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uw SfRAATNAAM

VERKLAARD

Noot: In deze rubriek worden alleen die straatnamen behandeld die op een of

andere manier samenhangen met de geschiedenis van Oegstgeest.
GEVERSSmAAT
Genoemd naar Jhr. nY. Daniêl Theodore Gevers van Endegeest ( 1793- 18n),
bewoner va n het landgoed 'Endegeest', heer van Oegstgeest en poergeest.

Daniël Theodore Gevers werd geboren te
Rotterdam op 25 augustus 1793 als zoon
van mr. Dirck Cornelis Gevers, schepen
en pensionaris van Rotterdam, en Maria

In die periode maakte mr. Gevers, samen met zijn broer, een grote reis door
Frankrijk en Italiê; hij ontmoette daar vele
belangrijke personen, o.a. de paus en

Catharina de Leeuw.
In 1800 kocht zijn vader. inmiddels van-

(aan de pauselijke dis) de keizer van
Oostervijk.

wege zijn politieke gezindheid ambteloos

In Rome bereikte hem, twee jaar na ziin

burger, kasteel en landg oed Endegeest,

bezoek aan de koning, de benoeming tot
Commies van Staat (welke functie hij

waar hij zich in 1801 vestigde.
Daniël werd echter in datzelfde jaar naar
kostschool gestuurd in Frankrijk. AI na

later verruilde voor die van hoofdambtenaar op het Ministerie van Binnenlandse

twee jaar keerde hij om gezondheidsre-

zaken).

denen naar Nederland terug . Maar lang

In 1838 werd hij afgevaardigd naar de

woonde hij niet in Oegstgeest, want in

Tweede Kamer der Staten-Generaal. Met

1805 werd hij als leerling ingesctveven

een korte onderbreking bleef hij daar tot
1856, waarvan twee perioden als voorzit-

van de Latijnse school in Haarlem. Daar
kreeg hij een zeer eenzijdige klassieke

ter. Toch was hij in zijn hart meer be-

opleiding, zodat hij nauwelijks een woord

stuurder dan politicus.

Nederlands kon schritven toen hij in

Aan zijn politieke loopbaan kwam een

1810 in leiden de Rechtenstudie begon.

einde in 1858 door de val van het kabi-

Die studie werd onderbroken door de
verdrijving van de Fransen in 1813.

net-Van der Brugghen; Gevers was hierin
opgetreden als minister van Buitenlandse

Gevers trad toe tot een vrijwilligerscorps

zaken.

en later tot de Jagers. In 1815 haalde hij
de door de Fransen uit Nederland weg-

Nadien wijdde hij zich eerst aan de ge-

gevoerde schilderijen terug uit het

schiedsctvijving van de droogmaking

louvre.

van de Haarlemmermeer, waarbij hij
sinds 1839 als lid (sinds 1840 als voorzit-

Ondanks dat alles zag hij kans, in 1817

ter) van de desbetreffende staatscom-

af te studeren. Volgens de gebruiken van

missie betrokken was geweest. En nadat

die tijd bood hij zijn dissertatie aan

hij in 1864 dit driedelige werk had vol-

koning Willem I aan, daarbij meteen

tooid, volgde zijn benoeming tot hoog-

solliciterend naar de functie van

heemraad van Rijnland.

Commies van Staat (een functie bij de

Daarnaast was hij sinds 1853 nog cura-

Raad van State). Maar de koning droeg

tor van de leidse universiteit (toen hoge-

hem op, eerst wat ervaring op Ie doen in

school geheten). In die hoedanigheid

de advocatuur. Na twee jaar mocht hij
terugkomen.

was hij de aangewezen man om bij het
derde eeuwfeest van de universiteit de
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Daniël Theodore Gevers van Endegeest (1793-1877) en Johanna Margaretha Deutz van Assendelft
(1807-1896).

buitenlandse gasten te ontvangen met
een redevoering in het latijn.

Het huwelijk van jhr. mr. Gevers met
jkvr. Johanna Margaretha Oeutz van
Assendelft (1807-1895) bleef kinderloos.
Als heer en vrouwe van Oegstgeest heeft
het echtpaar zich zeer ingespannen voor
het welzijn van de bewoners van het
dorp. (Zie in deze rubriek onder
OEUTZSTRAAT, 4e jaargang, rY. 2, september 1992).

Het predikaat 'jonkheer' werd in 1827 aan
vader Dirck verleend en kwam ook aan
de kinderen toe.
Endegeest ging in 1838 door ruil over
van vader op zoon. Deze woonde hier
met zijn gezin vanaf 1 mei 1840, al hield
men (voor de wintermaanden) ook een
huis in Den Haag aan.
In 1650 kocht men van de stad leiden
de heerlijke rechten van Oegstgeest en
Poelgeest (die in de gegeven staatkundige verhoud ingen weinig meer om het lijf
hadden).

Jtv. Gevers stierf op 27 jUli 18n op bijna
84-jarige leeftijd. Hij werd begraven in
een grote graftombe bij de Groene of
Willibrordkerk .

G. Schwencke
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VAN WOONHUIS TOT...

Oegstgeest in heden en verleden
Aflevel'"Îng 11
die gevestigd was in de De Kempenaer-

In deze aflevering zal aandacht worden besteed aan twee panden aan de
Abtspoelweg. Abtspoelweg 15a
bevond zich ter hoogte van de Lange
Voort. waar nu de toegang tot zwembad Poelmeer is. Nummer 16 stond
aan de overzijde oaast boerderij
'Mariahoeve'.

straat 57. De eerste bewoners waren
Maarten van Harmelen (-1878, Schiedam)
en Margaretha Johanna Schrijver (+1879,
Leiderdorp) . In de gevelsteen kan men
met enige moeite nog de naam 'Margaretha Johanna' ontcijferen (zie afbeelding
1). Van Harmelen was van beroep smid .
In 1923 kwam hij met zijn echtgenote en

Abtspoelweg 15a
Het pand werd in 1923 gebouwd door

vijf kinderen vanuit Leiden naar Oegst-

N. Haasnoot, een metselaar en aannemer

len weer terug naar de Sleutelstad .

