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BURGEMEESTERS IN OEGSTGEEST 
VOORLOPERS 

Na het o ntstaan van de Bataafse Repu
bliek in 1795 vond hierop in 180 I een 
reactie plaats in de vorm van het zgn. 
Staatsbewind (tOl 1805). Hel autorite its
principe en de "gegoedheid" als criteri
um voor actief burgerschap deden hun 
in trede. Ook kwam cr in 1803 een nieu
we vorm van gemeentebestuur, waarbij 
de runcties van Schout en Secretaris 
door één en dezelfde persoon konden 
worden vervuld . Na cic periode van hel 
'Koninkrij k Holland' ( 1806 - 1810) 
werd dil koninkrij k van 18 10 tol 18 13 
ingelij fd bij hel Franse Keizerrijk, waar
door de Schoul een 'Mairc' werd . In 
18 13. na dc nederl aag van Napoleon bij 
Lcipzig, vond een o mwcnleling plaats, 
en werd dc vorming van het ' Kon inkrijk 
der Nederlanden' ingezet. De Maire 
werd nu President van het plaatselijk 
bestuur. In deze roerigc jarcntusscn 
1795 en 18 15 gave n ac htereenvolge ns 
drie bestuurders le id ing aan de gemeen
te Oegstgeest. 

T. van Bergen 
Secre tari s: 1795 - 18 11 ; 
(provisioneel) Schout : 1804- 18 11 
(pro";>;o""d) Maire: 29 juni 18 J 1- 5 december 181 1 

Thomas van Bergen. geboren te Breda 
in 1762, stamt uit een vooraanstaande 
protestantse Bredase familie van procu
reurs (Fig. I). In 1788 staat hij inge
schreven bij de Le idse Universile it. om 
in 1790 "geadmittee rd" te worden tot 
het ambt van notaris. Als hij in 1795 te 
Oegstgeest wordt benoemd tot Secreta
ris. vestigt hij zich tevens a ls notaris, tot 
18 1 J. De functie van Secretari s, hoewel 
fe ite lijk geen bestuurder. is invloedrijk : 
immers hij woont a lle vergnderinge n 
van het gemeentebesIUur bij teneinde 
een verslag daarvan te kunne n maken. 

Fig. I 
Hmu/tekel/ ins I'llll Sc/lOlI t 7: I 'llll lJergel1. 
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Hij maakt ook de rekeningen op. ver
vaard igt uittreksels en afschriften van 
a lle rle i stukken, en beheert he t a rchief. 
A ls de ge legenheid zic h voordoet, solli 
c iteert van Berge n ook naar he t ambt 
vnn Schout. In 1804 wordt hij benoemd. 
eerst lot provis ioneel Schout. later tot 
Schout. In de franse tijd wordt d it provi
sioneel Maire. en la te r dus Maire . 
In 18 11 treedt hij te rug als Secre taris èn 
Mai re. welli cht in verband met zijn 
sterk gegroeide notarispmktijk . Boven
d ien was hij in 180 I ook nog nota ri s te 
Leiden geworden (tot 1837). Na 18 11 
duikt zij n naam nog enke le keren op 
met betrekking tot Oegstgeest. maar 
voor he t overige blij ft hij tot zijn 75-
notaris te Le iden. Hij ove rlij dt a ldaar in 
1842. in zij n woning Noordeinde 50. 
in de lee ftijd van 79 jaar. 

Fig. 2 Hal/{/tekel/ illg el/ een (elligsz.ilu merk-

11 '(wr(/ig) pOr/reI I 'lm Pre.\·ülellt G.J. Ho{)pe

steijn. Afbeeldi"g is gemaakt /UIlI/' eell al/lIl1re/. 

G.J. Hoppesleijn 
Maire: 5 december 18 11 - 18 november 1813 
Pres ident: 18 november 1813-2 1 juni 1814 

Gijsberl Johan Hoppesteijn . geboren te 
Rotterdam in 1770 . ko mt voort uit een 
aml zienlij k Rotte rdams ges lacht (Fig. 2). 



Zijn moeder was een Mees, van de be
kende verzekeringen. Vastgesteld kan 
worden dat hij , tenminste vanaf 1795, 
zowel in Leiden Cs winters) al s in 
Oegstgeest Cs zomers) verblijft . Hij is 
dan hoofdbewoner van Rhijngeest, dat 
echter nog in het bezit is van zijn oom 
Johan Hoppesteijn . In 1797 koopt zijn 
moeder in Leiden het pand Rapenburg 
23, dat hij erft in 1799. Hij wordt in 
1805 één van de eerste leden van de 
Commissie van Landbouw in het 'Zui 
delijk Gedeelte van Holland ' (tot 1825). 
In 1806 erft hij Rhij ngeest van zijn 
oom. In september 18 11 laat hij door 
notari s T. va n Bergen vastleggen dat hij 
zijn domici li e verplaatst naar Leiden. 
Hij is daar lid geworden van het 'Cons
eil Municipale', waarin hij vanaf okto
ber dee l neemt aan de beraadslagingen. 
Zijn benoeming tot Maire in Oegst
geest, al in december 18 11 , past e igen
lijk ni et in dit beeld , en moet voor hem 
dan ook onverwac hts zijn gekomen. 
Hoppeste ijn blijft wel lid van het 'Con
se il Municipale', dat in 18 13 over hem 
meldt " /I {/ SOli domiciIe poliriq/le à 
Oegstgeest" . Hij behoort tot de 600 
notabelen die de Grondwet van 18 14 
goedkeuren. 
Inlussen was in december 18 13 door 
Koning Willem I besloten dat plaatsen 
met meer dan 2500 inwoners over een 
gewapende burge rwacht moesten be
schikken, zulks in verband met het feit 
dat er na het vertrek van de Fransen nog 
geen politie of krij gsmacht was. In Lei
den werd in april 18 14 een gewapende 
burgerwacht opgericht, en Hoppesteijn 
werd benoemd tot Luitenant-kolone l. 
Deze opeenstapeling van functies wordt 
nu ze lfs Hoppeste ijn te vee l. Hij vraagt 
ontslag als President te Oegstgeest. wat 
hem, na lang aandringen, wordt ver
leend in juni 18 14. Het blij kt dan moei
lijk om een geschikte opvolge r te vin
den. Zelfs T. van Bergen komt even in 
beeld, maar deze laat weten over een 
slechte gezondheid te beschikken 
("hoofdzenuwen"), en wenst niette 
worden benoemd. Hoppesteijn neemt, 
tot zijn overlijden in 1832, zijn taak als 
lid van de Leidse gemeenteraad weer 
op. Ook wordt hij in 18 19 benoemd tot 
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Hoogheemraad van Rijnland , we lke 
functi e hij bekleedt tot 1829. 
Hij overlijdt op Rhijngeest in 1832, 6 1 
jaar oud. De heren RJ. Mees, kassier, 
en C.l. Luzac, advocaat, doen aangifte 
van zijn overlijden bij Burgemeester de 
Malnoë van Noort. 
Aangezien Hoppesleijn kinderloos is 
gestorven wordt de inboedel, met name 
di e in het huis Rapenburg 23, door nota
ri s T. van Bergen beschreven, en ver
kocht voor FI. 3535,80. 

Fig. 3 Ham/lekell illg ell foto Vlm eell lJOrlrel

~'chilclerij Hm Presidelll B. uwe lOr Ati/lard. 

Geschilclerd door Come/i ... KmSell/lll/ ill 

/826. 

