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UW STRAATNAAM VERKLAARD 

Noor. IN DEZE RUBRIEK WORDEN ALLEEN DIE STRAATNAMEN BEHANDELD DIE OP 

EEN OF ANDERE MANIER SAMENHANGEN MIT DE GESCHIEDENIS VAN O EGSTGEEST 

RUBENKAMPBRUG 

Brug tussen de Louise de Colignylaan en het Van Griethuysenplein, genoemd naar 
H.W. Rubenkamp (1863-1937), vele jaren wethouder van Oegstgeest en directeur van 
de Bouwgrond Exploitatie-Maatschappij "Prins Hendrik" die de villaparken "Prins 
Hendrikpark", "Julianapark" en "Oranjepark" ontwikkelde. 

Heinricus Wilhelmus Rubenkamp 
werd geboren in Oegstgeest als zoon 
van een smid. Na het overlijden van 
zijn vader in 1887 zette hij het 
smidsbedrijf voort. Dit was gevestigd 
op de hoek van de Geversstraat en de 
Deutzstraat, waar het uitgroeide tot 
een rijtuig- en wagenmakerij annex 
rijtuighandel met (op het hoogtepunt 
van zjjn bloei) een 70 man personeel. 
Hein Rubenkamp had echter nog 
andere ambities. In 1918 werd hij lid 
van het kerkbestuur van de r.k. 
parochie van de H. Willibrord. Hij heeft 
deze functie tot 1937 vervuld. 
Tegenover de parochie maakte hij zich 
bovendien verdienstelijk door in 1931 
op het kerkplein een natuurgetrouw 
model van de Lourdesgrot te laten 
bouwen (afgebroken in 1966). 
In 1919 werd hij verkozen tot lid van 
de gemeenteraad voor de Roomsch
katholieke Staatspartij. Weldra was hij 
wethouder, wat hij zou blijven tot 
1932. Het bestieren van de 
wagenfabriek liet hij verder over aan 
een compagnon (die op den duur de 
strijd tegen de opkomende 
autoindustrie zou verliezen). Zelf hield 
hij zich vooral bezig met de handel in 
onroerend goed. 
Inmiddels was rond 1900 het 
Wilhelminapark tot stand gekomen en 
waren sinds 1914 de villa's aan de 
Leidsestraatweg verrezen. 
Om ook elders in de gemeente woon
gelegenheid voor de beter 
gesitueerden te creëren, werd in 1921 
de Bouwgrond Exploitatie-
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Maatschappij "Prins Hendrik" 
opgericht. Als directeur van deze 
maatschappij ontwikkelde 
Rubenkamp de bouwplannen voor 
het gebied ten noorden van de De 
Kempenaerstraat , met zijn 
merkwaardig gebogen lanen en zijn 
vele fraaie "Landhuizen, Heerenhuizen 
en Villa's". Hij werd daarvoor in 1930 
bij de opening van het Van 
Griethuysenplein geëerd door de 
aangrenzende brug naar hem te 
vernoemen. 
Deze brug overspant een onaanzienlijk 
slootje, dat echter uit historisch 
oogpunt wel enige aandacht verdient. 
We hebben hier namelijk te maken 
met een oude scheisloot die het 
grondgebied van de Ouden Hoft, de 
voormalige hofstede van de Heren van 
Oegstgeest, aan deze zijde 
begrensde. Tussen "Ora et Labora" en 
de woning van de familie Lagas aan 
de Terweeweg en achter de woningen 
van de Emmalaan is de sloot 
verdwenen, maar naar de andere zijde 
(voorbij de vijver van het Van 
Griethuysenplein) vinden we hem nog 
tussen de tuinen van de Oranjelaan en 
het Bos van Wijckerslooth. 

Meer over H. W Rubenkamp in: 
Riet van Dort, Rubenkamp: project
ontwikkelaar avant la lettre. 
Dittljdschriff, Ie jrg (1989), no. 2, 9-14. 

GD.M. Schwencke 
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VAN WOONHUIS TOT . .. . . . 
OEGSTGEEST IN HEDEN EN VERLEDEN 

AFLEVERING 21 

De laatste aflevering van deze serie 
artikelen gaat over de Zoutkeetlaan, 
een achteraf gelegen laantje aan het 
eind van de Dorpsstraat. In het 
nummer van maart 1999 behandelden 
wij 'Het Laagje' . Deze aflevering is daar 
een aanvulling op. 
Het laantje, zonder de toevoeging 
Zoutkeet, bestaat al heel lang. In het 
periodiek van ons tijdschrift, aflevering 
oktober 1997, vindt u een 
kaartgedeelte uit 1842 waar het laantje 
al op ingetekend staat. De naam 
Zoutkeetlaan gaan we hier verklaren. 
Een zoutkeet is een bedrijf waar 
zeewater wordt verdampt tot er zout 
overblijft. De ideale ligging voor zo'n 
bedrijf is aan het water, waar schepen 
met zeewater kunnen aanleggen en 
waar ook brandstof (vroeger turf) 
makkelijk aangevoerd kan worden. 
Rond 1840 werd bekend dat er een 
goed bevaarbaar kanaal aangelegd 
zou worden tussen het uitwaterings-

Plattegrondje uit 1925 waarop de Zout
keet/aan is aangegeven met 661. 
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kanaal te Katwijk en de Haarlemmer
trekvaart te Oegstgeest. Er was al 
gauw iemand die hier een mooie kans 
zag liggen, de heer Rijnekamp uit Delft. 
Hij diende een aanvraag in en kreeg in 
april 1842 vergunning voor de bouw 
van een zoutziederij met 2 zoutpannen. 
Deze zoutziederij werd gebouwd op 
een stuk grond ten noorden van het 
bovengenoemde laantje. Vandaar de 
latere naam. De zoutkeet kon pas 
gaan werken na de opening van het 
kanaal in 1847. In 1894 vroog H.J. 
Eijndhoven, de tweede eigenaar sinds 
Rijnekamp, aan het gemeentebestuur 
vergunning om naast zijn bedrijf een 
huis te mogen bouwen. Na 2 dagen 
kreeg hij toestemming! Er was nog 
weinig bureaucratie en hij behoorde tot 
de notabelen. Er zjjn ons geen foto's 
bekend uit die tijd, alleen 'n platte
grondje uit 1925 waarop de Zoutkeet
laan is aangegeven met 661. In 1906 
werd S.J. Kortmann eigenaar van huis 
en bedrijf. In 1929 werd het huis 
uitgebreid tot de huidige staat, 
Zoutkeetlaan 1. In 1936 verkocht 
Kortmann het bedrijf aan de Leidsche 
Zoutkeet. AI voor dat jaar was de eigen 
productie van zeezout gestopt en werd 
zout betrokken uit Boekelo (Koninklijke 
Zout). Het huis bleef bewoond door 
zoon Harry en zijn gezin. In 1947 
vestigde zoon Harry Kortmann op het 
terrein van de zoutkeet Zoutkeetlaan 3 
en 5, jachtweri De Bolder, een bedrijf 
voor onderhoud en stalling van 
schepen. In 1952 verkocht hij dat 
bedrijf aan zijn personeelslid N. 
Mooyekind. Deze breidde het uit met 
de bouw van vergrote SM's en de 
opbouw van stalen schepen. Op 
oudejaarsavond 1981 veroorzaakte 
een verdwaalde vuurpijl een flinke 

y "or cx t r~d (·" uf"Tn., brand, waarbij 25 schepen 
1)1. ~~ hOll:!.:r \":'111 h"l ka '!:l.--l,'r. verbrandden. In 1983 begon P. 

