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UW STRAATNAAM VERKLAARD 

Noot : In deze pub'l'iek wOI'den alleen die straatnamen behandeld , 
die op een of' andere man-ieT' samen.hangen. met de geschiedenis van 
Oegstgeest . 

BOONSTRAAT 

Gerrit Boon was wethouder van Oegstgeest (1919- 1921) . 

Gerrit Boon was een t uinders
zoon uit het Westland . Hij werd 
groentehandelaar in Den Haag . 
Hij trouwde met Neeltje Segaar , 
een dochter uit het eerste 
huwelijk van mevrouw 
Nieuwenhuizen- van der Plas . 
eigenares van een conserven
fabriek in Leiden . Toen de heer 
L. E. Nieuwenhuizen , de tweede 
echtgenoot. van 800n ' s schoon
moeder , in 1900 was overleden , 
haalde de weduwe haar schoon
zoon in de zaak , die inmiddels 
was uitgegroeid tot de Stoom
fabriek van verduurzaamde 
groenten en vruchten 
L. E. Nieuwenhuizen aan de 
Morsweg . Gerrit Boon vestigde 
zich toen op ' Bloemlust ' , een 

bekende buitenplaats eveneens 
aan de Morsweg , vlakbij de 
Rijnzichtbrug . Deze buiten
plaats werd in 1964 gesloopt . 
Gerrit Boon was politiek actief 
in de Antirevolutionaire Par
tij , werd lid van de gemeente
raad van Oegstgeest , en was 
korte tijd wethouder , voor hij 
op 23 februari 1923 na een lang 
ziekbed en twee operaties over
leed . 

G. Schwencke 

Literatuur : 
P . J . M. de Baar , Wonen aan het 
Galgewater - Utrecht , 1988 . 

VAN WO ONHUIS TOT ...•. . .•.•..•. • .. • . 

Oegstgeest in heden en ver Leden 

Aflevering 4 

05 Op de hoek van de Ouin
zichtstraat en de Rhij ngees
terstraatweg stonden tot 1971 
deze drie woningen (Rhijngees
terstraatweg nrs . 42 , 44 en 
46 , zie afbeelding 05) . 
De omgeving was vroeger bij 
zonder landelijk . Tussen de 
woningen en ' Huize Duinzicht ' 
liep een slootje en een pad , 
dat men het ' Bisschopslaantje ' 
of 'Wijkersloothlaantje ' noem-
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de . Vóór de aanleg van de 
Duinzichtstraat in 1930 werden 
op deze grond onder andere 
aardbeien geteeld. De ' oudere ' 
Oegstgeestenaren kunnen zich 
wellicht nog herinneren dat 
men daar voor vijf cent een 
slof aardbeien mocht plukken . 
Aan de noordzijde van de 
Rhijngeesterstraatweg begonnen 
de bollenvelden. 
De panden dateren waarschijn-



05 Landelijke sfeer aan de Rhijngeesterstraatweg 
(reproductie Loek de Groot) 

05a Op deze plaats kwam het bedr ijf Oétom 
(foto André Del e) 
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lijk uit het begin van deze 
eeuw . Eén van de vroegst be
kende bewoners is de heer Van 
den Berg met zijn gezin , die 
op nummer 42 naast Duinzicht 
woonde . De heer Van den Berg 
was wagenmaker , onder andere 
bij de firma Rübenkamp . Zijn 
zoon Paul, in 1919 alhier ge
boren , vertelde het een en an
der over de indeling van het 
huis . Beneden was slechts één 
kamer . Hierin werd gewoond , 
gekookt en (in de bedstee) ge
slapen . De kinderen sliepen op 
zolder ; een houten schot ver
deelde de ruimte in een jon
gens- en een meisjeskamer . Het 
toilet was aanvankelijk buite n 
op het erf ; later heeft de 
heer Van den Berg een toilet 
achter het huis gemaakt . De 
familie Van den Berg verhuisde 
omstreeks 1930 . Het huis is 
achtereenvolgens bewoond door 
de families Van Schie en 
Nonhebel . De bekendste bewoner 
van het middelste huis was 
Dirk van der Luit , zoon van de 
oprichter van het expeditiebe
drijf , Jan . De laatste bewo
ners van nummer 44 waren de 
heer en mevrouw Goes , eigena
ren van het café ' Emmelot ' aan 
de Geversstraat (nu beter be
kend als de ' Kamsteeg- loca
tie ' ) . De weduwe Goes kwam in 
1967 om bij een brandje. Het 
andere hoekhuis , nummer 46 , 
werd tot 1919 bewoond door de 
familie Olsthoorn . In dat 
jaar , op 15 november , verloren 
beide echtelieden het leven 
toen zij door de stoomtram die 
over de Rhijngeesterstraatweg 
reed , werden overreden . De 
heer Arie Olsthoorn was bl oem
bollenkweker . 
Vervolgens werd nummer 46 be
woond door de familie Volle
bregt , eigenaar van een trans
portbedrijf . De weduwe Volle
bregt verhuisde in 1970 . Kort 
daarop zijn de woningen afge
broken . 
Sinds 1971 staat op deze 
plaats het autobedrijf Oétom 
(afb . 05a) . 
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G6 Het gebied hoek Gevers
straat/Terweeweg is bij ve l en 
bekend als 'De Pen' , omdat 
hier het Pennemakershui sje 
heeft gestaan . Uit een akte 
van 1784 blijkt dat Joannis 
Oriessen pennemaker was in het 
pennemakershuisje te Oegst
geest . Een pennemaker was ie
mand die ronde houten pennen 
van verschillende afmetingen 
maakte die bijvoorbeeld dien
den als verbinding tussen 
houten binten . Behalve penne
maker was Joannis Driessen 
tevens waard van een in het
zelfde pand gevestigde her
berg . Het pand op afbeelding 
G6 is vermoedelijk einde 1ge 
eeuw gebouwd . De vroegst be
kende bewoner was de kunst
schilder Menso Kamerlingh 
Onnes . Hij vestigde zich hier 
met zijn gezin in 1909 . 
Volgens overlevering was de 
begane grond in gebruik als 
balzaal , met spiegels langs de 
wanden . Het aangrenzende pand 
(links op de foto) werd door 
de familie Kamerlingh Onnes 
gebruikt als eetruimte , keuken 
en het bood onderdak aan het 
personeel . Achter het huis was 
een grote tuin , die zich uit
strekte tot halverwege het 
parkeerterrein achter de 
' Markthof ' . 
Mensa Kamerlingh Onnes mag als 
een vooraanstaande kunstenaar 
uit de tijd van het Impressio
nisme in Nederland worden be
schouwd . Hij had weinig con
tact met andere kunstenaars , 
zijn zwager Floris Verster 
uitgezonderd . Zij deelden ja
ren een atelier in Leiden . 
Mensa verkeerde meer in uni 
versitaire kringen . Zijn broer 
Heike was de beroemde natuur
kundige en Nobelprijswinnaar . 
Het werk van Mensa bestaat 
voor een belangrijk deel uit 
portretten van bevriende Leid
se hoogleraren , maar ook zijn 
familieleden werden veelvuldig 
geportretteerd . Menso behoefde 
niet van het schilderen te le
ven en het grootste deel van 