geest. In 1930 ging het gezin Van Harme-

Afbeelding 1: Abtspoelweg 15a in de jaren dertig. Oe man op de foto is leendert Hogervor st ,
bijgenaillllC' ' de Spur' .
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Vervolgens werd het huis bewoond door

zoon Jaap. AJida Hogervorst-Vink verhuis-

Leonardus Johannes (Leendert) Hoger-

de naar Sassenheim. Het echtpaar

vorst (·1903, Oegstgeest, + 1960 Oegst-

Hogervorst jr. liet vervolgens in 1961 door

geest) en zijn vrouw A1ida Vink (·1903,

dezelfde aannemers een ingrijpende

Oegstgeest). Hogervorst was tuinder. De

verbouwing uitvoeren. Oe voordeur ver-

teelgrond van de familie Hogervorst lag
rondom het huis én in het zogenaamde

huisde naar de aanbouw aan de linker
zijgevel. In de voorgevel , op de begane

'Kampie' , aan de huidige Iris/aan ter hoog-

grond , kwam nu één groot raam. In de

te van de 'Lavendelhor. Bloemen als

tot nog toe blinde rechtef" zijgevel werd

tulpen en narcissen werden in de koude

een raam geplaatst. Op het dak werden

kassen geteeld . Deze kassen (zie afbeel-

twee dakkapellen gemaakt. Intern veran-

ding 1) werden niet zoals tegenwoordig

derde het volgende: in de schuur kwam

verwarmd en elektrisch verlicht , en wer-

een nieuw toilet en een douche; de slaap-

den daarom wel 'koude kassen'

kamer op de begane grond werd een hal

genoemd. Maar ook buiten werden bloemen geteeld variërend van bollen tot
zomerbloemen als chrysanten, pyretlYum
en helianten. Een specialiteit van Hogervorst was de narcis 'Golden Spur'. Vanwege deze bloem had Leendert Hogervorst desti jds de bijnaam 'de Spur'. Alles
was handwerk, alleen het rooien van de
bollen ging mac hinaal. Op het terrein
rondom het huis stonden houten bollenschuren, die in 1965 gedeeltelijk door
brand werden verwoest. Naast bloemen
kweekte de familie Hogervorst groenten
als waspeen, sla en andijvie, en aardbei-

en.
Het woonhuis werd in de loop der jaren
meermalen verbouwd. Oe eerste verbouwing werd in 1950 uitgevoerd door
G. Prinsen jr. en P.C. den Ouden. Oe
aanbouw aan de linker zijgevel werd
verlengd en voorzien van een schuin pannendak. Oe aanbouw bestond eerst alleen uit een schuur met daarin het toilet
en een keuken. Door deze verbouwing
werd de aanbouw aan de voorzijde gelijkgetrokken met de gevel. Het voorste
gedeelte werd een slaapkamer. Intern
werd de achterkamer vergroot door de
bedstee en een ingebouwde kast bij de
kamer te trekken. Boven bleef alles bij het
oude: een slaapkamer aan de voorzijde;
aan de achterkant een zolder. Afbeelding
2 dateert van na de verbouwing . Na het
overlijden van Leendert Hogervorst in
1960 werd het bedrijf voortgezet door zijn

Afbeelding 2; Abt spoel weg 151 , tussen 1950 e n 1960.
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Af beelding 4; Kruispunt Abtspocl wcg/lange Voort .

met een bordestrap; de voor· en achterkamer, tot dan gescheiden door de trap,

vanuit Leiden naar Oegstgeest. Waarschijnlijk hebben zij eerst in de De Kem-

vormden nu één kamer, ook de gang
werd bij de kamer getrokken. Op de
verdieping bleef de slaapkamer aan de
voorzijde ongewiizjgd. De zolder werd
opgedeeld in een overloop, slaapkamer

penaerstraat 79 gewoond . Wanneer zij
naar de Abtspoelweg kwamen is niet
bekend . Het echtpaar De Groot had één
zoon, Pieter Adrianus (-1916, Leiden). De

en berging . Afbeelding 3 dateert van na
de verbouwing en geeft een aardig overzicht van de Abtspoelweg in de jaren
zestig. Het woonhuis werd in 1969 afg~
broken ten behoeve van de aanleg van

het zwembad Poel meer. Afbeelding 4
toont de nieuwe situatie.
Abtspoelweg 16
Abtspoelweg 16 bevond zich naast boerderij ·Mariahoeve'. De weg op de foto
(afbeelding 5) is de zojuist aangelegde
Kennedyiaan. Het bouwjaar van AbtspoeIweg 16 hebben wij niet kunnen vaststel·
len. De aan ons vroegst bekende bewoner is Pieter Adrianus de Groot (-1684,
Gorinchem), rijksveldwachter van beroep.
Hij kwam in 1918 met zijn vrouw Elizabeth Christina Lammers (-1687, Leiden)

Afbeelding 5; Abtspoelwcg 16,

8

j~ ren ~es t i9.

Engelse onderwijzeres Helen Elizabeth
Carter (*1693, Bristol) woonde bij de
familie De Groot in. Zij kwam in 1920 uit
Leiden, en verhuisde in 1923 weer naar
Leiden. Het gezin De Groot vertrok in
1924 naar Oud Beijerland .
Joris Maasland (* 1665, Hillegersberg),
volgens het bevolkingsregister arbeider,
bewoonde met zijn vrouw Cornelia de
Graaf (* 1665, Dordrecht) en hun twee
kinderen het huis aan de Abtspoelweg
van 1924 tot 1925. In 1924 kwamen zij uit
Den Haag, waar zij in 1925 weer naar
teruggingen.
Johannes Jacobus \t1iegenthart (· 1690,
Oegstgeest, + 1949, Oegstgeest) was met
zijn vrouw Jannetje Poptie (·1669,
Leiden) en kinderen de volgende bewoner. De familie Vliegenthart heelt het huis
tot 1946 bewoond . In 1945 diende Johannes Jacobus, van beroep timmerman,
een verzoek in bij de gemeente om een
postduivenhok te mogen bouwen . Hij
wilde het hok tegen zijn huis aanbouwen,
op de plaats waar vroeger het kolenhok
stond. Hij sctveef voor de oorlog al postduiven te hebben gehad, maar deze

Afbeelding 6: Rein Ovdshoor n aan het
'de ~nors '.

wer~. Lin ~ s
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moesten op last van het Nederlandse
leger worden gedood. De gemeente
verleende de heer \t1iegenthart toestemming het duivenhok te bouwen.
Vanaf 1946 werd het pand aan de
Abtspoelweg bewoond door Reindert Jan
Oudshoorn (*1902, Oegstgeest, + 1994,
Oegstgeest) en zijn gezin. Rein
Oudshoorn had oorspronkelijk een kwekerij in vaste planten aan de Hoge Morsweg. In 1941 verhuisde hij met zijn gezin
naar de Wyttenbachweg, waar hij bleef
wonen tot 1946. De kwekerij verhuisde al
in 1939 11940 van de Hoge Morsweg
naar de Abtspoelweg, ongeveer waar nu
het zwembad Poelrneer is. Het land van
de heer Oudshoorn begon met een smalle strook grond vanaf de Abtspoelweg.
Rechts daarvan lag een stuk grond dal
behoorde aan de familie Sleet. De heer
Sleet was een manusje van alles: behalve
handelaar in snijbloemen , was hij een
zogenaamde knars (iemand die illegaal
slachtte) en handelde hij in vee. Boven·
dien was op zijn grond , volgens een bord
in de tuin, een E.H.B.O.-post gevestigd .
Achter de grond van de familie Sleet om

