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UW STRAATNAAM VERKLAARD
Noor.

I N DEZE RUBRIEK WORDEN ALLEEN DIE STRAATNAMEN BEHANDELD DIE OP
EEN OF ANDERE MANIER SAMENHANGEN MET DE GESCHIEDENIS VA N O EGSTGEEST

SPAARGARENSTRAAT
Genoemd naar Johannes Cornelis Spaargaren (1852-1930), wethouder van
Oegstgeest van 1896-1919 en van 1923-1927.

De heer Spaargaren was van beroep

doormaakte: het Wilhelminapark werd
tot ontwikkeling gebracht, met de
bouw van een nieuw gem eentehuis,
gevolgd door de villawijken aan de
andere zijde van Geversstraat en Oe
Kempenaerstraat (die toen nog niet zo
heetten). Oe verlichting werd
gemoderniseerd door de komst van
het gas, er kwam waterleiding ,
telefoon, en de stoomtram werd
vervangen door electrisch materieel.
In zijn laatste ambtsperiode maakte
wethouder Spaargaren tenslotte nog
de aanleg mee van electrische
straatverlichting in de Kerkbuurt.

vishandelaar. In 1891 werd hij

verkozen tot lid van de gemeenteraad,
waarvan hij 36 jaar deel zou uitmaken.
Wethouder was hij vanaf 1896, sam en
met de heer A. Juffermans. In 1919
moest hij zijn plaats afstaan aan de

heer G. Boon. Door ziekte en
overlijden van de heer Boon was in
1923 de wethouderszetel echter weer
vrij, en opnieuw werd Spaargaren

verkozen.
De periode waarin Spaargaren en

Juffermans wethouder waren, was er
een waarin de gemeente een
stormachtige ontwikkeling

SPORTMANSTRAAT
Anders dan de overige straten in de om geving, is deze niet naar een burgemeester of
wethouder genoemd, maar naar een sportvereniging , nam elijk de L.AV. Oe Sportman,
opgericht in 1896, die hier haar veld had.

De Sportman ging in de loop der jaren
verschillende combinaties aan, waarb ij
de naam 'Oe Sportman ' gehandhaafd
bleef. In 1918 echter ging de
vereniging samen met de Leidsche
Cricket- en Voetbalvereeniging Ajax,
en sindsdien spreken we niet meer

van Oe Sportman, maar van de Ajax
Sportman Combinatie, ASC.
Uteratuur: ASe 75 jaar, 1892-1967.
Leiden, ASe. 1967.

GD .M. Schwencke
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" DE KLEINE KAPEL" IN DE DE KEMPENAERSTRAAT
De geschiedenis van het perceel "de Kempenaerstraat 7"
beroepen. Blijkens gegevens uit het
archief van de gemeente Oegstgeest
hebben er gewoond: Cornelis de
Jong, zonder beroep, gehuwd met
Martha Hendrika van der Veer,
huisvrouw; Gerrit Topzand, candidaat
O .I. ambtenaar: J ohannes Adrianus
Platteel, reiziger, gehuwd met Sophia
Maria Kelderm an , huisvrouw; Ids
Heeringa, zonder beroep; en
Constantijn Johan Sikkel, leraar. In het
jaar 1928 vestigde zich in dit pand de
textiel- en manufacturenwinkel van
Willem Casper Hienkens, die gehuwd
was met Maria Cornelia Citteur.
Twee jaar eerder, in 1926, was
Hienkens deze zaak begonnen in De
Kempenaerstraat 67 (waar zich tot
voor kort de modezaak van Beekman
bevond, en thans de Kookwinkel is
gevestigd). Het pand op no. 7, waar
de zaak van Hienkens dus naar toe
verhuisde, was het eerste woonhuis in
dit gedeelte van de De Kempenaerstraat dat verkocht is aan een
winkelier door makelaar Proper. De
zaak van Hienkens, die zich
voorspoedig ontwikkelde tot een
"ondermode" winkel , droeg de

In de serie over de geschiedenis
van een aantal winkelpanden in de De
Kempenaerstraat staan we deze keer
stil bij huisnummer 7. Hier bevindt zich
al sinds 1928 de lingeriezaak van

Hienkens. Maar, zoals bijna alle
winkelpanden in de De Kempenaerstraat, was ook dit pand
oorspronkelijk een woonhuis.
Op 2 augustus 1909 dient de
Warmondse aannemer Leendert de
Vrijer een "Aanvrage tot Vergunning
voor het Oprichten van een Gebouw",
met bijbehorende bouwtekening (afb.
1), in bij B&W van Oegstgeest. Met dit
gebouw worden vier woonhuizen
bedoeld te bouwen aan de Lage
Voortweg, thans Oe Kempenaerstraat.

