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uw STRAATNAAM VERKLAARD 

Noot : In deze rubriek worden alleen die straatnamen behandeld , die 
op een of andere manier samenhangen met de geschiedenis van 
Oegstgeest . 

BROEKWEG 

Eén van de oudste wegen van Oegstgeest , leidende van de buurtschap 
Poelgeest (rond kasteel Oud- Poelgeest en de Kwaakbrug) de Broek
polder in . (Nu grotendeeJ s op Leids grondgebied, sinds de annexa
tie van 1966 . ) 

De Broekpolder en de Broekweg 
danken hun naam aan het broek
land , d . w. z . het drassige wei-

VAN BROUCHOVENLAAN 

land dat vanouds tuss en de Mare 
en de Zijl werd gevonden . 

Genoemd naar twee eigenaren van het huis Abtspoel I dat in deze 
omgeving heeft gestaan . 

Zoals ik in de eerste a fl eve
ring van deze rubriek berichtte 
(Ie Jrg ., no . 1 , februari 1989 , 
blz . 5-6 ) , was Abtspoel in het 
midden van de 15e eeuw gesticht 
door de Abdij van Egmond . In 
1574 werd het (zoal s alle ge
bouwen van en i ge omvang in de 
wijde omgeving van Leiden) ver
woest . De ruïne kwam in handen 
van de Staten van Holland en 
Westvriesland en werd in 1591 
verkocht aan Foy van Brouchove n 
(1542-1610). Na diens dood kwam 
het inmiddels herbouwde kas 
teeltje in handen van Foy ' s 
zoon mr. J acob van Br ouc hoven 
(1577- 1642) . 

Foy van Brouchoven werd geboren 
als zoon van Jan van 
Brouchoven, secretaris van de 
stad Leiden en rentmeester van 
het hoogheemraadschap Rijnland. 
Van 1569- 1573 was ook hij se
cretaris van Leiden, als ver
vanger van de ui t het beleg van 
Leiden zo bekende Jan van Hout 
(di e in deze periode uitgeweken 
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was) . Van 1573-1588 was hij 
baljuw en dijkgraaf van Rijn
land , daarnaast van 1575-1578 
en van 1582- 1588 schout van 
Lelden . In 1588 legde hij al 
zijn functies neer om zijn 
vader op te volgen als rent
meester van Rijnland en als 
'veertigraad' van Leiden . In 
1591 werd hij schepen van 
Leiden , en in datzelfde jaar 
kocht hij Abtspoel , dat hij 
liet herbouwen . In 1596 werd 
hij burgemeester van Leiden . 

Jacob van Brouchoven, zoon van 
bovengenoemde en Lijsbeth van 
Boschhuyzen , volgde zijn vader 
in 1610 op als rentmeester van 
Rijnland en als eigenaar van 
Abtspoel. Hij woonde er niet ; 
Abtspoel bleef de woning van de 
weduwe Foy van Brouchoven . Zelf 
bewoonde hij het kapi tale pand 
op de Breestraat waarin nu de 
bioscoop Trianon is gevestigd . 
Oo k hij werd veertigraad en 
burgemeester van Leiden, en af
gevaardigde in de Staten van 



Holland . In die laatste functie 
was hij in 1618-1619 één van de 
vierentwintig gedelegeerde 
rechters over OJdenbarnevelt , 
De Groot en Hogerbeets , bekend 
om zijn felle opstelling tegen
over de Remonstranten . Samen 
met zijn echtgenote Emerentia 
Banning o f Bannincx stichtte 
hij het hofje voor 'arme oude 
weduwen ' en kinderl oze echtpa-

Literatuur : 

ren aan de Papengracht . 

Na zijn dood werd Abtspoel ver
kocht aan Willem Paedts , even
eens burgemeester van Leiden . 

G. Schwencke 

E. PeJinck , Abspoel , Leids Jaarboekje 1963 , 131 - 140 
R. E. C. Ekkart , Sleutelfiguren . Leids Jaarboekje 1974 , 197- 215 

VAN WOO NHU IS TOT . .. .. . • .. .• .. • . • ... 

Oegstgeest in heden en verleden 

Aflevering 5 

Dl Dit landhuis stond aan de 
Bijdorplaan , ongeveer waar nu 
de Salvialaan loopt . Destijds 
luidde het adres Dorpsstraat . 
Het huis werd rond 1860 gebouwd 
voor de heer Samuel Ie Poole . 
De Leidse familie Le Poole 
fabriceerde en verhandelde van 
circa 1680 tot 1931 textiel ; 
hun bedrijf was ten tijde van 
het bewind van deze Samuel Ie 
Poole gespecialiseerd in vlag
gedoek en damast . Als fabri kant 
was Samuel Ie Poole zijn tijd 
ver vooruit . In 1863 richtte 
hij zich met een verzoekschrift 
tot de Koning ; een pleidooi 
voor een wet op de beperking 
van kinderarbeid in fabrieken . 
Pas in 1876 werd een e n ander 
wettelijk geregeld ('kinderwet
je ' van Van Houten) . 
Vanaf 1773 waren de fabriek van 
Le Poole , en het woonhuis van 

de gelijknamige directeuren, 
gevestigd aan de Garenmarkt 8 ; 
be ide zijn in de jaren zestig 
van deze ee uw gesloopt . 
Het huis aan de Bijdorplaan 
werd waarschijnlijk gebouwd als 
buitenverblijf van de familie . 
In de gevel bevond zich een 
steen met de naam Le Poole , die 
herinnerde aan de eerste steen
legging . Op het terrein stonden 
ook een koetshuis en een paar
denstal . 
Door he t huis lie p een fraaie , 
in zwart- wit uitgevoerde mar
meren gang . Onder de keuken be
vond zich een grote kelder en 
er was een opkamer . Het meest 
bijzondere aan het huis was 
echter de veranda die later tot 
serre werd verbouwd . De veranda 
was opgetrokken uit fraai hout
snij werk , dat zeer kle ur rijk 
was beschilderd . In het hout-

_4_ 



Dl Voormalig huis van Van Grieken (grensgebied Bijdorplaan/ 
Salvialaan ) - r eproductie van lantarenplaatje , in bruik

leen van de familie Den Boer 

Dla De nieuwbouw op deze plaats (Salvialaan) 
mei 1991 - foto Ineke Oele- Kap 
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snijwerk was gekleurd glas ge
zet . Dit is rechts op de foto 
nog te zien (afb . Dl) . 
Aangezien een en ander veel 
onderhoud vroeg is de serre 
later afgebroken en vervangen 
door een minder bewerkelijke 
erker . Dit landhuis is vermoe
delijk tot 1917 als zodanig in 
gebruik geweest . In dat jaar 
kwam het huis in het bezit van 
de familie Van Grieken . De heer 
Gerardus van Grieken kwam uit 
Warmond en startte hier een 
gemengd agrarisch bedrijf . 
Nadien is men overgegaan op de 
bloembollenteelt . Men teelde 
voornamelijk tulpen en narcis
sen en in mindere mate zonne
bloemen . 
Het huis bleef gedurende drie 
generaties in het bezit van de 
familie Van Grieken . In die 
jaren is het huis in tweeën ge
deeld . Hierdoor was het moge
lijk dat twee gezinnen tegelijk 
in het huis woonden . Mevrouw 
Hoogeveen-van Grieken (dochter 
van Gerardus) bewoonde in de 
jaren dertig samen met haar 
echtgenoot een deel , terwijl 
het andere deel werd bewoond 
door haar broer die het bedrijf 
voortzette . Het ene gedeelte 
van het huis had uitzicht over 
het land ; men kon kijken tot 
het huis Schoutenburg en de 
huizen van Lubbe en Molenkamp 
aan de Hofdijck . Het andere 
deel lag aan de Bijdorplaan . 
Als je goed keek kon je van 
hier het dak van de boerderij 
Haaswijk zien . Dit laatste was 
een aardige bijkomstigheid voor 
Gerard van Grieken jr . Hij had 
namelijk ' verkering ' met de 
dochter van boer Van Rijn , 
Jeanne . Na hun trouwen woonden 
zij nog enkele jaren bij de 
ouders van Gerard in. In 1959 
is de grond door de Gemeente 
onteigend ten behoeve van wo
ningbouw . In juli 1960 is het 
huis gesloopt (Afb . DIa toont 
de nieuwe Situatie) . 
De heer en mevrouw Van Grieken
van Rijn hebben eenzelfde be-

drijf kunnen vestigen in 
Noordwij ke rhout . 

