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UW STRAATNAAM VERKLAARD 

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

KERCKWERVELAAN 

Genoemd naar een oude naam van 
(een deel van) Oegstgeest. 

In verschillende middeleeuwse docu
menten komen we de plaatsnaam 
Kerckwerve tegen (op verschillende 
wijzen gespeld, Q.a. Kiericwerve). Uit 
de omstandigheden is duidelijk, dat 
deze naam dan betrekking heeft op 
het grondgebied behorende bij de 
kerk van Oegstgeest, met de daar
aan verbonden rechten. 
Deze rechten, met name de 'tien
den' , d.w.z. het recht om een belas
ting te heffen op de opbrengst van 
de grond, zijn nog lang als leengoed 
van generatie op generatie overge
dragen. 
Als we lezen dat Karel Martel (tussen 
726 en 741) 'de kerk van Kerckwer
ve' schonk aan Willibrord ten behoe
ve van de abdij van Echternaeh, dat 
later de graaf van Holland zich ervan 
meester maakte, en dat nog later zijn 
opvolger deze 'kerk' met de abt van 
Echternach ruilde voor landerijen el
ders, dan moeten we denken aan 
zulke eigendomsrechten . 
Onduidelijk is vooralsnog, of 'Kerck
werve' overeenkomt met wat later 
'Oegstgeest' heet, of dat 'Kerckwer
ve'en 'Oegstgeest' naast elkaar heb
ben bestaan, elk met hun eigen 
grondgebied. In het laatste geval 
zouden we bij 'Kerckwerve' vooral 
moeten denken aan wat we nu 
'Haaswijk' en 'Morsebel' noemen 
plus de omgeving van de huidige 
Dorpsstraat (de 'Kerkbuurt '). 
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JACOB KEYLAAN 

Genoemd naar Jacques Key, in 1945 
door de bezetter ter dood gebracht. 

Jacob Key was verzekeringsinspec
teur. Hij woonde Rijnzichtweg 62. 
Hoewel hij (ook tegenover zijn vrouw) 
de uiterste geheimhouding heeft be
tracht ten aanzien van zijn 'onder
grondse' activiteiten, staat wel vast 
dat hij betrokken was bij de hulp aan 
'onderduikers'. Hij werkte in dat ver
band samen met Reinier van Kam
penhout (zie dit tijdschrift, ge jrg. , 
no.2) . 
Op 19 januari 1945 ging de heer 
Key, na een telefoontje van onbeken
de inhoud, Reinier van Kampenhout 
waarschuwen voor een dreigende 
arrestatie, maar hij kwam te laat. Ten 
huize van de Van Kampenhouts 
werd ook hij gearresteerd en hij 
kwam in het doorgangskamp 
Amersfoort terecht. 
Na een aanslag van een verzets
groep op een Duitse legerauto, 
waarbij (onbedoeld) de Höhere SS
und Polizeiführer Rauter gedood 
werd, werd Jacob Key, samen met 
275 andere gevangenen , willekeurig 
uitgekozen om bij wijze van repre
sai lle te worden gefusilleerd. 

Geraadpleegde literatuur: 
Riet van Dort en Sert Driessen, 
Oegstgeest in bange dagen, 1940- 1945 . 
Oegstgeest, 1994. 



KLEYN PROFFIJTLAAN 

Genoemd naar de polder' Kleyn 
Proffijt' . 