De eigenaar van de grond was een
zekere G. Lubbe te Oegstgeest. De
bouwvergunning wordt nog eind
augustus verleend, en de aannemer
vraagt in januari 1910 aan B&Ween
"bewoonbaarverklaring van zijn
huizen".
Over de eerste bewoners van het
meest linkse woonhuis, nu dus De
Kempenaerstraat 7, is niet veel meer
bekend dan een paar namen en
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Afb. 1. Bouwtekening voor 4 huizen onder één kap in augustus 1909 ingediend door aannemer
L. de Vrijer uit Warmond ingediend bij het College van B&W te Oegstgeest. Thans zy"n dit de
huizen in de Kempenaerstraat 7, 9/1 7 en 13 .
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Afb. 2. Een prentbriefkaart uit de dertiger
jaren, waar u helemaal links de markies
ziet hangen met een gedeelte van de
naam Magazijn DE KLEINE KAPEL.

opvallende naam "De Kleine Kapel",
naar een gelijksoortige winkel in
Haanem. Op een oude ansichtkaart
uit de dertiger jaren, is een gedeelte
van de markies met daarop die naam
zichtbaar (afb. 2). In de loop van de
jaren werd het assortiment artikelen
uiteraard aangepast aan de mode van
de tijd, zoals blijkt uit advertenties in
de Oegstgeester Courant (afb. 3).
Maar ook de winkel zelf is een aantal
malen verbouwd en gemoderniseerd.
Afbeelding 4 geeft een beeld van de
huidige situatie.
Dochter Wilhelmina Maria (Mep)
hielp reeds op jonge leeftijd mee in de
winkel van haar ouders, en is dat
blijven doen ook na haar huwelijk met
Wim Verhoef. Mevrouw Miep Verhoef•
Hienkens heeft de winkel met succes
voortgezet vanaf 1961, toon haar
vader zich na ruim 34 jaar uit de zaak
terugtrok. Na zo'n 50 jaar in haar
eigen winkel te hebben gestaan, heeft

Afb. 4. Het pand de Kempenaerstraat 7
anno 2001.

Mevrouw Verhoef·Hienkens de
exploitatie van de zaak overgedragen
aan Mevrouw Kramer·Bothof, die
vanaf september 1996 de winkel
voortzet onder dezelfde naam.
Hienkens Mode is daarmee een van
de winkels met de langste
ononderbroken vestiging in de Oe
Kempenaerstraat.
Gerard Sira
Bronnen:
Archief van de gemeente Oegstgeest
Gesprek met Mevrouw WM. Verhoef·
Hienkens.
Oegstgeester Courant dd. 11 mei 1951;
dd 1 mei 1991: dd 3 mei 1996

Afb. 3. Een advertentie uit de Oegstgees·
ter Courant van 11 mei 1951.
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· ... DE VERENIGING OUD OEGSTGEEST
Aan de positie van de kerktoren
en het kleine klokkentorentje op deze
3 afbeeldingen kunt u zjen , dat deze
foto's vanuit hetzelfde punt genomen
moeten zijn, nl. staande op de

Zit man uit Leiden. Op de middelste
foto is deze schoorsteen ook duidelijk

RijnzIchtweg ter hoogte van de hoek
met de van Assendelftstraat.

foto's is telkens ongeveer 50 jaar.
De oudste prentbriefkaart dateert van

zichtbaar.
Het tijdsverschil tussen deze 3

± 1906, de middelste van ± 1955 en
de jongste foto is uit 2001.

Een ander herkenningspunt is de
schoorsteen van het huis
Rhijngeesterstraatweg 33 (zie pijl
onderste foto). Voor de bouw van dit

pand is op 26 september 1936 een
bouvvvergunning afgegeven aan Leo

WIE WEET WAAR EN/OF WANNEER?
Dankzij een telefoontje van de
Heer AA.C. van Leeuwen uit

Rozendaal (Gld.) is het raadsel van het
Oegstgeester klokkenmuseum
opgelost. Hij vertelde ons het
volgende. In het voorwoord van het
boek "Dutch Antique Domestic
Clocks" wordt door de schrijver

Dr. J.L. Sellink, röntgenoloog,
wonende in Oegstgeest en later in
Leiden , zijn privé-klokkenverzameling
genoemd. Deze staande en hangende
wandklokken waren na afspraak bij
hem thuis te bezichtigen. Het
bovengenoemde boek is uitgegeven
in 1973 bij Stenfert Kroese bv. te

Afb. 1. Een Oegstgeester familie staande
op het bruggetje in 1935.