staat het huis van Willem Sleet, bijgenaamd

grensde de kwekerij van Oudshoorn aan
die van Hogervorst. Oe kwekerij van
Oudshoorn besloeg een stuk grond van
ongeveer 2 hectare. Er stond een grote

den Hoonaard. Rondom het huis was een
grote tuin. Aan de voorzijde werd de tuin
begrensd door een sloot. Hierover lag
een houten bruggetje. Links van de tuin
liep eveneens een sloot. Daarachter begon het land van Jaap van der Plas, een
groentekweker. Oe grond die aan de
rechterzijde van de tuin grensde was van
de familie Hooijmans van boerderij 'Mariahoeve'. De tuin liep naar achteren door
tot een paarderrrenbaan. Op de renbaan
liepen paarden met een sulky erachter.
De paarden werden aanvankelijk getraind
door Gerrit en Klaas van Leeuwen. Later
nam Jaap Zuiderduin de training over. In
het midden van de renbaan stond een
groot stenen kippenhok. Op het terrein
bevonden zich ook paardestallen. Tegenwoordig bevindt zich hier een elektrici-

werkschuur op, later kwam er nog een
apart kantoortje.
In de jaren aan de Abtspoelweg kwam
Oudshoorn met zijn kwekerij tot
2.000 plantensoorten. Een goede klant
was 'Oe Beukenhor, die zich toentertijd
onder leiding van de heren Van Putten en
Brik presenteerde onder het motto
'Taveerne en Tuinarchitectuur'. Er werden
zeer veel soorten vaste planten gekweekt
zoals bijvoorbeeld phlox, papaver en
gipskruid. Deze werden verkocht aan
tuinders en aan plantsoenendiensten van
andere gemeenten. Oe in kranten verpakte vaste planten werden in grote ovale
rieten manden door een zogenaamde
motorcarrier naar Leiden gebracht.
Van Gend & Loos was verantwoordelijk
voor de verzending door de rest van ons
land.
Van het woonhuis aan de Abtspoelweg ,

teitsmast.
In 1960 verruilde Rein Oudshoorn zijn
woni ng voor de woonboot van zijn zoon
Wim en schoondochter die in het Oegslgeesterkanaal achter de boerderij van
Hooijmans lag. Wim Oudshoorn, auteur
van onder andere 'Zomerbloemen', 'Het
nieuwe moestuin boek', '126 bollen en
knollen in kleur' en Vaste planten', bewoonde met zijn gezin het huis tot 1971.
In dat jaar werd het pand aan de
Abtspoelweg afgebroken vanwege het
bestemmingsplan 'bungalowpark President Kennedylaan'. Afbeelding 7 toont de

waar de familie Oudshoorn in 1946 haar
intrek nam, hebben wij geen bouwtekeningen gevonden; we beschikken echter
wel over een een foto. Volgens de overlevering was het een leuk, maar koud huis.
De zolderverdieping had geen dakoo.
schot. In later jaren heeft de heer Ouds·
hoorn op zolder drie kamers laten bouwen door timmermarraannemer Leen van

nieuwe situatie.

Bronnen:
Gemeente-archief Oegstgeest
Oe heer J. Hogervorst, Oegstgeest
De heer en mevrouw W. Oudshoorn, Lisserbroek, met dank aan mevrouw
E. SChlatmann en de heer F. Schlatmann

Maria Fehmers-Schlatmann
lneke Oele-Kap
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Afbee lding 7: P~esident Kennedylaan 185 , Dit huis, dat in 1974 WQ~d gebouwd naa~ een ontwe~ p
van a~chitect I~. C. A. Smink uit B~eda , bev indt z ich op de plaats waa~ voo~hee n het huis van
Oudshoo~n stond .

Herkc.st foto's :
.. fb,1: AbtsPOelweg 15a , foto- .. n::hief VOO, te~ beschikk ing gesteld doo~ mevrouw
A. Hogervo~st-Vink
afb.2: Abtspoelweg 1Sa, foto-arch ief VOO, te~ beschikking gesteld doo~ de hee~
J. Hogervo~st
afb.3: luchtfoto Abtspoelweg , ter hoogte van de lange Voort, foto ter beschikking
gesteld doo~ de Gemee"'te Oegstgeest
afb.4: Nieuwe situatie , fotograaf Ge~ard van Velzen
afb.S: Abtsp08lweg 16, foto-archief VOO, ter beschikking 'ilesteld doo~ de heer
R.J . CLdshoorn
db.6: Re in CLdshoor n aan het werk, (oto-archief VOO, te~ beschikking gesteld door
R. J. CLdshoorn .
afb,7: Nieuwe situatie , fotoQraaf Ineke Dele-Kap
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REACTIE

Op de vorige rubriek Van woonhuis

toL.', die de Leidsestraatweg tot onder-

kaarten geven onomstotelijk aan, dat de
huidge Terweeweg nimmer achterom het

werp had, ontving Maria Fehmers-

perceel Leidsestraatweg 1 kan hebben

Schlatmann een reactie van oud-

gelopen.

huisarts D. Held, Marelaan 36. Deze

Naar verluidt staat het benzinestation op

meende dat het artikel met name de-

de nominatie te verdwijnen. Wat daar-

genen, die de oude situatie van nabij

voor in de plaats gaat komen weet nog

hebben gekend , en in het bijzonder zij
die een aantal bewoners persoonlijk

niemand. Wellicht biedt t.Z. t. de vervan-

hebben gekend , biizonder zou hebben

gende nieuwbouw een gelegenheid om
op het raadsel van het afwijkende huis-

aangesproken. "Daarvoor niets dan lof!"

nummer terug te komen: het gebied van

Ook na grondig onderzoek van een

'De Pen' blijft in de belangstelling. (.. .l"

bepaalde locatie blijven er soms tOch

nog vragen ...

