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‘Heb je wel gezien dat de kerk

niet precies oost-west ligt?’

Dat had ik niet. Ik was er,

eerlijk gezegd, van uitgegaan

dat dit wel het geval was. Maar

Gerard had het uitgezocht. Hij

wilde er toen en daar niets van

zeggen, maar hij gaf mij een

bruine kwarto envelop mee

waarin een dicht getypt epistel zat waaruit wel zou

blijken wat hij bedoelde.

Dat tekende Gerard Schwencke: een bescheiden en

nauwkeurig mens. En vriendelijk, natuurlijk. Hij wist

wel dat ik niet naar de kerkligging gekeken had, hij

had het concept van mijn passage over het Groene

Kerkje gelezen dat ik hem voor commentaar gegeven

had, maar wilde mij de gelegenheid geven te zeggen

dat ik het niet belangrijk vond, quod non. Zijn beschei-

denheid was spreekwoordelijk, nooit drong hij zich op

de voorgrond, zijn academische graad was weinigen

bekend. Ook over zijn nauwkeurigheid hoefde

niemand zich zorgen te maken. Wat Gerard schreef,

dat stond.

Van de 92 jaar dat Gerardus David Marcellus

Schwencke geleefd heeft, heb ik hem een jaar of

twintig gekend, de periode dat wij beiden actief waren

binnen de VOO. Tot die periode zal ik mij beperken;

beschrijving van zijn uiterst gevarieerde levensloop

daarvóór zou vele bladzijden vergen.

Vanaf de oprichting van de VOO was hij erbij

betrokken, als lid van de Werkgroep Historie. Daarbij

schreef hij vanaf het eerste nummer van het tijdschrift

artikelen van allerlei aard, vaak met een kerkelijke

insteek, en natuurlijk de schier oneindige reeks ‘Uw

straatnaam verklaard’. Toen hij uiteindelijk zag

aankomen dat die redelijkerwijs niet zou kunnen

worden voltooid, stelde hij een manuscript samen

waarin alle straatnamen van Oegstgeest aan de beurt

kwamen. Daar ging hij vervolgens op zijn geheel eigen

wijze mee om: hij gaf het zonder vooroverleg aan

Marise Spieksma met de woorden ‘kijk maar of je er

een boekje van kunt maken, ik hoef er verder niets

meer mee te maken te hebben’. Marise, aanvankelijk

enigszins gepikeerd over deze gang van zaken, stortte

zich op het zoeken van ‘plaatjes’ erbij en zo werd het

toch nog een gezamenlijk product. Van Abtspoelhof naar

Zoutkeetlaan, ‘uw straatnaam verklaard’, een van de

grootste succesproducties van de VOO.

Eerder hadden wij Gerard al leren kenen van zijn

belangrijke bijdrage aan de geschiedenis van de kerk

in Oegstgeest, Willibrords erven. Daarnaast schreef hij

informatieve brochures over Oud-Poelgeest en het

Groene Kerkje. Zijn magnum opus echter is naar zijn

aard maar bij weinigen bekend: Rond de Oegstgeester

Achterbuurt. Aanzet tot een bebouwings- en bewoningsge-

schiedenis van een belangrijk stukje oud Oegstgeest. In 250

pagina’s geeft hij een doorwrochte en op kadastrale

punten uitputtende geschiedenis van het stuk Oegst-

geest tussen Rhijngeesterstraatweg en Wijttenbachweg

van 1615 tot 1832. Om de naam ‘Achterbuurt’ in de

titel zal hij de nodige binnenpret hebben gehad (in de

stukken is hij die naam maar één keer tegengekomen,

met een positieve connotatie); het woord ‘aanzet’ in de

ondertitel staat er volledig ten onrechte. In zijn voor-

woord hoopt hij met de publicatie anderen te prik-

kelen verder onderzoek ter hand te nemen. Dat is

verschillende keren gebeurd en zal in de toekomst

ongetwijfeld nog vaker gebeuren.

Tegen het eind van zijn historische carrière wijdde

Gerard zich aan het inventariseren van het archief van

de Hervormde Gemeente. Hij maakte het uiteindelijk,

samen met zijn vrouw Adrie, ook geschikt voor opne-

ming in het gemeentearchief. In die tijd heb ik bij hem

een plattegrond ‘ontvreemd’ van het kerkhof bij het

Groene Kerkje, waarvan geen ander exemplaar bestond

en die daarom de Pauluskerk, waar hij toen lag, niet

uit mocht. Het ding was zo groot dat ik er bij een

architect in Leiden een lichtdruk van moest laten

maken. Ik mocht hem niet meenemen, maar Gerard

dacht niet dat hij er het komende uur erg op zou

letten. Zo is het toch nog goed gekomen.