B.Lewe 
President : 2 1 juni 18 14 - I maart 18 15 

Jhr. Mr. Dr. Berend Lewe tot Aduard. 
geboren in 1787 te Groningen, is een 
telg uit een roemrijk Gronings geslacht 
(Fig. 3). Sinds de 14<1< eeuw speelt de 
fa milie. met andere fami lies zoals Ren
ge rs, Entens, Sickinghe e .a .. een domi
nante ro l in het bestuur van Stad en 
Ommelanden. Nog in 18 15 dragen van 
de 29 leden van de ' Ridderschap van 
Groningen' zeven de naam Lewe, onder 
wie ook Jhr. Berend. Gezien de opvat
ting van ge lijkheid in de tijd van de pa-



triotten tekent hij a ltijd met 'B. Lewe', 
later soms met ' B. Lewe tot Adu ard '. 
In 1804 staat Lewe ingeschreven als 
student aan de Uni versiteit van Leiden, 
waar hij in 1808 pro moveert tot doctor 
in de rechten. Hij wordt in 18 11 be
noemd tot "vrederechter" (ee n soort 
kantonrechter) in Kanton 111 te Le iden. 
Deze functie bekleedt hij tot 1836. 
In 18 14 valt de keuze op Lewe om Hop
pesteijn op te volgen. " De spoedi gste 
voorziening" is nodi g, en " uw bekende 
talenten" maken dat Lewe de invitatie 
moeilijk kan weigeren. Of het van harte 
gaat is de vraag, wan t acht maanden la
ter neemt hij alweer onts lag. Gezien de 
gang van zaken bij zij n aanste ll ing, ziet 
hij waarschijnl ijk daartoe zijn kans 
schoon. zodra een geschi kte opvolger 
beschikbaar is. 
Na zijn functie als Pres ident te Oegst
geest word t Lewe in 18 16 1id van de 
' Ridderschap van Holland ' . Na mens dit 
gezelschap heeft hij zitt ing in de Pro
vincial e Staten Vim Ho lland van 18 19 
tot 1839. Ook is hij , samen met Hop
pesteijn , lid van de gemeenteraad va n 
Leiden, van 1824 tot zijn overlijden. 
Lewe sterft in 1839, 52 jaar oud, in zijn 
woning aan de Nieuwe Rijn 50, te 
Leiden. Het geslacht Lewe tot Aduard 
sterft uit bij het overl ijden van zijn 
laatste dochter, in 1866. 

Korte terugblik 
De dri e hi erboven beschreven bestu ur
ders van Oegstgeest voldeden volledi g 
aan de toen ge ldende vereisten voor 

openbare functies: ze waren autoritei
ten, en ze waren in goede doen. Toch 
hebben zij , mede door de vaak korte 
bestuu rsperioden, nauwelij ks hun per
soon lijke stempel ku nnen drukken o p 
het beslu ur van de gemeente Oegst
geest. Daarbij ko mt dat zij hun be
stu urstaak als deelt ijdbaan. soms als 
bijbaantje uitoefenden. Hun opdracht 
moet dan ook vooral geweest zij n o m 
de lo pende zaken gaande en op orde te 
ho uden. Daarin zijn ze, in deze veran
derende tijd van onze vaderl andse 
gesc hiedeni s. zeker ges laagd. 

Op I maart 18 15 doet de heerJ .W. de 
Malnoë van Noort zij n intrede als Pres i
dent va n Oegstgeest. Rustiger tijden 
breken aan, en hoewel hij aantreedt als 
' President ', zal hij uiteinde lijk de eerste 
echte ' Burge meester' van Oegstgeest 
worden. 

K.G. Wollllllis 

Uronncn: 
c.c. de Gloppcr-Zuijderl:md: Inventaris 
Archier Oegstgeest en Poc lgeest 1395-
1813: 2004. 
Nederlands Adelboek: het geslacht Lewe. 
p. 209-247: 1998. 
Kroniek van de Stichting geslacht Mees. 
nr. 12. p. 14- 17 (het geslacht Hoppesteij n): 
1957. 
Th . Lunsingh Scheur1cer c.a.: Rapcnburg 
(deel I), p. 4 10-4 11. 43 1: 
R.G. Mansfeld . I. Schöfferr en J. Haak: 
Algemene Geschiedenis der Nederlanden 
(dee l IX), p. 62-74. 129- 153: 1956. 

Rhijllgee.\·/. zomen'crbliif \,{/II G.J. HOIJpe.l"/cijll. F% lIi/2oo3. 
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RUSTHUIS 'ZONNEWEELDE' 
' Karakteristiek-beeldbepalend' wordt ' Zonneweelde', het pand Oranjelaan 2, 
genoemd in de uitgave ' Voorstel tot aanwijzing van waardevolle gebouwen c.a.' 
uit 1987 van de Vereniging Oud Oegstgeest. Het fraaie pand op de hoek van de 
Oranjclaan en de Rhijngeesterstraatweg, schuin tegenover de Sint Willibrord 
kerk, heeft in de loop der tijden verschillende functies gehad: rusthuis, kinder
kliniek, kantoor en internaat. Dit artikel gaat over de bouwen de oorspronke
lijke doelstelling van het gebouw. 

Op 5 mei 1930 werd door A.A. J. YesIer, 
archiiecl te Oegstgeest, een aanvraag tol 
bouwvergun ning ingediend bij de 
Gemeente Oegstgeest '". voor dell bOl/ IV 
\1(11/ eell lalldhl/is m et bestell/mil/g fOl 

RI/stIll/is. op eell terreill geiegeIl ( /(/11 de 
Rhijllgee.~·lerSlra(/ I \IIeg hoek Oralljel(/(III 
Ie Oegslgee.\·, 11001' rekell i llg V(/1/ dell 
Heer Cl. CasIer Ie Leidell . 
De b()II \11k().~'en bedragen 27.500 gIt/.' 

Op 16 mei 1930 werd de bouwvergun
ning door Burgemeester en Wethouders 
verstrekt (A lb. 1 ), Op 7 januari 193 1 ga f 
de ge meent e een ' Bewoonbaarverkl a
ring' voor het gebouw ar, hetgeen bete
kende dat het gebouw gereed was; niet 
lang daarna betrokken de directie van het 
nÎeuwe rusth uis: de heer Coster en zij n 
echtgenote B. Coster-Roos, alsmede de 
eerste bewoners, het pand. (Alb. 2). 

Af b. 1 ·Z.ollllel1 'eelde · in (ulI/bol/w: één 1'(111 tie 

pi/(irel/Illet ofJ.I"clirifr "Oran) q){/rk 1925"èl/ 

he/II/I/l/I'/je rond tie (lOekoll1,wige) ruin : ijn 
reetis aO/lwezig! 

De architect Albert us Adrianus Johannes 
Vester, geboren op 2 januari 1899 te 
Wassenaar, kwam in april 1928 naar 
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Af b. 2 'Zol/l/ell'eeftle' ;1/ 1931. kort I/{/ de 

opfel'eril/g 

Oegstgeest, waar hij zich vestigde op 
Oranjelaan 6. In februa ri 1936 verhui sde 
hij naar het door hemzelf ontworpen hui s 
Terweeweg I . Hij overleed te Oegstgeest 
op 3 november 1939; helaas te jong om 
in de arc hitectenwereld een belangrijke 
fi guur te worden, De gebouwen die naar 
zijn ont werpen in Oegstgeest zijn gere
aliseerd, mogen er zijn , Behal ve 'Zon ne
weelde ' zij n dit de volgende panden: 
• Het landhuis Laan van Oud Poel geest 

13 ( 1934) 
• De herenhui zen Terweeweg I, I a, I b, 

1 C, 3, 3a. 3b en 3c ( 1936). 
'Zonneweelde ' en Laan van Oud Poel 
geest 13 zijn gebouwd in de riante stij l 
van de ' Haagse school' - men denke aan 
de vill a 's in Benoordenhout en MarlOl: 
grote overhangende kappen, stalen ramen 
en strakke lijnen. Ook de invloed van de 
' De Stij l' -groep is aanwezig. 

In de loop der lijden zij n de volgende 
wijzigingen in het uiterlijk van hel ge
bouw aangebracht. In 1936 werd er een 
dakkapel geplaatst (zie de foto op de om
slag va n het oktobemummer 2003 van 



ons blad). Omstreeks 1960 werd de, 
mede beeldbepalende. vér-u itstekende 
lu ifel boven de hoofdi ngang afgebroken 
uit veiligheidsoverwegingen, er zou in
stoningsgevaar zijn . Het heeft overi gens 
grote moeite gekost om hem eraf te krij
gen! (Afb. 3). 
Met de komst van het kantoor van het 
carrosseri e schadebedrij f FOCWA, 
omstreeks 1970, werd het opschrift 
' Rusthui s Zonneweelde' verwijderd. 
In 1972 werd de dakkapel vergroot en in 
1973 werd er een serre gebouwd op het 
grote balkon aan de achterl.ijde. In de 
rx:riode dat er een internaat in het pand 
was gehuisvest, werd een tweede dak
kapel ( 1991 ) aangebracht. 