G6 Hoek Terweeweg/Geversstraat 
(foto Loek de Groot) 

G6a De huidige situatie met de Texaco-vestiging 
(foto André Oele) 
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zijn werk is zeer lang in de 
familiekring gebleven . In la
tere jaren ging zijn belang
stelling meer uit naar de 
kunstnijverheid en de archi
tectuur . Samen met zijn zoon 
Ha r m, die later eveneens naam 
zou maken als kunstschilder , 
ontwierp en vervaardigde hij 
meubels . Enkele villa ' s in 
Katwijk werden naar zijn ont
werp verbouwd , evenals het 
huis ' Ter Wetering ' bij 
Leiden . 
Menso Kamerlingh Onnes over
leed in 1925 . Zijn weduwe 
Kitty Tutein No l thenius ver
huisde in 1936 naar Den Haag . 
Naar Menso Kamerlingh Onnes is 
later in Oegstgeest een laan 
genoemd . 
Het huis kwam vervolgens in 
bezit van de familie 
Rooyakkers . De familie woonde 
boven . Het aangrenzende pand 
werd later bewoond door de fa
milie Collée . 
I n de balzaal maakte men een 

Bronnen : 

s howroom voor de verkoop van 
auto ' s . Aan de achterzijde 
werd garageruimte gebouwd . 
Deze ruimte werd in 1959 ver
der uitgebreid door de garage 
van het toen opgeheven taxi
en ambulancebedrijf van Van 
Nieuwkoop , dat eveneens aan de 
Geve r sstraat was gevestigd . 
Hubertus Rooyakkers overleed 
in 1962 . Zijn weduwe verhuisde 
in 1967 naar Katwijk . Tot de 
afbraak in 1976 werd het huis 
bewoond door de heer De Best . 
Afbeelding G6a toont de nieuwe 
situatie . 

M. A. E. Fehmers- Schlatmann 
Van Assendelftstraat 15 
2342 AR OEGSTGEEST 
Tel : 071- 154783 

I . Dele- Kap 
Nassaulaan 21 
2341 EB OEGSTGEEST 
Tel : 071- 15 58 64 

De nakomelingen van Henricus Driessen , samengesteld door 
L. Driessen , p . 7 
Floris Verster en Menso Kamerlingh Dnnes , aquarellen en te 
keningen , c . 1885- 1900 . Catalogus S . M. De Lakenhal 21/1 21/3 
1977 , drs . Elsbeth R. Castelletti- He r fst 
Biogra f isch Woordenboe k va n Neder land 11 , Amsterdam 1958 , 
p . 277- 280 
Gemeente Archief Oegstgeest 
Mevrouw W. Atema- Col 1ée 

- De heer P . van den Berg 
- Mevrouw N. S . G. Rasser- van Nieuwkoop 
- De heer C. Vollebregt 

GEWELDPLEGING IN DE TAPPERIJ DE VOSCUYL 

Het betreft een vechtpartij met messen ten huize van Adriaen 
Cornelisz Pier en " buyrman en herbergier" , oud 27 jaar , en Sara 
Franssendr , zijn huisvrouw , oud 21 jaar , die voor Huyc;) Gael , 
baljuw van Oegstgeest verklaarden , dat op zondag 11 d~s namiddags 
in de rolbaan van de herberg heb ben gespeeld Harman Claesz met 
Claesz Meesz en Cornelis Meesz , gebroeders en zwagers , met nog 
enige andere lieden . Toen Adriaen Cornelisz weigerde langer te 
tappen trokken de drie el k een "opsteecker" en gingen hem daarmee 
te lijf , waarbij hij gewond raakte en de vluoht moest nemen naar 
een ander vertrek . Vervolgens bedreigden zij zijn vrouwen sloegen 
haar met een tinnen kan op de arm , waarna ze verdwenen . . etc . 

Uit : archief W. J . van Varik , Arch . Heerl . Oegstgeest , inv . nr . 867 

- 5-



EEN N I E U W L lED 

o P d e 

o E G S T G E EST C H E 

V ROL Y K HEI D 

VAN DEN 

ACH S TEN M A ART 1 783 

DEN 

Zogenaamden Ridder van Kumpel , Student in de Regten 

te Leyden 

TOEGE W YD 

Op de Vois : Een braave Jaager voelt geen Kouw 

1. 

Een Ridder ging ter boeren 
Jagt Ha! Ha! 

Maer ziet hy hyt niets t ' huis 
gebragt . Ha! Ha! 

De Boertjes, die waeren te 
loos , te plat , 

En riepen : Geen juk om de dit 
en dat 

Ha! Ha! Ha! Ha! Ha ! Ha ! 

2. 

De Ridder tracteerde by Moeder 
Kryn . (1) Ha! Ha! 

Hy schonk in het rond de Koele 
Wyn . Ha! Ha ! 

De Prins is ' er Jaerig! riep hy 
- Drinkt mee ; 

Maer geen van de Boertjes 
riepen : Hoezee . 

Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha! Ha! 

(1) Sy de Wed . Krynenburg te OEgstgeest . 
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3 . 

De Ridder die sprak : Hy is ' e r 
zo goed , Ha! Ha! 

Hy is van het oude Nassouwsche 
bloed . Ha ! Ha! 