We verzekeren dokter Held dat hel ge-

Wij citeren uit de brief van dokier Held:

bied, en met name het pand

'Zelf miste ik in dit verband een verwij-

'Leidsestraatweg l' ook de blijvende belangstelling van de werkgroep 'historie'

heeft.

zing naar het pand Leidsestraatweg ,.
Ge"ïk bekend, bevinden alle huizen aan
de Leidsestraatweg zich aan de oostzijde
en zijn dan ook nog doorlopend (even

Werkgroep 'historie'
Vereniging Oud Oegstgeest

en oneven) genummerd. Het pand no. 1
werd door U met mevrouw OeIe
beschreven in aflevering 1 jaargang 3
van Oud Oegstgeest (pp. 3 tl m 5 met
afbeelding G 6). Ook het herenhuis
Leidsestraatweg 1 is na 1976 door sloop
van de aardbodem verdwenen. Er was
toen nog geen Oud Oegstgeest. Het
werd laatstelijk benut door het autobedrij f Rooyakkers (Mevrouw
O.M. Rooyakkers-Melman, de weduwe
van de te vroeg overleden
Rooyakkers jr. is nog in goede gezondheid woonachtig alhier (... ) en de

heer JF.J. de Best te Leiden (... ). Het
huidige Texaco-benzinestation voert in
de telefoongids als adres alleen Geversstraat zonder nummer.
Enige verklaring waarom dit perceel
voorheen het huisnummer Leidsestraatweg 1 kreeg toebedeeld - terwijl het n.b.
aan de over( z noord)kant van de hoek
Geversstraatl Terweeweg was gelegen heb ik niet kunnen vinden. Alle oude
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UIT HET ARCHIEF GELICHT

In het oud-archief van de gemeente

In 1868 werd bij K.B. aan de concessio-

Oegstgeest zijn veel stukken te vinden

narissen voor de bestrating vergunning

over de "straatweg tussen de Poel brug
bij Leiden en de straatweg van
's-Gravenhage naar Haarlem", Deze

verleend hun concessies voor het heffen
van tol en hel bestralen van de weg aan
ene Wouter Beijer over Ie dragen.

straatweg, die wij nu kennen als de ver-

Wouter Beijer, geboren te Breda in 1830,

binding Rijnsburgerweg - Leidsestraat-

die met zijn vrouw Elisabeth van

weg - Geversstraat, lag in de 1ge eeuw

Dokkum, geboren te Sloten in 183', en

volledig op Oegsigeester grondgebied ,
maar werd "zedert onheuchlijke tijden tot

hun kinderen in het tolgaardershuis
woonde, wisl zich tussen 1868 en 1873

aan de Paardebrug bij de Hooge Voort

ook de eigendomsrechten van de gehele

(Hooge Voort is de oude benaming voor

straatweg Ie verwerven. Hel recht op

de Endegeesterlaan)" door de stad

tolheffing was wel gekoppeld aan een

Leiden onderhouden. Hel laatste deel,

goed onderhoud va n de weg en daar

vanaf de Hooge Voort tol aan de Heereweg of Grote Straatweg (nu de Ahijn-

mankeerde het geregeld aan. Verscheidene klachlen kwamen binnen bij de

geesterstraatweg), behoorde aan hel

Minister van Waterstaat, Handel en

ambacht Oegstgeest.

Nifverheid. In 1880 dreigde deze de concessie niet meer te verlengen , aangezien
"de weg in geheel onvoldoende

In 1816 besloot de stad Leiden tot bestrating van de weg over te gaan.
Oegstgeest nam daarop het besluit het

toestand" verkeerde. Toen hierin geen
verbetering kwam en er ook nog

aan het ambacht toebehorende deel aan
de ondernemers van de bestrating af te

geklaagd werd over het lange oponlhoud

staan. Deze ondernemers die de hele

ning door de lolgaarder, die 'gewoonlijk

bij de tol en de onaangename bejege-

straatweg in ieder geval 15 jaar ook

door hel misbruik van sterken drank in

zouden onderhouden, verkregen in ruil

abnormalen loestand" werd aangetroffen ,

hiervoor het recht om tol te heffen. Wat
tater, in 1816, kwam ook de eigendom

werd per 1 september 1882 de concessie ingetrokken.

van de weg in handen van de concessionarissen. De tolgabel (plaats waar tol

Twee weken later richtte Elisabeth van

geheven werd) lag in de huidige

Dokkum zich met de volgende brief lOl

Rijnsburgerweg ongeveer tussen de

de burgemeester van Oegstgeest, de

Paulus Buysstraat en de Houtlaan.

heer Terwee:

"Ik zal mijn met de bede tot u wende voor mijn en mijne drie kiender. Ik ben nu rees
broodeloos en heb nu nies om van te lee/e. Alles wort mijn ontnoome. Waar nu heen?
( ... )

Nu heb mijn man a/stand van mijn gedaan, ook van geheele boel en ook de straatweg.
Hij is nu rees drie weel<e weg. En daar mijn man alles op mijn naam heeft laate schrijven, kom ik tot u met de verschuldigste bede en eerbied, ook die van mijn kiender, die
ook onbesproke van gedrag! zijn, waar ook niemand over te klage heeft.
Nu is ons dringend verzoek u als vader van de gemeente om de koncese voor mijn aan
te vrage, daar ik nu voor alles gemagtig ben. Ik heb nu al die tijt dat u atweesig ben op
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den weg laate werke en nog laat ik maar doorgaan om al de kuilen op te haale en
voortdurent iemand op den weg te heben en als ik hem dan in order houwd, dan zal u
er nies over te klage hebe. (...)
Ik heb nies; ik moed voorzien worde in mijn behoefte, wand ik heb nies om van te IeeIe.
Dan zouw ik verpligt zijn verkooperij van steene te houwe uit de straatweg.
Maar ik hoor dat zal niet hoeIe, wand Duivenvoorde (wethouder op dat moment) is
overtuigt dat de weg goed word.
Niemand kan begrijpe dat meheer Van der HoeI (eveneens wethouder) mijn ook zoo
benadeeld, daar hij zooveel jaaren den straat kort en klijn gereede heb en altijt voor niet
bijna.
Nu burgemeester, in den hoop van mijn en mijn kinderen dat u als vader voor hun zal
zorege ten goede. WIj zulle alles wat wij kune doen en de inkoomste zal dan ook niet
verwaarloost worde.
Blij ik met de meeste achting u dienstwillige diennaares
E. Beijer geb. Van Dokkum"

Tol R1Jnsburoerweg .

~~vrou~

8eiJer houdt haar kleinkind (geboren in 1894)
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op

de arm.

Op 30 september volgt een tweede brief:
"Burgemeester, weest tog zoo goed en zeyt mijn eens waarom ik tog zoo gehandeld
wort dat ik maar nies geen antwoord van u krijgt die gunstig is. Wat misdoen ik tog? En
mijn kindere bene ook zoo elendig. (...J
leder rijtuig gaat verbij en zegt: dat is een vrijje boreI, maar die een beje mensch is, die
denkt er wel anders over. (.. .J
Het hangt alleen van u af, heeft de komezares des konings tege mijn zelf gezegt, dus
laat mijn tog niet langer smeeke, wand ik bezwijk onder dat."

naresse en verkreeg na aangebrachte
verbeteringen per 1 januari 1883 zelfs

De burgemeester antwoordde nog diezelfde dag dat het zeker niet van hem
afhing en dat B en W alleen advies
moesten uitbrengen. Vernieuwing van de
weg moest voorop staan. pas dan was
verlening van de concessie Weef mogelijk. "Bezit ge de middelen niet om die
vernieuwingen dMr te slellen, verkoop
dan den weg , waardoor vele moeijelijkheden voor u opgeheven zullen worden".
De burgemeester, die had gehoopt de

weer de concessie om tol te heffen. Haar
bedreiging de stenen uit de weg te zullen
verkopen, die door de heer Terwee zeer
serieus werd genomen, heeft hierbij misschien wel de doorslag gegeven.
Pas in 1910 verkochten de gezamenlijke
erfgenamen van Wouter Beijer en Elisabeth van Dokkum de hele weg aan de
gemeente Oegstgeest voor de som van

t

weg voor een zacht prijsje voor de gemeente te kunnen kopen, vi ng echter
bot. Elisabeth van Dokkum bleef de eige-

12.000,".