1.eI,!t1l ( " Begeman er een bedrijf in verhuur en 
fl//Y!I' " ~~~ stalling van schepen, nog steeds De 
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Bolder genoemd. Het huis bleef na het 
vertrek van Harry Kortmann in 1959 
bewoond door mevrouw Kortmann
Müller die er kamers verhuurde aan 
studenten. In 1970 kwam het huis in 
handen van A. Kamsteeg, in 1984 
werd het verkocht aan Ph. v.d. Kwast 
en is sinds januari 1986 eigendom van 
J. Dunselman, die sinds die tijd veel 
zorg besteed heeft aan restauratie van 
het pand (zie linkertoto). 

Op Zoutkeetlaan 7 woonde sinds 1907 
de heer Vletter met zijn vrouw B. 
Kruithof . Later kreeg het echtpaar twee 
zoons. Naast het huis had Vletter een 
rietvlechterij en een rietopslagschuur. 
Hij maakte rieten daken en leverde 
rietmatten. Na een enorme brand eind 
jaren vijftig bouwde de firma Strijk hier 
de huidige loodsen die later overgingen 
naar de firma Den Dubbelden. Behalve 
als werkplaats voor deze firma diende 
het bouwwerk later ook als 
opleidingsplaats voor schilders en als 
kunstschool. 

Aan de rechterkant van de Zoutkeet
laan - hierbij een foto van de huidige 
gerestaureerde toestand - stonden 3 
woninkjes. Het grote pand op de hoek 
hoort bij de Dorpsstraat. In deze drie 
huisjes hebben heel wat verschillende 
families gewoond. Op nummer 2 (de 
nummering gaat vanaf de Dorpsstraat) 
woonde vanaf 1935 tot 1962 J. 
Voskuil, de gemeente-opzichter, met 
zijn gezin. De laatste bewoner was, tot 
1985, J. Handgraaf. Op nummer 4 
woonde sinds 1919 het gezin van Piet 
van der Voort. Hij stond bekend als 
nachtgroenteboer, omdat hij pas 
's avonds aan zijn ronde begon. 
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Oudste zoon Wim is jarenlang een 
bekend dorpsfiguur geweest die met 
zijn handkar papier inzamelde en dat in 
Leiden verkocht. Hij was een 
vriendelijke, een beetje weerloze man, 
die door pubers nog al eens geplaagd 
werd. Toen kwajongens eens de 
spaken van zijn handkar doorgezaagd 
hadden, zorgden buurtbewoners en 
vrienden voor een nieuwe wagen. Zijn 
broer Jaap werkte vele jaren bij De 
Bolder als schuurder. In 1971 betrok 
H. de Vet. een palingvisser, het pand 
en begon er ook een palingrokerij. Na 
zijn dood bleef het pand onbewoond. 
Het was al jaren onbewoonbaar 
verklaard. Nummer 6 diende van 1963 
tot ± 1975 als korte verblijfplaats voor 
achtereenvolgens 10 personen, 
waarvan wij alleen de eerste en de 
laatste vermelden. Oe eerste, A. van 
der Voort knapte het huisje, dat 
jarenlang gediend had als pakhuis van 
haar vader, weer op en maakte er weer 
een woning van. De laatste bewoner 
noemen wij alleen om de naam: Van 
Nassau. Jaren later is het rijtje huisjes 
volledig verbouwd en gemoderniseerd. 
Het is nog steeds een afgelegen 
laantje maar interessant genoeg om 
daar eens langs te wandelen. 

Bronnen: 

Maria Fehmers-Schlatmann 
Wout Kappers 

Leids Jaarboekje 1933 
Gemeente-archief Oegstgeest 
De heren Piet en Joop den Hollander 
De heer C.J. La9as 
De heer J. Frauenfefder 
Foto 's: W Kappers 



UIT HET ARCHIEF GELICHT 
Op 13 mei j.l. werd Nederland opgeschrikt door een afschuwelijke vuurwerkramp, 
waarbij een groot deel van een woonwijk van Enschede in de as werd gelegd. 
Ook in Oegstgeest heeft ooit een vuurwerkfabriek gestaan, maar een grote ramp heeft 
zich hier gelukkig nooit voorgedaan. 
In het oud~archief van de gemeente bevinden zich allerlei stukken over deze 
vuurwerkfabriek. 

Op 12 augustus 1907 richt AJ. Kat 
zich tot burgemeester en wethouders 
met het verzoek om op een terrein te 
Oegstgeest (ongeveer daar waar nu de 
atletiekbaan in de Leidse Hout 
gesitueerd iS) twee houten loodsen te 
mogen plaatsen. 
"De eene loods moet dienen tot het 
opbergen van klein vuurwerk en van 
tijd tot tijd tot het inelkaar zetten van 
eenige stukken, de andere loods moet 
dienen tot het opbergen van lege 
kisten, houten ramen, ijzerwerk enz. 
Het kleine vuurwerk zal voor het 
meerendeel bestaan uit zwermers, 
lichtjes en lege hulsen". 
Twee omwonenden maken bezwaar. 
De een vreest voor zijn huis en voor 
een verhoging van zijn verzekerings
premies, de ander vreest voor 
ontploffing "gelijk onlangs in Leiden, 
zoodat er gevaar bestaat voor zijn 
gebouwde eigendommen in die 
omgeving .... . en dat de waarde van zijn 
gronden zeer in waarde zal 
verminderen". 
Nadat J. van Vuuren, officier der 
artillerie, belast met het toezicht op 
bewaarplaatsen voor ontplofbare 
stoffen, een onderzoek heeft ingesteld 
waaruit blijkt dat de dichtstbijzijnde 
woning op 125 meter en de straatweg 
(RIjnsburgerweg) op 280 meter afstand 
liggen, wordt op 25 september 1907 
de vergunning verleend. Wel worden 
extra veiligheidsmaatregelen opgelegd, 
zoals: "Bij den arbeid moet schoeisel 
zonder spijkers of metalen beslag 
gebezigd worden" en "de glasruiten 
welke naar de zonzijde zijn gekeerd, 
moeten met witte verf bestreken of van 
matglas zijn". Natuurlijk is het verboden 
"in de gebouwtjes en op het 
fabrieksterrein te rooken, vuur of licht 
te branden, tabakspijpen of lucifers 
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voorhanden te hebben". Maar binnen 
een jaar gaat het al fout. 
AJ. Kat was op 20 mei 1908 met een 
knecht bezig geweest met het maken 
van fonteinen , "toen hij op den zolder 
boven zich plotseling een zwaar 
geblaas hoorde en tevens een 
roodgekleurde vlam door de 
zoldervloer zag slaan". Kat raakte bij 
de ontploffing ernstig gewond, maar al 
op 16 juni verzoekt hij aan 
burgemeester en wethouders om zijn 
afgebrande houten gebouwtje 
opnieuw te mogen opbouwen. 
B&W vinden het gebeurde echter te 
ernstig: zij weigeren de vergunning. 
Kat gaat bij de Koningin in beroep, 
maar wordt vanwege zijn te late reactie 
niet ontvankelijk verklaard. 
In februari 1909 dient Kat een nieuw 
verzoek in. Hij wil graag spoedig 
antwoord "met het oog op de te 
verwachten blijde gebeurtenis in 
Nederland (de geboorte van prinses 
Juliana), want geheel Nederland zal 
feestvieren! " Verder voert hij aan "dat 
toch deze zaak evengoed een industrie 
is als andere, bv. een kolenmijn, waar 
ook ontploffingen in een veel hooger 
mate en veel eerder kunnen plaats 
hebben, dat in andere fabrieken toch 
ook een helm van een ketel of zelfs de 
geheele ketel kan springen, een lift kan 
neerstorten, brand kan uitbreken enz., 
moet dan zo'n zaak direct gesloten 
worden en gedoemd worden om van 
den aardbodem te verdwijnen? Dat 
toch elk mensch wel innig overtuigd 
moet zijn, dat op dat afgelegen stukje 
grond mensch nog dier eenig gevaar 
kan loopen?" B&W houden voet bij 
stuk en weigeren op 26 maart 
wederom de vergunning. Weer gaat 
Kat in beroep bij de Koningin en 
ditmaal haalt hij zijn gelijk: op 13 januari 