Zoals gezegd, 'Zonnewee lde' werd 
gebouwd als rusthuis. In de toenmalige 
brochure lezen we: 

Het doel 1'(111 hel rustill/is "Zolllleweel
de" is eell te/Ill is te verschaffen in delf 
meest lI itgebreidell zin VllII dm woord. 
Hiernaast biedt het verzorging ell verple
ging. Opgenomen kWlllell wOlt/ell dl/lI/eJ, 
heeren en echrparelf op leeftijd, die a/
leen dl/llIv m oJ ook door daarmede ge
paard gall/llJe moeilijkheden. ziektelI oJ 
gebrekelI. /Iaast volledig pension ook 
verzorging of verplegillg lIoodig hebbelI . 
Me/l heeft hier /liet Ie doell met eell voor 
dit doel omgebol/lvd heerenill/is. lIeen, dit 
lil/ is is door del/ architecr Alb. A.J. Vesrer 
te Oegstgeest als rl/srllllis ol/rlVorpell. 
Ol/der zijll lOe:iclll is het huis gebouwd, 
ell ook de bil/nel/architectuu r is door 
hem I'er:orgd. Het hllis en :ijll inrichtillg 

Afb.3 Eli/rel' (Illet luifel) 

AjIJA De lil/I 

zijlt lOt ill alle deraiIJ verzorgd. ell Zijll 
berekend op zijn bewo/lerJ. (Ajb.4) 

Het pand was voorl.ien van centrale ver
w.trllling (kolengestookt ) - een noviteit 
in die dagen - en op alle kamers waren 
vaste wastafels met warm en koud stro
mend water. De deuropeni ngen waren 
zonder drempel. Alles was er aan gedaan 
om het begri p ' Rusthuis' concreet vorm 
te geven, niet alleen functionee l, maar 
ook estheti sch: 

Hh t ill het gehee!e huis opvall is de 
mooie, rustige vlakkellverdeelillg. De ar
tistieke kleurellcombinatie en de belich
til/g geven een modem e. opgewekte, 
//laar toch zeer I'lIstige. voomallle llfmos
fee/: Hierdoor heeft mell bereikr, dm ;1/ 
het 1'lI.\'lIlI/i.\· een warllle h"iselijke omge
villg is geschapen, die il/ het geheel geell 
gedachte" opwektaall eel/ gesticht of een 
il/richtillg. "Zol/ lleweelde" is eell ZO/Ill ig 
te/wis. dat del/ toekomstigen bewol/er zal 
lll/ll trekkell. 

Architect en eerste eigenaar van 'Zonne
weelde' konden het goed met elkaar vÎn
den, getuige bijgaande vakantiefoto 
(AIb.5). 

Uronncn: 

GClllccntcOIrchicf Oegstgeest 
- Archief mncur 

A. Coster 

Afl).5 Dc cchtp(lf'l!1I Cm·ter CII Ve.Her ( I'.!.II. I:) 



HET ARCHIEF BELICHT 

Op 7 december 2004 vond in het 
gemeentehuis van Oegstgeest de pre
sentatie van de inventari s (fig. 1) van 
het oudste gedeelte (over de periode 
1395- 18 13) van het archi ef van de 
gemeente plaats . Aan de hand van de 
beschrij vi ngen in deze inventari s kun
nen geïnteresseerde burgers nu snel een 
indruk krijgen wat er nog aan hi storisch 
materiaal over Oegstgeest Ie vinden is. 
Gelukkig verkeert het arc hief vandaag 
de dag in een goede, geordende en toe
gankelijke slaat. Dat is in het verl eden 
wel eens anders geweest! Over de oud
ste geschiedenis van hel archief tasten 
we helaas in het duister. Hel oudste in 
origi neel bewaarde stuk uil hel archief 
dateert van 1395, maar waar het arc hief 
in di e tijd bewaard werd, is onbekend. 
Pas in 1583 komen we iets meer over 
een bewaarplaat s te weten. Er wordt 
geld uitgegeven voor hel maken van een 
"olll/}ochtskist omme olie secretell doel' 
illl/e te sl/lyrel/ ". Secreten zijn geen 
venijnige juffrouwen, maar geheime 
stukken! 
Als in 1686 een wees- en armenhui s 

IlI l'ell/aris \'all hel archief 1'(11/ /395-/8/3 
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wordt aangekocht door de armmeesters, 
mogen de schout en ambachtsbewaar
ders daar ook gebruik van maken. Het 
gaat o m het pand, dat bekend staat a ls 
he t voormalige o ude raadhui s. aan de 
Wijttenbachweg. Daar werd he t archief 
meer dan twee eeuwen lang bewaard. 
Natuurlijk voldeed de archiefruimte 
daar nie t aan de strenge eÎsen van de 
tegenwoordige tijd. In 1882 moeten er 
zelfs voorz ien ingen getroffen worde n 
"in den toestand der ardliefkamel; 
welke door dwmpigl/ol/s is aal/getast ". 
Toen in 1900 het nieuwe ge meentehui s 
aan het Wi lhe lminapark kon worden be
trokken, verbeterde de situatie. Toch 
werd het archief door ruimtegebrek nog 
vele malen verplaatst en lag he t uitei n
delijk in een kleine kluis , waar he t 
klimaat met ventilatieroosters geregeld 
moest worden. Echt ideaal was he t nie t: 
behal ve frisse lucht kwamen er ook 
gerege ld spinnen en zelfs een keer een 
kikker naar binnen. Si nds 1998 beschikt 
de gemeente in het nieuwe ge meente
hu is over een moderne archiefbcwaar
plaats, die geheel aan de wette lijke e i
sen voldoet. De archie fstukken van de 
gemeente liggen nie t meer in een door 
champignons aangetaste arch iefkamer, 
maar zijn waar nod ig gerestaureerd en 
opgeborgen in zuurvrije o mslagen en 
dozen in een goed ge klimati seerde 
bewaarplaats . 
Tot in de 19c eeuw was he t oudste 
gedeelte van hel archi ef s lechts grofweg 
geordend. Stukken betreffende verschil 
lende onderwerpen lagen ieder in een 
e ige n "lOf/liet" van de archiefkast in het 
oude raadhui s. In 1885 gi ng voor het 
eerst een professionele archi varis met 
het oudste archi ef aan de slag: de heer 
Hingman, di e overal in de provincie in 
een sneltre invaart toegangen op archie
ven vervaardigde. Hij bracht - volgens 
sommigen geregeld lichtelijk onder 
invloed van de alcohol - de archiefstuk 
ken onder in verschillende rubri eken. 
Het archi ef was daarmee wel beter 
geordend, maar e r mankeerde nog vee l 
aan. Zo maakte Hingman in zijn inven-



taris een rubriek "Stukken van allerlei 
aard, in chronologische volgorde". Daar 
kon in principe bijna alles onder vallen! 
En onder de rubriek "Stati sti ek" rang
schikte hij stukken over de bomen van 
Herman Boerhaave en de loterij en van 
goud- en zil verwerk. Logisch dat meni 
ge gebruiker met deze invenlari s nog de 
weg in het archier niet kon vinden ! 
In 1987 werd daarom door Hans Ru t
grink , werkzaam bij de toenmalige 
afde ling Interne Zaken van de gemeente 
Oegstgeest, een begin gemaakt met een 
nieuwe inventarisat ie van de stukken tot 
18 13. Wegens andere werkzaamheden 
kon hij dit project niet armaken. Zijn 
voorlopige inventari s we rd uitgebreid 
en aangepast en is nu in boekvoml 
verschenen. 
En dit is niet het e inde: ook van de 
periode 18 13 - 1930 is een inventaris in 
de maak. 
De gemeente Oegstgeest beschikt over 
een eigen archie lb ewaarplaats met een 
eigen archi vari s. Iedereen die het 
archier wil bezoeken, kan daartoe een 

afspraak maken. Naast de rysieke toc
gankelijkheid heert de gemeente Oegst
geest ook oog voor de digitale toegan
kelijkheid van het archier. Op de web
site van de gemeente zijn reeds ge ru ime 
tijd toegangen op de vo lkstellingen van 
1795, J 797 en J 809 en de Liste Civique 
van 18 J I te vinden. Toegangen op de 
registers van de gi.larder van de be las
ting op het trou wen en begraven volgen 
binnenkort . Sinds de jaarwisseling zijn 
ruim J 800 huwelijksakten Vi:ln Oegst
geest via het landelijke genealogische 
zoekprogramma Genlii.ls raadp leegbaar. 
De geboorte- en overlijdensakten zu llen 
in de loop van 2005 volgen. 
Ook de inve ntari s is digitaal te raadple
gen via de website van de gemeente. 
Via de rubriek "Over Oegstgeest" onder 
de subrubriek " Historic" or via het 
product "Archief' in dc productenci:lta
logus. 