Cl De vroegere boerderij 
Haaswijk , gelegen aan de 
Haarlemmerstraatweg direct over 
het Oegstgeesterkanaal rechts , 
is een voorbeeld van een 1ge 
eeuwse Zuid- Hollandse we ide
boerderij . Hij is omstreeks 
1850 gebouwd , bij de aanleg van 
het kanaal . De boerderij is ge
noemd naar de daarvoor bestaan
de buitenplaats Haaswijk , die 
in 1698 door de Amsterdamse 
burgemeester Jeronimus de Haze 
verkocht werd aan de Nederland
se vlootvoogd Philips van 
Almonde, als luitenant- admiraal 
van Holland en West Friesland 
door vele zeeslagen bekend . Hij 
overleed te Oegstgeest in 1711 . 
Deze buitenplaats lag ten 
noord- oosten van de boerderij 
Haaswijk . 
De ' Singel Haaswijk' vormde de 
begrenzing . Van 1893 tot 1932 
werd de boerderij bewoond door 
Nicolaas Breedijk en zijn vrouw 
Grietje Verburg . Nadien zwaaide 
boer Van Rijn hier de scepter . 
De reeds genoemde Singel was 
begroeid met ' tiend' , in dit 
geval teenwilgen . Op gezette 
tijden werden de wilgen tenen 
gerooid en verkocht . Tot in de 
jaren zestig van deze eeuw was 
de naam Singel Haaswijk of ' de 
dijk' nog in gebruik . 
Van Rijn hield op de 22 hectare 
grond koeien , schapen , paarden 
en varkens , die op de veemarkt 
werden verhandeld . Ook de melk 
werd verkocht , evenals de heer
lijke door de boerin mevrouw 
Van Rijn- Disseldorp zelf ge
maakte kaas . De dochters van de 
familie Van Rijn kregen altijd 
een groot stuk kaas mee naar 
het zomerkamp van de R. K. meis
jespadvinderij , de 'gidsen ' . 
Eén van de samenstellers van 
dit artikel (M . F . - S . ) kan zich 
als leidster van die groep de 
kaas nog goed herinneren . 
Het hoofdgebouw van de boerde
rij bestaat nog steeds en wordt 
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Cl ' Haaswijk ' - vroegere situatie - reproductie Loek de Groot 

Cl a ' Haaswijk ' - mei 1991 - foto Ineke Dele- Kap 
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tegenwoordig , na de nodige ver
bouwingen , in drie afzonder
lijke gedeelten bewoond (afb . 
CIa) . Veel van de bijgebouwen 
zijn echter afgebroken , onder 
andere de pinkenstal en het 
zomerhuis , die beide in 1968 
werden gesloopt . Het zomerhuis 
(rechts op afb . Cl) lag aan het 
kanaal en bestond uit een zo
merkeuken , die ook dienst deed 
als huiskamer en een boenhok . 
Deze ruimten werden alleen in 
de zomer gebruikt ; ' s winters 
vertoefde men in het hoofdge
bouw . Rechts van de voordeur 
was de zogenaamde ' stenen ka
mer ' met daarachter de winter
huiskamer . Links van de voor
deur bevonden zich de logeer
kamer en twee opkamers . 
In 1944 werd de brug over het 
Oegstgeester kanaal door de 
Duitse bezetters opgeblazen . De 
familie Van Rijn was tevoren 
gewaarschuwd en moest achter op 
het land blijven tot het gevaar 
was geweken . Bij het opblazen 
van de brug zijn alle ruiten 
gesprongen en is de rieten kap 
in zijn geheel enkele centime
ters opgetild en een heel klein 
stukje ernaast weer teruggezet . 
Het zomerhuis werd dusdanig 
ontzet dat het na de oorlog is 
herbouwd . 
Toen de brug niet meer begaan
baar was moest men met een 

Bronnen 

bootje naar he t oude dorp . Het 
kwam wel eens voor dat het 
bootje niet beschikbaar was en 
er toch dringend boodschappen 
nodig waren . Mevrouw Van 
Grieken , toen nog de kleine 
Jeanne van Rijn , kreeg dan van 
haar moeder een tas met lange 
hengsels om de hals . Zij klau
terde vervolgens langs de 
schuine kant van de verwoeste 
brug naar de andere kant van 
het water . Zo kon zij dan toch 
boodschappen halen bij kruide
nier Vink in de Dorpsstraat . 
In de jaren zestig heeft de 
Gemeente Oegstgeest de boer
derij en de grond, die de fa
milie Van Rijn in pacht had . 
gekocht . De boerderij is in 
1968 verkocht aan 
prof . dr . J . Glastra van Loon . 
De nieuwbouwwijk Haaswijk is 
voor een gedeelte verrezen op 
het grondgebied van de voorma
lige buitenplaats van dezelfde 
naam . 

M. A. E. Fehmers-Schlatmann 
Van Assendelftstraat 15 
2342 AR Oegstgeest 
Tel . 0 . 71 - 15 47 83 

I . Oele- Kap 
Nassaulaan 21 
2341 EB Oegstgeest 
Tel . 0 . 71 - 15 58 64 

- De heer en mevrouw G. van Grieken- van Rijn , Noordwijkerhout 
- Mevrouw E.M. Hoogeveen- van Grieken , Oegstgeest 
- Diverse Leidse jaarboekjes met artikelen over de familie Le 

Poole 
- Mr . B. C. van Krieken , Haaswijk , in ' Het dorp Oegstgeest ', een 

verzameling artikelen over de geschiedenis van Oegstgeest , pag . 
89 , 90 

- W. J . van Varik , Bijdragen tot de geschiedenis van Oegstgeest , 
1972 

- G. Schwencke , Uw straatnaam verklaard (Almondeweg), Tijdschrift 
Vereniging Oud Oegstgeest , september 1989 
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IN GESPREK MET . 

In het kader van de voorgenomen i nte rv iews met oudere 
Oegstgeestenaren spraken Be r t Driesse n e n ondergete
kende met de h eer Theodo r us Jacobus Joannes (Die k) 
van Beek , oud luchtmacht - offic i er , die destijds het 
monument v oor ge vallenenen in het Bos van 
Wijkerslooth heeft mogen onthullen . 
De heer Van Beek sp r ak met ons o v er zijn jeugd , onder 
andere over de overval op het Oegstgeester Distribu
tiekantoor tijdens de Tweede Wereldoorlog, en de ge 
volgen daarvan v oor hem en enkele andere Oegstgeeste 
naren . 

Ge boortehuis Dick van Beek 
Dick van Beek (geboren 24 juni 
1918) was de oudste zoon van 
kruidenier Dorus van Beek , die 
in de Deutzstraat het bedrijf 
van zijn vader voortzette . 
Toen Dick geboren werd woonden 
zijn vader en moeder aan de 
Geversstr aat , even ter linker 
zijde van het poortje van de 
Bakkerij van Jan van Velzen . In 
later jaren ging Dorus van Beek 
met zijn gezin , dat uiteinde
lijk zes kinderen zou tellen , 
bij de winkel in de Deutzstraat 
wonen , en verhuisde grootvader 
naar de Geversstraat . 
Het pandje van Van Beek aan de 
Geversstraat lag schuin tegen
over de Gemeenteschool , waar 
thans een Sportschool is geves
tigd , ongeveer tegenover de 
Wi llem de Zwijgerlaan . Rechts 
van Bakkerij Van Velzen bevond 
zich toen de wagenmakerij van 
Van den Ameele , daarnaast het 
kousenwinkeltje van mejuffrouw 
B. Fekkes , en even verderop , op 
de hoek van het krUispunt te
genover de rooms- katholieke 
kerk , woonde de familie Hein 
Juffermans , waarvan de boerde
rij in 1930 afgebroken werd . 
Dit gedeelte van de Gevers
straat is destijds gesloopt om 
verbreding van het kruispunt 
moge l ijk te maken . 
Schuin tegenover de beschreven 
pandjes lag aan de Geversstraat 
de wagenmakerij Van Rubenkamp , 
waar mevrouw Van Beek (Tootje) 
als meisje in één van de boven-
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woningen woonde . 

Omgevi ng geboortehuis - Ook 
Kees de Kiep ging op de f oto 
Hoe zag dat stukje Geversstraat 
er uit toen Dick van Beek gebo
ren werd? 
We kunnen dat zien op een 
fraaie foto , gemaakt enkele ja
ren voor zijn geboorte . 
In 1913 , op tweede Pinksterdag , 
werd er in de Geversstraat een 
begrafenis- stoet gefotogra
feerd . De hele buurt liep uit , 
om ook op de foto te komen . 
Kinderen , maar ook grote men
sen . Onder hen bevond zich de 
bekende Oegstgees tenaar 'Kees 
de Kiep ' , die zo genoemd werd 
omdat hij het eerbiedwaardige 
beroep van tonnen leger uit
oefende . 

De wi nkel aan de Deutzstr aa t 
Naast de kruidenierswinkel van 
Van Beek lag de slagerij van 
Dolle (op de hoek van de 
Deutzstraat en de Gevers
straat) , die later werd voort
gezet door G. M. Hofman . "Wij 
noemden hem ' Dolle Hofman ' in 
de buurt" , vertelt Dick van 
Beek . 
In 1915 waren er aan de andere 
zijde van de kruidenierswinkel 
drie grote nieuwe winkelpanden 
met bovenhuizen gebouwd naar 
een ontwerp van de Leidse ar
chitect J . J . Jesse. Ze staan er 
nog steeds . Dick van Beek weet 
nog welke bedrijven er in zijn 
j eugd gevestigd waren : kapper 



1900/1901 
De in 1901 in gebruik genomen rooms- katholieke kerk staat nog in de stijgers . Het 
eerste pand links behoorde toe aan schoenmakerij Horman . Rechts van dat huis zien we 
twee kleine pandjes . In het linker is de heer Th . J . J . (Dick) van Beek geboren . In 
het rechter pandje hebben de ouders van Bert Driessen korte tijd gewoond . 