1910 wordt het besluit van B&W 
vernietigd. Er mag weer vuurwerk 
vervaardigd worden op Oegstgeester 
grondgebied! 
Het laatste stuk in het oud-archief laat 
zien dat de voorzichtigheid van 
burgemeester en wethouders niet 

onterecht was geweest. In 1917 vindt 
er weer een ontploffing plaats. 
Oorzaak: "Een samenloop van niet te 
voorziene omstandigheden". 

Carla de Glopper-Zuijderland 

WIE WEET WAAR EN/OF WANNEER? 

Oe prentbriefkaart met het huis 
"Mayflower" heeft verschillende reacties 
opgeleverd, waarvoor onze hartelijke 
dank. Men was unaniem van mening 
dat dit huis gelegen is op Prins 
Hendriklaan 3. De eigenaar van dit 
pand verraste ons met de historie van 
zijn huis. 

De getoonde foto is gedateerd 
omstreeks 10 jaren na de bouw in 
1921/1922. De naam "Mayflower" zal 
als zodanig niet bij vele Oegstgeeste
naren bekend zijn, maar is wel degelijk 
vemneld op de oorspronkelijke 
bouwtekening van het huis door de 
architect Adr. C. Lengkeek Wzn. (1871-
19541, zoals gevoegd bij de aanvraag 
voor een bouwvergunning door Mej. 
G.Bos van 6 september 1921 {zie 
afb. 2). Mej. Bos was de dochter van 
een Rotterdamse koopman en zou kort 
daarop in het huwelijk treden met Prof. 
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dr. A. Eekhof, op dat moment 
buitengewoon hoogleraar in de 
geschiedenis van het Gereformeerd 
Protestantisme in Neder1and. Prof. 
Eekhof en zijn echtgenote werden 
aldus de eerste bewoners van het huis 
aan de Prins Hendriklaan 3. 
Was de vraag "waar" voor mij dus niet 
moeilijk te beantwoorden, de daarop 
volgende vraag" is er enig verband met 
de Mayflower, het schip waarop de 
Pilgrim Fathers in 1620 naar Amerika 
voeren" bleef vooralsnog intrigerend. 
Enig speurwerk braCht mij via Ds. J.A. 
Eekhof, studentenpredikant te Leiden, 
een verre achterneef van de eerder
genoemde professor Eekhof, op het 
spoor van diens opvolger in de tweede 
graad de Oegstgeestenaar Prof. dr. 
G.H.M. Posthumus Meyes, die mij 
uiterst behulpzaam is geweest bij een 
nader bronnenonderzoek. 
IIJbert Eekhof, geboren in Steenwijk 26 



juli 1884, werd in 1924 in aansluiting op 
zijn buitengewoon hoogleraarschap 
benoemd tot gewoon hoogleraar in de 
"Geschiedenis van het Christendom en 
van de leerstellingen van de Christelijke 
Godsdienst, inzonderheid van het 
Gereformeerd Protestantisme". Hij was 
een kenner van de Amerikaanse 
kerkgeschiedenis en had een grote 
affiniteit voor de Nederlandse pioniers in 
Noord-Amerika en voor de Engelse 
Pilgrim Fathers, die zoals bekend van 
1609 tot 1620 in Leiden de begeerde 
godsdienstvrijheid vonden alvorens met 
de "Mayflower" de oversteek naar New 
England te wagen .. In het "Biografisch 
lexicon voor de geschiedenis van het 
Nederlands Protestantisme" is bij de 
beschrijving van Eekhof de volgende 
passage te vinden: "Op eenzelfde soort 
belangstelling kon hij rekenen bij zjjn 
publikaties over de Pilgrim Fathers in 
Holland. Bij de herdenkingsplechtig
heden betreffende deze groep in 1920 
en 1928 was Eekhof de aangewezen 
persoon om Nederland te 
vertegenwoordigen. - Zijn woning in 
Oegstgeest hadden hij en zijn vrouw, 
die hij via de organisatie in 1920 had 
leren kennen, "The Mayflower" 
genoemd.-" De tweede vraag blijkt 
derhalve volmondig bevestigend te 
kunnen worden beantwoord. 
Aan de naam van het huis is nog een 
aardige anekdote verbonden, die mij 
voor het eerst werd verteld door de 
vorige bewoonster van ons huis, 
mevrouw Mr. J.A.N. de Graeff-Bijl de 
Vroe en die mij werd bevestigd door 
Prof. Post humus Meyes: de studenten 
van Eekhof, zich verbazend over de wel 
zeer ruime woning voor een theoloog, 
plachten het huis refererend aan de 
kennelijke inbreng van zijn vermogende 
echtgenote niet de Mayflower, maar de 
Meevaller te noemen. 
Of de naam "Mayflower" ooit het huis 
heeft gesierd is niet echt duidelijk. 
Helaas hebben Eekhof en zijn vrouw 
niet lang van hun fraaie huis kunnen 
genieten. Hij overleed relatief jong op 
23 maart 1933. Het is niet onmogelijk 
dat zijn weduwe een glas-in-lood 
beeltenis of naamsvermelding van de 

--,.' 
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"Mayflower" heeft meegenomen, toen 
zij het huis op 30 november 1934 
overdroeg aan de tweede bewoner, de 
tandheelkundige J.N. Vreeburg. Deze 
heeft er ruim 23 jaar een tand
technische praktijk uitgeoefend. Op 1 
maart 1958 ging het huis vervolgens 
over in handen van Prof.jhr.dr. J. de 
Graeft, internist, die op zijn beurt het 
huis op 17 april 1980 overdroeg aan mij 
en mijn echtgenote. 

Bronnen: 

Oegstgeest, auguslus 2000 
Dr. B.M. Goslings 

- Afdeling bouw- en woningtoezicht, 
gemeente Oegstgeest 

- Album $cholasticum Academiae 
Lugduno-Batavae MDLXXV-MCMXL, 
Leiden 1941, p. 44. 