Car/a de Glopper-Zlltjderlalld. 
archivaris 

VLIEGERS BIJ HET GROENE KERKJE 
Zestig jaar is het in ons land alweer vrede. Die vrede is echter niet zonder grote 
persoonlijke ofl"ers tot stand gekomen. Stille getuigen daa rvan zijn in Oegstgeest 
de zeventien geallieerden, meest vliegers, die bij elkaar op het kerkhof bij het 
Groene Kerkje begraven zijn en die wij daar elk jaar op 11 november herden
ken. Sommigen kwamen uit Canada en hadden niets met ons conniet te maken. 
Dit is het verhaal van een van hen. 
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Het is even rust ig. Zapre (fi g. I ) leunt 
achterover, maar blijft we l via de plexi
glazen pane len aan de achterLijde van 
het vliegtu ig al ert op wat er buiten ge
beurt . Het was een in rerno, daar in het 
nachte lijk duister boven het Roergebied. 
Een onge loonijk schouwspe l, dat bijna 
mooi zou zijn als het niet zo echt was. 
Onder je, in Dortmund. hel lrage ont-

fig. I Sgt MertuIl End Zopfe. HolI)'II'(}()(1 

Stlll/ios. Sw,klltoo/l . 1940 



ploffen van de zware bommen. Waren 
dat de hunne? Het duu rde even voor de 
twee IOOO-ponders neerkwamen, en dan 
W'lren zij al weer verder. Naast je de ve
nijnige ontploffingen va n het Duitse af
wee rgeschut. dat je wel kon horen maar 
nict zien aankomen, behalve als ze 
lich tspoormuni tie gebruikten. Dan leek 
het op iets dat ze 60 jaar later een laser
show zouden noemen. De hele hemel 
was ermee gevuld , net als met de stralen 
van de enorme zoek lichten. De vijand 
verdedigde het oorl ogsindustriële hart 
van Duitsland uil alle macht. En boven 
je. of liever: aan alle kanten, hoorde je 
het snel aanzwellende gebrom en bijbe
horende mitrailleur- en kanonvuur van 
de vijnndelijke jacht vliegtuigen. Het 
was een woruier als je er doorheen 
kwam. Op de heenweg was het nog re
latief rustig geweest. Zij maakten toen 
dee l uit va n een gigantische luchtvloot. 
826 bommenwerpers. alle toestellen die 
in Engeland en Schotland beschikbaar 
waren. De meeste anderc toestell en wa
ren ze al vlug uit het oog ve rloren, al
leen een deel van hun eigen squad ron 
was nog in de buurt. Ze waren op zich
ze lf aangewezen. All een de dui sternis 
was er om hen te beschennen, en hun 
boordwapens: negen Browning .303 mi 
trai ll eurs: één voor, vier in een koepel 
op de rug van het toeste l en de vier ach
ter van staartschutter Zapfe, Hij hee ft er 
hefti g mee geschoten, maar of hij iets 
geraakt heeft , weet hij niet. 
Nu vliegt de Halifax van Zapfe, de HR 
836, alleen. hun formatie is volled ig uit 
elbar geslagen, Minstens één toestel is 
geraakt en neergestort, van de anderen 
weet hij het niet. Alleen de HR 835 is er 
nog. Ze vliegen broederl ij k naast elkaar. 
eerst gmlt het richting Ape ldoorn. daar
na via Al kmaar en aan de andere kant 
van de Noordzee Flamborough verder 
naar Snai th . hun basis in Yorkshire, 
waar ze om een uur of e lf 's nachts zijn 
opgestegen, Even heeft Zapfe rust. 
Twintig jaar is hij pus, Een jaar ge leden 
deed Zapfe eindexamen. nam hij af
sche id V<l n zijn ru gby club en de kerk . 
en meldde hij zich voor het leger, Hij 
werd mellegernurnrner Ril 39842 inge
lijfd bij de Royal Canad ian Air Force. 
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Hij kreeg een opleiding lot air gunner; 
al op 28 augustus 1942 slaagde hij voor 
de laatste test. Daarna. in Enge land, 
duurde de vervolgopleiding nog het 
langst. hel laatste onderdeel wus een 
cursus vliegen op grote bommenwer
pers. Op 15 mei 1943 rondde Zapfe die 
af. waarna hij als Flight Sergeant werd 
gedetacheerd bij 51 Squadron RAF. 
Nu is het 24 mei 1943 en vliegen ze 
over Ape ldoorn . voorwver Z"lpfe weet. 
Maar in feite is het Arnhem, ze zijn uit 
de koers geraak t. Vermoedelijk is de na
vigmor. landgenoot Henry Freen1<Ul , 
door een treffer gewond ge raakt , Zapfe 
hoort altlli.lll s niets meer van hem via de 
boordradio. Ze naderen dan ook niet 
Alkmaar manr Leiden, Dal weet wel 
Oberfeldwebel Heinz Vi nke die op het 
vli egveld van Bergen met zijn nachtja
ge r omhoog is gecommandeerd. De 
Duitse radar heeft de Halifax opgepikt 
en Vinke wordt er via de rad io feilloos 
naar IOC gepraal. Dat hij net als de bom
menwerper alleen is. deert hem niet. 
Anders dan de mannen in de Hal ifax is 
hij een crvnren piloot op een sne l en 
wendbaar jachtv liegtuig, een Messer
schmitt ME- li D, Hij koerst bedaard 
richting Le iden, Boven wal nu Haas
wijk is, in Oegstgeest, krijgt hij de Hali
fax in hel oog. De eenzame, trage bOJll
menwerper is met zijn nieuwe beman
ning geen partij voor de nu ontketende 
Messerschmitt met Vinke aan de Sluur-

fig, 2 Loet/tie 1'(111 de l/eergeslOrle Halifax HR 

836, De kmll/II/e gl'l'treefJle baan is de gep/an. 
tie Kle)'11 l~rofJijll(l(lII: de dikke : wartige lijllell 
gel 'eli het IH/lfT)(}f/ weer 1'(111 l'oorll/aUge slolell 
il/ (Ie Morl't'lJeI!JOlcler. (Dewi!wlI/ eell topo· 
grafisclIl' k(U/rt gebruikt/eli behoel'(! 1'(/11 de 
(/til/leg I'tlll tie wijk" Ha(lswijk" eil/tl jaren 
:e\'elllig I'()rige eeuw), 



knuppel. Deze schiet de HR 836 om 
02.24 uur neer. Zapfe ziet hem niet 
eens. Heinz Vinke zal hem negen maan
den overl even. 

De neergeschoten bommenwerper komt 
terecht onder het oostelijk eind van de 
Kl eyn Proffij tl aan, tu ssen waar de weg 
li nksaf bu igt en het pleintje met het 
busstat ion (fi g. 2). Een Hali fax is geen 
klein vliegtu ig. De spanwijdte, de 
breedte over de vleuge ls, is 32 meter; 
de grootste lengte is 30 meter. Het ach
terste deel van de romp bl ijft half boven 
de grond uitsteken en kan worden ge
borgen. Het voorste dee l van de romp 
echter, met de vleugels en de cockpit , 
belandt goeddeels onder waar zich nu 
de voortu inen va n de huizen aan de 
zu idzijde van de weg bevinden. De tip 
van de rechter vleuge l en de cockpit ko
men onder het asfalt van de zuidelijke 
rij baan te li ggen, de cockpit ongeveer in 
het midden tussen de beide bochten. 
Ze liggen daar nog. 
Op 27 mei 1943 wordt MerIOn Earl 
Zapfe zonder vee l plicht pleg ingen door 
de Duitsers begraven op het 'military 
cemetery Oestgeestleiden', zoals dat in 
de Canadese krant zal komen te staan 
(fig. 3). 