"Oud Poelgeest", opgecfferd. Daarbij
is de loop van de brede sloot ("vijver")

Leiden, ISBN 90.307.0296.3.

gewijzigd, en is het witgeschilderde

houten bruggetje afgebroken. Gezien

Op de foto van het bruggetje uit

het vrij groot aantal reacties op deze

het vorige nummer zijn veel reacties
binnengekomen, waarvoor onze

vraagfoto is dit bruggetje nog bij veel

hartelijke dank. Bij het bouwrijp maken
van het stukje grond op de hoek van
de Laan van Oud Poel geest en de

Oegstgeestenaren bekend.
Om het geheugen van sommigen
op te frissen tonen we nog twee
oude , waarschijnlijk vooroorlogse
foto 's: één met een bekende

Kwaaklaan, in 1989, is een deel van
het parkje, dat zich bevindt tussen de
Laan van Oud Poelgeest en de
Poelgeesterweg, links vóór de
toegang tot het terrein van kasteel

Oegstgeester familie (afb. 1) tijdens
een zondagse wandeling, genomen in
tegenovergestelde richting; en één
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Afb. 2. Een verkleining van een
prentbriefkaart; dateert uit de late
dertiger jaren van de vorige eeuw.

van opzij ( afb. 2) waarop de oude
situatie van het parkje enigszins
duidelilk wordt. Het bruggetje lag dus
evenwijdig met de Laan van Oud
Poelgeest.
De derde foto van recente datum
is een poging om de huidige situatie
van de plek, waar het bruggetje heeft
gelegen, te laten zien . De ligging van
het pad tussen de thans zeer grote
lindebomen is nog herkenbaar. De villa
op de achtergrond, toendertijd
bekend als het huis van de familie
Beukema toe Water, prijkt in volle
breedte op de voorkant van dit
nummer van het Periodiek.
De vraag over de Oegstgeester
doosjes heeft geen reacties
opgeleverd .
De vraag over de "drie Rijsjes"
wel. In het volgende nummer van ons
tijdschrift leest u hier meer over.

Afb. 3. De huidige situatie van de ligging
van het pad met de lindebomen.

Hierbij gaat een foto van een
stenen , driehoekige naald of obelisk,
die links van het toegangspad naar
het kasteel Endegeest staat. Weet

iemand iets meer over deze stenen

"

naald?
Bijv.: uit welke tijd, waarom op deze
plaats, wat betekenen de figuren in
haut-reliëf, wie is de maker/ontwerper,
enz.
Reacties graag naar Laan van
Alkemade 1, 2341 LJ Oegstgeest,
tel. 071- 5153889.
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UIT HET ARCHIEF GELICHT
Niet iedereen die in Leiden het station aandoet of het l.U.M.e., het
Diaconesse nhuis, de Merenwijk of de Mors bezoekt, zal beseffen dat hij of zij voet
zet op voormalige Oegstgeester bodem. Door annexaties werd het grondgebied
van Leiden in 1896, 1920 en 1966 flink uitgebreid onder andere ten koste van
Oegstgeest Ook het Pesthuis dat tegenwoordig deel uitmaakt van het
natuurhistorisch museum Naturalis lag eens binnen de grenzen van Oegstgeest.

In een interessant artikel in het Leids
Jaarboekje 2000 heeft Jan Dröge de
bouwgeschiedenis van het Pesthuis
uiteengezet. Kort weergegeven
schetst Dröge de geschiedenis als
volgt:
Het Pesthuis kwam waarschijnlijk in
de zomer van 1661 gereed als
vervanger van een houten voorganger
uit 1635, maar heeft misschien nooit
voor de opvang van pestlijders
gediend. Wel werden er in het
rampjaar 1672 en tijdens de Vierde
Engelse Oorlog in 1781 gewonde
soldaten ondergebracht en diende het
in dat laatste jaar ook enige maanden
als gevangenis voor Engelse
krijgsgevangenen. In 1794 bood het
Pesthuis onderdak aan Duitse
militairen en een jaar later maakten
Franse troepen er een militair hospitaal
van. Van 1802 tot 1822 werd het door
de stad Leiden verhuurd aan het
"Bureau voor Gezondheid voor den
Armee en Hospitalen der Bataafsche
Republiek". Bij Koninklijk Besluit van
21 oktober 1822 werd het Pesthuis
bestemd tot provinciale correctionele
gevangenis. Regelmatig vonden er
verbouwingen plaats om het gebouw
voldoende capaciteit en doelmatigheid
te verlenen . Tot 1 januari 1890 bleef
het complex als militaire
strafgevangenis in gebruik. Daarna
fungeerde het achtereenvolgens als
Rijkswerkinrichting voor Vrouwen en
Huis van Bewaring,
Rijksopvoedingsgesticht voor
Jongens en Rijksasyl voor
Psychopaten. In 1941 werd het
Pesthuis uiteindelijk ingericht als
Koninklijk Nederlands Leger- en
Wapenmuseum, totdat het in de jaren

tachtig onderdeel werd van Naturalis.
Vooral over de periode dat het
Pesthuis als militaire strafgevangenis
diende, is materiaal in het
gemeentearchief van Oegstgeest te
vinden. Aparte bevolkingsregisters
vermelden het komen en gaan van
honderden gestraften. Werd een
gevangene van buitenlandse afkomst
vrijgelaten, dan diende de
Oegstgeester veldwachter deze "te
begeleiden tot de grenzen des Rijks",
al ging in de praktijk die begeleiding
waarschijnlijk niet verder dan het
station. In de gemeenteverslagen
diende de burgemeester ook iets te
vermelden over de toestand van de
gevangenen. Uit een brief die
Luitenant -Kolonel Kommandant van
het Huis van Militaire Detentie J.lrish
Stephenson op 29 maart 1859 aan
burgemeester Terwee richtte, valt op
te maken:

Dat het gebouw der gevangenis
zeer doelmatig is te achten,
hebbende ruime zalen, vooral voor
de uitoefeningen der
werkzaamheden en de reinheid in
de verscheidene localen met veel
zorg wordt onderhouden.
Zijn alle gevangenen, met
uitzondering van enen enkelen
gebrekkige van het gezigt, verpligt
aan den arbeid deel te nemen,
welke voor het groote meerendeel
bestaat in het confectioneren van
kfeedingstukken en schoenen, en uit
het vervaardigen van touw,
wordende een vijftigtal voor de
huishoudelijke dienst gebezigd.
zooals voor de bereiding der
spijzen, de reiniging der localen,
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gangen en plaalsen, lol hel
oppassen der zieken, voor het
bakken van hel benoodigde brood,
het waschen der kleding en
liggingstukken, het scheren der
gevangenen, het helpen in de
apotheek en de magazijnen van
kfeeding en ligging en eindel!ïk voor
het schrijfwerk op de bureaux, terwijl
de gevangenen dagelijksch
meermalen worden bezocht door de
daarvoor beslemde hoofdbeamblen,
van tijd tot tijd ook door de
commissie van administratie of
derze{ver individuele leden, en zich
in iedere werkzaal steeds een
bewaarder, meesterknecht of
bediende bij het werk bevindt, dat al
verder aan de gevangenen die noch
fezen noch schrijven kunnen
dagelijksch schoolonderwils wordl
gegeven in het lezen, schrijven en
rekenen, het cathechetisch
onderwils geregeld plaals heeft,
zoomede de godsdienstoefening op
zon· of feestdagen voor de
Hervormden, Rooms-Cathofyken en
Israëli/en
Dat het cellulair stelsel eigent/ijk in
dit gesticht niet wordt toegepast,
vermits er slechts een twintigtal
strafcellen in hetzelve aanwezig zijn,

waarin de gevangenen wegens
gepleegde ongeregeld- of
baldadigheden of andere
overtredingen der orde, voor
korteren of langeren tijd worden
afgezonderd en wel het grootste
gedeelte voor 2, 4, 6 en 8 dagen,
welke afzonderingen echter noch op
hunnen zedelijken noch op hunnen
gezondheidsloesland nadeelige
gevolgen hebben verwekl.
Dal hel gedrag der gevangenen,
kleine overtredingen uitgezonderd,
voor verreweg het grootste gedeelte
goed is.
Dat het aantal gevangenen in dit
gesticht bij herhaling gestraft, zich
slechls lol drie bepaald.
Oe gevangenen bij afwisseling in het
geslichl geweesl, hadden den
volgenden leeflijd, als
van 16 tot 18 jaren
4
van 78 tol 20 jaren
43
van 20 10125 jaren
277
van 25 lol 30 jaren
175
van 30 lol 35 jaren
69
van 35 lOl 40 jaren
24
van 40 lol 50 jaren
6
2
van 50 tot 60 jaren

Carla de Glopper-Zuijderland

EEN EEUW R.K. WILLIBRORDKERK IN
OEGSTGEEST
DEEL 2
Eerste kwart 20ste ee uw
Na de ingebruikneming van de
nieuw gebouwde kerk. op 4
november 1901 , kwamen er al snel
tal van klachten over het gebouw aan
het licht. Men vond de kerk veel te
groot; een aantal bouwzaken was
niet naar behoren uitgevoerd en zo
ontstond er een conflict tussen
architect en aannemer enerzijds, en
het kerkbestuur anderzijds. Deze
kwestie sleepte zich voort tot in

1903. Een schrijven van het
architectenbureau over deze zaak is
bewaard gebleven . (afb. 1).
Teleurstelling was er ook over de
acetyleenverlichting, die in 1903 werd
vervangen door gasverlichting
Het interieur van de kerk werd in de
daaropvolgende jaren uitgebreid,
omdat de "mild e giften" (van pastoor
W.F. Roozen) regelmatig bleven
komen. De laatste twee gebrandschilderde ramen in het koor werden