De Boertjes die zeiden , dat 
VOELEN WE fEL 

HET LAND VAERT OAEROM, GOD 
BETERT! ZO WEL . 

Ha! Ha! Ha! Ha ! Ha! Ha! 

4 . 

Oe Ridder die riep : ' t is 
Leugentaal . Ha! Ha! 

De STAETEN zyn Leugenaers 
altemael , Ha ! Ha ! 

De Boertjes die schreuwden ! 
VERDOMT MEN HEER! 

Waerom doed men dan geen 
Engelsman zeer! 

Ha , Ha , Ha , Ha! Ha , Ha! 

5 . 

De Ridder keek droevig op zen 
neus . Ha! Ha! 

Hy wou toch zo graeg een 
Oproer leus . Ha! Ha! 

Maer allemaal riepen ze , 
SNYERS BAAS (2) 

IN OEGTGEEST GlEN VREUGDE VAN 
SUNTER KLAES . (3) 

Ha! Ha! Ha ! Ha! Ha! Ha! 

6 . 

' s LANDS VADRESN TROUW - en 
gien Tumult . Ha! Ha! 

Je bienen an stuk , zo je 
langer muIt Ha! Ha! 

' s LANDS VADRESN TROUW , zo 
BLYVEN WV VRY : 

Jou Blixem ! jy zoekt hier 
Slaverny . 

Ha , ha! Ha , Ha! Ha , Ha! 

E Y N D E . 

(2) Der Vater von den Ridder , is ja Klaedermachers gezel zu 
Amsterdam eweesen , en nach ien reise zu Oost- Indien bald reich . 
(3) Zo als in den Haag op Sunter- Kl aasavond op den 6 December 
1782 . 

Afkomstig van: 
Dit fraaie lied uit 1783 (voorzien van het stempel ' Koninklijke 
Bibliotheek ' ) is gevonden door mr . G. S . van Krieken , zoon van 
mr. B. C. van Krieken (voormalig chef afdeling algemene zaken van 
de gemeente-secr etarie Oegstgeest) . Wij danken hem voor de co
pie , die hij voor publicatie in ons tijdschrift ter beschikking 
stelde . 
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UIT HET ARCHIEF GELICHT 

In het ar chief van Oegstgeest 
zijn verschillende stukken over 
het grondgebied van de gemeente 
te vinden . Vr oeger was Oegst
geest veel uitgestrekter dan 
tegenwoordig . In de richting 
Leiden strekte de grens zich 
oorspronkelijk uit tot de Mare , 
Morsch en Rijnsburgersingel , 
welke grens door annexatie in 
1896 werd teruggebracht tot de 
Tolbrug (ongeveer tegenover de 
Posthof) , en in 1919/1920 bij de 
tweede a nnexatie tot de Warmon
derweg . 

Toen de gemeente Leiden tien 
jaar later met veel verdergaande 
plannen kwam , namelijk met de 
wens om de gemeente Oegstgeest 
geheel bij Leiden te mogen in
lijven , was de maat voor het 
gemeentebestuur van Oegstgeest 
vo l . Aan Gedeputeerde Staten van 
Zuid-Holland . die het verzoek 
van Leiden in behandeling had
den , we r d op 30 april 1931 een 
brief geschreven , die aan dui 
delijkheid niets te wensen 
overlaat . Enige passages uit 
deze brief wil ik u niet ont
houden . 

"Het gemeentebestuur van Leiden 
geeft den strijd om het bezit 
van de minder dicht bevolkte , 
maar weLvarende en schone ge
meente Oegstgeest niet op. Het 
is de oude strijd tussen de 
minder bevoLkte plattelands
gemeente, weLker bevolking de 
plaats harer inwoning liefheeft , 
en haar om haar eigen karakter 
en uit saamhorigheid wil hand
haven in haar zelfstandigheid , 
en het imperialisme der stad. 
Er is in beginsel geen verschil 
tusschen het imperialisme van 
groote landen en van steden 

Nimmer mag tegen den wil der be
woners daartoe (tot grenswijzi
ging - CdG) worden overgegaan 
ter voldoening aan de groot 

heidsdromen van would- be groote 
steden of ter voldoening aan den 
machtswellust van de bestuurders 

dier gemeenten . .... 
Leiden behoeft geen verruiming 
van grondgebied . Leiden begeert 
alleen in fiscalen en socialen 
zin ten bate van eigen gemeen
schap te brengen datgene, wat in 
Oegstgeest door samenwerking van 
het gemeentebestuur en verschil
lende energieke ingezetenen 
is tot stand gebracht . .... 
Leiden heeft geen behoefte aan 
grondgebied , maar aan geld 
Het gemeentebestuur van Leiden 
voert aan , dat o. aan Leiden 
zijne beste krachten aftapt , dat 
het voornaamste deel van O. 
hoofdzakelijk wordt bewoond door 
menschen , die in Leiden thuis 
behooren, wier eigendommen , in 
Leiden gelegen, door die stad 
worden beschermd. 
8 en W van Leiden zeggen met zo
veel woorden : Leiden en Oegst 
geest behooren bijeen . Zij ziJ'n 
eigenlijk één .. . . Wij betwiJ'
felen het .... Het voortdurend 
aandringen van Leiden op an
nexatie van Oegstgeest wordt 
door de inwoners dezer laatste 
gemeente aLs een onrecht ge 
voeld. Zij staan , behalve enkele 
revolutionaire elementen , allen 
zonder uitzondering zeer vijan
dig tegenover de vernietiging 
van de zelfstandigheid hunner 
gemeente 
Wij kennen weinig gemeenten in 
Nederland , waar een zoo sterk 
gevoel van saamhorigheid zich 
openbaart . .... Er wonen in 
Oegstgeest menschen , die telkens 
na de grenswijziging van 1896 en 
1919 van woonplaats veranderden , 
alleen op grond , dat zij niet in 
Leiden doch in O. wilden wonen . 
Oegstgeest ontwikkelt zich tot 
het type van eene welvarende 
tuinstad. Het heeft zijn lande
lijk karakter bewaard. Men zie 
den aanleg in de parken , de ge
bitumineerde parkwegen , de 
grint - en schelpentrottoirs , de 
uitgestrekte oppervlakten be
teeld met bloembollen en tuin
bouwgewassen . 11 

Carla de Glopper 
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IN GESPREK MET . 