P . M. van der Linden (bijgenaamd 
'de Pum' I waarschijnlijk van
wege zijn voorletters) , de 
gebroeders Koelman (toen al!) 
met hun smederij en instal
latiebedrijf , en de bakkerij! 
lunchroom van G. Labrée . 
"Mijn vader heeft na de bouw 
van die nieuwe panden zijn w10-

kel opgehoogd". weet Van Beek 
te vertellen . "Hij vond de zaak 
wat ' iel ' in vergelijking met 
die nieuwe huizen ." 
De c reativiteit van Dorus van 
Beek 
De vader van Dick adverteerde 
in die jaren heel vaak op rijm . 
Een fraai voorbeeld : 

'k Zal maar weer een kansje wagen 
Het spreekwoord zegt : "W ie waagt , die wint " 

' k Beveel mij aan en wil U vragen 
Hoe of U deze prijzen vindt . 

Een literpot met fijne druiven 
Een literfles met vruchtenwijn 

Om voor een keer goedkoop te fuiven 
Kan dat misschien voor U iets zijn? 
Eén gulden , vijf en twintig centen 

Kost dan zo ' n stel , niet min of meer 
De druiven kosten ' t al van kren ten 

Zo'n koopje komt ook nimmer weer . 
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' k Heb luxe bussen koffiebonen 
Voor vijftig centen maar , 0 zo 
Het kopen zal de moeite lonen 
En dan die mooie bus cadeau . 

Wie had zo i e ts ooit kunnen dromen 
Voor deze prijzen zulke waar 

VAN BEEK , U weet hem wel te wonen 
Daar staat dat alles voor U klaar . 

Niet alleen om zijn waren aan 
t e prijzen, maar ook wanneer 
hij personeel wilde werven , 
deed Dorus van Beek dat op 
rijm : 

"We lk meisje wil met goed 
fatsoen 

' s maandags bij ons de was 
gaan doen? " 

-

"Mijn vader was heel creatief", 
zegt Dick . "Hij kon ook goed 
toneelspelen . Ik herinner me 
dat ' De hoed van Italiaans 
str o ' één van zijn favoriete 
nummers was. Zelf heb ik een 
keer , als kleine jongen , de rol 
van picolo mogen spelen. Ik 
werd daarvoor gevraagd door 

De Geversstraat in 1913 . De buurtbewoners gingen met de mensen , die van de begra
fenis kwamen , op de foto . Rechts op de stoel zit Kees de Groot (bijgenaamd Kees de 
Kiep) voor zijn huis . Het meisje met de witte jurk links is Mien Schrijvers , dochter 
van schilder Jan Schrijvers uit de De Kempenaerstraat. Tussen de heren met de hoge 
hoed wandelen Arie de Groot (zoon van Kees de Groot) , Gerard Schrijvers en Willem 
Schrijvers (zoons van de schilder) . Bij de paal voor de bovenleiding rechts was de 
priesterkleermakerij van Den Boer . 
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mijn oom Willem den Boer , die 
met zijn broers een priester
kleermakerij had . Oom Wim was 
voorzitter van Harmonie 
' Triumph ' . Na een concert zou 
een aan tal dames een toneelstuk 
opvoeren (gemengd toneel was e r 
nog niet bij ! ) , dat i n een ho
tel speelde . Ik moest een pa
pieren taart serveren , die ik 
met een touwtje kon wegtrekken . 
Een machtig mooie rol vond ik 
het ." 

Café De Rooij, later Van 
Brussel 
De heer De Rooij van de uit-

spanning ' Weltevreden ' kan Van 
Beek zich niet meer herinneren . 
" In mijn jonge jaren had je Van 
Brussel . Die had een kleine 
speeltuin , met een wip en een 
schommel . " 
Zo konden generaties 
Oegstgeestenaren op deze plek 
terecht voor een drankje , zelfs 
tot 1988 in Café ' Centraal', 
dat er nu dramatisch verlaten 
bij staat . 

Naar de HBS in Leiden 
In die tijd werd er een rooms
katholieke HBS gesticht aan het 
Leidse Galgewater/de Wedde-

Hoek Geversstraat/Deutzstraat 
Rechts zien we de Wagenmakerij van Rübenkamp . In het hoekpand bevindt zich slagerij 
Dolle (later Hofman) , en links daarvan zien we de kruidenierswinkel van D~rus van 
Beek . Oe foto is van vóór 1915 , omdat toen naast de winkel van Van Bee~ nleuwe pan
den werden gebouwd (Koelman e tc . , die er nu nog staan) . Op deze foto Zlen we naast 
de kruidenierswinkel nog net het St . Janshofje . 
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steeg . Alhoewel Dick van Beek 
naar de mening van vele dorps 
genoten niet naar de HBS kon 
gaan , kwam hij toch op deze 
school terecht . De Franciscanen 
(die er les gaven) trachtten 
via de pastoor van Oegstgeest 
leerlingen te werven . "Geef de 
jongen een kans" , zei men tot 
Oorus van Beek . "Laat hem één 
jaar gaan . Hij moet toch tot 
zijn veertiende jaar naar 
school ! " 
En Dick ging naar de HBS . Eerst 
voor een jaar , toen mocht hij 
toch het diploma drie- jarige 
HBS halen , en uiteindelijk 
heeft hij de vijf jaar volge
maakt . "Het heeft mijn vader 
klanten gekost", zegt Oick van 

Vermoedelijk 1925 

Beek . "Dat kunnen wij ons in 
deze tijd niet meer voorstel
len ." 

De Kweekschool voor de Zeevaart 
Toen Dick van de HBS afkwam, in 
1935 , wilde hij graag vlieger 
worden . Hij werd afgekeurd van
wege zijn ogen . Een jaar bleef 
hij thuis , en hielp in de win
kel. 
"Dat was niets voor mij" , zegt 
Van Beek stellig . "Op de fiets 
met een grote mand trok ik erop 
uit om bestellingen te noteren . 
Om half twaalf bestelde er soms 
iemand een half ons ham , maar 
' niet te dik gesneden , en graag 
vóór twaalf uur bezorgen ' . Nee , 
ik had geen ambities op dat ge-

De Geversstraat met de kinderen uit de buurt . We zien twee jongens met een mooi wit 
overhemd . Links staat Jan van Beek , daarnaast Dick van Beek (met stropdasje) , en 
daarnaast hun kleine zusje Tootje . Het meisje daarachter (met de grote strik) is 
Rika van der Linden . De foto is gemaakt net voor de Wagenmakerij van Rübenkamp . Op 
het grote donkere bord rechts boven staat CAROSSERIE FABRIEK OEGSTGEEST , en op het 
ronde bordje daarnaast: J . A. SOLMARE MOTOR OILS . 
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bied ." 
In 1936 ging Van Beek naar de 
Kweekschool voor de Zeevaart , 
waar hij de KLM- opleiding volg
de tot luchtvaart- radiotelegra
fist en navigator . Van Beek : 
"Na de Kwe ekschool , in 1938 , 
had ik graag bij de KLM willen 
gaan werken . Maar men nam in 
die vooroorlogse jaren geen 
personeel meer aan . Zo kwam ik 
bij de radiodienst van het 
vliegveld Soesterberg terecht ." 

Oorlog - het begin 
Gedurende de eerste oorlogs
dagen maakte Dick van Beek deel 
uit van een groep telegrafisten 
en monteurs , die in het zwaar 
getroffen Rotterdam was gesta
tionneerd . Enige tijd na de 
capitulatie kwam hij terug in 

Oegstgeest , waar in feite wei 
nig voor hem te doen was . Met 
zijn boezemvriend Nico 
Knijnenburg maakte hij een 
fietstocht door Nederland . Nico 
zou in de oorlog , toen hij op 
weg was naar Engeland , aan de 
Frans- Zwitserse grens gevangen 
worden genomen en gefusilleerd ; 
zijn broer Anton is in Duits 
land omgekomen . 
In de winter 1941/1942 kwam Van 
Beek terecht op het Oegstgees
ter Distributiekantoor , geves
tigd aan het Wilhelminapark . 
" In het begin moest ik num
mertjes uitdelen " , weet hij 
zich te herinneren , "net als 
bij een fietsenstalling . Aan de 
hand van zo ' n numme rtje kwam 
men aan de beurt om bijvoor
beeld een aanvraagformulier 
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voor een paar schoenen in te 
vullen ." 