10

geplaatst in 1904 en 1906, de fraai
bewerkte preekstoel in 1905 en het
Willibrordbeeld en een aantal nieuwe
zitbanken werden aangebracht in
1907.
Pas in 1914, toen pastoor Roozen
zijn 40-jarig priesterjubileum vierde,
werd het in franse caensteen
uitgevoerde altaar voltooid met een
retabel (= achteropstand van een
altaar) als geschenk van de

parochianen.
Een doopvont in neogotische stijl
werd in 1917 door de parochiaan
Rübenkamp geschonken en
geplaatst (afb. 2) achter in de ker!<,
afgesloten met een hek van

smeedwerk, zodat er een doopkapel
ontstond. In de jaren na het tweede
Vaticaans Concilie verhuisde deze
doopvont naar het priesterkoor. Het
kerkelijk leven bloeide: een periode
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Afb. " Op 6 october 1902 schrijven de architecten Cuypers en Stuyt een brief aan pastoor WF
Roozen, waarin enerzijds ze melden, dat zij' akkoord gaan meI het voorstel van de Vicaris Generaal van hel bisdom Haarlem om hem uileindelij'k Ie falen beslissen over de lijslen van grieven
van beide partijen en anderzijds de paslooor vragen hetzelfde Ie doen.
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parochiaan Lode Sengers boven de
bogen van de zijkapellen
muurschilderingen aan; rechts
episodes uit het leven van de stichter
van de parochie, de H. Willibrord, en
boven de linkerboog een slang, een
lam, een vis en een leeuw, (bijbelse
symbolen voor de deugden resp.
voorzichtigheid, rechtvaardigheid,
matigheid en sterkte) . In hetzelfde
jaar werden de drie luidklokken
geschonken en gehangen in de
ruim te achter de galmgaten van de
51 meter hoge toren.Zij kregen ieder
een naam: de" Willibrord" van 1219

die aan het eind van de 20ste eeuw
het "Rijke Roomse Leven" zou
worden genoemd, was aangebroken.
(afb. 3).
Tweede kwart 20ste eeuw
De als zuinig bekend staande
pastoor de Vetten kon de
parochianen in 1926 toch warm
maken om bij gelegenheid van het
25-jarig bestaan van de kerk veertien
nieuwe kruiswegstaties te laten
schenken. Deze werden vervaardigd
door de Warmondse kunstschilder
Wijnand Geraedts. In 1939 bracht de

H. W. RÜSENKAMP
OEGSTGEEST.
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"Doopfond~

geschonken wordt aan de

bezetter uit de toren gehaald, maar al
in 1948 konden nieuw gegoten
exemplaren met dezelfde gewichten
opnieuw worden opgehangen.
Gedurende de tweede
wereldoorlog bleef de parochie
gespaard van ernstig oorlogsgeweld
en als dank daarvoor werd in 1955
tegen de noordgevel een Mariakapel

kg naar de patroon van Oegstgeest,
de "Laurentius" van 712 kg naar de
patroon van Rijnsburg en de "Petrus"
van 502 kg naar de patroon van
Leiden. Deze namen werden
gegeven, omdat de parochiegrenzen
gedeeltelijk in de gemeenten
Rijnsburg en Leiden lagen. In 1943
werden deze klokken door de Duitse

Afb.3. Op 5 april 1926 draagt de neomist pater P. $Ioos o.f.m. (aan het altaar tweede van links)
zijn Eerste H Mis op in de Willibrordkerk. Zijn moeder, mevrouw Sloos, zit rechts vooraan in het
middengangpad. De pracht en praal van het Rijke Roomse Leven straalt van deze foto af.
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eenheid op het priesterkoor. Aan
zoon W illem Noijons is gevraagd om
in deze zelfde stijl een ontwerp te
maken voor een nieuwe
Paaskaarsstandaard, een standaard
voor het evangelieboek en een groot
kruis. Dit wordt dan het cadeau van
de parochie aan zijn 100-jarige kerk .
In 1980 werd ook het fraaie houten
altaar in rococostijl uit 1777 met een
draaiend tabernakel weer teruggeplaatst in de Jozefkapel naast de
sacristie. Dit altaar heeft nog in de
oude Wi llibrord kerk gestaan en via
vele omzwervingen staat het nu te
pronk in de 100-jarige neogotische
Willibrordkerk .
Aan het begin van het jaar
2000 werd het interieur grondig
gereinigd en de veertien
kruiswegstaties van de schilder
Wijnand Geraedts weer terug
aangebracht. Hopelijk zal dit
beeldbepalende gebouw van Jos.
Cuypers uit 1901 in de toekomst vele
Oegstgeestenaren blijven boeien.