Carla de Glopper

DE 'VERGETEN MONUMENTEN'

Monumenten stofferen onze dorpen en
steden. Dagelijks gaan we aan dit historisch erfgoed voorbij en realiseren ons

van het behoud en de bescherming van
het cultuur-historisch erfgoed .

niet dat monumenten vaak fungeren als
karakter- en gezichtsbepalende elementen in het landschap en van buurten en
dorpen. Zij hebben een sterk symboolkarakter.
In het algemeen vindt een ieder dat er
voorzichtig met het culturele erfgoed
omgesprongen moet worden. De monumenten die we in het buitenland bezoe-

Lange ti jd ging onze aandacht voornamelijk uit naar individuele monumentale
objecten. Het fenomeen beschermd
stads- en dorpsgezicht wordt echter
steeds meer van belang geacht, waar-

ken genieten vaak meer onze waardering
dan die in onze naaste omgeving staan.
De politiek zou, als dienaar van het algemeen belang. doordrongen moeten zijn

Uit de historie van Oegstgeest zi jn niet
zo gek veel monumenten overgebleven .
Toch zijn er, uit bouw-historisch oog-

door een hechtere relatie ontstaat tussen
monumentenzorg en ruimtelijke ordening .

punt. voldoende interessante panden die
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het behouden waard zijn. In ons dorp
staan 18 rijksmonumenten en er zijn
reeds twintig gemeentelijke monu menlen
beschermd .
De Vergeten Monumenten', waar de Vereniging Oud Oegstgeest op Open Monumentendag de aandacht op wil vestigen,
slaan op het laatste deel van de
ontwerplijst Te Beschermen Gemeentelijke Monumenten' van maart 1990. Deze
lijst is opgesteld aan de hand van het

tember a.s. (Open Monumentendag) een
tentoonstelling gehouden in het 'Drieluik'
Geversstraat 37. Daarnaasl wordllangs
deze panden een fietstochl uitgezet met
daarbij een besclYijving van de panden.
In het 'Drieluik' zal tevens een informatiepunt ingericht worden over de door de
Gemeente open te stellen Rijksmonumenlen .

Oe gebouwde omgeving kan ons veel
leren van vroegere generaties. Oude
gebouwen worden in het algemeen als
'mooi' ervaren, waardoor bouwkunstige
en esthetische kwaJitiet kan worden aan-

door de VOO in 1987 gemaakte Voorstel
Tot Aanwijzing Van Waardevolle Gebouwen c.a.' door de deskundige leden van
de Monumentencommissie. Het gaat om
circa twintig jongere panden uit de perio-

geleerd. Belangrijk is ook de groeiende
aandacht voor objecten en structuren uit
de periode na 1850. In de periode vanaf
1850 is veel waardevols tol stand gekomen, zoals typische gebouwen en bouwwerken van bedrijf en techniek, panden
uil de periode van de Jugendstil, de Stijl,
het Nieuwe Bouwen, enz.

de 1890-1970 en vier te beschermen
dorpsgezichten, zoals Dorpsstraat, Wilhelminapark, Wilbertserve en Terweeweg.
Deze panden en dorpsgezichten zijn tot
op heden niet door de gemeenteraad als
Gemeentelijk Monument vastgesteld.
Over deze monumenten wordt 10 sep-

Villa 'Mar ia Elisabeth' , Prins Hendrikl aan 2/hoek Geversstraat, van architect H.J. Jesse.
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In onze gemeente zijn het juist deze

werp van de bekende Larense architect
Wouter Hamdorff aan de Koninginnelaan
15 en een voorbeeld van het Nieuwe
Bouwen van Gooit Rietveld uit 1961 aan
de Hofdijck 40. De groene zone langs de
HOfdijck is een prachtige dreef naar
ontwerp van tuinarchitecte Mien Ruys die
eveneens bescherming zou verdienen.
De besclYijving die bij de fietstocht op
10 september a.s. wordt verstrekt zal hier
uitgebreider op ingaan. We wensen u
een mooie Monumentendag toe.

panden die de Vereniging als Vergeten
Monum~ nt' onder de aandacht wil brengen. Voorbeelden zijn de panden 'Drieluik', Geversstraat 37 (gebouw K&O),
Prins Hendriklaan 2 (voorheen 'Maria
Elisabeth'), en Wilhelminapark 17 (Raadhuis) van architect H. J. Jesse, de R.K.
Kerk naar ontwerp van Jos Cuypers en
Jan Stuyl, de panden Julianataan 25,
Prins Hendriklaan 19 en De Kempenaerstraat 42 uit de jaren twintig van architect
H. Wilms. Eveneens vermeldenswaard
zijn villa 'Rosegaerde', Oranjelaan 4, uit
1931 , de Terweeschoot uit 1928 van
architect A. T. Kraan, een villa naar ont-

Ineke Oele en Wil Serting

BUN AMEN E N BENAMINGEN TE OEGSfGEEST

SCHIPHOL
Aan de werkgroep 'historie' van de
Vereniging Oud Oegstgeest is reeds verschillende keren gevraagd waar de naam
'SCHIPHOL', welke ook wel voor de
buurt 'BUITENLUST gebezigd werd (en
wordt?), vandaan komt. Velen weten dan
als antwoord te geven dat er ooit een
vliegtuig geland zou zijn. Maar de vraag
Wanneer?' kon tot voor kort niemand
beantwoorden .
Deze vraag bracht ik bij mijn zus Ali van
Dijk-van Velzen (82) op haar verjaardag
naar voren. Ook zij wist dat er een vliegtuig(je) geland was. Maar zij voegde er
tevens aan toe dat zij destijds een foto
van Sjaan (± 1939), een andere zus van
mij, had gemaakt, waar deze voor het
gelande toestel stond. De bekende oude
schoenendoos kwam voor de dag en
daar bleek inderdaad de foto in te zitten.