De mannen van het Distributie
kantoor 
Op het Distributiekantoor werk
ten onder andere G. van den 
Ameele (Gijs) van het garage
bedrijf , en H. W. Collee (Wim) , 
die een boekhandel had aan de 
Geversstraat . Jan Wolkers zou 
later op het Bureau hand- en 
spandiensten verlenen . 
De administratie van de bon
kaarten werd perfect vervalst 
en op die manier werden vele 
kaarten doorgespeeld naar het 
verzet . 
Op een gegeven moment werden 
ook Warmond , Voorhout en 
Leiderdorp vanuit Oegstgeest 
bediend . Dat betekende dat de 
zogeheten uitreikploegen (waar
toe Van den Ameele en Col lee 
behoorden) regelmatig per fiets 
op pad gingen met distributie
bonnen ter waarde van enkele 
duizenden guldens . Het Distri
butiekantoor stond toen onder 
leiding van de hee r 
W. A.J . Vroom , een oud- KPM ' er , 
terwijl Van Beek zelf inmiddels 
plaatsvervangend leider was ge
worden . 
Het kustgebied was in die tijd 
verdeeld in blokken . Wim Col lee 
werd ingeschakeld om 's avonds 
per fiets in een bepaald blok 
gegevens te verzamelen betref
fende de kustverdediging van de 
vijand . Op een avond vergezelde 
Dick van Beek Col lee op zijn 
tocht , en ging na afloop nog 
even met hem mee naar huis . 
Zijn broer Toon kwam daar de 
boodschap brengen : "Ze hebben 
het Distributiekantoor over
vallen! Ik dacht dat jij het 
wel weten moest . " 

De overval 
Op die avond , de ge november 
1943 , was er een uitstekend 
voorbereide overval gepleegd op 
het Raadhuis en het Distribu
tiekantoor , door zeven à acht 
mannen , gewapend met pistolen . 
Zij namen Harry Comijs (de kas
sier waardemateriaall , die 
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' s avonds altijd wat later naar 
huis wandelde , in het 
Wilhelminapark gevangen en re
den met hem rond tot ' s avonds 
tien uur , de tijd waarop op het 
politiebureau de wacht werd af
gelost . Tijdens de aflossing 
vielen de overvallers binnen en 
sloten de politieagenten (één 
van hen was Van der Aar) op in 
de cel onder het Raadhuis . Ook 
melkboer Leen Menken , die daar 
toevallig was omdat hem een 
baal gort ontstolen was, ging 
de cel in . 
Na een telefoontje van de poli
tie naar Arie Zonneveld , die 
dienst had op het Distributie
kantoor , met de mededeling dat 
ze even zouden aankomen , werden 
de overvallers en Harry Comijs 
binnengelaten . De heer Comijs 
werd gedwongen de kluis te ope
nen . 
De uit Noord- Holland afkomstige 
overvallers ontvreemdden een 
grote partij persoonsbewijzen 
en namen een groot gedeelte van 
de voorraad bonkaarten voor de 
nieuwe periode , rond 20 . 000 
stuks , mee ; zij waren bestemd 
voor het ondergrondse circuit . 
Voor hun vertrek werden Harry 
Comijs en Arie Zonneveld in de 
kluis opgesloten . 
Om elf uur ' s avonds kwam de 
nachtwaker Piet de Wit aan op 
het politiebureau . Hij vond de 
door de overvallers achtergela
ten aantekeningen en bevrijdde 
de gevangenen op het politie
bur eau en het Distributiekan
toor . 
Leen Menken spoedde zich snel 
naar huis , naar de Van 
Assendelftstraat , waardoor het 
bericht van de overval via zijn 
zoon Aad bij diens vriend Toon 
van Beek in de Deutzstraat te 
recht kwam . En Toon van Beek 
spoedde zich - zoals wij al 
we ten - naar het huis van 
Col lee om zijn broer het nieuws 
te brengen . 
"Radio Oranje heeft het bericht 
van de overval in Oegstgeest 
omgeroepen" , zegt Van Beek . 
"Het was één van de eerste 
overvallen van enige importan
tie . " 



Gevangenschap - een ring met 
inscriptie 
Een en ander had tot gevolg dat 
Van Beek op 12 november 1943 
tijdens een gesprek met de bur
gemeester en de officier van de 
SD werd gearresteerd en voor 
nader verhoor werd meegenomen 
naar de Heemraadssingel in 
Rotterdam . Na de verhoren werd 
hij opgesloten in de gevangenis 
aan het Rotterdamse Haagse 
Veer . Tijdens zijn verblijf al
daar ontving hij van Tootje , 
zijn aanstaande vrouw , een ring 
als teken : "het gaat thuis al 
lemaal goed". Van Beek schoof 
tijdens het vraaggesprek de 
ring van zijn vinger en liet 
hem aan ons zien . We ontcij
ferden de datum : 24- 11- 43 . Dick 
van Beek : "We hebben er nooi t 
een andere datum in laten gra
veren , noch onze verlovings-
da tum , noch onze trouwda tum . " 
Op 4 december 1943 werd hij , 
geheel onverwacht , vrijgelaten . 

Klaas Veen en echtgenote, en 
Van den Ameele gearresteerd 
De vreugde over de herwonnen 
vrijheid was van korte duur . Op 
11 december werden Klaas Veen 
en zijn vrouw thuis gearres
teerd . Klaas Veen was een ge
meente- ambtenaar , die via de 
Talboo- groep actief was in het 
verzet . Deze groep was genoemd 
naar de Oegstgeestenaar 
Theodorus Talboo , die in maart 
1945 in Leusden zou worden ge
fusilleerd . 
Klaas Veen werd ervan verdacht 
distributiebonnen in zijn bezit 
te hebben . Op een gegeven mo
ment werd mevrouw Veen gedwon
gen op te staan van de sofa , 
en: zij zat op de distributie
kaarten! Toen zij werden gear
resteerd werd terloops Gijs van 
den Ameele , die beneden hen 
woonde , óók gevangen genomen ; 
hij was verbonden aan het Dis
tributiekantoor en dat was in 
deze situatie voldoende . 
Tijdens het vervoer per auto 
naar Rotterdam kregen ze een 

aanrijdi ng als gevolg waarvan 
Veen werd opgenomen in de 
Ursula Kliniek te Wassenaar , 
terwijl mevrouw Veen en Gijs 
van den Ameele uit het gezicht 
verdwenen. Op oudejaarsavond 
probeerden Harry Kortman en 
Henk van den Ameele Veen te 
bevrijden , hetgeen echter mis 
lukte . 

Weer opgepakt - Vught 
Op 21 januari 1944 werd Van 
Beek , die - na zich een poosje 
afzijdig te hebben gehouden -
weer aan het werk was gegaan , 
onverwacht op kantoor wederom 
gearresteerd , en wel door de 
politiecommissaris Hofman uit 
Leiden . Samen met Collee , die 
in Voorhout werd opgehaald , 
kregen zij voor één nacht on
derdak op het politiebureau aan 
de Zonneveldstraat . De volgende 
dag werden zij , aan elkaar ge
boeid , lopend naar het station 
gebracht en vandaar gingen zij 
per trein weer naar Rotterdam . 
Na verhoren aan de Heemraads
singel werden ze ondergebracht 
bij de Rivierpolitie , waar ook 
Van der Aar , Arie Zonneveld en 
Gijs van den Amee le al verble
ven . 
Twee dagen na de arrestatie van 
Tootjes vriend werd haar broer , 
Theo van den Oor d , op IS-jarige 
leeftijd door de Duitsers neer
geschoten langs de Laan van 
Alkemade te Oegstgeest , bij een 
poging tot ontvluchting . 
Van den Ameele . Van Beek en 
Col lee kwamen via Rotterdam in 
Vught terecht. 
Van den Ameele werd naar de 
Moerdijk gestuurd . en Collee 
moest bouwmaterialen kruien. 
Van Beek trof het beter . 
Dankzij een gelukkig toeval 
kwam hij terecht bij een 
Philips- groep , die kleine 
radio ' s maakte . scheerappara
ten , enz . "We zaten binnen , dat 
was al een groot voordeel" , 
zegt Van Bee k. "En ik kreeg , 
omdat radio- techniek mijn vak 
was . geen onaardig werk . Het 
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eten , de zogenaamde 'Phili
prak ' , was niet slecht . En wij 
stonden niet onder toezicht van 
een Duitser . Als wij ' s avonds 
het kamp in marcheerden vroeg 
iedereen naar het laatste 
nieuws. Dat hadden wij uit de 
eers te hand . " 
Naast de Phili-prak kwam er nog 
eenmaal per week een pakket van 
thuis . De Oegstgeester buurman 
Jan van Velzen bakte elke week 
een brood voor Van Beek en 
Collee . De moeder van Dick zond 
gekookte grauwe erwten . En soms 
kreeg hij een beetje jenever , 
in een medicijnflesje . 

A, B en C via Ut rec h t naar 
Dui t s l a nd 
Op 12 april 1944 werden Van den 

Bakker J . van Velzen 
bakte brood voor Dick van Beek 

(foto vermoedelijk gemaakt in 1928) 
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Ameele , Van Beek en Collee 
overgebracht naar de gevangenis 
aan het Wolvenplein te Utrecht . 
Hun zaak werd op 29 augustus 
behandeld door ' Das Deutsche 
Obergericht '. Mevrouw Veen werd 
ontslagen en de uitspraak voor 
de overigen zou volgen 
Daar is gelukkig niets meer van 
gekomen . 
Op 6 september 1944 , op ' dolle 
Dinsdag' , werden ze op trans
port gesteld naar Duitsland . Ze 
kwamen terecht in de strafge
vangenis in Dieburg nabij 
Darmstadt , in Lager I , de afde
ling voor de tewerkgestelden . 
Van Beek herinnert zich dat ze 
in Darmstadt bomkraters moesten 
dichtgooien . Ook hebben ze in 
een steengroeve gewerkt . 
Blokken steen moesten met een 
kiep- karretje naar beneden wor 
den vervoerd . Als ze van 
Dieburg naar Darmstadt gingen 
moesten ze zelf grote " soep" 
ketels sjouwen , en kisten met 
brood . Col lee raakte steeds 
meer verzwakt 

"Je vr iend is dood!" 
Op een gegeven moment zei 
Collee : "Ik ga naar Lager 11. " 
Hij kon het werk niet meer aan , 
en wilde zijn vrienden niet 
langer tot last zijn . Van Beek : 
"Wij probeerden hem te weer
houden, want in Lager 11 ver
bleven zieken , die weinig over
levingskansen hadden" . 
Maar Collee ging naar Lager 11 . 
"We wisten helemaal niet hoe 
hij eraan toe was . Op een keer 
kwam er een priester en ik 
dacht : ' ik ga biechten , want 
wellicht komt hij ook in Lager 
11 '. Toen ik van die priester 
hoorde dat dat ook het geval 
was vroeg ik hem of hij naar 
mijn vriend wilde informeren . 
Veertien dagen later ging ik 
weer biechten , om nieuws te 
vernemen . De pries ter zei : ' J e 
vriend is dood!' Het gekke is 
dat wij dat toen heel normaal 
vonden . " 