gebouwd, waarmee een belofte werd
ingelost, die pastoor Looyaard tijdens
een kerkdienst in de hongerwinter
van 1944-1945 had gedaan.
Derde en vie rde kwa rt 20ste
eeuw
Door de liturgische vernieuwingen
aan het eind van de jaren zestig
ontkwam het interieur van de
Willibrordkerk ook niet aan een
aantal ingrijpende wijzigingen. Er is
zelfs overwogen om kerk en pastorie
te slopen, en daarvoor in de plaats
een parochiecentrum te bouwen. Dit
onbekookte plan ging niet door, maar
in 1970 volgde wel een uitvoerige
restauratie en modernisering van het
interieur, waarbij onder meer het
hoofdaltaar, de zijaltaren, een aantal
beelden, de kruiswegstaties, de
preekstoel en enkele schilderingen uit
de kerk verdwenen. Een en ander
werd gefinancierd uit de verkoop van
grond aan de stichting" Elisabeth
Gasthuishof" . Op deze grond staat
nu het verzorgings- en verpleeghuis
"Wijckerslooth" en "Rustenborch".
De fraaie achttiende eeuwse
marmeren communiebank, die naar
verluidt, een geschenk moet zijn
geweest van Mgr. L.C . van
Wijckerslooth, bleef behouden en
kreeg een plaats vóór het nieuwe
orgel.
Tijdens deze restauratie werden in de
noord- en zuidgevel vier nieuwe glasin-lood ramen aangebracht, die
werden vervaardigd door Lambert
Simons, terwijl gelijktijdig het houten
tongewelf werd schoongemaakt.
Daardoor werden de schilderingen
op de balken en het plafond weer
zichtbaar. Tevens werd het
priesterkoor voorzien van nieuw
meubilair, ontworpen door Jan
Noijons uit Utrecht, een leerling van
de benediktijner monnik/architect
Dom H. van der Laan uit de
"Bossche School". Dicht en strak van
vorm, sober en robuust van
uitvoering, vormen de lichtkroon, de
stoelen en bankjes, het altaar, het
tabernakel en de lezenaar een

Bert Driessen
Bronnen :
Parochie-archief H. Willibrord:
- Archieven nrs. EO-a en EN-6
- Fotoverzameling EN-1 0
Doctoraal scriptie LA van Nijnanten,
maart 1987.
- Over Jos Cuypers en de Oegstgeester
parochiekerk.
Willibrordserven 1250 jaar christendom
in Oegstgeest door L. Driesen e.a.
Algemeen Rijksarchief:
- Archief bisdom Haarlem-Rotterdam,
Parochie Oegstgeest 1850-1969,
archiefnummer 3.18.01 .02
Gemeentearchief Oegstgeest:
- Archiefnummers 208.242.
H. Willibrordkerk te Oegstgeest 19012001. Samenstellers: Comité 100 jaar
kerkgebouw.
Feestcommissie, 100 jaar Willibrordkerk
te Oegstgeest:
- Nieuwsbrief nr. 6 (dd. 5/6 mei 2001) èn
7 (dd. 23/24 juni 20011
Drs. C.G. de Glopper, gemeentearchivaris.

14

EEN PRINSELIJK HUWELIJK IN OEGSTGEEST

- - - ---==r

Als begin volgend jaar onze
kroonprins Wlilem Alexander in het
huwelijk zal treden met Máxima
Zorreguieta, dan zullen in de kranten
en op radio en televisie zeker
herinneringen worden opgehaald aan
andere prinselijke huwelijken uit het
verleden. De redactie van het
Periodiek van de VOO wil teruggaan
naar 7 januari 1937, de trouwdag van
de grootouders van Willem Alexander,
prinses Juliana en Bernhard van
Uppe Biesterfeld. Want op diezelfde
dag vond er nog een huwelijkssluiting
plaats tussen een Juliana en een
"Bernhard", niet in Den Haag maar in
Oegstgeest!
Dankzij een gift van mevrouw
Bramijer uit Leiden is de Historische
Commissie van de VOO in het bezit
gekomen van een exemplaar van De
Courant - Het Nieuws van den dag
van 8 januari 1937, waarin uitgebreid
verslag wordt gedaan van het
huwelijk tussen Juliana van der Meer
en Martinus van Stijn. Wat was
namelijk het geval? De Oegstgeester
bruid Juliana van der Meer was
geboren op 30 april 1909, de

) uI;'nll .... d. M«r. die op denulfden d., en
bet1l:dfde uur leborcu wprll . 1. )'rln," )u)ion;l.,
u,d ook si.tleren op he~eUdo lUit . 1. D. K. B.
in hel h:uwelijk. Hierboven liet . m_ JuliaDII
.... d. Meer, mei bur echt,cnoor. den heet V.n
Stijn. voor den ,em«nletettelari. nu Oept.
,ecat.. dil) het huwelijk vohrok.