Als medewerker van de werkgroep 'historie' sprong ik op en dacht: "Nu komt dan
eindelijk boven water waar de naam
'SCHIPHOL' voor de wijk 'SUITENLUST
vandaan komt. Nu kon ik aan de slag ...
Maar de luchtvaart was voor mij, zoon
uil een voorheen in de Geversstraal
gevestigd bekend bakkersgezin, een
volkomen onbekende zaak. De redding
kwam snel; op de jaarvergadering van
de Vereniging Oud Oegstgeest ontmoette ik Dick Breedijk, een man die bekendheid verwierf door onderzoek naar tijdens de Tweede Wereldoorlog in onze
gemeente - en ver daarbuiten - neergestorte vliegtuigen. Direct was Breedijk
geïnteresseerd en hij zegde toe te proberen méér over de gebeurtenis te weten
te komen.
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Mijn eerste vraag was: 'Wanneer is deze
foto gemaakt?" De geberutenis moest in
het begin van de jaren dertig hebben
plaatsgevonden, want mijn zus Sjaan

voorhanden waren. (N.B.: Mocht iemand
over kranten uit deze periode beschikken, dan zouden wij dit graag
vernemen.)
Enkele dagen later ging de teleloon: Dick
Breedijkl "Nu Gerard, ik heb goed
nieuws voor je, ga er maar even voor
zitten". En daar begon het verhaal: "Het
toestel waar je zus een foto van maakte
betreft een FOKKER C 1 met registratie
nummer 498. Het toestel kwam op
11 juni 1920 van het Fokker luchtvaartbedrijf. Op 8 juli 1920 ging het naar de
Militaire Luchtvaartafdeting (LVA). Het
maakte op 31 )a.nuari 1930 een noodlanding te Soest. Daarna werd de BMW lilA
motor vervangen door een A.S. Lynx
motor; ook werden toen waarschijnli jk
andere wielen aangebracht. Het logboek
vermeldt tevens dat de Fokker C 1 498

trouwde in 1937 met Piet Ruigrok en na
hun huwelijk vertrokken zij naar Abcoude. Dit was atles wat ik Dick Breedijk op
dat moment kon vertellen. Met een klein
schetsje van motor en staart van het
toestel ging hij naar huis.
Dankzij zijn kennis - en die van zijn vrienden - betreffende de Luchtvaarthistorie
heeft Breedijk zeer veel materiaal aangedragen om tot een eindconctusie te komen. AI spoedig stuurde hij fotocopieën
van toestellen uit dezelfde serie, namelijk
van de FOKKER C 1. Op afbeelding 1
was het laatste cijfer van het drie-cijferige
toestelnummer niet te zien, dus was nog
niet duidelijk om welk toestel hel ging.
Maar Dick Breedijk had inmiddels enkele
vrienden van hem aangespoord te zoeken in de logboeken van de Fokker F 1

op 2 juni 1932 een noodlanding maakte
te Oegstgeest wegens een defecte olieleiding. De bestuurder was sergeant
J. Roos met aan boord een mecanicien.

serie, Zelf ben ik gaan snuffelen in
Oegstgeester Couranten van v66r 1937,
maar daarin kon ik niets vinden, vooral
omdat de jaargangen 1930 t l m 1933 niet

Hetzelfde toestel werd op 28 september 1932 bestuurd door eerste luitenant
P.J.E. Janssens en eerste luitenant
L.M. Kamp; zij maakten een besturings-

•

Afbeelding 1: 'Oe Fokker C 1 ROO. No. 498 ' met SJaan van Volzen ( ... 1939) op de yoorçrond .
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fout, waardoor het toestel neerstortte.
De bemanning raakte hierbij gewond. Op
2 juni 1933 werd de Fokker C 1 498
afgevoerd van de lijst bij de Luchtvaartafdeling".

.. NOODLANDING te OEGSTGEEST '"
Hedenmiddag tegen kwart voor één was
het militaire verkeersvfiegtuig (PANDER)
no. 498 uit Soesterberg, genoodzaakt
wegens een lek aan de olieleiding, een
noodlanding te maken op het weiland
van den heer van der Hulst naast de
R.K. School te Oegstgeest. Het werd
bestuurd door den Sergeant Roos, terwijl
tevens nog een mecanicien mede vfoog.
Het gelUkte den bestuurder vfot te larr

Betreffende de piloot J. Roos is nog te
melden dat hij tijdens de meidagen in
1940 ingedeeld was bij de 2de Jachtvliegtuig Afdeling (JA.V.A.) als reserve
sergeant-vlieger; hij was gestationeerd
op Schiphol. Op 10 mei 1940, om 03.45
uur, vloog Roos een Fokker 0 21 regis-

den, waarna zij naar Leiden vertrokken in
verband met de te verrichten reparaties
aan de machine. De noodlanding trok
grote belangstelling; behalve de burgemeester was spoedig rijks- en gemeente
politie aanwezig, die zich met de bewa-

tratie-nummer 239, en aan zijn zijde het
toestel registratienummer 213 met reserve tweede luitenant-vlieger J.C. PIesman,
vanaf Schiphol naar het vliegveldje
'Ruigenhoek' bij Noordwijkerhout. Van
8.50 uur tot 9.15 uur beschoten zij Duitse
troepen op het strand van Katwijk . Later
op de dag vlogen zij naar Buiksloot
(nabij Amsterdam). Op 11 mei vertrokken

king van het toestel belastten.

Tot zover het bericht uit het Leidsch
Dagblad .

zij om 13.09 uur van Buiksloot om twee
Fokker T.5.-toestellen te begeleiden op
een bombardementsvlucht naar de
Maasbruggen te Rotterdam. Op de terugweg werden zij aangevallen door
Duitse toestellen. Hierbij werd Roos in
het nauw gedreven. Uit voorzorg gooide
hij zijn cockpitdak eraf, deze raakte de
propeller van een Duits vliegtuig, dat
neerstortte. Daarna schoot hij nog een

Ten tijde van de noodlanding was de
Nieuwe Rijksweg (A 44) nog niet aangelegd. Het weiland van de heer Van der
Hulst (eigendom van de Sint Willibrord
parochie) liep in die tijd door tot waar
later 'BUITENLUST tot stand kwam.

toestel neer. Even later werd het toestel
van Roos zelf getroffen; met zijn parachute kwam hij netjes aan de grond. Hij
overleefde de oorlog. Veel van deze van
Dick Breedijk ontvangen gegevens werden verstrekt door de heer Jan den Das,
die veel kennis heeft van vliegtuigen van
v66r de Tweede Wereldoorlog .
Een andere foto van de gebeurtenis
werd mij aangereikt door de heer
W. den Boer, Oegstgeest (afbeelding 2).
Hier poseren verschillende personen
voor het gelande toestel, te weten:

Zelf ben ik verder gaan zoeken in het
Gemeente-archief van Leiden. Daar vond
ik in het 'LEIDSCH DAGBLAO' van donderdag 2 juni 1932 onder 'DE lAATSTE
BERICHTEN' het volgende artikel:

19

Afbceld1ng 2: '00 Fokker met veel belangstellenden' (de meeste personen wer'den 'thuisgebracht' - :/:;e tekst artHel).