In de reeks inte rv iews met oud-Oegstgeestenaren mag 
een interview met de heer Koos Hoogervorst niet ont
breken . Zij n vader was tuinder e n tot de jaren twi n
tig bove nd ie n kos t er van de katho l iek e kerk . Zijn 
moeder was een meisje Lubbe en geboren o p de bekende 
boerderij Toorenvelt in het oude do r p . Koos Hooger
v orst ze lf was jarenlang tui nman bij het klooster 
Duinzicht . Op 17 oktober 1990 v ertelde hij Bert 
Driessen en ondergetek e nde over zijn jonge jaren i n 
Oegstgeest . 

Koos weet het niet zeker , maar 
hij vermoedt dat hij geboren i s 
in he t oude raadhuis ; de datum 
weet hij wel heel zeker : 17 ju
ni 1912 . In ieder geval is Koos 
wel in het oude raadhuis geto
gen . Het pand was verdeeld in 
wat men tegenwoord ig drie woon
eenheden zou noemen ; er woonden 
drie families . Naast de familie 
Hoogervorst , een gezin met tien 
jongens en drie meisjes , waren 
dat de gezinnen van Piet de Wit 
en Toon van der Berg . 

Piet de Wit was de bekende 
Oegstgeester nachtwaker . 
Koos kan zich nog herinneren 
dat er eens een paard het leven 
had gelaten in één van de stra
ten bij de Charlotte de 
Bourbonlaan . Piet de Wit moest 
van het gebeurde een proces
verbaal opmaken . Hij had echter 
grote moeite met de lange namen 
van de vrouwen van Willem van 
Oranje : Louise de Coligny , 
Charlotte de Bourbon , Anna van 
Buren . Hij besloot daarom het 
paard tegen het vallen van de 
avond naar de Terweeweg te sle
pen . ' Terweeweg ' kon hij wel 
schrijven en dat zou immers 
bijdragen aan de duidelijkheid 
van het proces- verbaal . De au
toriteiten werden echter gewe
zen op de onjuistheden van he t 
proces- verbaal , hetgeen de no
dige problemen teweeg bracht . 

Dat het bevoegd gezag zijn taak 
destijds behoorlijk serieus nam 
blijkt ook uit het volgende : 
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Koos werd een keer verdacht van 
medeplichtigheid aan kwade 
praktijken . Een klasgenoot had 
een gat in de bodem van een lu
ciferdoosje gemaakt , daarover
heen had hij een dotje watten 
gelegd . Koos of zijn vriend 
staken door het gat in het 
doosje hun wijsvinger , besmeurd 
met een beetje rode verf . 
Klasgenoten trokken wit weg als 
Koos of zijn vriend , terwijl 
zij het doosje langzaam open 
schoven , vertelden dat zij zo
juist een dode vinger gevonden 
hadden . De onderwijzer , het 
ziekenhuis en de burgemeester 
van Leiden moesten ervan over
tuigd worden dat het ging om 
een grap met een luciferdoosje . 
Koos moet er nog steeds ver
schrikkelijk om lachen . 

Maar terug naar het oude raad
huis (zie foto in dit tijd
schrift bij het artikel van 
G. Schwencke 'Het oude raad
huis ' ) . Vóór het oude raadhuis 
str ekte zich de tuinbouwgrond 
van vader Hoogervorst uit . Van 
het raadhuis liep de toenmalige 
Wyttenbachweg met een brug over 
de Zandsloot naar de molen (bij 
de Irislaan) . Het land aan de 
rechterkant van deze weg werd 
bewerkt door de familie Hooger
vorst , het land aan de linker
kant was eigendom van oom Koos 
Lubbe , de broer van de moeder 
van Koos . Oom Koos woonde op de 
vl ak bij het raadhuis langs de 
Wy ttenbachweg gelegen boerderij 
Toorenvelt ; hij was ook mole-



naar van de molen . Oom Koos 
werd door iedereen Koos Pijp 
genoemd ; ten eerste omdat oom 
Koos en zijn pijp onafscheide
lijk waren , maar ook omdat hij 
zijn pijp heel bijzonder rook
te : hij brak de lange steel van 
zijn stenen pijp af tot vlak 
bij de kop , zodat de tabaks
smaak zo snel mogelijk zijn 
smaakpapillen zou bereiken . 
Koos Pijp was de laatste Lubbe 
die Toorenvelt bewoonde . 
De zojuist genoemde Zandsloot 
was in die dagen al niet zo 
schoon meer . Hij kronkelde ei
genlijk door het hele dorp en 
alle lozingen kwamen erop uit . 
De sloot liep ook langs de be
waarschool bij de katholieke 
kerk . Koos is , toen hij daar op 
school zat , eens in de sloot 
gelopen . Hij had daarna een he
le zomer zweren op zijn benen . 

Terug naar het gezin Hooger
vorst . De vader van Koos was 
groentekweker , en daarnaast tot 
omstreeks 1924 ook koster en 
doodbidder . Zijn werkdag begon 
om zes uur ' s morgens met het 
luiden van de kerkklokken , zijn 
laatste dagtaak was het om half 
acht klaar maken van de kerk 

voor het Lof . Was iemand van de 
parochie overleden , dan kwam 
vader Hoogervorst voor de voor
bereidingen van de begrafenis . 
Al of niet met behulp van de 
wijkzuster werd het lijk afge
legd ; moeder Hoogervorst maakte 
het doodskleed . Verder haalde 
vader Hoogervorst de kist uit 
Leiden en baarde de overledene 
op . Maar dat was nog niet al 
les . In plaats van rouwkaarten 
werd destijds het overlijdens
bericht door koster Hoogervorst 
aangezegd bij familie en beken
den en zonodig ook bij de dok
ter , de wijkzuster en de leve
ranciers . Vader Hoogervorst had 
overigens geen fiets , hij deed 
alles te voet . De parochie was 
toentertijd veel groter dan nu ; 
de Hoge Mors hoorde er ook bij . 