Poe/steeg bij Kleyn Proffijtlaan - maart '84 

De polder die aanvankelijk (1588) 
het gebied besloeg dat we nu ken
nen als (grofweg) 'Haaswijk ' , 'Mor
sebel' en de omgeving van de Klin
kenberger Plas, heette toen de 
'Overpoelse polder'. Bemaling van 
deze polder vond plaats door een 
molen aan een kronkelige sloot die 
uitkwam in de Achterpoel onder 
Warmond. 
Door de aanleg van de Haarlemmer 
Trekvaart in 1657 werd deze polder 
in tweeën gesneden. Het gedeelte 
aan de Oegstgeester zijde van de 
Trekvaart kreeg toen een eigen mo
len aan de Trekvaart. In 1658 vond 
de administratieve scheiding plaats 
tussen wat voortaan de 'Voorhofse 
polder' zou heten (aan de War
mondse zijde) en (aan de Oegst
gees,ter zijde) een polder die nu 
eens 'Morsebel' dan weer 'Kleyn 
Proffijt' genoemd werd. 
De laatste naam dook met name op 
in 1683, toen een duiker werd aan
gelegd onder de Heerweg (nu Haar
lemmerstraatweg). Dit was een 
noodmaatregel, die verband hield 
met het omwaaien van de destijds 
met te veel haast gebouwde molen 
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aan de Trekvaart. De polder 'Kleyn 
Proffijt' werd toen , via deze duiker, 
tijdelijk bemalen door de molen 
'Bangkijck' van de polder 'Els
geest'. Nadat de eigen molen was 
vervangen, werd de oude toestand 
hersteld. 
De naam 'Kleyn Proffijt' heeft (even
als de naam 'Morsebel') waarschijn
lijk te maken met het slecht werken 
van de in 1657 opgerichte molen 
aan de Trekvaart.Geraadpleegde li
teratuur: 
Fockema Andreae, S.J ., Polderna
men in Rijnland. (Oud-Leiden, serie 
2). Leiden, Oud-Leiden, 1952. 
Sloof, J.H.M. , Inventaris van de pol
derarchieven van de voormalige 
polderafdelingen Middengeest en 
Zuidgeest, 1611 -1978(1984). Lei 
den, Rijnland, 1995. 

KWAAKLAAN 

Genoemd naar de buurtschap 'de 
Kwaak' bij de kwakel(brug), waar 
deze laan naartoe leidt. 

De Kwaaklaan maakte vroeger deel 
uit van de Broekdijk, die de toegang 
vormde tot de Broek- en Simontjes
polder. AI heel vroeg (1438) werd 
voor de kruising van deze weg met 
de Mare een 'kwakel' (een hoge 
brug) gebouwd. Toen de Mare in 
1657 een onderdeel werd van de 
Haarlemmertrekvaart, is deze kwa
kei vervangen door een gewone 
brug. Het jaagpad (voor de paard.en 
van de trekschuiten) wisselde hier 
van de ene naar de andere zijde van 
de Trekvaart. 
Rond deze (kwakel)brug ontwikkel
de zich een kleine buurtschap, oud-



tijds 'de Ouaeck' genoemd. Deze 
heeft zich door de eeuwen heen ge
hand 
haafd, maar zal nu binnenkort moe
ten plaatsmaken voor de nieuwe 
woonwijk 'Poelgeest' . (Men kan 
zich afvragen of de historische 
naam 'de Quaeek' misschien een 
betere benaming was geweest voor 
de nieuwe wijk). 

LAAN VAN ALKEMADE 
LAAN VAN ARENSTEIN 
LAAN VAN OUD-POELGEEST 

Drie lanen die hun naam ontlenen 
aan het kasteel/ landgoed dat we nu 
kennen als 'Oud-Poelgeest'. maar 
dat in het verleden ook als 'Alkema
de' en als 'Arenstein' bekend is ge
weest. 

Alkemade 
In de van Alkemadezaal van het 
kasteel 'Oud-Poelgeest' troffen we 
het wapen aan van het oude ge-
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slacht 'Van Poelgeest': in azuur 
(blauw) een dwarsbalk van goud, 
vergezeld van drie vliegende leeu
weriken (2 en 1) met snavels en po
ten van keel (rood). Dit geslacht had 
als hoofddomein het kasteel Groot
Poeigeest, waarvan nog enkele res
ten te vinden zijn in Koudekerk ald 
Rijn. (Ook op de hofstede Klein
Poeigeest aldaar woonde een tak 
van deze familie.) 
In voorhistorische tijden heeft waar
schijnlijk ook een (later uitgestorven) 
tak van hetzelfde geslacht het kas
teel in de heerlijkheid Poelgeest be
woond. Door vererving zou dat zijn 
overgegaan aan het geslacht van 
Alkemade. Leden daarvan noemden 
zich daarna ook wel 'Van Poel
geest'; hun wapen was echter een 
ander dan dat van Van Poelgeest, 
namelijk 'in zilver een klimmende 
leeuw van sabel (zwart), geharnes
seerd van goud'. 
Oud-Poelgeest was een 'leen' van 
de burggraaf van Leiden. Genera
ties lang ging dit over van vader op 
zoon (en soms op een dochter) bin-