- Biografisch lexicon voor de geSChiedenis 
van het Nederlands Protestantisme. 
Kampen 1978, p .75-76. 
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Een foto dit keer met de vraag aan u: 
wie weet waar en wanneer. 
Ook over andere schoorstenen in 
het Oegstgeest van heden en 
verleden willen we graag (liefst met 
afbeeldingen) informatie ontvangen. 
Stuur of bel uw reacties voor 15 
januari 2001 naar Ver. Oud 
Oegstgeest, Laan van 
Alkemade 1, 2341 LJ Oegstgeest, 
tel. 5153889. 

HET KERKHOF ROND DE GROENE OF WILLIBRORDKERK (2) 

In 1908 werd naast de toegang tot 'het Groene kerkje ' en het bijbehorende kerkhof 
een nieuw kostershuis gebouwd. Dat was juist de tijd waarin de villaparken 
verrezen en de bevolking van Oegstgeest begon te groeien. Het was daarom een 
w ijs besluit, het strookje grond dat vrijkwam bij afbraak van de oude, meer naar 
achteren gelegen kosterij maar meteen aan het kerkhof toe te voegen. De eerste 
uitbreiding sinds men rond de kerk is gaan begraven! 

Latere uitbreidingen 
AI gauw was duidelijk, dat men met dit 
kleine strookje achter de kosterij niet 
kon volstaan. Rondom lagen 
bollenvelden (zie alb. 1). Een strook aan 
de noordzijde van de kerk, in de bocht 
van de weg, werd in 1917 bij de 
begraafplaats getrokken. Dat gaf 
voldoende ruimte voor vele }aren. 
Maar Oegstgeest bleef groeien, en in 
1948 moest aan de oostkant, achter 
de kerk en de vorige uitbreiding, een 
brede strook aan het kerkhof worden 
toegevoegd, die in 1970 in zuidelijke 
richting werd uitgebreid (zie afb. 2). 
In 1997 werd deze spiraalbeweging 
rond het centrale kerkgebouw 
afgesloten met de bouw van een 
passende ontvangstruimte, 'Willibrords 
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Erf' , en de nodige voorzieningen voor 
de opslag van zand en teelaarde en 
berging van de graafmachines. Deze 
laatste voorzieningen vormden tevens 
de afsluiting van een grootscheepse 
onderhoudsbeurt van het hele kerkhof, 
die plaatsvond in de jaren 1992-'97. 
Successievelijk werden de grafvelden 
opgehoogd, grafstenen nieuw gesteld, 
paden en beplantingen vernieuwd. Dit 
heeft veel eigenaars van graven 
gestimuleerd om ook aan de verzorging 
van de afzonder1ijke graven wat meer 
aandacht te besteden. Het kerkhof 
maakt dan ook na deze operatie een 
florissante indruk. 
In de eerste uitbreiding, tegen 'Het 
Veldhuys' aani), werd in de jaren '90 
tevens een urnentuin aangelegd, 



waarin we onder andere de urn vinden 
rnet de as van de publiciste M. (Riet) 
van Dort -Clements, destijds redactrice 
van ons tijdschrift. 

Bijzondere graven 
Een heel oude grafkelder bevond zich 
onder een kapel opzij van de toren2). 

Na de restauratie in 1662 is deze kapel 
en de kelder ter beschikking gesteld 
van de Hoog Edele Welgeboren Heer 
Constantin Sohier de Vermandois, om 
te dienen als grafkapel voor zijn familie 
(herbouwerslbewoners van kasteel 
Oud-Poelgeest).Toen deze familie in 
1735 was uitgestorven, raakte de kapel 
in verval en deden de erfgenamen er 
afstand van. Met de afbraak van de 
toren ging ook de kapel verloren, maar 
de grafkelder bleef in stand en werd 
later gekocht door de familie van 
burgemeester De Kempenaer. 
Aan de zuidzijde van het transept (het 
dwarsschip van de kerk) bevindt zich 
eveneens een grafkelder, waarboven 
een monument ter nagedachtenis van 
Jhr. mr. D.T. Gevers van Endegeest, 
van 1850 tot zijn dood in 1877 'Heer 
van Oegstgeest en Poelgeest' . 
Buitendien was hij onder meer lid van 
de Tweede Kamer, lid en voorzitter van 
de staatscommissie voor de 

droogmaking van de Haarlemmermeer, 
minister van Buitenlandse zaken, 
hoogheemraad van Rijnland en curator 
van de Leidse universiteit. 
Verspreid over de verschillende 
grafvelden vinden we nog de graven 
van tal van bekende Oegstgeester 
personen, waarvan sommigen met 
nationale of internationale faam. Onder 
hen, behalve de reeds genoemde 
burgemeester J.M . de Kempenaer, zijn 
voorganger H.o. Terwee en zijn 
opvolger J.G.M . van Griethuysen. Ook 
hun opvolger uit de jaren '50 H.L. du 
Boeuff werd hier begraven. 
Op de forse keldergraven bij het 
noorder dwarsschip vinden we de 
namen van de wethouders Groen en 
Spaargaren en de familie Kamsteeg. 
Ook gewezen Oegstgeester 
predikanten als A.J. Ruys, T.J. Jansen 
Schoonhoven, J. Eringa en W.E. 
Verdonk hebben hier hun graf, evenals 
de zendeling en rector van het Hendrik 
Kraemerinstituut I.H. Enklaar en de 
hoogleraar zendingswetenschap 
E. Jansen Schoonhoven. 
Vooral in het smalle grafveld achter de 
kerk treffen we veel bekende namen 
aan, zoals van de destijds zeer geliefde 
vrijzinnige theoloog K.H. Roessingh, de 
wereldberoemde historicus J. Huizinga 

Afb. 1 Het kerkhof temidden van de bloembollenvelden, na de nieuwbouw van de kosterij in 
1908 en voor de uitbreiding van het kerkhof in 1917. 
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(bekend o.a. als schrijver van 'Herfsttij 
der Middeleeuwen'), zijn zoon 
L. Huizinga, journalist en schrijver van 
vrolijke romans en verhalen, en de 
dichter en leraar Nederlands D. 
Steenkamp. Aan de andere zijde van 
het pad vinden we aan de noordkant 
van de kerk het graf van de Leidse 
fysioloog W Einthoven, die in 1 924 tot 
zijn verrassing de Nobelprijs ontving 
voor de ontwikkeling (rond 1903!) van 
het electrocardiogram. Aan de zuidkant 
van de kerk valt het graf op van de 
wethouder O.C. van Belle. 
In de uitbreiding van 1917 treffen we, 
om nog slechts enkele te noemen, de 
graven aan van K.H. Heeroma, als 
dichter bekend onder het pseudoniem 
Muus Jacobse, en van H.A. Kramers, 
oriëntalist , kenner van de islam, en J.H. 
Kramers, de beroemde natuurkundige. 
Sommigen kregen bijzondere 
grafmonumenten mee, zoals (in 
hetzelfde grafveld) de familie WC. 
Brouwer met een fors monument in 
Jugendstil, en de componist en dirigent 
J. van Gilse, die in de oorlogsjaren 
begraven werd onder de schuilnaam 
Dudok van Heel. Zijn grafsteen, 
gebeeldhouwd door Mari Andriessen, 

herinnert aan zijn muzikale loopbaan én 
aan zijn verzetsdaden.3

) 

Een andere herinnering aan de Tweede 
Wereldoorlog vinden we in de zeventien 
'oorlogsgraven', waarnaar we al bij het 
toegangshek worden verwezen. Britse, 
Canadese en Nederlandse militairen, in 
de omgeving van Oegstgeest 
gesneuveld, vonden hier hun 
rustplaats, waar zij nog elk jaar op 11 
november worden herdacht. 