Er werd hard gewerkt bij de fa
milie Hoogervorst ; moest vader 
niet geholpen worden , dan was 
er wel een oom die een beroep 
deed op het gezin met tien 
sterke jongens . Koos geeft niet 
de indruk dat hij er een hekel 
aan had de handen uit de mouwen 
te steken , integendeel . Na zijn 
schooltijd kreeg hij zijn eer
ste betrekking bij de tuinder 

Koos Hoogervorst (met wit overhemd en stropdas) achter de tap in 
het Patronaatsgebouw 
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Van Grieken . Van Grieken had 
zijn tuinderij achter en naast 
de huidige Bijdorplaan . Koos 
werkte van ' s morgens zes tot 
' s avonds zeven . Hij weet nog 
goed dat zijn laatste schooldag 
om half vier eindigde . De vol 
gende ochtend kon hij meteen om 
zes uur bij Van Grieken te
recht . Met die vrijdag en za
terdag werken verdiende hij één 
gulden , destijds in zijn ogen 
een fortuin , dat hij natuurlijk 
moest afgeven aan zijn moeder . 

Na zijn betrekking bij Van 
Grieken ging Koos werken bij 
het klooster van Duinzicht . Hij 
werd de rechter hand van Gerrit 
Hoogervorst , de tuinman van 
Duinzicht . Er was een grote 
moestuin en er werden varkens 
gehouden ; bovendien vergde ook 
het gebouw zelf het nodige on
derhoud . Daarnaast verzorgde 
Koos nog het Bos van Wij cker 
slooth ; de rector van Duinzicht 
hield toezicht op het beheer 
van het bos . Het was hard wer
ken op Duinzicht , waar Koos 
Hoogervorst onmisbaar leek te 
worden . Dat dit betrekkelijk 
kan zijn merkte Koos toen het 
een paar dagen flink sneeuwde 
en vroor . Onder die weersom
standigheden was Koos niet ver
zekerd tegen mogelijke ongeval
len tijdens het werk . Koos 
mocht dus niet werken , en niet 
werken betekende : geen geld . 
Gelukkig kon hij ander werk 
aanpakken totdat het weer beter 
werd . Koos vertelde dat hij 
zich nog nooit zo beroerd had 
gevoeld als op de ochtend dat 
werken hem onmogelijk was en er 
nog geen ander werk in het 
vooruitzicht stond . Tot koffie
tijd duurde het , die eerste 
winterdag , voordat een buurman 
een klus voor hem had . 

Op Duinzicht golden strenge re
gels; met de zusters mocht niet 
gepraat worden. Wanneer ergens 
een kachel aangemaakt moest 
worden , werd dat ruim van te 
voren gezegd , zodat zich in het 
betreffende vertrek geen zus
ters bevonden . Ook wanneer bij -
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voorbeeld de dakgoten schoonge
maakt moesten worden , werd ge
zorgd dat de gordijnen van de 
vertrekken waarop tijdens het 
werk uitzicht was , dicht waren . 
Al die regels deerden Koos 
niet ; hij heeft het op Duin
zicht altijd reuze naar zijn 
zin gehad . Bovendien waren re 
gels ook toen maar een betrek
kelijk begrip . Koos herinnert 
zich een neef die met andere 
jongens van het Seminarie in 
Warmond zo nu en dan zijn 
Oegstgeester familie bezocht. 
Ondanks hun hogere opdracht in 
de toekomst waren zij bijzonder 
handig in het ontwijken van de 
Tol te Warmond en het verzame
len van heerlijke sigaren . Dat 
ging als volgt: vanuit Warmond 
passeerden zij gehaast de Tol 
langs het kanaal en zeiden dat 
zij binnen een ogenblik weer 
terug zouden zijn . Het betalen 
van tol was dan wel wat over
dreven . Vervolgens gingen zij 
koffie drinken bij de vader van 
Koos . Deze bood zijn gasten ie
der een voortreffelijke sigaar 
aan . Na de koffie en wellicht 
de borrel was de sigaar nog 
lang niet op . Zodra het gezel 
schap weer buiten stond gingen 
de sigaren dadelijk uit en wer
den zorgvuldig bewaard . Dan was 
het : op naar de rector van 
Duinzicht, weer koffie met een 
sigaar en weer ging de sigaar 
in de binnenzak zodra zij de 
gastheer verlaten hadden . 
Vervolgens keerde het gezel 
schap niet naar Warmond terug 
langs de Tol, maar achter de 
Groene Kerk langs . Daarmee werd 
drie cent tol bespaard , en wa
ren de heren ieder twee prach
tige sigaren rijker ; toch mooi 
meegenomen. 

Aan het eind van de vijftiger 
jaren werd Koos Hoogervorst 
beheerder van het Patronaats
gebouw, achter de katholieke 
kerk , waar allerlei activitei
ten plaatsvonden. Te noemen 
zijn de toneel- , zang- en 
dansuitvoeringen , recepties, 
diners , filmvoorstellingen, 
repetities van koren en mu-



ziekverenigingen , fancy fairs , 
carnavals f eesten , en ook brui 
loften en partijen , kortom : in 
deze voor het Patronaatsgebouw 
bruisende periode had Koos er 
twintig jaar een meer dan vol 
ledige dagtaak , waarin zijn 
vrouw hem steeds heeft bijge
staan . Tot het moment dat Koos 
de pensioengerechtigde leeftijd 

bereikte , hebben hij en zijn 
vrouw een be l angr ij ke bijdrage 
geleverd aan het f unctioneren 
van het Pa t r onaa tsgebouw , dat 
nadien - i n 1977 - werd over
ged r agen aan een particuliere 
ondernemer . 

Marieke van Grevenstein 

HET OUDE RAADHUIS VAN OEGSTGEEST 

11. HET WEESHUIS 

Zoals we in d~ eerste afleve
ring van dit verhaal zagen , 
kochten de samenwerkende Hei 
lige Geest- en Diakoni~
armmeesters van Oegstgeest in 
1686 een huis met erf en tuin 
aan de Lijdweg , met de bedo~
ling daarin een wees- en arm
huis te vestigen . Tegelijk 
stelden zij de twee zuidelijke 
delen van het pand ter beschik
king van de Schout en de Am
bachtsbewaarders , die als te
genprestatie het onderhoud van 
het gebouw op zich namen . 