nen de familie Van Alkemade. Vanaf 
1320 tot 1511 is dat gedocumen
teerd. Toen vererfde het van een 
Floris van Alkemade aan zijn oom
zegger Willem van den Goulster, 
schout van Leiden. Deze nam daar
op de naam en het wapen van de 
Van Alkemades over. En zo ging het 
kasteel met zijn onderhorigheden 
van de ene familie naar de andere. 
Die families woonden vaak elders, 
en het kasteel 'Alkemade' raakte 
tenslotte in verval. In 1574 onder
ging het bovendien hetzelfde lot van 
verwoesting dat alle gebouwen in 
de wijde omgeving trof. 
Het landgoed met de resten van 
'het vervallen slot te Poelgeest' (zo
als het op een kaart van Johannes 
Dou uit het begin van de 17e eeuw 
staat aangeduid) werd in 1644 ver
kocht aan de heer Constant in So
hier de Vermandois, die zich voor
taan (behalve 'ridder van het Heilige 
Roomse Rijk' en 'baron van War
menhuizen, Krabbendam en 
Schoorldam') ook 'heer van Oud
Poel geest' noemde. 

Arenstein 
Deze rijke Amsterdamse koopmans
zoon had de bedoeling, Oud-Poel
geest te herbouwen ter vervanging 
van het chäteau dat zijn vader, toen 
deze als hugenoot Frankrijk ont
vluchtte, had moeten achterlaten. 
Constantin is dat niet gelukt, maar 
zijn dochter Marie-Cathérine nam 
de taak van hem over. In 1667 
trouwde zij met een Pruisische edel
man, Johann Rauter von Arnstein 
und Tiefensee (alhier ingeschreven 
als Johann Rauter van Arenstein en 
Diepenzee!). In het jaar daarna liet 
het echtpaar een nieuw kasteeltje 
bouwen. Tot ver in de 18e eeuw 
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heeft dit, naar de bouwheer, bekend 
gestaan als 'het huis Arenstein' . 
Tot 1724 bleef het landgoed in het 
bezit van de familie Sohier de Ver
mandois. In dat jaar werd het ver
kocht aan de beroemde medicus dr. 
Hermanus Boerhaave. Weer volgde 
door vererving in de vrouwelijke lijn 
en huwelijken van de erfgenamen de 
ene familie van eigenaren de andere 
op. 

Oud-Poelgeest 
Een inwendige verbouwing van het 
huis en een herinrichting van het 
park dateren van 1814-1822, toen 
het echtpaar Van Rhemen van Rhe
menshuijzen-Van Leyden van War
mond het in eigendom had. Een uit
wendige verbouwing kwam tot 
stand onder mr. Gerrit Willink van 
Bennebroek; hij was het die in 1866 
de beide torentjes toevoegde. Ook 

het zg. Jagershuisje ter hoogte van 
de Kwaakbrug dateert uit die tijd. 
De familie Willink heeft op Oud-Poel
geest gewoond tot 1901, daarna is 
de buitenplaats nog tot 1907 ver
huurd geweest aan mevrouw AC. 
Rueb-Gleichman. Na vele jaren van 
leegstand heeft uiteindelijk de ge
meente Oegstgeest zich erover ont
fermd (1940). Na jaren van militair 
gebruik voor, tijdens en na de Twee
de Wereldoorlog, kwam in 1946 een 
jeugd- en vormingscentrum van de 
Stichting Oud-Poelgeest in het (on
dertussen wel uitgewoonde) ge
bouw. Uiteindelijk droeg de gemeen
te het kasteel over aan een nieuwe 
Stichting Beheer en Exploitatie Oud
Poelgeest , die het gebouw in 1989 
glorieus restaureerde. (Daarover 
meer in dit tijdschrift , 2e jrg. , no. 1). 

Gerard Schwencke 



Van woonhuis tot.. .... 

Oegstgeest in heden en verleden 

Aflevering 18 

In deze 18de aflevering van Oegst
geest in heden en verleden zijn we 
beland op de hoek Terweeweg -
Willem de Zwijgerlaan. Daar, haaks 
op de Terweeweg en aan de zuid 
kant van de W. de Zwijgerlaan ston
den tot 1946 'de zeven huisjes' . 
Waarom zij zo heetten is een der 
geheimen van het oude Oegstgeest: 
het waren er namelijk maar vijf! De 
foto is van rond '35. Links ziet u het 
nieuwe Oegstgeest oprukken iyV. de 
Zwijgerlaan 45). 
Op de voorgevel van elk huisje prijkt 
het bord 'Onbewoonbaar verklaarde 
woning'. In de volksmond was dat: 
'Onverklaarbaar bewoonde wo
ning', Het waren naar tegenwoordi 
ge begrippen kleine woningen , 
maar heel gewoon in de tijd dat ze 
gebouwd werden. Zij hadden alles 
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wat nodig was: een woonkamer 
met bedstee, een keukentje en nog 
een zolder als slaapplaats voor de 
kinderen. De huizen dateren waar
schijnlijk uit de tweede helft van de 
vorige eeuw. In het gemeente-ar
chief is er niet veel over te vinden. 
Zelfs de nummering is in de loop 
der dertiger jaren op mysterieuze 
wijze veranderd . Hoewel de ge
meente toen qua oppervlak twee
maal zo groot was als nu, gaven de 
maar enkele ambtenaren op het ge
meentehuis die aan het bijhouden 
van dit soort gegevens volstrekt 
geen prioriteit. 
Tot in de twintiger jaren lagen 'de 
zeven huisjes' daar aan de rand van 
het dorp, in alle rust. Toen verdwe
nen de bollenvelden en tuinderijen 
links en rechts van dit stuk van de 