Zapfe is ni et de enige. Een Hali fax 
bommenwerper in de versie waarom 
het hi er gaat, heeft zeven bemannings
leden. Allen zijn om het leven gekomen. 
Zapfe en zijn coll ega's Green, Black en 
Rochester kunnen gemakke lijk worden 
geborgen en worden op de gebruikelijke 
wij ze begraven. Maar met de andere 
dri e, Freeman, Gibbs en commandant 
Ri gby, ligt het anders. Zij ku nnen niet 
meer afzonderlijk worden geïdentifi 
ceerd. Deze dri e worden daarom geza
menlijk begraven in een dubbelgraf, 
met de drie grafstenen aaneen ge plaatst 
om deze gang van zaken te symboli se
ren. 
Dat is althans de gangbare versie van 
wat er met het cockpi tpersonee l is ge
beurd . Maar de werke lijkheid is anders, 
blijkt uit de concl usies van Dick Bree
dij k d ie daar jarenlang d iepg<land on
derzoek naar heeft gedaan. Het voorste 
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lU~'!/H/ . 1 11(,11'I ' II<J', I \. I 

~1. 1 11\1 '11 
\ 11<.1. 11 ' 'Ij; 

' \'/) \1 , \'-! \1/1 \:,' \)1, l(IJ;., I 
JiJ!1 \ln 1"/' 

fig. 3 Grofsleen 1'(/11 Sgl M.E. Zill)/e op hel 
kerk//Ofbij hel Groene Kerkje. 

deel van de romp is bij het neerkomen 
verder in de d iepte doorgeschoten dan 
de rest van het vliegtuig, tot onder de 
laag klei d ie ter plaatse in Haaswijk ligl. 
De Duitsers, onder wier leiding de man
nen door Nederlanders worden gebor
gen, achten het met de op dat moment 
aanwezige hulpmiddelen niet mogelij k 
om van de drie man nen meer dan enke
le ledematen te bergen. Deze kunnen 
met de techniek van toen en door het 
gebrek aan inzet van de Dui tsers, het is 
1943 en begrafenissen met militaire eer 
zij n er voor de vijand niet meer bij, niet 
worden geïdent ificee rd. De paar gevon
den ledematen, die van twee mensen 
lij ken te zijn , worden in twee kisten bij 
hun we l geborgen coll ega's begrave n 
onder twee krui sen met de tekst 'Onbe
ke nd ' erop, Bij de latere herbeg ra feni s 
worden deze resten in één ki st begra
ven. De li chamen van de laatste drie 
inzittenden blij ven achter in de bodem 
van Haaswij k (fi g.4). 
Naar aan le iding van een onderzoek naar 
vermiste milita iren door dc RAF in 



fig. 4 24 mei 2003. 60 jal/r /mer. BloemelI 
I'oor de zel'ell bemwmil1gs/edel1 op de p/a(l/.~ 

\1"(I(lr tie cockpil \'W/ l/e Hl/ /iflL\" lIog ill lle 
grond zil. 

oktober en november 1945 is er door 
hen tussen 28 december 1945 en 31 
j anuari 1946 nog we l een poging ge
daan tot berging van de rest van het toe
stel. Dat liep echter op niets uit omdat 
ze in het koude, ontoeganke lijke gebied 
op een verkeerd punt de ve le op de 
kaart aangegeven sloten begonnen te 
tell en. Men kwam dus op een verkeerde 
plaats uit, vond niets - we l een motor 
van een ander toestel waarvan de her
komst nog steeds een raadsel is - en 
trok wellicht iets te gemakke lijk de con
clusie dat de restan ten blijkbaar geheel 
waren verbrand. ln werkelijkheid zijn 
romp en staart stuk echter door verschil
lende ooggetuigen in redelijke staat 
waargenomen. 

De bemann ingsleden van de Halifax 
zijn ook niet de enige vliegers die bij 
het Groene Kerkje zijn begraven. 
De bemanningen van twee Bristol 
Blenheims, kleinere bommenwerpers, 
g ingen hen voor, met ieder dri e man te 
betreuren. Na de Halifax stort ten er nog 
twee vliegtuigen neer, een Typhoon en 
een Spitfire, ieder door één man gev lo
gen. De laatste was overigens een 
Nederl ander. Eric Ditmarseh, geboren 
in Semarang, Nederl ands Indië, werd 
lid van de Koninklijke Marine Reserve 
en als Officier Vlieger 3e klasse va n de 
Marine Lucht vam1 Dienst gedetacheerd 
bij het bekende 322 (Dutch) Squadron 
van de RAF. 
Daarnaast was er nog de bemanning van 
een Duitse Ju nkers. De drie inzittenden 
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van di t op 28 jul i 1942 op de grens van 
Leiden en Oegstgeest neergestorte 
vliegtuig zijn aanvanke lijk ook begra
ven bij het Groene Kerkje. Later, in mei 
1948, zijn deze Duitsers overgebracht 
naar Soldatenfriedhof Ysselsteyn bij 
Venray. waarmee het kerkhof bevrijd 
werd van de lugubere Duitse grafmonu
menten. 

De gebeurteni ssen van ruim 60 jaar ge
leden vormen nu voltooid verleden tijd. 
Maar de mannen liggen hier en nu bij 
het Groene Kerkje, of daar in de buurt . 

FH. Ll/gr 

Genmdpleegde bronnen: 
- het dossier ovcr haar broer van Ar/ene 

George-u/Ijl e . St. Alben . Alben a. Canada: 
- Crash Repon HR 836 van D. Breel/ijk: 
- brief van 22 augustus 199 1 van D. 8 reedijk. 

Haarlem. a:m burgemeester en wethouders 
van Ocgstgeest; 

- brief van 23 september 199 1 van burge
meester cn wcthouders van Oegstgeest aan 
D. Breedijk . Haarlem: 

- bricf van 7 apri l 2004. kenmerk Slafn 6. van 
burgemeestcr en wethouders van Oegstgeest 
aan D. Breedijk. Balkbmg: 

- memo van D. Breel/Ijk. Balkbmg. Hel idee 
achter de plaatsing van de bloemen in de 
middenberm van de Kleyn Proffij tl aan. op 
de vroege morgen van 24 mei '94. j uni 
1994. 

- Riel wlI/ Dort en Bert Dries.çell. Oegstgeest 
in bange dagen: 1940- 1945 . Van Dort en 
Dricssen. Oegstgeest 1994: 

- mondelingc informatie van D.A. Megchell'e 
.çr. Oegstgeest. op 30 september 2004: 

- info rmatie pcr telefoon. e-mail en monde
ling van Diek 8reedijk. Balkbmg. 
oktober/november 2004: 

- website Commonwealth War Graves 
Comm ission; 

- wcbsite OorlogsgravenstÎchtÎng. 



DE 'GROENE' RING 

In en rond OEGSTGEEST bevindt 
zich een ' groene ring' van bijna 
aaneengesloten bosperceeltjes en 
parken. Door deze ring bestaat er 
ecn ecoclogische verbindingsstruc
tuur, die van groot belang is voor de 
diversiteit van planten en dieren in 
ons dorp. 

De geschiedenis vun de schakels 
in deze groene keten wordt aan u 
gepresenteerd. Thans is het " Bos van 
Wijckcrsloolh" aan de beurt, waarmee 
de 'groene ring' bijna gesloten is. 

Schema \ '(11/ de 'smelIe ring', ol'crgcllo/llell 

lI i1 hel boekje E/UJl!gce.\" CII Rllijllgee.ff. 

slIlIIellsc.\'teid door Wicbt! IJ/mlw ell KI(I(l.f 

Krijgs/leitl tld. oktober /989. lJe geblokte 
O/uJerclelell 1'(1/1 de:e rillg zijl/ il/ tie I'orige 

(Iflew.'rillgell 1'(lI1 hel rijtlscllrift besprokelI. 

DE GESCHIEDENIS VAN HET BOS 
VAN WIJCKERSLOOTH 

Cypriana 
Hel is lente. lalen we zeggen 1820. 
Cypriana Anna Margaretha van Lely· 
ve ld·van Royen (fig. 1) loopt tevreden 

fig. I : Cy/Jrim/{J AI/IW Margarellw lIa/l LeIJ' 

l'ehl'I'(l1l ROJel/ (/767·1828) zille bordllrell, 

zo Ie ziel/ /liel op haar bllilel/plaal!.' DllyllZÎgr. 

Pa.wel Ol) 1){IIJÎer. 