Hieruit blijkt , dat het noorde
lijke deel van het huis , eer
tijds een afzonderlijke "1"uyme 
starcke huysinge ". omstreeks 
1650 gebouwd door Jan Gerritsz . 
Cranenburch , bestemd was om als 
weeshuis te worden ingericht . 
Dit gedeelte had de plattegrond 
van een eenvoudig Zuidho11ands 
boerderijtje : een voorhuis met 
daarnaast een opkamer boven een 
kelder , en erachter een stal . 
In dit geval zal de stal ruimte 
wel voor bewoning geschikt zijn 
gemaakt . Over alles heen tref
fen we dan een zolder aan . Deze 
grondvorm is in het huidige 
pand Wyttenbachweg 27 nog al 
tijd terug te vinden , vooral nu 
de familie Wuisman de kelder en 
opkamer , door de vorige eige
naar verbouwd , in ere heeft 
hersteld . 

Het lijkt aannemelijk , dat des
tijds de binnenvader (en - moe
der?) in bedsteden in het voor
huis sliepen , en de weeskin
deren op de zolde r . 

Wellicht ve r bergen de archieven 
op onvermoede plaatsen nog be
langrijke informatie over het 
leven van deze mensen of over 
de inrichting van hun huis . Op 
dit moment is e r nog maar wei 
nig onderzocht , en daarom tas
ten we op vele punten in het 
duiste r . Wel ke Oegstgeestenaren 
br achten hie r hun jonge jaren 
door? Met z ' n hoevelen bevolk
ten ze ons weeshuis? Waren er , 
behal ve de "arme kinderen " 
(welgestelde wezen werden wel 
door hun familie verzorgd) , 
inderdaad ook "andere behoef
tige persoonen" opgenomen , zo
als in het verzoekschrift van 
de armmeester s aan de Burge
meeste r s van Le i den was voor
zien? Vooralsnog weten we er 
weinig van . Wat we wel weten 
is . dat de leiding van het 
weeshuis berustte bij een zo
genaamde bi nnenvade r of - moe
der , en dat de a r mmeesters op 
dit punt weinig gel ukkig zijn 
geweest! 

De stich tingsakte van het 
weeshu is bepaalde . dat "tot 
opsigte van de kinderen ende 
andere per soonen daerinne we-
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Het oude raadhuis aan de Wyttenbachweg vóór de aanleg van de Lange Voort 
en de bouw van het Gemeentecentrum (zie ook het artikel van Marieke van 
Grevenstein ' In gesprek met . .. ' in dit tijdschrift) 

sende gestelt sal werden een 
bequaem persoon die de gere
!,or'meer'de r'etigie openbaer
LiJ'eken is belijdende . " 
Aannemende , dat Harmen van de 
Velde de eerste binnenvader is 
geweest , heeft hij het niet 
langer dan 2~ jaar uitgehouden , 
tegen een salaris van 20 gulden 
per kwartaal (naast vrij wonen 
en de kost , mogen we aannemen) . 
Helaas vermeldt de tot dusver 
achterhaalde historie niet , of 
hij zelf per 1 november 1688 
ontslag nam , of dat hij ont
slagen werd . Hi j werd (vermoe
delijk per 13 december 1688) 
opgevolgd door een moeder , 
Catharina Romein (of Romijn) . 
Was dit het einde van het wees
huis? Of heeft het zijn bestaan 
nog enige jaren gerekt? Uit de 
rekeningen van de armmeesters 
is het niet meer a f te lezen , 
omdat die over de jaren 1691 
t/m 1700 verloren zijn gegaan . 
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In ieder geval waren er in 1701 
geen uitgaven meer ten dienste 
van het weeshuis . 

Als we de uitgaven , in 1688 , 
1689 en 1690 ten behoeve van 
het weeshuis gedaan (de enige 
jaren waarover de rekeningen 
bewaard zijn gebleven) , zouden 
kunnen vergelijken met die van 
de grote stads- weeshuizen (zo
als dat in Leiden), dan zouden 
daar wellicht nog interessante 
conclusies uit te trekken zijn , 
bijvoorbeeld ten aanzien van 
het aantal pupillen . Maar ook 
dat wacht nog op nader onder
zoek. (Tussen haakjes: zijn er 
onder onze lezers geen mensen 
die er plezier in zouden hebben 
om zoiets eens uit te zoeken? 
De onderafdeling historie zal u 
met open armen ontvangen!) Op 
dit moment moeten we volstaan 
met een kleine opsomming van de 
leveranties over 1688: 



/lover ge Leevel't bl'oot en winke l.wal'en 11 

/love I" koop van vl.eys (vl.ees) " 
91 - ]] - 9 

9- 7- 0 
/laveI" het maken van nieuwe en repareeren van oude 
schoenen" 25- 8- 0 

7-]] - 10 
4- 0 - 0 

40- 0- 0 
59- 0- 1 

"over Linde (Linnen) en arbeytsLoon /l 
"over een sack tarw en anders " 
"over bieren " 
"voor een vet varken en dl'ie voet vLeesch " 

(waarbij 91- 11- 9 betekent : 91 gulden 11 stuiver 9 penning = circa 
f 91 , 58) 

Volledigheidshalve kan nog wor
den vermeld , dat volgens de 
stichtingsakte alle in het huis 
verzorgde kinderen "gekl.eet 
suLLen gaen met eenderl.ey sl.ag 
van kLeedinge . van sul.cken 
stoffe ende couLeur aLs bij de 
contrahenten (door de contrac
terenden , namelijk de Heilige 
Geest-armmeesters en de Dia
konie-armmeesters) beraemt ende 
vastgestelt saL wel"den. op weL
ckel"s kLeedinge . op de regt el" 
schoudel' van dien . gemaeckt en
de gestel.t saL werden een Root 
Cr>uys in een Gee L veLt . sinde 
het wapen van Oegstgeest . " 

111 . HET OUDE RECHl'tlU1S 

Voordat we nu aandacht gaan 
schenken aan het zuidelijke 
deel van het pand , waarin 
Schout en Ambachtsbewaarders 
hun intrek namen , is het wel 
aardig om nog even een uit
stapje te maken naar hun vorige 
onderdak , te weten de herberg 
' Het Wapen van Oegstgeest ' , 
Deze bevond zich aan de Hereweg 
(nu Rhijngeesterstraatweg ter 
hoogte van Duinzichtl , en was 
in 1650 door de toenmalige 
eigenaar Arent Will eboortsz , 
van Ommedijck , de gerechtsbode , 
als ' Rechthuis ' ingericht . In 
dat jaar bouwde hij namelijk 
aan de door zijn zoon gedreven 
herberg een nieuwe kamer , 
klaarblijkelijk speciaal be
stemd voor het houden van de 
vierschaar en dergelijke . 