Terweeweg om plaats te maken 
voor het Prins Hendrikpark en de 

Duivenvoordestraat, Juffermans

straat etc. Over de laatste bewo
ners zijn we - met behulp van enke
le Oegstgeestenaren die rond 1930 
in dit stukje Oegstgeest opgroeiden 
- het volgende te weten gekomen. 

In het eerste huisje (vanaf rechts) 
woonde Johanna Maria Margaretha 
de Ruiter, kortweg: Mietje de Ruiter 
('1867). Zij was er komen wonen in 
1899. Mietje was werkster in het 
gemeentehuis. Zij overleed in 1942. 
In het tweede huisje woonde Alber
tus Cornelis Kulk ('1862 Oegst
geest) met zijn gezin. Hij was ge

huwd met Jacoba Hogewoning 
('1858 Oegstgeest). Het echtpaar 
kreeg een zoon, Cornelis (' 1896 
Oegstgeest) en een dochter, Anna 

('1900 Oegstgeest). 
Albertus Kulk betrok het huis in 
1909 . Volgens het archief was hij 
consenten loper en later pakhuis

knecht. De dorpelingen zagen hem 
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dagelijks gaan achter een luxe 
handkar vol kruidenierswaren. De 
kinderen Kulk verlieten het huis in 

1921. Moeder Kulk overleed in 
1930. Cornelis bleef in het huis wo
nen tot 1933, toen hij verhuisde 

naar Terweeweg 13. Hij overleed in 
1942 te Leiden. 
In het middelste huis woonde Ad
rianus Johannes de Wit ('1871 

Oegstgeest). Hij was er komen wo
nen in 1900. In 1901 huwde hij Cor
nelia van Zuylen ('1879 Rijnsburg). 
Adrianus was tuindersknecht in En

degeest. Zij kregen zeven kinderen , 
waarvan Tjerk (1910) wel de be
kendste is geworden in het dorp. Hij 
had later een transportbedrijf in de 

De Kempenaerstraat. Rond 1930 
verhuisde het gezin naar de Duin
zichtstraat . 
Over de bewoners van het vierde 
huis konden wij niets achterhalen . 

In het laatste huis woonde de fami 
lie Zwaan. Dirk Zwaan ('1857 Rijns
burg) kwam er in 1889 wonen met 



zijn zoontje Pieter ('1897 Oegst
geest). In 1912 trouwde Dirk met 
Gerritje Heemskerk ("1863 Rijns
burg). Tot het gezin behoorden nog 

twee stiefkinderen. 
Dirk Zwaan was los-werkman bij de 
gemeente, een ambtenaar dus met 
flexibele werktijden. Vanaf 1930 trad 
hij op als toezichthouder op bouw
plaatsen, o.a. bij de bouw van de 
gereformeerde kerk aan de Maurit
slaan. Bij het bewaken was hij ge
wapend met een stok, dus ieder 
kind in de buurt kende hem. Dirk 

overleed in 1940. 
De tuinen van de huizen grensden 
aan die van de Julianalaan. Op zich 
niet interessant, maar op nO.25 

woonde Maart je Offers, een be
roemde altzangeres. Als zij haar 
stemoefeningen deed of haar partij 

instudeerde genoot de buurt mee. 
Oe zeven huisjes werden in 1946 af

gebroken. Later liet de N.v. Sikkens 
Lakfabrieken te Sassenheim (tegen
woordig AKZO) er 6 woningen bou

wen: 3 boven- en 3 benedenwonin-
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gen, nu Terweeweg 25 en 25a en 
W. de Zwijgerlaan 49, 49a, 51 en 

51 a. Zij waren bestemd 'tot bewo
ning door het personeel van de fa
briek'. Architect was Jr. J. Jonkman, 
destijds wonend aan de Hafdijek. In 

de wandeling heetten deze huizen 
wel de '8ikkens huizen. 