geboortedag van prinses Juliana, en
zij wilde ook heel graag trouwen op
dezelfde dag als de prinses. Volgens
het krantenverslag is daarvoor
toestemming gegeven door het
Koninklijk Huis. De uit Warmond
afkomstige bruidegom was overigens
geboren op 31 augustus 1905, de
25ste verjaardag van de toenmalige
koningin Wil hel mi na.
In het raadhuis is het " ... de
gemeentesecretaris, de heer Reitsma,
die, waar de burgemeester wegens
ongesteldheid verhinderd is, het
huwelijk zal voltrekken, .. . ". De
belangstelling van de media was
groot: "Bij het verlaten van het
Raadhuis waren de jonggehuwden en
de familie en vrienden weer de prooi
van cinemamenschen en
fotografen ... ", aldus de krant. " .. .Dan
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DE COURANT

Juliana's Naan1genoote
In Het Huwelijk.
OEGSTGEEST TROTSCH OP ZIJN BRUID.
(Vlir! onzen . pedalen \·cnbS6C\·cr.)
OEGSTGEEST, 7
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IIcrrle en trouw tot elkaar
dIepe r worden en mOle bIt ploot ~~,

Ooit In OCltlleel1

dl. ~vo,~,,;',.nu~UjW~b.ji"~.:!i'~.'i!.:.!i.~~

ftpperden de \')IIIIICO en beierden de klokken

ona

ging de stoet naar de St.
Willibrorduskerk, waar het kerkelijk
huwelijk door pastoor P M de Vetten

~

vermelden dat de bruid Juliana haar
kersverse echtgenoot "Bern hard"
noemt. Helaas is het echtpaar van
Stijn-van der Meer intussen

werd voltrokken. Een wlj'dingsvoller

overleden.

omgeving, dan dit bijzonder fraaie
bedehuis kan men zich voor zulk een
plechtigheid niet denken ... ". Het
krantenverslag eindigt met te

Marise Spieksma

GESCHILDERD IN OEGSTGEEST
In deze rubriek schenken wij aandacht aan kunstschilders die in Oegstgeest
hebben gewoond of gewerkt. In deze aflevering kijken wij naar het werk van
Christiaan Ie Roy.
met zijn schetsboek op uit. Wanneer
toevallige voorbijgangers hem dan
vroegen waar hij mee bezig was
antwoordde hij steevast: "Ik schrijf
brieven aan God." En dat was precies
wat hij deed. Met eindeloos veel
respect tekende hij de schepping.

Christiaan Ie Roy werd geboren in
Deventer in 1884. Hier volgde hij de
H.B.S. en was bevriend met de latere
kunstschilder Willem Korteling en
'meestervervalser' Han van Meegeren.
Van Bartus Korteling, de vader van
Willem, ontving Chris de eerste
aanwijzingen op het gebied van de
tekenkunst. Na zijn H.B.S.-tijd wilde hij
niets liever dan biologie studeren in
Leiden en de natuur uitbeelden. Zijn
vader besliste anders: Chris moest
naar de Koninklijke Militaire Academie
in Breda. Als de omstandigheden het
even toe lieten trok Le Roy er echter

Leiden en omgeving
Chris Ie Roy leerde zichzelf, door goed
te kijken, tekenen. Tijdens zijn
opleiding aan de K.MA trok hij iedere
zondag met een groot schetsboek
Brabant in. Ook in zijn officierstijd in
Coevorden heeft hij veel getekend en
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geëxperimenteerd met pastel en
waterverf. De mobilisatie van 1914
voerde Le Roy naar Leiden, tóch naar
Leiden. Hier was hij
compagniescommandant van de
Morspoortkazerne en later
korpscommandant in het
barakkenkamp. Hij was inmiddels
getrouwd met Johanna Eva van
Rossem en woonde aan de
Haarlemmerstraat. Le Roy trok in deze
tijd wel op met de Leidse
impressionist Alexander Rosemeier
(1888-1992), eveneens militair. In de
middagpauze tijdens veldoefeningen
pakten beiden hun schetsboek en
potlood. Sergeant Rosemeier ging
evenwel de ene, kapitein Le Roy de
andere kant op. De militaire regels
waren destijds van dien aard dat een
officier en een onderofficier niet samen
konden zitten tekenen. Spontaner
verliep het contact tussen Chris Ie Roy
en een andere Leidse Scholer Willem
Hendrik van der Nat (1864-1929).
Samen gingen zij op pad om in de
omgeving van Leiden te tekenen. Van
der Nat, ouder en meer ervaren leerde

Le Roy met krijt , houtskool en
waterverf om te gaan.
Floris Verster
Eind 1914, begin 1915 werd Chris Ie
Roy door freule Mien van Rappard in
contact gebracht met Floris Verster op
Groenoord. Le Roy koesterde een
grote bewondering voor Verster, die
hem de raad gaf 'om en om' te
werken. 'Om en om ' had voor Verster
zowel een letterlijke als een figuurlijke
betekenis. Een kunstenaar moest
steeds fris tegen zijn werk aan blijven
kijken. Hij moest oppassen voor
eenzijdigheid in de keuze van zijn
onderwerp, als wel in de behandeling
van zijn onderwerp. Verster werkte op
verschillende manieren, nu eens zo uit
de tube op het doek gezet, dan weer
heel subtiel en geraffineerd
gepenseeld. Le Roy zou zich deze
raad zijn leven lang herinneren. Begin
1919 vond Chris Ie Roy zijn eigen stijl
in een reeks krijttekeningen. De
afwisseling in onderwerp die Verster
hem raadde vinden we hierin terug.
'Om en om ' tekende hij de omgeving