Verenigd 
In de week voorafgaande aan 
Pasen 1944 brak er in Dieburg 
een bijzonde r e dag aan . 
I edereen moest zijn gevangenis
kleren inlever en en alle mannen 
werden ' s middags rond de klok 
van drie opgesteld in colonne , 
op alfabetische volgorde naar 
naam . Van den Ameele op de ' A' 
stond vooraan , en Van Beek 
volgde . Alleen hun C(ollee) 
ontbrak . ' s Avonds laat ver
t r okken ze pas . Ze zouden , 
achtera f be zien , in vier nach
ten van Dieburg naar Ebrach 
lopen ; dat was circa 180 km . 
Aan het einde van het eerste 
traject lagen Van den Ameele en 
Van Beek langs de kant van de 
weg . Het regende . En wie kwam 
daar aan? Het was Collee . Hij 
had het gered ! Lager 11 had 
zich aan het einde van de s.toet 
moeten aansluiten , en Col~ee 
was zijn vrienden gaan zoeken , 
na eerst een dag de kat 'uit de 
boom te hebben gekeken . Zij 
hadden hèm niet gezocht . Hij 
was immers dood! 
"We kregen het voo,r elkaar dat 
Collee bij ons mocht blijven", 
zegt Van Beek . " De Dui tsers 
hadden gevoel voor orde en de C 
hoorde immers-bij de A en de Bt 
Collee mocht. al snel in de 
voerwagen (die toch leeg was) 
zitten . " 

De bevrijding 
Op Goede Vrijdag kwamen ze aan 
in Ebrach . Maar zelfs de 
Duitsers vonden dat de gevange
nis daar te vol was . Er werd 
een goederentr ein gecharterd , 
waar kolen in vervoerd waren . 
Zestig mannen gingen in een 
open wagon en zagen er na korte 
tijd uit als negers . Daarna 
werden er in elke wagon enkele 
strobalen gegooid . Van Beek : 
"Toen zagen we er helemaal uit 
als idoten . " 
Nadien kwam er een goederen
trein met dichte wagons , waar 
mee de groep naar Bernau 
(Oostenrijk) werd vervoerd . 
Daar kwamen ze terecht in een 
complex , dat duizenden mensen 

herbergde , van allerlei natio
naliteiten . En daar maakten ze 
de bevrijding mee . Op 3 mei 
1945 kwamen de Amerikanen . Van 
Beek is nog vol lof over de lo
gistieke voorzieningen van de 
bevrijders . "Er stonden hele 
muren van voedselpakketten en 
jerry cans langs de wegen . Eten 
was er voldoende . Alleen : wij 
moesten het voorzichtig aan 
doen . " . 

Naar Nederland 
Elke dag kwamen er vrachtwagens 
in he t kam p , waarmee de mensen 
r ,ichting vaderland vertrokken . 

,Er gingen zestig mannen in een 
wagen . "Het was een wilde ben
de" , zegt Van Beek . " Iedereen 
wilde naar huis . Het was vech
ten om een plaatsje . " 
In zes dagen reisden Van den 
Ameele , Van Beek en Collee naar 
Mannheim , waar ze in een grote 
ten t door de Ameri kanen werden 
ontsmet , en een dinner- packet 
kregen . En toen : richting 
Nederland , met bestemming Eind
hove n . 

Goh , Oorus , daar komt die dooie 
Collee aan! 
Vanuit Eindhoven keerden de 
drie vrienden me t enige inspan
ning , ieder op hun eigen ma
nier , terug naa r Oegstgeest ; 
westelijk Nederland was name
lijk nog een soort Engels 
' Sperrgebiet ' . Collee had een 
pas voor de Moerdijk weten te 
versieren en kwam daarmee diep 
in de nacht als eerste aan . 
Toen hij zijn huis naderde 
floot hij een bekend familie
deuntje . Zijn doc hter Wil riep 
naar haar moeder : "daar is va
der". "Nee , kind , dat kan niet . 
Vader is dood . " 
Een Warmondse gevangene had 
vanuit Duitsland naar huis 
geschreven en gemeld dat Collee 
dood was! 
Van Beek zou een dag later ar
riveren en Collee ging naar de 
kruidenierswin kel om het goede 
nieuws te melden , De moeder van 
Dick van Beek r iep , toen ze hem 
zag aankomen , naar haar man : 
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"Goh , Dor us , daar komt die 
dooie Collee aan! " 
Een moment om nooit te verge
ten . 
Collee zou uiteindelijk 84 jaar 
worden . 
En Dick van Beek kwam inder daad 
thuis , per auto van de 
Eindhovense brandweer . "Mijn 
broer Toon wist dat ik zou ko
men , hij stond in de winkel
deur , maar hij herkende mi j 
niet . " 
En nog een dag later , op 2 juni 
1945 , kwam ook Gijs van den 
Ameele per Rode Kruis- auto naar 
huis . In de Deutzstraat werd 
feestgevierd ! 

He t monumen t voor gevallenen e n 
het Oegs tgees t va n nu 
Van Beek , nadien officier bij 
de luchtmacht geworden , viel de 
eer te beurt het monument voor 
gevallenen in het Bos van 
Wijkerslooth te mogen onthul
len . Eerder was er al een ge-

den ksteen geplaatst in de bank 
bij de vijver in het Prins 

Hendr ikpark , bij de witte villa 
met het strodak . Deze steen 
werd overgebracht naar het mo
nument in het Bos . Van Beek 
vindt het wel jammer dat het 
monument zo afgelegen ligt . 
Evengoed vindt hij het jammer 
dat in Oegstgeest ' het oude 
dorp ' verknoeid is . " Ik hou 
mijn hart vast voor wat betreft 
de Geversstraat . De panden 
Schoutenburg en Toorenveld aan 
de Wyttenbachweg , die zijn 
fraai gerestaureerd . " 

Terugblik 
We spraken met een man , die 
veel verhaalde . Veel hebben we 
in dit verslag moeten weglaten . 
En veel vragen van ons lijstje 
bleven onbeantwoord . Maar het 
was de moeite waard . 

Riet van Dort 

Voo rmalig monume nt Frede rik Hendriklaan . De fotog r aaf stond met zijn rug 
naar de vijver . Nu r esteren alleen nog de ondermuur en de zuiltjes ; er 
achter is een bank . 
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TELEFOONAANSLUI TINGEN I N OEGSTGEEST IN 1 91 5 

UittrekseL uit NAAMLIJST voor den TELEFOONDIENST JANUARI 1915 

OEGSTGEEST Zie voor de nummers van aansluiting onder LEIDEN 

1227 Automobielen A. L. Nouwer/s , Oegstgeest 
1075 Bijvoet , A. J .• Huiz e Cecitia , Ri j nsburgersweg . 

Oegstgeest 
1337 Dozy . P. A. J "de Pen". Leidschestraatweg , Oegstgeest 
1429 Dpoat J Dames J RiJ'nsbuY'geroweg . Oegstgeest 
1186 Eek , D. A. v . J "Pomona ". Oegstgees t 
1016 Egmond , Gebr . V. , BLoemisten , Mor seh , Oegstgeest 
1217 EiZel"s J H. J . • Intern . Laboratopiwn . RijnsbuY'gel"weg . 

Oegst . 
172 Cern . veldwachter , MOY'schweg F 86 , Oegstgeest 

1285 Hakkenberg . A. D . • Handelskweekerij . en bloemisterij J 

Rijnsburgerweg, Oegstgeest 
84 9 Hasselbach . A. A. J Ri j nsburgerweg. Oegstgeest 
85 3 Ingen Schenau , H. A. V. , Hotel - Pension "Het Witte 

Huis ", Wi lhe Lminapa'l'k , Oegs tgees t 
1005 Kame'l'Lingh Onnes , M. , Rijnsbu'l'ge'l'weg , Oegstgeest 
1153 KO'l'tman, B. J . M. , vlh J . P. M. Kok , zoutziederij , "Het 

Anker " , Oegstgeest 
928 Kosten , Wed. Dr . A. , Rijnsbur ger weg , Oegstgeest 
219 Kl'ankzinnigengest . "Endegeest " , bul' . 9- 12 1/2j 

1 1/2- 4 1/2 , Oegstgeest 
1005 Idem J POl'tiel' 
1030 Kl'uyt , J . C. , Rijksstl'aatweg, Oegstgeest 
1274 Los , F . • Rijnsbul'gel'weg , Oegstgeest 
1227 Nouwens , A. L., In Rijwielen en Automobielen , 

Oegstgeest 
710 Oudendal , A. J . E. , Rijnsbur gel'weg , Oegstgees t 

1145 Philip , H. M. , Caf é de la Pl'omenade , Oegstgeest 
1015 Plas , G. G. v . d ., Scheepsbouwel' , MOl'sch , Oegstgeest 

413 Post , A. H., Hooge Voor tweg , Oegstgeest 
163 Raadhuis , Oegstgeest 

1030 "Rhijnhof", Begl'aafplaats , v/h Ned . Hel'v . Ker kge-
nootschap te Leiden , Oegs tgeest 