Maria Fehmers-Schlatmann. 
Wout Kappers 

Bronnen: 

Gemeente·archief Oegstgeest 

Mevr. F. Souters 

Dhr. C. Molenkamp en dhr. H. Meijer 

Herkomst foto's: 

afb.1; Uit: 'Oegstgeest in oude ansichten' 

van: S.J. van Krieken, 1971, nr. 58 

afb.2 en 3: G .. van Velzen 



Uit het foto-album van ... 

De Vereniging Oud Oegstgeest 
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UIT HET ARCHIEF GELICHT 

Oegstgeester hulp na watersnood 
in de Alblasserwaard 

Toen vorig jaar de wateroverlast van 
de grote rivieren in ons land voor 
heel wat moeilijkheden zorgde, von
den op veel plaatsen transporten 
plaats om vee uit de bedreigde ge
bieden naar veilige stallen bij bereid
willige veehouders over te brengen. 
Dat dit niets nieuws was, wordt dui
delijk uit enkele stukken die zich in 
het oude archief van de gemeente 
Oegstgeest bevinden. 

Op 1 februari 1820 ontvangt het ge
meentebestuur van Oegstgeest een 
brief van de Gouverneur van Zuid
Holland, waarin de situatie van de 
door watersnood getroffen bewo
ners van de Alblasserwaard onder 
de aandacht wordt gebracht. Het 
gemeentebestuur krijgt het verzoek 
om de inwoners van Oegstgeest 
aan te sporen om hulp te verlenen 
door het plaatsen van vee, hetwelk 
zich thans zonder stalling en weldra 
zonder voeder bevinden zal, bij 

zoodanige landlieden, die zich even
zeer op den veeteelt en landbouw 
toeleggen. 

Vijf dagen later laat de schout Ja
cob Willem de Malnoë van Noort 
weten: het getal beesten hetwelk al
zoo in deze gemeente zou kunnen 
geplaatst worden, is mij gebleken 
niet meer dan achttien stuks te be
dragen en ik voel mij gedrongen te 

verklaren dat zulks na evenredigheid 
van het voorhanden zijnde voeder in 
de tegenwoordige omstandigheden 
niet gering is, alzoo hierbij in aan

merking dient genomen te worden, 
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dat een groot gedeelte der landerij

en in deze gemeente uit bouwland 
bestaat; alsmede dat in de Broek
polder, alwaar het meeste hooiland 

gelegen is, gedurende de afgelopen 
zomer het grasgewas merkelijk is 
tegengevallen. 

Een maand later krijgt de schout 
bericht dat in Oegstgeest acht 
beesten geplaatst zullen worden. 
Meteen worden diverse regelingen 
getroffen. Zo worden de veehou
ders welke zich hebben bereid ge
toond om beesten te stallen, ten 
getale van twintig opgeroepen ten 
einde door het lot te beslissen wie 

hunner de eerste maal vee zullen 
ontvangen, zoodanig dat van acht 
veehouders elk een beest op stal zal 
krijgen. Verder wordt bepaald dat 
de beesten om de veertien dagen 
van stal zullen verwisselen en dat 
ingeval eenig transportvee (bestemd 
voor andere gemeenten) nagtverblijf 

mogt nodig hebben, hetzelve, 
zooveel mogelijk zal worden ge

plaatst op de stal van Wil/em Kniest, 
kastelein in de Herberg Oe Rode 
Leeuw in de Kerkbuurt alhier, welke 
de beesten en geleiders van het no

dige zal voorzien, waarvoor hij zal 
genieten voor elk stuks vee voor 
een nagt veertig cents en voor elke 

geleider een gulden. 
Op 9 maart arriveren de acht stuks 
vee, drie koeien, twee vaarzen en 
drie pinken, terwijl ook achtendertig 
stuks vee met vier begeleiders aan
komen om te overnachten. Een 
week later volgen nog een pink en 
een vaars. 