Noten: 
'J Oorspronkelifk als lijkenhuisje gebouwd, 
later in gebruik als werkplaats van de 
beheerder; werd dit gefxxMttje in 1984 
grondig opgeknapt om te dienen als 
onderkomen voor de zg. kinderneven
diensten op de zondagmorgen. Bij die 
gelegenhad kreeg het de naam 'Het 
Veldhuys ·. waannee de kerkvoogd ing. E.J. 
Veldhuyzen werd geëerd vanwege zijn 
inspanningen voor deze renovatie. 
2) Oe toren werd in 1830 wegens 
bouwvalligheid afgebroken. 
sJ Zie het arlikel van Ab van Kapel over Jan 
van Gilse in dit tifdschrift, ge jrg., no. 2 
(oktober 7997). 

Afb. 2 Het kerkhof in 1989. omsloten door de nieuwbouw van Haaswijk. Midden boven de uit
breiding van 1970. 
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GESCHILDERD IN OEGSTGEEST 

In deze rubriek komen kunstschilders, die in Oegstgeest gewoond of gewerkt 
hebben, voor het voetlicht. 
In deze aflevering aandacht voor Floris Henric Verster van Wulverhorst. 

Afb. 1 Zelfportret, 1921, oheverf. 
Museum Boymans-van Beuningen, 
Rotterdam 

Floris Henric Verster van Wulverhorst 
werd geboren op 9 juni 1861 te Leiden. 
Hij zou nagenoeg zijn hele leven in 
Leiden blijven wonen. Zijn geboortehuis 
stond aan het Rapenburg , het 
tegenwoordige nummer 47. Dit huis 
was eigendom van zijn grootvader aan 
moederszijde dokter van Kaathoven. In 
1879 verhuisde Floris met zjjn ouders en 
één jaar jongere broer Cornelis' naar 
Rapenburg 40. De familie Verster was 
van oorsprong afkomstig uit Brabant, 
waar zij door de eeuwen heen tot de 
aristocratie behoorde. De vader van 
Floris, Flarentius Abraham Verster, was 
secretaris rentmeester van Rijnland en 
dijkgraaf en bekleedde daarnaast 
functies als administrateur van het 
Museum van Natuurlijke Historie en 
penningmeester van het Leidse 
schildersgenootschap Ars Aemula 
Naturae. In zijn vrije tijd mocht Verster sr. 
graag tekenen en lithograferen. De 
artistieke interesse van zijn vader is van 
groot belang geweest voor de 
ontwikkeling van de kunstenaar Floris 
Verster. Al op jonge leeftijd werd Floris' 
tekentalent door zijn vader onderkend 
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en gestimuleerd. Eerst krijgt hij les in 
diertekenen van de Leidse schilder G.J. 
Bos. Na een paar jaar mag hij de H.B.S. 
verlaten om zich helemaal op het 
schilderen en tekenen te richten. In 
1878 volgt Floris lessen bij George 
Breitner, die dan als docent verbonden 
is aan Ars Aemula Naturae.ln datzelfde 
jaar krijgt Floris van zjjn vader zijn eerste 
opdracht: het illustreren van een boek 
over vogels dat deze van plan is te 
maken. Van 1879 tot 1882 studeert hij 
aan de Haagse academie. Vervolgens 
bezoekt hij gedurende een half jaar de 
academie in Brussel. Weer terug in 
Leiden deelt Floris acht jaar lang een 
atelier met Mensa Kamerlingh Onnes 
(zie Vereniging Oud Oegstgeest 
presenteert: oktober 1999, p. 16 e.v} 
In 1888 verlooft Floris zich met Jenny 
Kamerlingh Onnes, de zuster van 
Mensa. Vanaf 1889 tot 1894 houdt 
Jenny een soort dagboek bij. Hierin 
maakt zij aantekeningen over het werk 
van Floris. Ze beschrijft hoe 
verschillende werken tot stand kwamen, 

Afb. 2 Pioenrozen, 1893, olieverf, 
particuliere verzameling 



vertelt over de problemen waar Verster 
('Floor') mee worstelde en geeft haar 
eigen mening over het eindresultaat. Het 
schrift bevat verder ruim honderd 
krantenknipsels met tentoonstellings
kritieken, waarin het werk van Verster 
wordt besproken. Jenny voelt zich 
duidelijk nauw betrokken bij het werk 
van Floris Op 27 oktober 1892 trouwen 
zij en vestigen zich op het buiten 
Groenoord bij Leiden. Hier zullen zij de 
rest van hun leven blijven wonen. 
Groenoord lag aan de Haarlemmerweg, 
op loopafstand van Oegstgeest. 

Groenoord 
Floris was van huis uit voldoende 
vermogend om niet voor zijn brood te 
hoeven schilderen. Hij hoefde derhalve 
in zijn werk geen rekening te houden 
met de wensen van eventuele kopers. 
Floris en Jenny leefden zeer 
teruggetrokken. Floris Verster had geen 
behoefte om te reizen. De tuin was zijn 
grootste inspiratiebron; daar vond hij 
alles wat hij nodig had: natuur, intimiteit, 
stilte. 
De bloemstillevens, waar Verster 
omstreeks 1888 mee was begonnen, 
werden op Groenoord doorgevoerd tot 
het uiterste. Oe vorm wordt min of meer 
opgeofferd aan de kleur en de 
verschillende bloemsoorten laten zich 
nauwelijks meer herkennen. Verster 

Afb. 4 TUIn Endegeest, 1894, pastel, 
Gemeentemuseum, Oen Haag 
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Afb. 3 Endegeest, 1893, pastel, Rijksmuseum 
Krö/ler-Mü/ler, Otterlo 

legde bijvoorbeeld gekleurd glas op de 
serre waar hij ziijn bloemstillevens 
maakte. Het fascineerde hem hoe de 
kleurwaarden verschoven. Oe effecten 
die hij hiermee bereikten waren 
sprookjesachtig. Ook kleurde hij het 
water waar de bloemen in stonden. In 
zijn bloemstillevens uit 1893 voerde 
Verster het werken met kunstmatige 
invloeden op tot een hoogtepunt. In dat 
jaar ging hij ook gebruik maken van een 
spiegelende ondergrond. De 
verschillende onderdelen van het 
schilderij versmelten met elkaar tot een 
overdonderende kJeurenexplosie 
(albeelding 2) . 
Hoewel Floris Verster met deze 
bloemstillevens alom succes boekte, 
had hij het gevoel op een dood punt te 
zijn aangekomen en ging op zoek naar 
iets nieuws. In hetzelfde jaar maakte 
Verster een pasteltekening van 
Endegeest (albeelding 3). Deze techniek 
dwong Verster zich meer op de vorm te 
concentreren. Op de achtergrond zien 
we de contouren van het kasteel 
Endegeest. Oe ondergaande winterzon 
zorgt voor een oranje gloed. Oe grillige 
gevormde bomen doen denken aan het 
werk dat Jan Toorop in deze tijd 
maakte. Verster had weinig contact met 
collega schilders; hij was nogal 
onverstoorbaar en trok zijn eigen plan. 
Voor Toorop echter had hij grote 
bewondering. Jenny schrijft hierover in 
haar dagboek: " Toorop is voor hem de 
eenig nieuwe de verst vooruit
strevende". Het geheel heeft iets 
onheilspellends. Hoewel de tekening op 
de werkelijkheid is gebaseerd, ademt 