1006 Rooy , A. P. de . Aannemer' , Lei dschebuur't . Oegstgeest 
546 Rubenkamp & Co ., H. W. , Wagenfabr' . , Oegstgeest 
607 Sanatol'ium voor' ZenuwLi j der's Rhij ngeest , Oegstgeest 
559 SchLatmann , Gustav , Oegstgeest 
155 Spaar'gar'en , J . C. , Oegstgeest 

1041 Stoffers , P . I . , Rij nsburger'weg . Oegstgeest 
1109 Tas , J . v . d . , viLla Toel'ie , Rijnsbur'ger'weg , Oegs tgeest 

390 Timmermans , Dr . D. , villa "Par'k " , Oegstgeest 
821 1'r>eul' , El'ven J . , Eieren , wild en gevogelte , MOr'sch

singel . Oegstgeest 
749 Zaalbel'g Jr' .• J . J Pr' . Hendl'ikpar k , Villa Maria 

Elisabeth . Oegstgeest 
1120 Zeestraten & Zn . • G . • Rijksstraatweg , Oegstgeest 

fUittl'eksel gemaakt dool' Gel'ar'd van Vel z en) 
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De zoutziederij van Kortman aan het Oegstgeesterkanaal , te bereiken 
onder nr . 1153 

DE KEMPENAERSTRAAT 

Landkaar t van 1610 
De oudste betrouwbare landkaart 
van onze streek , gemaakt door 
het toenmalig ' Hoogheemraad
schap Rijnland' , dateert van 
1610 . Op deze kaart komt de De 
Kempenaerstraat als weg al 
voor , uiteraard niet onder deze 
naam . 
Op de kaart neemt de stad 
'LEYDEN ' een centrale plaats in 
en daaromheen liggen de Heer
lijkheden , polders , wateren , 
enz . , waaruit de dorpen van nu 
zijn ontstaan . 
In 1610 had LEYDEN aan de noor-
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delijke zijde van de stadsmuren 
drie poorten . In de middenpoort 
staande lag rechts de ' Mare
poort ' , waarvandaan de Maren
dyck naar het noorden liep . 
Links stond de 'Morspoort' , 
waaruit de Hooge Morsdijck 
langs de Oude Ryn naar het 
westen liep en de middelste 
poort was de ' Haarlemmerpoort '; 
van daaruit liep de 
' Oestgheesterwech' in de rich
ting van de ' Heerlyckheid 
Oestgheest' . Wanneer wij , uit
gaande van de kaart , vanuit de 
Morspoort de Hooge Morsdyck 
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opwandelen , komen W1J na na 
enkele honderden meters bij een 
zij weg rechts , en die heet op 
de kaart ' Mor s dyck '. Deze weg 
(welke onze Lage Mors is) gaan 
wij af tot de buurtschap die 
wij in mi jn jeugd ' De drie 
witte palen' noemden . Op deze 
plek gaat weer een weg rechts
af , die op de kaart aangeduid 
word t me t de naam ' lem ', voor 
mij onverklaarbaar . Deze weg is 
de tege nwoordige Endegeester
str aatweg , die loopt langs he t 
kasteel ' Eyndegheest ' . Even 
daar voorbij is weer een weg 
naa r rechts ter plekke van de 
huidige driespr ong Endegeester
straatweg , Rhi j ngeesterstraat
weg en Endegeesterlaan . De 
Endegeesterlaan van nu hee tte 
toen ' de Voort' . 

Aangeland op ons doel 
Nu zijn wij bij ons doel aan
gekomen . Deze ' Voort ' kruist na 
circa 200 m de ' Oestgeester
wech ' en loopt door naar de 
' Poelgheesterwech '. Het eerste 
deel van die Voor t heette 
'Hoghe Voort ' en het tweede 
deel 'Lage Voort '. De ' Lage 
Voort ' van toen heet (en is) nu 
de De Kempeneaerstraat . 

De burgemees ter vernoemd 
De heer J . M. de Kempe naer 
(voorheen burgemeeste r van 
Voorschoten) werd op 24 juni 
1895 door H. M. Koningin Emma 
benoemd tot burgemeester van 
Oegstgeest en Voorhout . In die 
tijd kwam het vaker voor dat 
één burgemeester aan het hoofd 
stond van meer gemeenten . Op 
1 juli 1895 aanvaardde hij zijn 
ambt . Oegstgeest t elde toen om
streeks 3 . 000 zielen . 
Merkwaardig is dat burgemeester 
De Kempenaer nooit in 
Oegstgeest heeft gewoond . In 
het gemeentearchief is nog een 
schr ij ven ui t Den Haag t e vin
den , waarin hij vrijstelling 
verkreeg van de woonverplich
t ing i n zijn gemeente . Hij i s 
s lechts vij f jaar burgemeester 
geweest , maar was wel zeer ac-

- 23-

tief . Onder zijn bestuur i s het 
besluit genomen tot de bouw van 
het raadhuis in het Wilhelmina
park . Op 28 februari 1900 werd 
in het nieuwe gemeen t ehuis de 
eerste raadsvergadering gehou
den onder voorziterschap van 
wethouder Juffermans , want bur
gemeester De Kempenaer was op 
23 januari 1900 te Leiden over
leden . Enkele jaren na zijn 
dood (ik heb niet kunnen vinden 
wanneer) is de 'Lage Voort ' ter 
nagedachtenis aan burgemeester 
De Kempenae r omgedoop t tot ' De 
Kempenaerstr aat ' . 

Bebouwi ng 
Wanneer er bebouwing in de 
straat is gekomen , is niet pre
cies bekend . Zéker hebben er 
vroeger al panden gestaan , die 
al jaren verdwenen zijn . Het 
oudste bouwwerk , dat nog be
staat en waarvan het bouwjaar 
bekend is , is de aanbouw van 
huize ' De Olmen ' (waarin het 
bakgedeelte van bakker 
Hoogeveen was) , dat dateert van 
1647 . Gegevens van andere bouw
sels zijn er weinig. De oor
spronkelijk als winkelpand ge
bouwde panden op de hoek van de 
Koninginnelaan , de nummers 19 , 
21 , 23 en 25 , behoren tot de 
oudste winkelpanden ; zij date
ren uit de jaren 191 4 tlm 1916 . 
De voormalige slagerij van Los 
was ouder . Voorts is het win
kelpand nummer 55 van 1913 . 
Alle andere winkels zijn ver
bouwingen van woonhuis tot win
kel . Aan de éven kant van de 
str aat is het oudste winkelpand 
nummer 32 , op de hoek van de 
Terweeweg . Dit is volledig als 
slagerij en tevens slachterij 
(toen slachtten de slagers nog 
zelf) gebouwd in 1921 . Vanaf 
1924 tot 1947 was er een melk
winkel en daarna is het omge
bouwd tot sChoenreparatiebe
drijf en schoenwinkel . De ove
rige twee panden aan de éven 
zijde , die (in 1925) als winkel 
werden gebouwd , zijn de panden 
met de nummers 2 en 4 . Vrijwel 
alle overige winkels die er i n 



de loop der jaren (na 1920) 
gekomen zijn , waren zoals 
reeds gesteld - oorspronkelijk 
woonhuizen . 
De oudste woonhuizen , die nog 
bestaan , zijn de nummers 47 t/m 
53 ; zij dateren van 1903 . 

Anders kijken naar de De 
Kempenaerstraat 
Ieder pand heeft zijn eigen 

geschiedenis . Het zou te ver 
voeren de geschiedenis daarvan 
te reconstrueren . Maar het is 
misschien interessant de pan
den , die in vogelvlucht aan de 
orde zijn geweest , eens nader 
te bekijken . 

Herman Meijer 

HET OUDE RAADHUIS VAN OEGSTGEEST 

I V. ENKELE AANVULLINGEN I NZAKE HET WEES- EN ARMHUIS 

Voor we verder gaan met de 
geschiedenis van het als ' Het 
Oude Raadhuis' bekende pand 
Wyttenbachweg 27-29 , wil ik 
graag nog een aanvulling geven 
op wat ik in Hoofdstuk 11 ver
mel .... de . 

In het vorige nummer van ons 
tijdschrift , blz . 13 , schreef 
ik , dat de rekeningen van de 
Armmeesters over de jaren 1691 
t/m 1700 verloren waren gegaan . 
Ik kon daardoor niet nagaan , 
hoe lang het wees- en armhuis 
als zodanig heeft gefunctio
neerd . Dat was juist , voor wat 
betreft het exemplaar van deze 
rekeningen dat is opgenomen in 
het Leidse gemeentearchief . 
Maar ook in Oegstgeest bleek 
nog een exemplaar bewaard te 
worden, en dát is wel compleet . 
Inmiddels was ik in de gelegen
heid , ook daarvan kennis te ne
men , en nu bleek het wel moge
lijk vast te stellen tot welk 
jaar de Armmeesters nog uit
gaven hebben gedaan ten behoeve 
van hun weeshuis . Met het vol 
gende resultaat . 