Op de voorgrond zittend, links: Frans

'BUITENLUST (naast de benaming
'INDISCHE BUURT) ook wel de naam
'SCHIPHOL' werd gehanteerd.

den Boer; rechts: Arnoldus Dijsselbloem.
Staand van links naar rechts: twee onbekende militairen, mejuffrouw To van der
Burg (later gehuwd met Beukman), rijksveldwachter J.C. van der Stelt, een onbekende (gemeente-)veldwachter, gemeente-veldwachler A. Koot, Kees Koelman,
Gerrit Koelman, Arie van der Hulst (van
de boerderij), Jan van der Hulst (broer
van de boer) en een onbekende vrouw.

Mochten er lezers van dit tijdschrift zijn,
die ons méér over deze gebeurtenis
kunnen vertellen , dan houden wij ons
van harte aanbevolen. Er zijn zelfs
Oegstgeestenaren, die beweren dat er
twee maal een vliegtuig een noodlanding
maakte te Oegstgeest. Wie weel daar
iets meer van?

Zeer waarschijnlijk is het dus dat door

de noodlanding van sergeant J. Roos
met de FOKKER C 1 498 voor de wijk

Gerard van Velzen.

Bronnen:
Mevrouw AA van Dijk-van Velzen, Rotterdam.
De heer J. den Oas, Bakkum.
De heer D. Breedijk, Haarlem, en zijn mede Luchtvaarthobbyisten.
De Sectie Luchtmachlhistorie van de Koninkli jke Luchtmacht.
Gemeente-archief Leiden, Leidsch Dagblad 2 juni 1932.
De heer W. den Boer, Oegstgeest.
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HtYkomst toto's:
Afbeelding 1: 'Fokker C 1 Reg . No. 498' (mevrouw AA van Dijk-van Velzen,

Rotterdam)
Afbeelding 2: 'Oe Fokker met veel belangstellenden' (de heer W. den Boer,
Oegstgeest)

SODOM EN GOMORRAH, NAZARETH, DE KAAP
EN DE KLOKKENVERZUIPERS

Er zijn méér bijnamen en benamingen uit
het verleden, waarover de werkgroep

Het zou leuk zijn te weten voor welke
kerk de luidklok bestemd was en wie de

'historie' vragen worden ges leId; helaas
moeten wij soms het antwoord schuldig

'zondaren' waren. De rooms-katholieken?
Oe protestanten?
Als de gebeurtenis plaatsvond vóór de
reformatie waren uiteraard de rooms-

blijven. Dit geldt bijvoorbeeld voor de
juiste achtergrond van het feit dat de
Oegstgeestenaren vroeger de bijnaam
'klokkenverzuipers' hadden .

katholieken de 'snoodaards'; tevens moet
de luidklok dan bestemd geweest zijn
voor het Groene Kerkje, toentertijd de
enige kerk in Oegstgeest. Maar het is

Onlangs roerde de oud-Oegstgeestenaar
Gradus Hakkenberg, die momenteel op
Texel woont, deze kwestie weer eens
aan. Als kind hoorde hij het verhaal van
zijn vader. Wij citeren uit zijn brief:

heel goed mogelijk dat het vergrijp in
later jaren plaatsvond . Wie weet er iets
meer van?

''De Oegstgeestse kerk had een nieuwe
luidklok nodig. Of dat nu de R.K. of de
Protestantse kerk betrof weet ik niet.

De heer Hakkenberg roert in zijn brief
nog enkele andere zaken aan, waarvan
de verklaring wellicht nog moeilijker te

Oegstgeest is van oorsprong overwe-

achterhalen is:

gend R.K. geweest, zoals alle dorpen op
't zand achter de duinenrij (... ) in tegenstelling tot Rijnsburg-Valkenburg, gelegen op kleigronden. Hoe dan ook,
Oegstgoost moest een klok hebben. Dus

"In Oegstgeest noemde men vroeger

geld inzamelen biJ' de parochianen.
't Geld kwam bij elkaar en een select
groepje Oegstgeesters ging op reis voor
een nieuwe klok. Waar, dat weet ik niet.
Gieterijen had je toen in Heiligerloo,

Rij nsburg en Valkenburg Sodom en
Gomorrah. De in het Oude Testament
genoemde steden die voor zondig gedrag vernietigd zjjn geworden. De buurtschap gelegen tussen Wassenaar en de
Haagse Schouw (Rhijnhof) bekend onder
de naam 'de Maaldrift' werd in
Oegstgeest Nazareth genoemd.

Aarle Rix tel en in lI1aanderen. Na verloop

Rijnsburgers werden in Oegstgeest uitge-

van t/Ïd kwam 't gezelschap terug. Zonder klok en zonder geld. 't Geld was
opgemaakt aan reis- en verbl/Ï!kosten.
Vandaar de bijnaam 'Klokkenverzuipers'. (... )"

scholden voor 'Uien' of 'Blauwkousen'.

(... i"
Zonder godsdienst-twisten te willen laten
herleven vragen wij ons toch af waarom
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uitgerekend Rijnsburg en Valkenburg
aangeduid werden als 'Sodom en
Gomorrah' en waarom 'de MaaJdrift'
'Nazareth' genoemd werd. De bijnamen
Uien' en 'Blauwkousen' voor de
Rijnsburgers hebben wij evenmin kunnen
'thuisbrengen', Is er iemand die ons kan
helpen?

ming gold voor het stukje Terweeweg
tussen de De Kempenaerstraat en de
Geversstraat. Hield dit wellicht verband
met de Transvaalse oorlog? Maar waarom werd dan typisch dit stukje straat
aangeduid als 'De Kaap'?
Voor eventuele nadere suggesties houden wij ons aanbevolen.

Tot slot willen wij het raadsel van 'De
Kaap' nog aan u voorleggen. Deze bena-

Riet van Dort

., . ..;.,.:.
••

"

De woningen aan de Ter"WeeWe9 tussen de De Kempenaoerstrllilt en de GeversstrIlIlt werden
destijds door wlIgerYllllker Rubenkamp geboowd voor zijn personeel . Wurom 'De Kaaop'??
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UIT HET FOTO - ALBUM VAN

DE VERENIGING OUD OEGSTGEEST

~OOPT UW M~LK t,ZUIVELPnoDulitlna~ DtMfL~I"RllinTL'Uf LANDBDUW " ~.,
Ot )LHfIKUnOI~f t,VffART~fN~nUNDIGe IiDmDLt AAN Dm INRIIiHTlNG
G~V~N U OE:. IäRCCTSTE:. WAARBCRI:r

We bevinden ons in de Geversstraat in het jaar 1928. Scheikundige en veeartsenijkundige controle zijn een waarborg voor de producten van de Leidsche Coöperatieve
Melkinrichting 'De Landbouw', gevestigd aan de Geversstraat 45. De winkel was gevestigd naast hel pand van Van Gent, en tegenover bakker Van Velzen.
Mevrouw Hofman winkelde hier. Haar man (Koos) had een schoenmakerij aan de

overzijde van de straal.
Later verhuisde Hotman naar de Duinzichtstraat, waar hij zijn schoenmakerij voortzette.
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BmUOGRAFIE DUIN - EN BOLLENSfREEK

Enkele leden van de afdeling historie van

Sassenheim, Voorhout, Valkenburg en

de Vereniging Oud Oegstgeest hebben
hun medewerking verleend aan een

Warmond . De redactie wordt gevormd
door J . Beenakker, S. Heikens en

bibliografie over de Duin- en

J . Schrage.