Gerard Schwencke is 92 jaar geworden, wat betekent

dat hij met zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel

geluk heeft gekend, maar ook dat persoonlijk leed

hem niet bespaard is gebleven. Nog niet zo lang

geleden heeft hij zijn oudste kind moeten begraven en

in de allerlaatste jaren liet zijn geest hem geleidelijk

in de steek. 

Een waardevol mens is heengegaan. Hij ruste in vrede.

Freek Lugt

In memoriam 

Gerard Schwencke 1925-2018
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Inleiding

Hoofdstuk 5 van de Canon van Oegstgeest getiteld

1399. Fusie met Poelgeest. Een oude bestuurlijke herinde-

ling, schetst, samen met hoofdstuk 3, de bestuur-

lijke ontwikkeling van de ambachten Oegstgeest en Poel-

geest die in de 11e eeuw waren ontstaan op twee

eeuwenoude natuurlijke strandwallen. In 1399 vond een

belangrijke bestuurlijke reorganisatie en herindeling

plaats. De graaf voegde het ambacht Poelgeest bij Oegst-

geest en beleende de ambachtsheer van Oegstgeest in twee

etappes met de hoge rechtspraak, na afscheiding van het

Zandambacht. Conclusie: Sindsdien was het ambacht [Oegst-

geest] een ‘hoge heerlijkheid’ (36). In Het goed van Oegstgeest

roept Freek Lugt hetzelfde beeld op (158-162).

De canon maakt nieuwsgierig en nodigt uit tot verder

historisch onderzoek. Dat draagt bij, als het goed is, tot

nadere invulling, soms bijstelling van een geschiedbeeld.

In deze en een volgende bijdrage laat ik zien dat de

bestuurlijke ontwikkeling minder rechtlijnig verliep dan

voorgesteld. Uiteindelijk zal Oegstgeest zich pas in 1625,

na een moeizaam proces, manifesteren als één geïnte-

greerde en hoge heerlijkheid.

Anders dan in de steden was kenmerkend voor het platte-

land dat het schoutambt voor de lage jurisdictie en het

baljuwsambt voor de hoge jurisdictie werden gefeodali-

seerd, en wel vanaf de13e, respectievelijk de 14e eeuw. Dat

hield in dat de graaf van Holland met name de adel

beleende met overheidsgezag over een bepaald territoir of

grondgebied. In deze bijdrage analyseer ik deze parallelle,

maar onderling onafhankelijke, processen in de periode

1250-1500, in een volgende bijdrage de periode 1500-1625.

Belening met de lage jurisdictie, feodalisering

van het schoutambt

Het woord ambacht heeft zijn oorsprong in het schou-

tambt van de lage jurisdictie (rechtspraak en bestuur).

Later werd het woord ook gebruikt voor het rechtsgebied,

het territoir van de schout. In de lage rechtspraak werd hij

bijgestaan door asing en buren (in 1577 vervangen door

schepenen): civiele zaken en kleine boetstraffelijke zaken

met een maximale boete van 42 stuivers.

Aanvankelijk stelde de graaf rechtstreeks schouten aan,

maar vanaf het eind van de 12e eeuw gaf hij als leenheer

ambachten in erfleen aan leenmannen. De leenman was

ambachtsheer van een heerlijkheid, geen afzetbare ambte-

naar. Het object van het leen was overheidsgezag, namelijk

de rechtsmacht van de schout over het grondgebied van

een ambacht. Belening met een heerlijkheid was dus niet

hetzelfde als feodale grondeigendom waarbij de leenman

een stuk grond in leen hield van een leenheer.

Wanneer en hoe de feodalisering van de ambachten Oegst-

geest en Poelgeest zich voltrok is niet precies bekend. Gege-

vens ontbreken in de grafelijke leenregisters. Het eerste

document dat repte van een ambachtsheer van Oegstgeest

dateert van 1297, zonder echter een naam te noemen.