1. Het Groene Kerkje te Oegstgeest, crayontekening op bruin papier, 23.5 x 30,0 cm . , februan'
1919, collectie Stedelijk Museum De Lakenhal, Leiden
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van Leiden en de mannen en vrouwen
in de Stedelijke Werkinrichting; soms
met uiterste precisie, soms haast
abstract.

Kerk tekende Le Roy meer dan eens,
soms nauwelijks meer dan een stip
aan de horizon (afbeelding 2), soms
als een markante blikvanger. Hij trok
naar Woubrugge om oude boerderijen
te schetsen, naar de kust, waar hij de
duinen tussen Wassenaar en Katwijk
op papier vastlegde, en naar
Leidschendam, waar hij molens en de
Vliet tekende. In Warmond maakte hij
meerdere tekeningen van de toren en
de ruïne. In Oegstgeest tekende Le
Roy behalve de Groene Kerk , het
tolhek en huis aan de
Haarlemmertrekvaart (afbeelding 3).
Terugkijkend op deze Leidse periode
kenschetste Le Roy haar als die van
de molens, de oogstlandschappen,
maar ook die van de Stedelijke
Werkinrichting. Deze werkinrichting
werd opgericht na de invoering van de
Armenwet in 1919 en was
ondergebracht in het voormalige
Caecilia Gasthuis. Na Jozef Israëls en
Max Liebermann kreeg ook Chris Le
Roy van de regenten vergunning om

Mens en natuur
In april 1919 kreeg Le Roy op eigen
verzoek onbetaald verlof, dat zou
duren tot oktober 1921. Hij wilde zich
volled ig op zijn tekenkunst
concentreren. Le Roy kreeg last van
reuma en dit leidde in 1924 tot zijn
definitieve afkeuring voor de militaire
d ienst. Inmiddels had het gezin Le
Roy Leiden verlaten en zich begin
1920 in Den Haag gevestigd. Tot het
voorjaar van 1921 bleef Chris Ie Roy
nog veel in de vertrouwde omgeving
van Leiden tekenen. In deze serie fors
neergezette landschapstekeningen
koos hij vaak voor een extreem laag
standpunt. Zo ook in de tekening die
hij van de Groene Kerk te Oegstgeest
maakte (afbeelding 1). Zou dit komen
omdat hij als militair veelvuldig in de
loopgraven vertoefde? De Groene

2. Hooischelf te Oegstgeest, crayon op bruin papier, 23,5 x 32,0 cm., oktober 1919, collectie
Stedelijk Museum De Lakenhal, Leiden
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de anne mannen en vrouwen die hier
hun werk deden te tekenen. Le Roy
schreef hier later zelf over: 'Daar heb
ik heerlijk gewerkt. Als je maar begrip
toonde en goed voor deze mensen
was, werd je een soort
vertrouwensman van hen.' Chris Ie
Roy maakte er prachtige stoere
tekeningen, die getuigen van een
sociale bewogenheid die in de Leidse
kunst nog niet eerder was vertoond.
Een groot deel van deze werken die
ook een historische waarde hebben,
zijn in 1956 door de kunstenaar aan
De Lakenhal geschonken.
Dat Chris Ie Roy met zijn werk veel
bewondering oogstte blijkt wel uit het
feit dat de gemeente Leiden hem bij
zijn vertrek uit Leiden een
eretentoonstelling in de bovenzalen
van het Leidsch Dagblad aanbood.
In 1926 verhuisde het gezin Le Roy
van Den Haag naar Nijmegen. Chris Ie
Roy was van 1928 tot 1951 als leraar
tekenen verbonden aan de
kweekschool te Zetten. Tot zijn
overlijden in 1969 trok hij er op uit om

in de omgeving van Nijmegen te
tekenen. De natuur bleef zijn grote
inspiratiebron, of zoals hij zelf schreef:
'De schepping schrijft haar eigen
dagboek tot op en in de kleinste
fragmenten. Het is zo eenvoudig.'
Ineke Oele-Kap
Bronnen:
- Rijksbureau voor Kunsthistorische
Documentatie. Den Haag
- Chris Ie Roy, Nooit terugverlangenalleen vooruit- daar ligt ons werk .... ,

z.j., z.p.
- Vouwblad Stedelijk Museum De
Lakenhal, Leiden, 1984

3. Warmondertolhek, crayon op bruin papier. 23,5 x 32,0 cm., april 7979, col/ectie Stedelijk
Museum De Lakenhal. Leiden
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