Slelidijk Musel/III D e LakeI/hal. LeidelI. 
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door de lanen van haar buitenplaats 
Duynzigt. De jonge aanplant van eiken 
en beuken staat er mooi bij en de bosa· 
nemoontjes bloeien. Cypriana is nu 53; 
ruim 15 jaar geleden erfde zij het land· 
goed van haar vader. Als kl ein meisje 
kwam zij hi er al op bezoek bij haar 
grootouders. De bui tenplaats was e i gen~ 

lij k van haar oma. Haar grootvader was 
Adrianus van Royen ( 1704- 1779). 
Hij was hoogleraar in de geneeskunde 
en in de kruidkunde. bovendien was hij 
directeur van de Le idse Hortus Botani
cus geweest, de opvolge r van Boerha
ave. Hij is ni et zo beroemd geworden 
als de vee lzijdige Boerhaave. maar zijn 
directeurschap was van groot belang 
voor de Hortus. In 1736 begonnen 
onder zij n leiding belangrijke uitbrei
dingen: O.a. "een ni euwe broe ikas met 
stookpla::lts" en een "Nieuw Orangie 
Huys", de prachtige oranjerie die nog 
steeds bestaat. In 1740 publiceerde hij 
de befaamde "Florae Leydensis Prodro· 
mus", een voorl opige lijst van planten 



in de Leidse hortus en hun systematiek 
(Linnaeus was een vriend van hem). 
Adrianus van Royen woonde tijdens 
zij n di recteurschap in de d ienstwoni ng 
aan de Nonnensleeg. Hij had het druk 
met zijn werk aan de Universite it en 
voor de Hor1 us, maar hij besteedde ook 
tijd aan de buitenplaats. Er waren al eni 
ge boomgaarden; hij breidde hel land
goed verder uil door d iverse aankopen 
van hooi- en tee lland. Nel als Boer
haave, die Oud Poelgeest beschouwde 
als een dependance van de Hortus, 
gebruikte Van Royen zijn land voor het 
kweken van planten en bomen. In zijn 
ged ichten, d ie hij voor de lo l in het 
Latijn schreef, verleit hij over het 
kweken en verzorgen van inheemse en 
exoti sche gewassen in zijn eigen tuin . 
Terug naa r Cypriana. Haar man over
leed in 1808, haar schoonvader in 1809. 
Rond 1810 werd het tijd om de buiten
plaats in te richten vo lgens de laatste 
mode: de zogenaamde Engelse land
scbapstu in. 1.D. Zocher sr, die d il Iype 
tuinen in Nederl and introduceerde, 
kreeg de opdracht. 

fig. 2: Omwelp \-001" tie blli/cllp/aals DII)"I/zigl 
(laar 1.0. Zoc:he,. SI: (± 1810): lIel Jwortlell is 

linh. Aan de onderkanlloop/ \'(11/ lillks /laar 

recll/s (Ie Rhijngees/erslraa/weg. 

IIIkl en waren-elf op papiel: UII/\-e r.ü/eit.l"bi

bliolheek Leiden. collectie Bo(leI Nl}elllllli.~ . 

Ol'CrgeJlomcJI lIil Cs. OhleJl/)//rger- Ebben. 

e.a. ( /998). 
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Hel ontwerp van Zocher 
In de Universite itsbibl iotheek van 
Leiden wordt , in de collecti e Bodel 
Nijenhuis, een oud ontwerp voor een 
tui n bewaard (fi g. 2). De tekening 
(80 x55 cm) is in zwarIe inkt uitgevoerd 
en met pasteltinten ingek leurd . 
Het noorden is niet aangegeven, er staat 
geen enkele uitl eg bij en er staal ook 
geen naam van een buitenplaats onder. 
Het streepje onderaan gee ft de schaal 
aan in roeden ( I Ned. roede = 10 meter). 
Onder "20 Roede" staat : J.D. Zocher, 
zonder jaartal . 
Het is H. Rijken die heeft gezien dat dil 
ontwerp erg lijkt op het huidige Bos van 
Wijckerslooth . Hel noorden ligt links, 
langs de onderkan t moet men zich de 
Rhij ngeesterstraatweg denken en in de 
bocht recht sboven li gt nu de Loui se de 
Colignylaan. De kronke lende waterpar
tij , links van het midde n in lichtblauw, 
is onmiskenbaar de grote vijver in het 
bos. Op hct rechthoeki gc uitsteekse l aan 
de bovenkant ligt nu hct activilcilencen
trum Jottcm. De donkcrc (roze) recht
hoekjes linksonder vormen de bcbou
wi ng: woonhuis, koetshuis, stallen. 
Het meesl zuidelijke blokje is de oude 
baljuwswoning, het huidige "Klein
Curium". Hel lijk t een betrekkelijk 
bescheiden woning voor zo ' n groot 
landgoed, aanvankelijk di ende deze 
dan ook slecht s als zomerhui s. Het deel 
links van het water wordt nu gehee l in 
beslag genomen door kantorencom
plexen en een scholengemeenschap. 
In de hoek rechtsonder ziet men opval
lende kwartci rkels en vier rechthoeken, 
zoals linksbove n. Toen er nog geen an
dere hu izen of hoge bomen stonden, 
was d it op het zu iden ge legen dee l van 
het terre in nat uurlijk een pracht ige 
plaats voor moestuinen en andere 
kweekbeddcn. Het lij kt mij niet uitge
sloten dat d ie kweekbedden en (lage?) 
kassen al door Adriaan van Royen wa
ren aange legd. Op mooie zomerdagen 
kon Cypriana, voor wie Zocher dit 
ont werp maaktc , kiezen uit meerdere 
prieeltjes om thee te drinken, wat te 
borduren of een boekje te lezen. 
Na haar overl ijden werden haar bezit
tingen als volgt tc koop aangebodcn in 



de Opregte Haarlemsche Courant : 
Eelle zeer aangenamell Bllitellplaals, 
genaamd Duinzigt ". gelegen aal! de ll 
Heerellweg ollder Oegstgeest, een half 
111 /1' van de Swd Leyden H' communica
tie door eel/e vaart met de Haarlemmer 
Trekvaart, met deszelf~ hecht, sterk en 
weldoortimmerd modem zomer- en will 
terverblijf, voorzien W/II onderscheidene 
behangen kmI/ers, deserIkameI; meiden
el/ kl/echtskalllel; m ime keuken, kelder. 
zolders ell verdere cOlllmoditeitell, mi
me ruillllwllslI'ollil/g. stal/illg 1I00r zes 
paarden, koetsllll is, koestal, schuren. 
koepeltje. scllllitel/huis, blVeikassell , 
gOlldvischkom. vijvers, slillgerbosschell , 
met EI/gels plml/soen naar dell lIieulV
steil .Wluwk aal/gelegd. moezerij, en 
eell groot aal/wl veel dragende vrucht
bOO/liell , 

Het begin en hel einde 
Het woord ba lj uwswoning is gevallen, 
dat vraagt om uit leg. Op een kopie van 
een kaart ui t 1653 van Johannes Oou, 
"geswoore Lantmeeter" (fi g. 3), zien 
wij een omgekeerde V die gevormd 
wordt door " Den Heere Weg" links en 
"De lijlse weg" rechts. (Dit zijn nu de 

}ig. 3: Uiu nede Ui f een kopie I'llll een kal/rt 
1I1111 Johal/I/es DOIl. De 1(ll1(Ierijen W I/1 Jolwn 
KnOl/er (1653): IJeI /lOon/en is bOllen 

IlI kt up lH/pier. Gemeenrearchief Leiden. 
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fig , 4: Dllill':.igl te Oegstgeest, lIit: Ge:.;gle" in 
de O/lI.wrekell 1'011 's Grm'enlwge en Leyden, 
lIl/m' (Ie notl/ur geteekend en op .~teen gebragl 

door PJ. Llltger,\', met geschiedkundige 
(/(lIIleekellingen (loor W1. Hofdijk ( /855. 
fo csimile ui/glll'e 1979), 