Afb. 5 Avond te Warmond, 1894, 
waskrijt, particuliere verzameling 

het de sfeer van een sprookjesbos. 
Jenny noteerde het volgende: " Na zijn 
huwelijk maakt hij studies in pastel en 
daarna de teekening van 't kasteel 
Endegeest, in de winter bij ondergaande 
zon. Mooi zijn de met dik klimop 
begroeide boomen, de karakteristieke 
palmpjes en rododendrons fijn van kleur 
de lucht met het netwerk van takken. 
De hoek linksch en de weg zijn de 
zwakste gedeelten, 'I Wordt te 
Rotterdam en Leiden geëxposeerd". 
Verster's nieuwe stijl werd door het 
publiek en de critici met gemengde 
gevoelens ontvangen. 
"jn beste vriend, de dichter AJbert 
Verwey, noemde het ~dje teekeningen 
waarvan we niet wisten wat we elVan 
moesten denken", Maar Verster had het 
gevoel op de goede weg te zijn en liet 
zich hierdoor niet van de wijs brengen. 
In 1894 maakte hij nogmaals een 
pasteltekening van de 'Tuin Endegeest' 
(afbeelding 4). Ook hier zien we het 
silhouet van het kasteel tussen de 
antropomorfe, winterse bomen 
doorschemeren. De tekening, die zich in 
het Haagse Gemeentemuseum bevindt, 
doet denken aan Vincent van Gogh's 
'Pastorietuin te Nuenen' uit 1884. 
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Waskrijttekeningen 
Vanaf 1894 maakte Verster een serie 
waskrijttekeningen. In deze verfijnde 
techniek zet hij de weg voort die hij met 
de pasteltekeningen is ingeslagen. De 
techniek van de waskrijttekening is 
moeilijk en zeer tijdrovend. Verster deed 
vaak verscheidene maanden over 
dergelijke tekeningen. Ze werden 
opgebouwd in fijne, dicht op elkaar 
staande krijtstreepjes, direct in kleur. Het 
was dus niet zo dat Verster de tekening 
in zwart -wit opzette en daama 
inkleurde. Correcties waren nauwelijks 
mogelijk. Doorgaans maakte hij wel 
eerst een studie in olieverf, die hij als 
voorbeeld gebruikte. Vervolgens begon 
Verster met waskrijt aan de ene kant 
van het blad te tekenen en werkte zo 
langzaam d<xJr naar de andere kant. 
Het gedeelte dat klaar was, dekte hij 
voorzichtig af. De waskrijttechniek 
vergde bovenal een grote discipline en 
beheersing. In de periode tussen 1894 
en 1903 maakte Floris Verster ruim 
vijfentwintig waskrijttekeningen. 'Avond 
te Warmond' (afbeelding 5) en 'Buurtje 
te Oegstgeest' (afbeelding 6) zijn in deze 
techniek gemaakt. Op de eerst 
genoemde tekening zien we het 
Warmonderhek met op de achtergrond 
de boerderij 'Mariahoeve' te 

Afb. 6 Buurtje te Oegstgeest, 1900, 
wasknïf. Rijksmuseum Krö/fer-Mü/fer, 
Otterlo 



Oegstgeest. Het' Buurtje te Oegstgeest' 
laat zich niet meer herkennen. Verster 
werd hier getroffen door de oude muur 
van het huis. De waskrijttechniek was 
uitermate geschikt om dit metselwerk in 
al zijn details weer te geven. De land
schappen van Verster zijn verstild, de 
menselijke figuur speelt geen enkele rol. 
De potloodtekening die hij in 1897 
maakte van de Kwaaklaan (afbeelding 7) 
ademt dezelfde rust. In 1903 heeft 
Verster alle mogelijkheden van de 
waskrijttechniek onderzocht. Dan keert 
hij weer terug naar stillevens in olieverf. 
De schilderijen die Floris Verster na 1903 
maakte, lijken te zijn gelouterd door de 
zelfbeheersing, die de waskrijttechniek 
van hem vergde. Het werk is minder 
pasteus, met meer aandacht voor de 
vorm en het materiaal van de 
afgebeelde voorwerpen. (afbeelding 8). 
Zo blijkt de ogenschijnlijke beperking 
uiteindelijk een verrijking voor zijn werk 
te zijn geweest. 

Introvert 
Floris Verster was een introvert mens. 
die samen met zijn vrouw een zeer 
teruggetrokken leven leidde. Slechts 
weinig mensen hebben hem gekend. Hij 
maakte maar drie zelfportretten 
(afbeelding 1 j. De eerste in 1911, de 
twee andere in 1921 . De portretten 
tonen hem niet als kunstschilder. We 
zien een wat strenge, sombere man, die 

Afb. 8 Japans kistje en schotel met 
rode appels, 1922, Martin Seegers 
Kunsfbemiddehng, Oegstgeest 
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Afb. 7 De Kwaaklaan langs Oud
Poelgeesf, pof/ood, 1897, Sfedelijk 
Museum De Lakenhal, Leiden 

zichzelf zonder enige opsmuk heeft 
geschilderd. Het zijn portretten van een 
man, die wars van elk uiterlijk vertoon is. 
Floris Verster bleef geïnspireerd en 
kritisch tot het einde. Enkele maanden 
voor zijn overlijden werd hij verpleegd in 
het Diaconessenhuis. In die periode liet 
hij zich eens met een auto naar huis 
rijden om in zijn atelier enkele werken 
die hij niet goed genoeg vond te 
vernietigen. In januari 1927, enkele 
maanden nadat Jenny was gestorven 
en de gemeente Leiden bekend maakte 
Groenoord te willen onteigenen, 
verdronk Floris Verster in de vijver van 
zijn zo geliefde tuin. 

Ineke Oele-Kap. 

Cornelis Willem Hendrik Verster (1862-
1920) zou van 1893-1898 (onbezoldigd) 
conselVator van het Stedelijk Museum De 
Lakenhal in Leiden zijn. 

Bronnen: 
• Aantekeningen Jenny Verster-Kamerlingh 

Onnes, Rijksbureau voor Kunsthistorische 
Documentatie, Den Haag 

• A.M. Hammacher, Floris Verster. 
Amsterdam, z.j .• paletserie - Floris Verster 
1851-1927, Leiden Museum De 
Lakenhal. 1986 

• Het Rapenburg, Geschiedenis van een 
Leidse gracht, deel Va, Leiden 1990 

• Richard Bionda en Carel Blotkamp 
(redactie), De schilders van tachtig. 