Bovend i en vroegen de Schout- en 
Ambachtsbewaa rders aan de Bur 
gemeesters van Leiden als Heren 
van Oegs tgees t , "te oI'dmmeren 
ende goet te vinden " da t /Ia LLe 
publ.icatien (officiële afkon
digingen) soude moeten geschie
den uyt ofte voor de huysinge 
van den voornoemde Arent 
WiUeboortsz ." Zij voerden aan , 
dat tot nog toe , "soo /Janneer 
eenige publicatien t 'zij van 
pLaccaten . exploicten van jus
titie ofte andel"e saecke werden 
gedaan . " gebruikelijk was , de 
klok van de Kerk te luiden , wat 
tot verwarring kon leiden . 
Daarom stelden zij voor , dat in 
de voorgevel van de bedoelde 
nieuwe kamer "een cLocxke oft e 
groot scheLLe " zou worden ge
hangen , "om voor het doen van 
de pubLicatien geLuyt ende ge 
kl.ept te weI'den ." 

De Burgemeesters gingen met het 
voorstel accoord , "mits dat de 
voornoemde Ommedijck gehouden 
sal. siJ'n . de coste van het op
hangen van deselfde klocke ofte 
scheLLe sel.fs te draegen . ende 
te passeren behoorlijcke acte 
van noeyt eenich recht actie 
ofte possessie te suLLen pre
tenderen tot het houden van de 
vierschaere ofte rechtbancke . 
doen van publicatien tot oft 
uyt sijnen huyse . oft e tot den 
eygendom van het voornoemde 
cLocxke ofte scheLLe . " 
Ui teraard werd het /lclocxke of
te scheLLe " voor r ekening van 
het Ambacht (de Gemeente , zou
den wij zeggen) aangeschaft . 

Arent Willeboortsz . verklaarde 
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daaro p plech t ig , dat "noch B'LJ 

rle naecoomers eygenaers van de 
voornoemde huysinge " enige aan
spraak zouden maken op het hou
den van het rechtshuis in de 
bedoe lde kamer , noch op het 
doen van de "pubLicatien " 
vanuit het bedoelde huis . noch 
op de eigendom van het bedoelde 
klokje . zodat "met het verZeg
gen van de vierschaere in tijt 
ende wijlen het clockgien daer 
mede vandaen genoomen sall wer
den Bander aijn of te iemants 
jegenseggen . " Toen dan ook 
Arent Wille boortsz . ' zoon en 
opvolger als gerechtsbode in 
1674 het pand verkocht aan 
Will em Gijsbertsz . Boot . was 
daarbij "de clock " nadrukkelijk 
ui tgezonderd , evenals t r ouwens 
"het gevangenhuys , bij de Stoot 
Leijden daaraan doen bouwen " 
en de Ambagts- ende verdere 
Dorpskassen daarinne staande , 
aLsmede het hout van ' t schut 
hock staande in den houck van 
den boomgaart voor aan den 
Heerwech , ' t weZck het Ambagt 
van Oegstgeest mede toecompt . 11 

Ook bij verkoop in 1683 en 1685 
treffen we de genoemde uitzon
deringe n aan , daarna (bij ver
koop in 1712) worden nog wel 
het gevangenhuis e n het hout 
van het schuthok in de trans
portakte genoemd , maar ontbre
ken in het r ijtje uiteraard de 

Bronnen 

klok en de dorps kisten , die in
middels naar het nieuwe Recht
huis aan de Lijd- of Benedenweg 
wa r en overgebracht . 
Tot slot van dit hoofdstuk moet 
nog worde n medegedeeld , dat 
kort na de inrichting van een 
afzonderlijke kamer van ' Het 
wapen van Oegstgeest ' als 
'Rech t huis ', ook de geselpaal 
hierhee n werd verplaatst . Deze 
stond tot dusver ter hoogte van 
' De oude Oliphant' (op de 
plaats waar de Benedenweg van 
de Hereweg afsplitste , nu de 
overgang van de Dorpsstraat in 
de Wyttenbachweg) . Het desbe
treffende besluit is in het 
Register van Oegstgeest als 
volgt opgetekend : "Den 1gen 
September 1652 hebben de Bur
gemeesters ende Regierders der 
Stadt Leyden als Heeren van 
Oestgeest op ' t versouck van 
den bailliu van Oestgeest ge
consenteer t dat de geselpaeL , 
staende voor de herberge van 
den Oliphant , sal werden ver
plaetst ende gestelt voor de 
herberge daer het rechthuys 
jegenwoordich wert gehouden , 
aen d'andere sijde van de wech , 
mits dat desel ffde behoorlijck 
met twee palen , daer nevens te 
stellen , voor het rijden van de 
wagens werde verseeckert . /I 

G. Schwencke 

Archief Ambachtsheerlijkheid Oegstgeest , inv . nr . 773 : Register 
van de Ambachtsheerlijkheid , deel A, en inv . nr . 852: Rekeningen 
van de H. Geest- en Diakonie- armmeesters van Oegstgeest (Gemeen
telijke Archiefdienst Leiden) 

Re chterlij k archief Oegstgeest , inv . nrs . 25 , 26 , 28 (Alg . Rijks 
archief , 3e afd . ) 

UITBREIDING AFDELING ONDERZOEK 

De afdeling onderzoek , die via het vorig tijdschrift l i et weten 
dat uitbreiding van de groep dringend gewenst was , is verheugd 
dat inmiddels zijn toegetreden de heren W. Koppers e n G. van 
Velzen . Wij heten hen hierbij van harte welkom. 