Na de betaling in 1688 aan 
Harmen van de Velde van zijn 
tractement als ' binnenvader ' 

over negen maanden , eindigende 
op 1 november van dat jaar , de 
betaling in 1689 aan Catari na 
Romein als ' moeder ' over acht 
maanden , en de aansluitende 
betaling aan dezelfde Catryn 
Romijn als 'gewezen moeder' 
over nog eens acht maanden , rIte 
weeten van den 1J augustus 1689 
tot den IJ april 1690", zijn er 
géén betalingen aan ' vaders ' of 
' moeders ' meer gedaan . De laat
ste ' binnenmoeder' is dus per 
13 april 1690 vertrokken , en we 
mogen wel aannemen dat dit in
derdaad het einde van het wees
huis heeft betekend! 

Daar komt nog bij , dat in de 
jaren 1688 t/m 1690 de reke
ningen van de Armmeesters tal 
van leveran ties van levensmid
delen en andere noodzakelijk
heden vermelden met de toevoe
ging "ten behoeven van ' t wees 
huys ", "voor ' t huys ", of iets 
dergelijks . Bij latere reke
ningen echter ontbreekt elke 
verwijzing naar het huis , be
halve als het echt om het huis 
als zodanig gaat (schoonmaken , 
tuinonderhoud) ; leveranties 
worden dan gedaan rIten behoeven 
van de armen " of "voor de ar 
men " . Ook dit doet vermoeden 
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dat de armen dan weer gewoon 
thuis worden bedeeld , en dat de 
arme weeskinderen weer als van
ouds in gezinnen zijn onderge
bracht . 

Het vermoeden r~J5c', dat aan de 
practische opheffing van het 
wees- en armhu is in 1690 , waar
toe we op grond van het boven
staande concluderen , geen prin
cipiële beslissing ten grond
slag heeft gelegen . Misschien 
kon men er op dat moment niet 
in slagen , een goede , betrouw
bare en rechtgelovige ' vader ' 
of ' moeder ' aan te trekken , 
maar hoopte men hierin toch te 
eniger tijd weer te kunnen 
voorzien . Want toen in 1704 een 
' nader accoord ' werd gesloten 
tussen de Heilige- Geestarm
meesters en de Diakoniearm-

meesters werd op het punt van 
het huis alles bij het oude 
gelaten . Pas in 1764 , in het 
' ve rnieuwd accoord ', zijn de 
artikelen die op het huis be
trekking hadden nadrukkelijk 
vervallen verklaard , maar zelfs 
toen nog met de toevoeging , dat 
deze "zo dezelve t 'eeniger tijd 
weeder nodig wierde. met 
weederzeidsche bewilLiginge 
zullen werden vernieuwd en 
ingevoerd. 11 

Kennel ijk is ook de inventaris 
nog geruime tijd intact gela
ten , als onderdeel van die van 
het Rechthuis . We kunnen ons 
tenminste moeilijk voorstellen , 
dat de navolgende artikelen , op 
3 april 1753 aldaar aanwezig , 
alle ten behoeve van de verga
deringen van Schout en Am
bachtsbewaarders zijn aange
schaft en in voorraad gehou
den ! 

Noot: de doorhalingen komen op de originele lijst óók voor! 

eerst 16 leeren stoelen 
6 bruynen stoelen 
Een trecktafel en een banck 
Een teetafel een sohenktafel 
Nog een vierkante tafel ses stoelkusses 
een haf a}rdeijser met een tangh een sohut in de haf a}rt 
een spiegel met een zwarte leijst 
Een tinne flap een paartjes kan 
een blik ooelvat een groten visketel 
twee dito wat kleynder een teeketel 
twee gebruynneerde sohenkketeUjes 
een koperen kandelaar nog een houten dito 
drie tabaokoontfoorden vier tinne kandelaars 
een teekissie en nogh een roosten 
veijf tinne sohotels twee visplaten met gaten 
~--ttchenkboJdl!1t een tinne waterpot 
vierentwintigh tinne borden twee oouws 
kommestje twee soutvaten ;9t.li9~tien Lep8.La- e-eventien
twee eijijerlepeUjes veertien vorken agtien 
messen twee sohuymspanen drie snuyters 
een koperen pasij een eijser kontvort 
ses stoven een koffiekan een sohenkbopd 
lepels seventien 
Een stempel daar het wapen op is van Oestgeest 
leggen in de ambagtkas 
ses koppen en bakken koffiegoed 
seven dito teegoed een broederpan 
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Een tinne indkokep twee tafellakens 
Negenentwintigh sepvetten Een tafelkleet 
Een schoorsteenk'Leet Een houte teeblatJ·e 
Een gpote wastobben Een tinne olie en asiJ·n 
bakkie met twee glasen ses nieuwe tinne borden 
Een tinne tabaksdoos twee schragen en een b'Lad 
Nog seven kusses gekoft van de weduwe 
Jan Pao laart 
Een 'Luywagen en een varken [bezem} twee emmers 
Een p'Latte bostel, een semelap twee eijser e 
kettinge in de schoopsteen 

Het grappige is , dat we van 
sommige van deze artikelen 
weten dat ze op 19 augustus 
1686 door Schout en Ambachts
bewaarders zijn aangeschaft 
"ten behoeven van het Am
baghtshuys ". getuige de vol
gende rekening van die datum , 
die ons ook een aardig kijkje 

10 stoelen 
noch 6 stoelen 
noch een tpecktafe'L 
noch een spiegel 

geeft op de toen gangbare 
prijzen . 
Andere zullen wellicht al eer
der in het bezit van de dorps
regering zijn geweest of later 
zijn aange schaft , maar een be
langrijk deel van de inventaris 
zal aan het weeshuis hebben 
toebehoord . 

om 30 0 0 
om 10 0 0 

10 4 0 
13 0 0 

een tafe'L - ende schoor[s}tienk'Leet 9 10 0 
snoep tot de schel, 0 15 0 
2 comvoortjes 1 5 0 
een schencktafe'Ltje 4 0 0 

Summa 78 , 14 0 , 

V. DE I NRICHTING VAN HET RECHTHUIS 

Zoals in de voorgaande afleve
ringen al is medegedeeld , had
den de dorpsbestuurders het 
zuidelijk deel van het aange
kochte pand bestemd als Recht
huis of Ambachtshuis . Maar 
daarvoor was de simpele woning 
in feite niet geschikt . Eerst 
zou er het nodige aan vertim
merd moeten worden ! Materialen 
worden besteld , en nog vóór de 
off iciële overdracht heeft 
plaatsgevonden is men al aan 
het slopen en bouwen . Een half 
jaartje later staat er als het 
ware een nieuw gebouw . Na ver
loop van enige maanden komen de 
aannemer en de leve r anciers met 

ofwel f 78 , 70 

de rekeningen. Maar de Am
bachtsbewaarders beschikken 
nie t over ge ld , althans niet 
over de kleine tweeduizend gul
den die in de verbouwing is 
gaan zitten . Toch zullen de 
"pespective apbeyds luyden " 
betaald moeten worden ! Er zit 
dus we ini g anders op , dan geld 
te l e nen . Maar daaraan moeten 
de Heren van Oegstgeest , in 
casu de Burgemeesters en Re 
geerders der Stad Leiden , te 
pas komen . Er word t dus een 
brief opgesteld om één en ander 
uit te leggen . Daarvoor be
schikt men in Oegstgeest over 
een hele reeks goede argumen-
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ten . De hele onderneming was er 
immers op gericht , de jaarlijk
se uitgaven te verminderen ; 
daarom juist hadden de Edel
GrootAchtbare Heren immers al 
eerder toestemming gegeven voor 
de aankoop van het huis en voor 
de vestiging van het dorpsbe
stuur in het zuidelijk deel 
daarvan . We liswaar hebben ze 
het huis toen aangeprezen als 
"bequaam, r>uym ende stark ", en 
dat was het ook wel , maar daar
om was het no~ niet 
"geappr>opY'ieert {= geschikt} 
tot der> supplianten gebruyk ", 
zodat zij "daarinne hebben 
moeten doen maken ' tgunt noodig 
wierd vereyscht ". Daarbij heb
ben zij zich echt tot het 
hoogs tnodige beperk t , "sonder 
ver>der> off andeY's ". Zij verze
keren , dat hiermee "de meeste 
lasten zuLLen zijn geleeden ", 
zodat het onderhoud in de toe
komst "van gene importantie za l 
konnen zijn " en uit de gewone 
middelen zal kunnen worden be
taald . 
Nu zegt het spreekwoord 'qui 
s ' excuse , s ' accuse' (wie z ich 
verontschuldigt . beschuldigt 
zichzelf daarmee) . Dat lag er 
hier wel dik bovenop , en daar
mee hebben de Oegstgeester be
stuurders misschien zelf het 
antwoord van de Heren uitge
lokt , dat luidde : 
"Afgeslaagen . " Géén lening dus 
om de schuldeisers te betalen . 
Maar die wachtten wél op hun 
geld ! Opnieuw werd een verzoek
schrift ingediend , en nu waren 
de Heren ogenschijnlijk toe
schietelijker , want Schout en 
Ambachtsbewaarders mochten 
f 1620 lenen , op voorwaarde dat 
zij jaarlijks , boven de beta
ling van de verschuldigde ren
te , f 200 van het kapitaal zou
den aflossen , en dat zij zich 
daarvoor niet alleen met het 
dorpsbezit , maar ook met hun 
persoonlijke goederen garant 
zouden stellen . 