Bollenstreek .

In het boek worden niet alleen
- uitgesplitst naar gemeente - een groot

Op initiatief van hel bestuur van de

aantal titels vermeld, tevens wordt een

Stichting Oever en van hel Museum voor

hoofdstuk gewijd aan het opzetten van

de Bloembollenstreek is op 10 maart
1993 de werkgroep 'Bibliografie van de

een historisch (-geografisch) onderzoek.

De bedoeling hiervan is een amateur-

Duin- en Bollenstreek' opgericht. Het

historicus te informeren over de wijze

doel was een literatuuroverzicht op Ie

waarop hij zjin onderzoek kan inrichten

stellen van publikaties die voornamelijk

en welke hulpmiddelen hij daarbij kan

het gebied van de historische bouwkun-

gebruiken. Bovendien wordt van elke

de, de archeologie en de historische
geografie bestrijken. Dit alles ter

gemeente een korte cultuurhistorische
karakterschets opgenomen. Een en

bevordering van het lokaal en regionaal

ander wordt verluchtigd met afbeel-

cultuurhistorisch onderzoek door

dingen. Op deze manier is het boek een

amateur-historici in de Duin- en Bol-

'must' voor een ieder die gelnteresseerd

lenstreek.

is in de geschiedenis van de eigen

Oe werkgroep bestaat uit 25 enthousias-

gemeente of van de geschiedenis van de

te medewerkers afkomstig uit Hillegom,

Duin- en Bollenstreek in het algemeen!

Katwijk. Lisse, Noordwijk,

De bibliografie zal eind 1994 verschijnen

Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnsburg,

en ca.

f

22,50 kosten.

ANNEXATIE

ontvangt de gemeente Oegstgeest een

Nu het gevaar niet denkbeeldig is dat
Oegstgeest wederom een deel van haar

brief van Gedeputeerde Staten, die daar-

grondgebied (het restant van de Broeken Simontjespolder) zal moeten afstaan,

in kenbaar maken bij de koningin een
verzoek in te zullen dienen tot grenswijzi-

is het aardig te bezjen hoe men in het

ging van het dorp. Het bestuur van

verleden op annexatieplannen reageerde.

Oegstgeest wijst de plannen van de
hand, ondermeer omdat het streven naar

Rijnsburg hun oog laten vallen op delen

behoud van cultuurgrond hiermee zou
worden doorkruist; het is namelijk de

van Oegstgeest. In de zomervakantie

bedoeling dat op de af te nemen gron-

In 1955 hadden zowel Leiden als
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Wij wijzen iedere
annexatie al !
den gebouwd zal gaan worden (er is nu

richt. Op de eerste door het comité uitgesclYeven vergadering zijn ruim zeven-

dus niets nieuws onder de zon).

honderd Oegstgeestenaren aanwezig ,
Na de zomervakantie wordt er - onder-

die eendrachtig een voor de gelegenheid

meer op initiatief van de Orante Vereni-

gemaakt strijdlied zingen op de wijs van

ging - een anti-annexatiecomité opge-

Wij willen Holland houen':

2S

Ons Oegstgeest zal niet vallen
Zal nimmer zo vergaan

drie witte palen', ongeveer ter hoogte
van de huidige Wassenaarse weg) met

De raad zal met ons allen
Zal met ons blijven staan
Wij zullen Oegstgeest houwe

pen ...

bijbehorende gronden aan te willen ko-

Ons dorp met ons bestuur

Eind 1956 zegt de minister van binnenlandse zaken in de Tweede Kamer dat hij

Enwtdedoodge~ouwe

Bewaakt tot 't laatste uur
Aan Gedeputeerde Staten wordt een
protest-telegram gestuurd. terwijl nadien

alleen kleine gemeenten wil opheffen
indien er geen andere oplossing voor de
bestaande problematiek is. Bij de bekendmaking van de grenswijzigingen

spandoeken en vlaggetjes met de tekst

voor het jaar 1957 komt Oegstgeest niet

'Wij wijzen iedere annexatie" at illustratief
zijn voor het gevoel van saamhorigheid,
dat intussen is ontstaan.
Handtekeningenlijsten, met aan de bo-

voor.
Naar wij nu weten is de rust van toen
slechts tijdelijk geweest. Wat we niet
weten is hoe het Oegstgeest nu zal ver-

venzijde een gedrukte tekst, circuleren;
wie de lijst tekent, maakt Gedeputeerde
Staten ondermeer duidelijk Oegstgeest
ongeschonden te willen behouden, en

gaan. Houden wij minder van ons dorp?

bepleit samenwerking tussen de betrok-

Riet van Dort

ken gemeenten (wederom niets nieuws
onder de zon).
Tijdens de raadsvergadering van 25 oktober 1955 spreekt de raad zich unaniem
uit tegen de annexatie.
Een jaar later probeert Leiden op sluwe
(Met dank aan Onno Koerten, die de documenten
- afkomstig uil het archief van de Oranje Vereniging -

wijze vooruit te lopen op de beslissing
van Gedeputeerde Staten: de stad geeft
te kennen de Hoeve 'Veldheim' (nabij 'De

ter publicatie afstond)

Aan het College van Gedeputeerde Staten
van Zuid-Holland
's-Gravenhage.
Ond cr gete k endcn r ich ten zich tot U met h et drin gende verzoek af te zien va n het
voo rn cm cn tot me d ewe rkin g aan d e gre nsverleggingen tcn gun st c van L eid en en Rijn sburg. Zij besch ou we n annexatie al s ee n v ero uderd bcgrip cn in s tr ij d m et democrati sche
opvatt in gen. Zij zijn in gen en del e overtuigd va n de urge n t ie of n oodzaak der voorgenome n grensco rrec ti es . Omdat zij Oegst gees t ongesc h ond en wi llen behouden, v erzetten
zij zic h tegen ied ere gre ns ve rl egg in g en pl eiten voor sam enw erkin g tu ssen de betrokken
ge mee nten .
Tekst voor haMdtekeningenlijston .
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