Rh ij ngeesterstraatweg en de Wijtten
bachweg). Het noorden is boven. Langs 
de Heere Weg (oude heirweg) liggen 
drie hu isjes onder e lkaar; bij het mid
delste hu isje staat: "de balju van Oest
geest" . De baljuw Anlhony van Dort 
monl kocht d il huis in 1646 en zijn 
opvo lgers gingen ook in d il huis wonen. 
Maar in 1709 kwam het in handen van 
de dominee Petrus van der Upwich. 
Later koopt deze o.a. de percelen Een 
F; de herberg Graeff Maurits (ten zui
den van de baljuwswoni ng) hoorde er 
al bij . Zo is hij e igenl ij k de grond legger 
van de bu itenplaats d ie door de voorou
ders van Cypriana verder is uitgebreid. 
Voor het gemak sla ik een paar eigena
ren over en kom dan terecht bij de 
bisschop naar wie hel bos genoemd is. 
Cornelius Ludovicus baron van Wijker
slooth ( 1786-1851 ) volgde de priester
opleiding aan het Groot-Seminarie in 
Warmond waar hij , vij f j aar na zij n wij
d ing, hoogleraar in de Theologie werd. 
In die tijd bestonden er geen bisdom
men in Nederland , de katho lieken wer
den rechtstreeks door Rome bestuurd. 
Toch benoemde Paus Gregorius XVI in 
1832 de hoogleraar Va n Wij kersloOlh 
tot bisschop van Curium. gelegen op 
Cyprus. Zo werd Van Wijkerslooth de 
eerste Nederl andse bisschop na de 
Reformat ie . Hij hoefde nooit naar zijn 
bisdom op Cyprus maar hij had de 
rechtsmacht om door heel Nederland 



priesters te wijden en kerken in te zege
nen. De bisschop had eni g famili ekapi 
taal en kocht in 1834 de buitenplaats 
Duinzigt. Hij wi lde er een seminarium 
stichten, maar eerst li et hij een mooie 
villa met een huiskapel bouwen in hel 
bos. Op de steendruk van LUIgers 
(fig . 4) kunnen wij zien hoe d icht de 
jonge bosaanplant rondom het huis 
stond. De waterparl ijen werden uitge
breid . Het was prett ig brevieren langs 
de lanen van Zocher. 
Op verzoek van de bisschop kwamen de 
zusters Franciscanessen naar Oegstgeest 
en in 1850 werd een bewaarschool 
opgericht. Een jaar later overleed de 
bisschop. De zusters Franciscanessen 
gingen door: na de bewaarschool kwam 
er een naaischool, in 1853 was het 
Wees- en Oudeliedenhuis gereed. 
Er kwa m een gestic ht voor oude dames, 
een school voor schipperskinde ren. 
De ene vleugel na de andere werd 
gebouwd. Na de grote bloe i volgde een 
periode van terugva l. De Franciscanes
sen bleven tot 1989. Over dit tijdvak 
zijn meerdere boekjes verschenen. 
Na de dood van bisschop Van Wijker
slooth werd zijn villa bewoond door de 
directeur van hel weeshuis, de heer 
Van Essen. De villa deed ook dienst als 
gastenverblijf. Nadat ook de heer Van 
Essen was overleden, in 1870, werd de 
vi ll a niel meer onderhouden. In 1915 
was hij zo bouwvallig dat hij moest 
worden afgebroken. Het seminarie is 
er nooi t gekomen. 
Van de andere gebouwen di e leeg kwa
men te staan na het vertrek van school
kinderen, van oude dames en van de 

fig. 5: De kronkelcnde walel1'artij met (Ie 
gebuuwen 1'(11/ (Ie zu<~te ,..~ Frmll:ÜClIne.Hell 

en link.\- Klein CuriuIII (2004). 
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fig. 6: De beuken/alill (2004). 

zusters, is meer bewaard gebleven. 
Diverse kathol ieke organisaties vonden 
er onderdak tot 2000, nu zijn het luxe 
kantoren geworden. Het kantorencom
plex heet Duinzigt, de duinen kun je 
helaas niet meer zien. Hel kleine toren
tje van de kapel piekt nog parmantig 
boven de daken (fig . 5). Via een ontei
geningsprocedure met medewerking 
van de eigenaresse kreeg de gemeente 
Oegstgeest het naastgelegen bos - "een 
lustpark met twee vijvers"- in e igen
dom in 1948. 

Het lust park, de oude lanen 
Wie over de oude uitgesleten pade n va n 
hel Bos van WijckersloOlh loopt en om 
zich heen kijkt kan genieten van een 
stati ge beukenlaan (fi g. 6). Er staat in 
dit laantje een eik verstopt. Langs ande
re paden staan knoestige oude tot zeer 
oude eiken. Deze e iken en beuken ge
ven aan dat hel bos op een oude strand
wa l, een geest, li gt. Hier en daar st.UUl 



wat berken en een paar robinia's d ie zo 
mooi bloeien, hoog in de lucht, en met 
hun lichtgroene samengestelde bladeren 
voor wat afwissel ing zorgen. Er zijn 
ook nog een paar mooie kastanjes. 
De ondergroei bestaat voornamelijk uit 
hulst di e onderdak biedt aan allerlei 
klei ne vogeltjes. Als je ge luk hebt, kun 
je in de winter in di e hulst wel eens een 
goudhaantje ontdekken. Dat is een 
grappig piepklein vogeltje met een ge le 
kruinstreep, dat als een kolibrie in de 
lucht kan hangen om wiue plukjes wol
lui s van de onderkant van de huIstblaad
jes te plukken. Je hoort alt ijd wel de 
mezen of een roodborstj e, een winter
koninkje, een enkele keer het boomkrui 
pertje. In december beginnen de spech
ten al te roffe len om hun territoria af te 
bakenen. Dan zijn er gaaien en eksters, 
houtdui ven en een paar trouwe kraaien. 
Wie je niet ziet en ook niet hoort dat 
zijn de nach tdieren: ege ls, bosmuizen 
en vleermuizen. Wel vier soorten vleer
muizen vli egen er in ons bos. Erg nutti 
ge diertjes want het zij n insecteneters, 
een klein vleermuisje eet op een nacht 
minstens 500 mugge n. en verder doen 
ze geen vlieg kwaad. 
Er zijn niet zulke spec taculaire ve lden 
bosanemoontjes als in Oud Poelgeest 
Illaar ze zijn er wel, net al s de sneeuw
klokjes, de wilde hyacin ten, de narcis
sen en hel speenkruid . Wat later in het 
voorjaar staat het fluitekruid bijna 
manshoog. 
Heel vee l verschill ende soorten padde
stoelen zijn cr ook, nog steeds. Die pad-

fig. 7: De IXl(/(Je.woe!ellkaart I't/ll Me). 

Wil/em.fe (19 (6). 

ZlI'(lrie ell gdlell/rlt' illkt 0/) lx/pier. 

Gemet'lItetlrr:llief Oegl'lgeest. A rr:llief \.'(II! 

(Ie gemeente ol'er tIe per;()(le 1930- 1990, 

(/00.\' /43. 
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destoe len waren juffrouw Willemse ook 
al opgevallen. In 19 15 kwam Antonia 
Eli zabeth Maria Willemse naar Oegst
geest. Op vierent wintigjarige leeftijd 
werd zij onderwijzeres aan de lagere 
schoolDuinzich t. Zij was de eerste 
niet-re ligieuze leerkracht. later werd zij 
hoofd van de school. Juffrouw Willem
se woonde ni et op Duinzicht. maar in 
een slmat in de buurt, en ik stel me zo 
voor dat zij iedere dag door het bos liep. 
Er wordt over haar ve rteld dat zij veel 
van de natuur hie ld, In 19 16 tekende zij 
een "Plattegrond van het Bosch Duin
zigt" (lig . 7), De tekening bestaat uit 
zwarte en gekl eurde inkt op een vel 
lichtbruin dun karton (20x30 cm). Het 
noorden ligt recht s. aan de bovenkant 
moeten wij de Rhijngeesterstraatweg 
denken. Cijfers geven de vindplaatsen 
V'lll paddestoelen aan. Op de achterkant 
staat een lange rij met 58 namen in een 
keurig maar zeer klein handschrift, de 
rode inkt is bijna verbleekt. Het recht
hoekje boven in de rechterhelft van de 
kaart gee ft (in rood potlood) de plaats 
aan va n het zogenoemde paleisje van 
de bisschop. Het bijna zui vere cirke ltje 
linksbove n moet welhaast hettheekoe
pcltje zijn dat in sommige stukken ge
noemd wordt. Het nog klei nere c irkeltje 
ernaast is ongetwijfeld de enonne beuk 
die daar nog steeds staat. In 1953 ging 
juffrouw Wi llemse met pensioen. Toen 
zij in 197 1 naar Bergen op Zoom ging 
ve rhui zen schonk zij haar kaartje aan 
het Gemeentearchief. Wat aardig dat 
het bewaard is gebleven. 
En nu is het weer lente, 2005, de beu
ken lopen uit. U kunt een wandelingetje 
maken in de voetsporen van een ade l
lijke bisschop. Sta even sti l bij de dikste 
eik die vast ouder is dan 200 jaar en 
denk aan een rijke weduwe die met haar 
tijd mee ging. Hoe schoon is het bos 
van Cypriana , 