Uit de stukken in het archief blijkt 



dat gaandeweg bezwaren worden 
ingebracht tegen de langdurige ver
zorging. Op 26 april tekent de 
schout aan dat de veehouders, en 
wel voornaamlijk diegeenen, aan 
wien het lot tot nog toe altijd jong 
vee heeft doen ten deel vallen, zich 
niet dan met tegenzin met het on
derhoud van die beesten belast 
zien; en zelfs is bij ons de niet onge

gronde vrees ontstaan dat bij de 
volgende verplaatsing, die op den 
3e mei aanstaande zal invallen, 
daardoor welligt onaangenaamhe

den zoude kunnen ontstaan. 
Aangezien ook uit andere gemeen
ten dergelijke klachten binnenko
men, wordt van hogerhand beslo
ten, dat het jonge, droge vee terug
gezonden kan worden, terwijl de 
melkkoeien nog zullen moeten blij 
ven. 
De schout rapporteert op 14 juni 
aan de gemeenteraad dat op den 
18e mei vier stuks pinken zijn ver
zonden naar Schoonhoven . . ... Dat 
deze pinken zijn vertrokken onder 

geleide van P.Dewes, die tot het 
dOlven van dat vee was aangeno
men voor vijf gulden, de reiskosten 
daaronder begrepen. Zijnde ieder 

beest voorzien met een wit plankje 
aan de hoorns, waarop met zwarte 

lelters O. G. geverfd stond en de 
nummers 1 tot 4 . .. . . Dat het trans
port is vertrokken naar Zuid-Wad
dinxveen om aldaar te vernagten en 

vandaar den 1ge over Gouda naar 
Schoonhoven, alwaar de overgifte 
heeft plaats gehad. 
Op 5 jUli vervoegt Hendrik Muilwijk 
uit Groot-Ammers zich bij de schout 
ten einde twee zijner beesten, welke 
volgens zijn zeggen alhier geplaatst 
waren, te komen afhalen, terwijl op 
21 juli Gijsbert Spek, wonende in 
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Het Agterland in de Alblasserwaard , 
en op 5 augustus Cornelis van der 
Giessen uit Neder-Slingerlandt, re
spectievelijk twee beesten en een 
vaars komen ophalen. 
Het laatste beest uit de overstroom
de landen, geplaatst bij Alewijn van 
der Vaart in Poelgeest, wordt op 27 
augustus door Jacob van der Wolft 
uit Groot-Ammers meegenomen. 

Oegstgeest moet zich volgens de 
Gouverneur beloond weten in het 
bewust zijn van ook wel iets tot lee
niging der rampen van hunne onge

lukkige mede-ingezetenen van deze 
provincie te hebben mogen bijdra

gen. 

Carla de Glopper-Zuijderland 



HET TOLHUIS 

Tolgaardershuis met de nog altijd aanwezige pilaren met rechts het stadswapen van Leiden 

en links het wapen van Haarlem. Voor deze waterwegverbinding werd in 1658 al toestem

ming gegeven, op kosten van de beide steden aangelegd en pas in 1 701 volledig in gebruik 

genomen. Zowel aan de Leidse- als aan de Haarlemse kant bevonden zich twee identieke 

tolhekken langs deze gegraven trekvaart. 

In de zomer van het vorige jaar 
schreef de 83 jarige mevrouw 
J.C.v.d .Meij-Dijkema een brief, ge
richt aan de vereniging Oud Oegst
geest waarin zij een verzoek doet te 
bemiddelen om het tolhuis langs de 
Haarlemmertrekvaart nog eens te 
mogen bezoeken. 
Omdat het hele verhaal daarom
heen erg interessant en boeiend is 
willen we de volledige tekst van 
die brief u niet onthouden. 
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Maandag, 25 augustus 1997 

Geachte mijnheer, 

Met grote blijdschap zag ik zaterdag 
een foto van het Leidse Tolhuis en 
las daar het een en ander in de on
derstaande tekst. 
U moet namelijk weten dat ik als 11 
jarig meisje twee jaar bij de familie 
Piet Ciggaar in betrekking geweest 
ben. Weet daarom hoe het huis 
eruit zag en weet ook dat niet alleen 