HET DAGBOEK VAN EEN OEGSTGEESTENAAR 

Onlangs werd mij een keurig handgeschreven dagboekje ter inzage gegeven van de in 
1973 overleden Gerard Hoogervorst. Deze geboren en getogen Oegstgeestenaar 
beschreef daarin regelmatig vanaf 1938 zijn bevindingen en ervaringen. 
Dit boekje is daarom zo interessant omdat het een nauwkeurige omschrijving geeft van de 
tijdsomstandigheden over een periode die niet al te rooskleurig was. 

Wie was deze Gerard Hoogervorst? 
Geboren in Oegstgeest op 11 
december 1906 als zoon van Gerardus 
Henricus Hoogervorst en PetronelIa 
Lubbe, beiden eveneens geboren in 
Oegstgeest. Deze ouders woonden 
destijds aan de Wijttenbachweg 27 
(voormalige oude Raadhuis). Het gezin 
bestond uit niet minder dan 16 
kinderen. Vader Hoogervorst was tot 
1920 koster geweest van de R.K. Kerk 
en daarop korte tijd in dienst geweest 
bij de Handelsraad. Besloot daarna als 
zelfstandig tuinder verder te gaan en 
teelde o.a. groente op een stuk land dat 
tegenover het oude raadhuis lag (nu 
Gemeentecentrum). Deze groente werd 
veelal verkocht in het groentewinkeltje, 
waar moeder Hoogervorst en haar 
dochter Sjaan de geteelde groente 
verkochten. Weer later probeerden de 
oudere zoons van het gezin. Gerard, 
Harry, Dirk en Hein in de toen pas nieuw 
aangelegde parken van Oegstgeest, de 
verkoop wat uit te breiden. 
Op 21 februari 1933 trouwde Gerard Jr. 
(ook wel Kick) genoemd met Maria 
PetronelIa van den Berg, waarvan de 
ouders destijds in de Duinzichtstraat 
woonde. 
Het was een slechte tijd , veel armoede 
en veel werkeloosheid. Gerard pakte als 
jongeman van alles aan, maar de 
tuinbouw trok hem toch het meest. 
Het gezin ging, nadat ze in 1933 waren 
getrouwd, wonen in het pand hoek 
Schoolstraat - Rhijngeesterstraatweg 
(schilder van der Maat) en later op de 
Terweeweg nr. 24, het gedeelte wat ook 
wel 'de Kaap' genoemd werd. 
Oe eerste aantekeningen beginnen op 
21 februari 1938 en daarin vermeldt hij 
dat het die dag precies 5 jaar geleden 
was dat hij trouwde, werkzaam bij zijn 
vader èn een klein bedrijfje voor zichzelf 
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had. Hij besloot om per 1 maart geheel 
zelfstandig te beginnen omdat hij een 
duidelijke voorkeur had voor het 
'bollenvak' . 
Tegen het advies van zijn vrouw in zette 
hij toch door, ondanks de moeilijkheden 
die zich al direct voordeden, zoals O.m. 
teeltbeperking, roebelast ing en 
teeltvergunningen. 
Vanaf 1921, had Gerard met veel 
geduld en toewijding, zich bezig 
gehouden met het zogenaamde 
hybridiseren (kruisen) van narcissen en 
bleek daarmee tot dan goede resultaten 
te hebben geboekt. 
Gerard had zijn land onder meer langs 
de Hofdijck (achter het huis van zijn 
Oom Jan Lubbe) en daarvoor langs de 
Abtspoelweg tegenover de boerderij 
van Hooymans en vervolgens aan de 
andere kant van de Abtspoelweg (nabij 
de Kwaaklaan), waar voornamelijk vaste 
planten werden gekweekt. 
Daarnaast verwierf hij ook de nodige 
bekendheid vanwege zijn kennis bij het 
rooien van grote bomen, vooral in de 
oorlogsperiode. 



Uit zijn uitvoerige beschrijvingen heb 
ik er over een periode van tien jaar 
een aantal interessante citaten 
uitgelicht. 

30 april 1939: 
De zomermaanden van 1938 waren 
vrijwel gunstig verlopen, doch in 
september dreigde ons vak in zeer 
groot gevaar te komen door 
oorlogsbedreiging in Duitsland en 
omringende landen. Oe handel werd 
sterk gestremd en de producten 
hadden bijna geen waarde meer. 
Kleine kwekers als ik die tussen de 
400 en 600 roeden land hadden 
kregen steun van f 5, - à f 6- per 
week. In het voorjaar verkocht ik een 
trompet zaailing (als nieuw ras 
gekweekte bol) aan Bakker en van Tol 
en in het voorjaar van 1939 een regel 
(van een bollenbecl) aan de Graaf 
Gerharda in Lisse en later 3 regels aan 
P. Leene in Warmond, dus ondervind ik 
al aardig succes van mijn werk. 

10 mei 1940: 
Het was een prachtige morgen en ik 
had het druk om bloemen te snijden 
vanwege Moederdag en de 1 e 
Pinksterdag. Om half drie wekte mijn 
vrouw me, het was nog vrij donker maar 
toog toch aan het werk want voor 8.00 
uur moesten de bloemen op de veiling 
zijn. 
Plotseling werd ik in de morgenstilte 
opgeschrikt door een hels lawaai van 60 
à 70 grote vliegtuigen die uit de richting 
van de kust zeer laag kwamen 
aangevlogen. 
Het was ongeveer half vier. Verschrikt 
stond ik te kijken, want ofschoon ik niet 
wist van welke nationaliteit zij waren, 
had ik toch het gevoel dat het vijandige 
vliegtuigen moesten zijn . Spoedig 
kwamen er steeds meer mensen op het 
lawaai af zo ook de heer Ringelestein 
van huize Overveer ( hoek Abtspoelweg 
-Haarlemmertrekvaart), die in zijn 
pyjama boven op het dak stond te 
kijken met een verrekijker en ons later 
kwam meedelen dat het Duitse 
vijandige toestellen waren. Vanuit 
westelijke richting werd er nu ook volop 
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Kopie van een gedeelte uit het dagregister 
van 30 april 1939. 

geschoten en volgde er een enorm 
geknal en geraas. 
Deze vliegtuigen cirkelden in het rond 
en wierpen boven het vliegveld 
Valkenburg verscheidene parachutisten 
uit. Vanaf de Warmonderbrug was 
duidelijk een gevecht waar te nemen 
tussen zes Duitse vliegtuigen en een 
Hollandse Jager welke laatste na enige 
strijd boven Leiden brandend omlaag 
stortte. Boven het vliegveld van 
Valkenburg sprongen voortdurend uit 
ieder vliegtuig 14 parachutisten, die in 
dat dorp dekking moesten zoeken. 
Ruim vijftig vijandelijke vliegtuigen 

Foto van voormalige oude Raadhuis aan 
de Wijttenbachweg waar de familie 
Hoogervorst destijds woonde. 



hadden getracht te landen op het 
vliegveld wat nog niet gereed was en de 
meeste daarvan kwamen met de neus 
in het zand en werden later vanuit 
Katwijk en Oegstgeest beschoten. 
Intussen had ik het werk gestopt en 
was naar huis getogen. Opvallend was 
dat de militairen, die in Oegstgeest 
waren gelegen, stonden te kijken en de 
vliegtuigen gade te slaan omdat zij geen 
munitie bleken te hebben. 
Pas om 08.00 uur werd via de radio 
bekend gemaakt dat Duitsland de 
oorlog had verklaard. 
In de loop van de dag werden alle 
bewoners van de Indische Buurt 
geëvacueerd en het was een tragisch 
gezicht om deze mensen te moeten 
zien lopen op zoek naar een ander 
onderkomen. 