M.M. Wesselillg. 
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WIE WEET WAAR EN/OF WANNEER? 
Over hel jaar van de bouw van de werk
plaats van de vorige opgave (hier nog
maals afgebeeld in afb. I) hebben we 
geen zekerbeid gekregen: waarschijnlijk 
rond 1930. Wel weten we dat de heer 
Anton Amersfoort (zonder "van") bel 
gebouw vanaf 1938 huurde van een 
zekere heer La Lau, die een van de 
aannemers was d ie won ingen aan de 
Groene Steeg (thans Rijnzicht weg) 
heeft gebouwd. 

afb, I '!ïmmelfabriek /Jllitenhw, Olule Rijn· 

:idllll'cg 40 Oeg.sgteest 
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Anton Amersfoort , wiens broer reeds 
een timmerwerkplaats had aan de 
Dorpsstraat 46 (waar lOt enkele jaren le
rug een autospuiterij gevest igd is ge
weest), begon aan de Oude Rijnzicht
weg 40 de afgebeelde timmerfabriek 
"Buitenlust", waar onder meer hou ten 
elementen voor de woningbouw werden 
gefabriceerd, zoal s kozij nen , dorpe ls, 
vensterbanken en dergelijke. Op de 
oude foto uit ± 1942 staan van rechts 
naar links de heer Anton Amersfoort ; de 
toenmalige boekhoudster; een onbekend 
persoon; en de heer Uijlenbroek, die 



afb. 2 HlI idig ge/JOIIII' {/(I/I til' Oude Rijll:;clll

weg I, 2342 BA Ol'g.Wgl'l.'SI 

houten bouwelementen in de menie 
zelle. De andere twee pe rsonen. li nks 
op de fOIO, zijn ons niet bekend. 
Vermoedelijk door hel stoppen van 
bouwactiviteiten is het timmerbedrij f in 
de Tweede Wereldoorlog beë indigd. 
Na de oorlog hebben de gebroeders 
Breuring er gedurende ongevee r vier 
jaren een meubelfabriek gehad. 
Omstreeks 1950 werd het terre in aange
kocht door het Kat wij kse aannemersbe
drijf van De Lange en Van der Plas. di e 
er, na afbraak van de meubel- en tim
merfabriek, de huidige werkplaats heb
ben gebouwd. Dit aannemersbedrijf is 
in 1979 terugve rhu isd naar Katwijk. 
waarna de bekende Leidse fabrikant van 

aanhangwagens. Anthon Schalkers. van 
de Beestenm .. rkt naar deze we rkplaats 
verhui sde (afb. 2). Inmiddels heeft zijn 
broer Peter in de we rkplaats ernansl een 
autoschadebedrij f. 
Uiterst links op de foto is de betonnen 
dakrand zichtb'lar van het e lektric iteits
huisje V<lll de vroegere "S LF' (S tede
lijke Lichtfabrieken. zie pij l op afb, 2) 
dat hier kennelijk vóór dc oorlog al 
stond. en thans nog staat. Het is dus 
zeker deze lfde locatie: alleen hel hui s
nummer is ve randerd: van 40 in I. 
Voor hel verzamelen van al deze gege
ve ns is de redactie dank ve rschuldigd 
aan de heren Wout Koppers. Herman 
Meijer, Frans Uij lenbroek en Nico van 
der Voort . 

UW STRAATNAAM VERKLAARD 
Nom:' IN OEZE RU/JRIEK IVOROEN AI.LEEN IJlE STRAATNAMEN BEHANIJEI.D 

DIE OP EEN OF I\NOERE MANIER SAMENHANGEN /111:.7' DE GESCHIEDENIS VAN OEG!)TGEEST 

ZOUTKEETLAAN 
Straat in ' Het Oude Dorp', 
genoemd mlar de zoutziederij! 
zoutkeet die hier gevestigd was 
von 1842-co. 1947. 

Toen het Oegstgeester Kanaal werd 
gegraven, dat Oegstgeest mei de zee 
zou verb inden. vroeg dc firma Van Rijn 
en Comp. tc Delft vergunning om in 
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Oegstgeest aan dit kanaa l een zout zie
derij van twee pannen op te richten. 
Deze vergunn ing werd op 5 'lpril 1842 
door Gedepu tee rde Stilten van Zuid
Holland verleend. Er werd ove rigens 
maar één pan in bedrij f geste ld. 
In november van hetze lfde jaar vroeg 
de heer A.N. Corneli ssen vergunn ing 
om een zoutziederij va n dri e pannen op 
Ie ri chten. Nader ondert.oek V~1Il het 



fis. I Rekening I'l//l defa. SOl/lIIai" & Co. 

!'oor tie gellleellle Oeg.l'/gee.w {//IIlO J 886. 

gemeentebestuur wees uit , dat het hi er 
eigenlijk ni et ging om het oprichten van 
een tweede ziederij , maar om uitbrei 
ding van de bestaande. De heer 
Corneli ssen was de nieuwe e igenaar, in 
compagnie met de zoon va n de vorige 
eigenaar Van Rijn. In de loop van 1843 
werden twee van de drie nieuwe pannen 
in gebru ik gesteld. 
AI spoedig werden deze nieuwe pannen 
overgenomen door de firma Barnaard 
en Terwee. De oude pan van Van Rij n 
stond ondertussen al geruime tijd stil. 
Als de gemeente in rebru ari 1844 kl ach
ten ontvangt vall omwonenden over de 
rookoverlast. wordt de hee r Terwee 
hierover door de burgemeester onder
houden. Hij be loon de schoorstenen 
minstens eens per week te zu ll en lalen 
vegen. De vorige eigenaar zou dat 
hebben nage laten, vandaar de rook! 
De kl ac hten houden echter aan. In mid
dels is ook de derde pan van de fi rma 
Barn aard en Terwee klaargekomen. 
De pan van Van Rijn is in handen geko
men van Jhr. E. Tjarda van Starken
borgh Stachouwer en weer in gebruik 
gesteld, zodat er nu vier pannen functio
neren op een beperkte ruimte. Tenslotte 
besluiten de Gedeputeerde Staten ze lf 
één uit hun midden naar Oegstgeest af 
te vaard igen om alle betrokkenen ze lf te 
horen en de sit uatie in ogenschouw te 
nemen. 

IO'A"'TQQ,t 
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Kennelij k resultee rt 
dat in een overgang 
van steenkool op 
turf als brandstof. 
De rook van tu rf 
werd als minder 
hinderl ijk ervaren 
dan die vall steen
kolen. (Dat zal dan 
wel 'vetkoor zijn 
geweest. die een 
veile roet laag doet 
neerdalen op wo
ningen, wasgoed en 
gewassen.) Een 
nadeel van turf is 

de vonkenregen die deze verspreid t. 
In 1850 le idt dat tot brand in de zout
ziederij . 
Bij een nieuwc klacht van omwoncnden 
in 1864 blijk t de zoutzicderij in handen 
te zijn V.Hl de fi rma Soumain en De 
Koning (zie fi g. I). 
In 1894 vragen de Gebr. Christiaansc 
vergunning voor de uit breid ing van de 
zoutkeet door het plaatsen van een 
stoomwcrklU ig voor het oppompen van 
water en het maken van electrisch licht. 
Vier j aar later staat het bedrijr op naam 
van HJ . Eijndhoven, en in 1903 op 
naam van J.P.M . Kok. Na Kok komt in 
1906 BJ .M. Kortmann. en in 1938 is 
het H.ERM. Kortmann. die per I 
november de Firma BJ .M. Kort mann 
vlh H.P.M. Kok Zout ziederij "Het 
Anker" overdraagt aan Jhr. c.c. Röell. 
directeu r vall de N.V. De Leidsche 
Zoutkeet vlh Weyland en de Fremery. 
Dat is in fe ite het einde van de Oegst
geester zoutziederij . (Het eigenl ij ke 
'z ieden' was trouwens al eerder beë in
digd. toen het zeezout onder dwang van 
de overheid we rd ve rvangen door het 
(Boekelo-)zout uit de bodem.) 
Nog enige tijd huurt De Leidscbe 
Zout keet de bedrij fsge bouwe n van 
Kortmann. die dan zaken doet onder de 
naam Firma De Bolder. Na ontruiming 
van de zout magazij nen stic ht De Bolder 
hi er een jac ht we rf. 

G. D.M. Scli ll'ellcke 

Brol/: Gemeentearchief Oegstgeest; 
ArchiefN. V. De Leidse/Ie Zoutkeet. 
;n Gemeellrean:hief LeidelI. 
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