de trekschuiten maar later ook de 



motorboten en de passerende au
to's tolgeld moesten betalen. 
De fietsers mochten vrij passeren, 
die gingen door het kleine poortje 
naast het hek. 
Als er een auto toeterde om het hek 
open te maken deed ik eerst de 
helft van het hek open, ging dan 
eerst het geld halen en deed daarna 
pas het andere hek open. 
Op een keer kwam er een auto met 
open dak met daarin een aantal vro
lijke studenten, die mij vroegen 
eerst het hek open te doen en ik 
daarna wel mijn geld zou krijgen. 
Maar zij reden door en ik kon nog 
net een mooie hoed van een der in
zittende studenten van het hoofd 
pakken. Ze moesten daarna wel 
stoppen betaalden me en ik was zo 
trots als een pauw. 
Zo had ik voor het 'botengeld' een 
lange stok in mijn hand met daar
aan een zakje waarin het geld 
moesten worden gedaan, maar het 
werd er ook vaak naast gestopt en 
het geld daardoor in het water viel. 
Het gebeurde wel eens dat een 
schippersjongen daarom stiekem 
een steentje in het water gooide en 
het geld dan in zijn eigen zak stop
te. Maar daar kwam de baas achter 
en de jongen werd weggestuurd. Zo 
zijn er nog zoveel dingen uit die tijd 
te vermelden. 
Als er op vrijdag markt was in Lei
den passeerden veel boeren met 
hun wagens de tol 
en degenen die niet door het kleine 
poortje konden moesten dan ook 
tolgeld betalen. 
Als ze dan weer terugkwamen en zij 
hadden goede zaken gedaan kon 
het gebeuren dat ze erg gul waren 
en mij dan wel eens een dubbeltje, 
ja soms wel eens kwartje fooi gaven 
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Corrie Dijkema als jong meisje op 14 of 

15-jarige leeftijd. 

en daar was je toen hartstikke blij 
mee. 
Nu zult u zeggen als 11 jarig meisje 
al werken? Jazeker en wel van 's 
morgens halfacht tot s' avonds 
halfacht dan nog een half uur heen 
en een half uur teruglopen naar mijn 
ouders die bij de Postbrug woon
den. Daarvoor kreeg ik een vergoe
ding van twee gulden per week. 
Toen ik 5 jaar oud was ging ik al 
naar school en 11 jaar toen ik de 
zesde klas al had gedaan. Ik was 
een goede leerling en ging ontzet
tend graag naar school, maar in die 
tijd was het doorleren niet voor ge
wone mensen weggelegd. Daar heb 
ik eigenlijk nooit spijt van gehad, 
van werken krijg je niets, ik kan van 
alles en ben intussen al 83 jaar mijn 
man is 87 en wij zijn al 57 jaar ge-



Mevrouw J. v.d. Meij-Dijkema, op 82-jari

ge leeftijd. 

trouwd. Ben daar heel dankbaar 
voor en menigeen zou jaloers zijn 
op ons fijne gezin met kinderen en 
kleinkinderen. 

Nu zou ik u willen vragen eens te 
proberen om samen met mijn man 
het tolhuis nog eens van binnen te 
kunnen zien. 

Toen de familie Ciggaar weggingen 
en later overleden zijn is het contact 
met hun 4 dochters uit het oog ver
loren gegaan, zo gaat dat. 
Dit is zo maar een kort briefje, 
neemt u mij niet kwalijk dat ik u iets 
van mijn gedachten liet meemaken. 
Ik hoop werkelijk dat ik nog iets 
over het oude tolhek hoor, 
met vriendelijke groeten, 

mevr. J. v.d. Meij-Dijkema 
Valkenburgerweg 8 2231 AN Rijns
burg. 

Onze pogingen om een bezoek te 
regelen voor Mevr .. J. v.d . Meij heb-
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ben jammer genoeg tot nu toe geen 
succes gehad bij de huidige bewo
ners van het tolhuis. 
Hopelijk doet zich in de toekpmst 
nog eens een gelegenheid voor. 

Corrie Dijkema woonde met haar 
ouders vooraan langs de Haarlem
mertrekvaart vlak bij het pad dat 
naar Warmond gaat en achter de 
gebouwen uitkwam waar nu het 
verpleeghuis Mariënhaven is. 

Bert Driessen. 



LEANDER SCHLEGEL 

Schreven we de vorige keer over een componist, die in Oegstgeest overleden is, 
n.l. Jan van Gilse, op 8 september 1944 en begraven bij het Groene Kerkje; 
deze keer gaat het over een componist, die geboren is in Oegstgeest, n.l. Lean

der Sc hl egel. 

U zult die naam waarschijnlijk voor 

het eerst horen, ja zelfs in Haarlem 
waar hij jarenlang de motor van het 
muziekleven was, is hij vrij onbe

kend. 
Laat ik u eerst eens vertellen hoe de 
componist Willem Landré, die hem 
op straat vaak tegenkwam, Schle
gel beschreef: een deftig heer, klein, 

gezet, steeds volkomen gesoig
neerd met een hoge hoed, die door 
geen balsturig haartje ontsierd 

werd. 
Onberispelijk was altijd de boord, 
onberispelijk waren de manchetten, 

die de kleine aristocratische handen 
omsloten; en dan was er die fijn be
sneden kop, die hem het aanzicht 

van een diplomaat of van een ge
leerde verleende. 
Zo was Leander Schlegel, die door 

geboorte en beschaving toegang 
had tot de deftige Haarlemse krin
gen . 
Ik sprak daar van zijn kleine handen: 

wat wist hij er niet mee te doen! 
Welk een uitmuntend kamermuziek
speler was hij! Wie hem Schumann 

heeft horen spelen, moet zich dat 
als een bijzonder genot herinneren. 
Het was werkelijk groots. 