Grote verslagenheid bij de 
dorpsregering , die overwoog 
dat dezelve last haar> onge-
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twijffelt zoude accableren 
[= een te zware last zou zijn] 
ende zulx sij daar>door in haare 
eygene goede1"en wepden gein
commodeept [= in ongelegenheid 
gebracht) " , besloten zij zich 
nogmaals tot hun Heren te wen
den , met het ootmoedige verzoek 
dat dezen hun zouden gelieven 
toe te staan een som van f 1600 
te mogen opnemen "op de liJ'ven 
van sestien pe1"ssoonen". en 
"daapvan te geeven vijff gls . 
van yder hondeY't in ' t J·aar> . 
accresiee1"ende telkens de p01"
tie van de oover>leedenen op de 
oovergebleevene pe1"ssoonen yder 
p1"O rato tot de dood van de 
langstleevende toe ." 
Het bij elkaar krijgen van deze 
jaarlijkse lijfrenten , in to
taal dus f 80 per jaar , zou 
geen problemen geven . De Burge
meesters chicaneerden nog even 
door , door de rente op 4~ te 
stellen , maar toen het tegen 
dat percentage niet bleek te 
gelukken om de benodigde som in 
handen te krijgen , gingen ze 
uiteindelijk toch met 5% ac
coord . Inmiddels was he t 
24 maart 1688 , anderhalf jaar 
na de oplevering van het nieuwe 
Rechthuis ... 

Heer Jacob van der Maas , 
"Hooftofficier binnen de1" Stadt 
Leyden ende Halsheer van de 
Heerlijcheeden van Oegstgeest 
ende Poelgeest " , en Juffrouw 
Agata van der Duijn , weduwe van 
Johannes van Rouveroij , "wonen
de binnen de stadt Leyden ," 
verstrekten ieder een lening 
van vier maal f 200 tegen een 
lijfrente , jaarlijks te betalen 
aan of ten behoeve van de in de 
obligatie genoemde personen , 
met dien verstande (zoals wij 
boven zagen) dat bij overlijden 
van één van hen diens aandeel 
extra ten goede kwam aan de 
overgeblevenen , net zo lang tot 
de laatste begunstigde zou zijn 
overleden . Toevallig was dat 



voor de beide obligaties in het 
jaar 1752 . Uiteindelijk heeft 
de verbouwing van het Rechthuis 
de dorpsgemeenschap dus een 
dikke vijfduizend gulden ge-

kost . 

(wordt vervolgd) 

G. Schwencke 

Bronnen 

Archief Ambachtsheerlijkheid , inv . nrs . 42 , 44 , 45 , 248 en 373 
(Gemeentearchief Oegstgeest) . 

UIT HET ARCHIEF GELICHT 

In het gemeentearchief van Oegstgeest Z1Jn verscheidene stukken te 
vinden die het oude raadhuis als onderwerp hebben . Zo werd er in 
april 1822 door het provinciaal bestuur van Zuid- Holland een en
quête gehouden naar de toestand van de " lokalen , bekend onder den 
naam van gevangenissen (depöts de justice) bij de vredegeregten , 
huizen voor doortrekkende gevangenen (maisons de passage) , van 
municipale policie , van verzekering (maisons de sureté) , of alle 
andere van dien aard , dienende tot kortstondige bewaring van ver
oordeelde of geprevenieerde burgerlijke of militaire personen ." 

De schout van de gemeente Oegstgeest , de latere burgemeester De 
Malnoë van Noort , verschafte de volgende inlichtingen : 

1) Naam der lokalen en der plaatsen waar dezelve bestaan? 

Gevangenis voor doortrekkende gevangenen en van muni
cipale policie in het Raadhuis . 

2) Aan wien behoren zij? 

Aan de gemeente . 

3) Hoeveel vertrekken bestemd tot bewaring en huisvesting der 
gevangenen bevatten zij? 

TWee vertrekken , afgezonderd van elkander . 

4) Breedte , hoogte , lengte , in nederlandsche ellen , van ieder 
dezer vertrekken? 

le vertrek breed 2 el , 2 paLm, 4 duim , hoog 2 el , 
1 palm , 9 duim, lang 2 el , 2 palm. 7 duim . *) 
2e vertrek breed 1 el , 9 palm, . . . .. . . hoog 2 el . 
6 palm . 3 duim , lang 4 el , 5 palm. *) 

5) Opgeven of ze gelijkvloers of lager of op eene hogere ver
dieping zijn geplaatst , of de vloer van steenen of van plan
ken is? 

Beide gelijkvloers , de vloer>en van steen . 
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6) Weten of ze droog en luchtig zijn? 

Eén droog , maar niet zeer Zugtig, eene opening in de 
deur . Het andere droog en Lugtig , een venster hoog 
1 eL, 8 paLm, 5 duim, breed 9 paLm, 5 duim *J, uit
ziende op de tuin . 

7) Hoeveel gevangenen kunnen zij gemakkelijk bevatten? 

Beide twee personen. 

8) Maximum der gevangenen , die aldaar i n 1821 op é~n dag zijn 
aanwezig geweest? 

Twee . 

9) Gemiddeld dagelijks getal gevangenen die aldaar zijn aanwe
zig geweest? 

Geen. 

10) Getal kribben aan het gesticht toebehoorende? 

Twee, in ieder vertrek één . 

11) Opgaaf van huisraad? 

Een bankje , drie stoeLen , een tafeLtje . 

12) Welke persoon belast is met de bewaring en toezigt over het 
gesticht , is he t een cipie r of wel de gendarmerie? 

De bode der gemeente . 

13) Is die persoon in hetzel fde lokaal gehuisvest , hoeveel ka
mers bewoont hij? 

Ja , woont in het raadhuis . Twee kamers . 

14) Opgeven of de gebouwen sterk en in goeden staat zijn , dan 
wel of ze reparatien noodig hebben? 

Beide de vertrekken zijn sterk en in goeden staat en 
hebben vooraLsnog geen reparatien noodig. 

15) Opgave welke reparatien er benoodigd zijn? 

Geene . 

16) Zijn er sedert 1 januarij 1818 gevangenen ontvlugt , en hoe
veel? 

Neen . 

17) Zoodanige voordragten te doe n , welke tot verbetering der lo
kalen doelmatig zullen worden geacht . 

Geene . 
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*) N. B. In 1820 werd in Nederland het metrieke stelsel inge
voerd , maar wel bleven de oude lengtebenamingen nog gehand
haafd ; één el werd één meter , één palm één decimeter en één 
duim één centimeter . 

Carla de Glopper . 

MEER OVER DE I NWONENDE BODE 

Enige nadere informatie over het inwonen van de bode der gemeente 
in het Raadhuis vinden we in een stuk uit 1740 , bevattende de 

MaatregeLen waarna zich Jan Quakkenbos 
geroegtboode dero vroije HeeroLijkheeden van 
Oegstgeest en Poelgeest tero i nwooning in 
het Regthuis za L hebben te gedroagen . 

De Schout , Proedicant , H. Geest en Diaconie A~eesteroen der vrije 
HeerLijkheede van Oegstgeest en Poelgeest hier onder geschreeven 
hebben op den 7 Junij 1740 goedgevonden, geroezoLveerd en geaccor 
deerot om verscheidene roede ne ende zuLks aan Jan Quakkenbos , zijnde 
jeegenwoorodig Boode deezen Heerolijkheede , toe te staan dat hij be
nevens zijn vroouw en kind hunne wooning of tot hun gebruik hebben 
zuLLen de groote keuken , het kelderokamerotje , agterkeukentje en sol
der s daarboven en neevens de keldero dog met die conditie het aLLes 
bLiJ'ven zaL tot gebY'uik zoo als het in vooroigen tijde op het doen 
van de groote rekendag , na reekening Regtdaage. Armmeesteroen Veroga
deY'inge Sahouwdagen en op het doen van den Eijk is gebpuikt gewop
den ; en zuLks hier niets uitgeslooten , maar tot gebruik blijvd als
of het niet bewoond werod , voor diegeene welke vrije toegang tot dit 
huis gehad hebben of kroijgen mogen . 

Voor deeze inwoning zal hij Jan Quakkenbos het gantsche jaar moeten 
schoonhouden het gantsche Regt en aY'mhuis (uitgenoomen het aroTnzaal 
tjeJ tot gooten en kolken inkluis , egter vooro de onkosten van ge
reedschap tot het schoonhouden booven de f 4 gulde die voor het ex 
troa schoonhoUJ.r)en van ambagtsbewaarders gegeven word za l hij jaar
lijks van de H. Geest armmeesteroen ont fangen de somma van 7 gul 
dens . 

En voor de TUin schoon te houden , te snoeyen , de vrugte van aLle 
boomen in te winnen of te versamelen op oroders van de H. Geest arm
meesteren geLijke somme van 7 gulde . En bovendien van dezelve 
H. Geest armmeesteroen zal hem worden toegevoegd voor eene troouwe 
toezigt op het geheele Huis en verders dat hem zal worden ambevolen 
nog vijftien ton turf . 
Ook van de Diaconie arommeesteY'en zaL hem jaarolijks gegeven woroden 
voor het waarnemen van de ArmvergadeY'ingen alsmede voor het adveY'
teeren aLle de persoonen die voor de veY'gaderinge moeten koomen . 
Ook voor meerdere vigilantie om het oog te houden op alles , ten 
profiJ'te van den armen of dat daaraan dependent is mede een somma 
van f 7 gu ldens . 

[ondertekend door vijf personen , waaronder Hubertus Oosterdijk 
(predikant) en IIJ illem Oudshoorn en Gerrit IJperlaan (diakenen)] 

G. Schwencke 
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