6 april 7942: 
Een zeer strenge winter is ons thans 
gepasseerd en veel oudere mensen 
kunnen zich niet heugen ooit zo'n winter 
te hebben meegemaakt. Heel bijzonder 
is wel de enorme sneeuwval geweest 
en op sommige plaatsen lag deze 
sneeuw bij het opwaaien wel tot 
2 meter hoog. Bovendien vroor het dat 
het kraakte en de temperaturen liepen 
wel van -25 tot - 28° C. 
Thans is het 2e Paasdag en er zijn nog 
altijd sporen van de sneeuwen ijs in 
sommige sloten te vinden en er zijn veel 
bevroren producten geweest waaronder 
veel aardappelen. En dat alles terwijl de 
voedselvoorziening er zo slecht uitziet. 
Alles wordt steeds schraler en duurder. 
De zwarte handel wordt onbetaalbaar 
zoals de koffie f 28, - per pond, de thee 
f 40, -; een fietsband f 60, -; slaolie f 20, 
per liter, enz. 
Iedereen die hier maar enigszins gemist 
kan worden moet zich tewerk stellen in 
Duitsland, vooral de land- en tuinbouw 
heeft erg veel hinder, want paarden en 
machines zijn er ook haast niet meer en 
hierdoor zullen veel bedrijven moeten 
stoppen. Met de bloemenhandel gaat 
het nog goed omdat dit intussen het 
enige product is wat nog zonder bon te 
koop is. 
De groentezaden worden intussen ook 
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schaars, want men loopt het hardst om 
aan zaden te komen omdat tegen
woordig iedereen zelf een eigen 
groentetuintje begint aan te leggen. 

9 mei 7943: 
Het is vandaag moederdag en wie had 
het kunnen voorspellen dat we nu 
alweer drie jaar in oor1ogstijd zitten. Alles 
wordt schaarser en vooral de voedsel
voorziening wordt steeds slechter. Zo 
moeten we 28 dagen per persoon met 
een half pond boter of vet doen en voor 
de kinderen is dat de helft. Voor een ons 
kaas staat men uren in de rij, vlees krijgt 
men een kwart ons per week. Dit alles 
brengt de prijzen op de zwarte markt tot 
enorme hoogte. Een kilo suiker kost 
daar f 10, - per pond en voor een beste 
geit moet je f lcxx), - betalen. 

37 december 7944: 
Opnieuw is een oorlogsjaar verstreken 
en laten de sporen van deze oorlog een 
triest beeld achter zich. Zo zijn bij het 
bombardement op het station van 
Leiden onlangs niet minder dan 60 
doden gevallen. Het vervoer en 
transport ligt praktisch stil, dat brengt 

Gerard Hoogervorst samen met zijn vrouw 
in zijn tuin. 



met zich mee dat de brandstof en 
voedselvoorziening in een zeer 
hachel ijke positie zijn gekomen, Zo 
moeten we thans met 2 mud 
steenkolen de hele winter zien rond te 
komen. En dan te bedenken dat 
daarmee ook gekookt moet worden 
want ook het gas en electriciteit zijn 
afgesloten. 
Het rantsoen waarvan we thans moeten 
leven bestaat uit 1 kg aardappelen en 
1 kg brood per persoon per week. 
Slechts voor de kinderen is er nog een 
weinig melkpoeder en een weinig vlees. 
Melk, suiker, boter, vet, olie, fruit, 
kaarsen zijn afgedaan zodat we de 
hongersnood voor de deur zien staan. 
Er kan niets meer worden gedaan of 
men moet er levensmiddelen tegenover 
stellen .. Gelukkig heb ik zelf nog veel te 
doen met bomen rooien. Zo zijn we 
momenteel bezig om op de Hooge 
Boom 40 flinke bomen te rooien en uit 
de helft van de opbrengst kan ik 
verschillende artikelen weer ruilen. 
Degenen die niets te ru ilen heeft gaat 
per handwagen naar de Noordoost
polder of zelfs naar Friesland en 
Overijssel. 

25 maart 1945 
In alle soberheid is ons 6e kindje 
geboren met een gewicht van 3 pond 
en 4 ons, is gezond maar zal enige 
weken in een couveuse moeten 
verblijven. Wat de hongersnood in de 
oorlog betreft geloof ik dat we nu wel 
gekomen zijn op het hoogste punt. Veel 
mensen zijn al omgekomen van de 
honger vooral in de grote steden moet 
het heel erg zijn. Gelukkig zijn wij in de 
laatste weken geholpen door het 
Zweedse Rode Kruis, die wij hiervoor 
erg dankbaar zijn. Maar daarnaast 
worden er ook veel bloembollen 
gegeten o.a. tulpen en krokussen en dit 
is nog een grote uitkomst. Zij worden 
wel erg duur betaald n.1. f 2, - per kilo . 
Voor een mud (70 kg) aardappelen 
wordt op dit moment f 700, - tot f 800, -
betaald en voor een mud tarwe f 3000, 
-. Dat is natuurlijk voor niemand meer 
betaalbaar. Daarom wordt er alleen nog 
voor iemand gewerkt tegen vergoeding 
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van maaltijden. Ook met de brandstof 
ziet het erg zeer slecht uit. Bijna alle 
bomen langs de wegen zijn geveld en 
zal er straks geen natuurschoon meer 
overblijven. 

6 mei 1945: 
Gisterenmorgen 5 mei werd om 8.00 
uur 's morgens bekend gemaakt dat 
Duitsland de oorlogshandelingen had 
gestaakt en heel Nederland was nu 
weer vrij. Overal werd er gejuicht en 
gejubeld en alle vlaggen werden weer 
uitgehangen. Het was een opluchting 
weer eens rustig te kunnen adem halen 
na zo'n geweldige druk te hebben 
ondervonden. Wat een genot weer vrij 
te zijn en weer vrijuit te kunnen spreken 
na 5 jaar. 

Medio 1950 verhuisde het gezin met 10 
kinderen naar de Duinzichtstraat 50 en 
begin 1960 tenslotte naar de 
Regentesselaan 37. 
Nadat de tuin aan de Hofdijck plaats 
moest maken voor woningbouw, heeft 
Gerard Hoogervorst zich voornamelijk 
bezig gehouden met handelsproducten. 

Bert Driessen 

Bronnen: 
Handgeschreven dagboekje van G, J. 
Hoogervorst. 
Mondelinge informatie: 
Mevr. J. P. Hoogervorst (Jo), zus van Gerard 
en G. J. Hoogervorst, de zoon die het 
boekje ter inzage gaf. 
Foto archief Vereniging Oud Oegstgeest. 
Foto archief familie Hoogervorst. 