- 15-



REGIONALE OPLEIDING TOT VERPLEEGSTER VAN WELEER 

Niets nieuws o nder de zon 
Vorig jaar opende een nieuw op
leidingsinstituut voor zieken
verzorgenden , waar leerlingen 
van diverse instellingen uit de 
regio les krijgen . in Oegst
geest haar deuren . De theore
tische opleiding voor verpleeg
kundigen is ook al enkele jaren 
centraal geregeld, namelijk in 
gebouw ' Nieuweroord' . Voorheen 
was het gebruikelijk dat zie
kenverzorgenden en verpleeg
kundigen ook het theoretisch 
deel van de opleiding binnen 
het eigen verpleeghuis of het 
eigen ziekenhuis kregen . 
Toch is het fenomeen van een 
gezamenlijke theoretische op
leiding niet nieuw ; in onze 
regio kende men aan het begin 
van deze eeuw al een centrale 
school voor verpleegsters! 

Vereeniging van Ziekenverple
ging 'Boerhaave ' 
Voordat in het kader van de Wet 
tot bescherming van het Diploma 
Ziekenverpleging de opleiding 
tot het beroep van verplegende 
(het verschil tussen zieken
verzorgenden en verpleegkun
digen kende men nog niet) door 
de overheid werd geregeld 
(1921) kenden de toenmalige in
stellingen voor gezondheidszorg 
in onze regio een gezamenlijke 
opleiding , die werd verzorgd 
door de Vereeniging van Zie
kenverpleging ' Boerhaave ', die 
aspirant- verpleegsters opleidde 
voor het zogeheten Boerhaave
diploma . Een gedelegeerde van 
de in 1893 opgerichte Neder
landsche Bond voor Ziekenver
pleging was bij de Boerhaave
examens aanwezig . 

Oegstgeester o ud- verpleegsters 
die dit diploma be haalden 
In Oegstgeest kennen wij (ten 
minste) twee dames, die in 1922 
het Boerhaave- diploma behaal
den . Het zijn de dames 
C. Caspari- de Jong (geboren 
1899) en J . van der Broeck (ge-

boren 1900) , die in die jaren 
werkten in het Leidse Diaco
nessenhuis . 
Mw . Caspari heeft later ook bij 
particulieren thuis gewerkt . 
Zij had toen een eigen visite
kaartje , waarop vermeld stond : 
' gedipl . zieken- en kraam
vrouwenverpleegster ' . 

Geen vooropleiding 
Wie in die jaren verpleegster 
wilde worden , had géén be paalde 
vooropleiding nodig . Van belang 
was het een goede gezondheid te 
genieten , vrij te zijn van 
lichaamsgebreken , geen afkeer 
te hebben van huishoudelijk 
werk , en vooral moest de zuster 
beschikken over plichtsbesef . 
Wie echter opgeleid wilde wor
den voor het Boerhaave- diploma , 

Geen afkeer van huishoudelijk werk . 
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moest eerst een 'Toelatings
Examen ' (in de wandelgangen 
' Ontwikkel ings- Examen , genoemd) 
afleggen . De aspirant- verpleeg
sters kregen hiervoor in het 
eigen ziekenhuis lessen in al 
gemene ontwikkeling , die voor 
een belangrijk deel bestonden 
uit onderricht in de Neder
landse Taal . Deze ontwikke
lings- examens werden gecom
bineerd afgenomen in het toen
malig Ziekenhuis van de Rijks
universiteit aan de Morssingel , 

Het Boe rhaave-diploma 
Wanneer het ontwikkelings
examen met goed gevolg was 
afgelegd , begon de studie voor 
het eigenlijke verpleegsters
diploma . Lessen in verbandleer 
en andere practische zaken be
treffende de verpleging werden 
veelal gegeven door de direc
trices van de inrichtingen . Ook 
de aan de ziekenhuizen verbon
den doktoren droegen hun steen
tje bij , terwijl enkele huis
artsen een belangrijk deel van 
de opleiding voor hun rekening 
namen . In de periode die wij 
thans beschrijven waren dit 
(zoals ook blijkt uit het con-

• ;"'!'!"-

.O~!i!ii .1.i22 • 
. --' ~; 

' ~ 

De vier examinerende huisa r tsen bij het mondeling examen . 
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vocaat voor het examen) de 
huisartsen Seret , mw . Hovens 
Greve , Schreuder en Timmermans . 
De totale opleiding voor het 
Boerhaave- diploma duurde twee 
jaar . De examencommissie be
stond uit vertegenwoordigers 
van de bij de Vereeniging 
' Boerhaave ' aangesloten zie
kenhuizen en de bij de oplei
ding betrokken huisartsen . Op 
het hierbij gedeeltelijk af
gedrukte diploma zien wij 
rechts onderaan de handteke
ningen van de huisartsen 
Timmermans en Seret , en van 
dokter Munk (kinderarts) . 

De kraam-ople i ding e n het einde 
van de Vereeniging 'Boerhaave ' 
Door de invoering van het 

Bronnen: 

staatsexamen ziekenverpleging 
kwam het e xamen Boerhaave in 
1923 te vervallen . Omdat de 
kraamopleiding een vervolg
opleiding was , nam de Vereeni 
ging ' Boerhaave ' in 1924 nog 
wel het examen kraamverpleging 
af ; onze Oegstgeester dames 
slaagden ervoor . 
Kort nadien werden alle Boer
haave- diploma ' s voorzien van 
een stempel , als bewijs van 
inschrij v ing in het register 
van de Hoofdinspecteur van de 
Volksgezondheid ; het Boerhaave
diploma werd hiermee gelijk ge
steld met het diploma van het 
staatsexamen . 

Riet van Dort 

- Binnenkade , dr . C. , Honderd jaar opleiding tot verpleegkundige 
in Nederland , Stafleu ' s Wetenschappelijke Uitgeversmaatschappij 
B. V. , Leiden , 1973 

_ Jong , Jac . J . de , In memoriam A. Seret , Leids Jaarboekje 1953 , 
blz . 71 - 72 
Broeck , mw . J . J . van der (eertijds zr . Jo van der Br oeck) 

- Caspari- de Jong , mw . C. (eertijds zr . Catrien de Jong) 

21 mei 1924 - Mw . J . van der 8roeck (llIlK!:>1 elI mw . C. Caspari-
de Jong (zittende rechts van haar) behaalden de kraam-aantekening. 
Links zien we de huisarts Abraham Ser et , die woonde aan de Rijns
burgerweg 31 . 
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