Schlegel's vader was hoogleraar 

aan de Leidse Universiteit in de 
Dierkunde en conservator bij het 
Rijksmuseum van Natuurlijke Histo

rie in Leiden. 
Leander werd in Oegstgeest gebo-
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Leander Schlegel. 

ren op 2 februari 1844. 

AI vroeg bleek zijn grote muzikaliteit. 
Hij had een uitstekend muzikaal ge
hoor en componeerde al op zijn 

zesde jaar. Als hij tien jaar is wordt 
hij leerling van de muziekschool in 
Leiden. Voor bredere muzikale op
leiding gaat hij na vier jaar naar de 

muziekschool in Den Haag en ver
volgens naar het conservatorium in 
Leipzig. In 1864 keert hij terug naar 
Nederland en wordt vioolleraar aan 

de Leidse muziekschool. 
Dit duurt niet lang, want hij gaat nu 
als concertpianist door Europa 
zwerven; woont afwisselend in Pa

rijs , Wiesbaden, Leipzig en Bruns
wijk. 
Onze plaatsgenoot wordt een Euro-
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pese beroemdheid, die contact on

derhoudt met belangrijke musici 
Q.a. Clara Schumann. Maar aan al
les komt een eind. Zo ook hier. Als 

hij een keer in Haarlem optreedt, 
maakt hij zo'n grote indruk, dat hij 
benoemd wordt tot d irecteur van de 

muziekschool. Als zodanig wordt hij 
de spil van het Haarlemse muziekle
ven: als dirigent van het Toonkunst

koor, als pianist en als violist. In al 
deze hoedanigheden treedt hij op. 
Tenslotte groeit de muziekschool , 
die hij tot grote bloei gebracht had, 

hem boven het hoofd. Hij neemt 
ontslag en gaat in Overveen wonen, 
waar hij een kleinere muziekschool 
sticht. 

Hij overlijdt in 1913 en wordt begra
ven op het kerkhof bij de Groene 
Steeg in Leiden , waar destijds al

leen mensen uit de hogere kringen 
begraven werden. 
Men kan zijn graf daar nog zien. In 
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hetzelfde graf liggen zijn vrouw 
Emma de Waal Malefijt , zijn dochter 
Aleida en zijn zoon Gustave. 

Als componist was hij niet onbe
langrijk. Zo vond ik een programma 
van de uitvoering van Zijn vioolcon

cert door het Concertgebouworkest 
o.l.v. Willem Mengelberg met de 
violist Henri Marteau als solist op 19 
december 1912. 

Op 13 en 14 januari 1904 voerde 
Mengelberg zijn Sächsische Prin
zenraub uit . Dit orkestwerk beeldt 
een mooi verhaal uit , dat Leander 

talloze malen van zijn vader ge
hoord had. Het speelt in Altenburg 
in Duitsland waar zijn vader geboren 
was. Het was in 1554 dat de edel 

man Kunz von Kauffungen zich wil
de wreken op keurvorst Friedrich, 



die op het slot bij Altenburg in Sak
sen woonde. Het gelukte K.v.K. de 
beide zoons van Friedrich te ont
voeren, maar in de bossen werd hij 
door kolenbranders ontwapend. 
Het liep met allen nog goed af. De 
beide zoons werden stamvaders 
van de regerende vorsten in Thürin
gen en Saksen. 
Een mooi romantisch verhaal, dat 
zich uitstekend leende om op mu
ziek gezet te worden. Dat dit werk 
nog niet versleten is bl ijkt wel hier
uit, dat radio 4 het onlangs uitzond, 
gespeeld door het Radio Symfonie 
Orkest o.l.v. Jac. van Steen. 

Ook in onze tijd kom je zijn muziek 
nog tegen. In een CO winkel ont
dekte ik een CO met liederen van 
Schlegel. 

Ab van Kapel 

Dem Gf,nr.r Ouart.ett H. ",I ".rhau 
pwldm.\.. 

Stretchquartett. 

I . L. 89.Jtp1, Op. t? 
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