Aangenomen wordt dat Willem van Oegstgeest de

ambachtsheerlijkheid in achterleen hield van zijn broer

Jacob, burggraaf van Leiden. Beiden werden genoemd in

deze overeenkomst van 1297 over het onderhoud van de

brug bij het Groene Kerkje. Vanaf circa 1340 waren de

heren Van Wassenaar ambachtsheer van Oegstgeest en

tevens burggraaf van Leiden, aldus de grafelijke leenregis-

ters.

Afb. 1. De leenman (links) legt een eed van trouw af in handen van

de leenheer (miniatuur ontleend aan Wikimedia).

Deze leenregisters bevatten geen spoor van een ambachts-

heer van Poelgeest. Daaruit mag evenwel niet zonder meer

de conclusie getrokken worden dat het ambacht nooit in

leen was uitgegeven. Freek Lugt presenteert een reeks

heren van Poelgeest die vanaf 1150 ambachtsheer van Poel-

geest waren (Het goed, 172/3, 176-179). Hij levert daarvoor

geen bewijs, maar verwijst alleen naar bronnen waaruit

blijkt dat zij de allodiale (grond)eigendom hadden van de

4

Ontstaan en ontwikkeling 
van de lage en hoge jurisdictie in
Oegstgeest, deel 1: 1250-1500
Door Eke Poortinga
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hofstede Oud-Poelgeest, later de feodale eigendom in leen

van de heren van Wassenaar. (Allodiaal betekent vrij van

een leenheer, feodaal afhankelijk van een leenheer.) Lugt

leest vervolgens in een oorkonde van 17 maart 1399,

waarin de graaf samenvoeging van de lage rechtbanken

van Oegstgeest en Poelgeest aankondigde, een fusie van de

ambachtsheerlijkheden Oegstgeest en Poelgeest. Daardoor

zag Filips van Wassenaar zijn ambachtsheerlijkheid Oegst-

geest vermeerderd met de ambachtsheerlijkheid Poelgeest,

bij gelijktijdig verval van de toenmalige ambachtsheer van

Poelgeest (158/9, 178). Deze fusieoorkonde was volgens Lugt

onderdeel van een cluster oorkondes uit 1399 dat één grote

bestuurlijke reorganisatie beoogde, met als sluitstuk

vermeerdering van de ambachtsheer van Oegstgeest met

een deel van de hoge jurisdictie en in de 15e eeuw met de

rest.

Deze voorstelling is gewrongen en niet voor de hand

liggend. Afgaand op de tekst en op degene(n) aan wie de

norm in de fusieoorkonde was gericht – graaf Albrecht van

Beieren verleende een gunst aan onze goede lieden van de

ambachten van Oegstgeest en Poelgeest –, was deze

oorkonde niet bedoeld als begunstiging (belening) van de

ene ambachtsheer ten koste van een andere. De leen-

brieven van leenvolgers geven hiervan geen blijk. Ten

tweede werd deze gunst op 17 maart 1399 verleend door

graaf Albrecht van Beieren, terwijl Willem van Oostervant

negen dagen eerder (8 maart 1399) de heer van Wassenaar

belening met een deel van de hoge jurisdictie beloofde

zodra hij graaf werd.

Er zijn betere opties denkbaar, maar in dit korte bestek

weid ik hier niet over uit. Zelf neig ik ernaar dat de

ambachtsheer van Oegstgeest al vóór 1399 de heerlijkheid

van Poelgeest (mondeling of schriftelijk) in leen had

gekregen. Er was dan sprake van een personele unie, met

het gemak dat hij voor beide ambachten dezelfde schout

kon aanstellen en dat ook deed. Samenvoeging van de

rechtbanken betekende een lastenverlichting voor de

buren die verplicht waren elke twee weken aan de rechts-

zittingen deel te nemen. De rechtspositie van de ambachts-

heren, hun personele leenverhouding met de graaf, veran-

derde niet. Dus wel een fusie van de rechtbanken maar

niet van de ambachtsheerlijkheden.

Op 14 april 1447 gaf ambachtsheer Jacob van Wassenaar de

lage jurisdictie (schoutambacht) van Oegstgeest (hier en

hierna in de betekenis van Oegstgeest en Poelgeest samen)

in achterleen aan Dirck Boudijnsz van Swieten (1400-1482);

over hem straks meer.

Belening met de hoge jurisdictie, feodalisering

van het baljuwsambt

Medio de 13e eeuw verdeelde graaf Willem II het platteland

van het graafschap Holland in een aantal baljuwsdis-

tricten. Ik beperk mij tot het baljuwschap Rijnland. Tot de

competentie van de baljuw behoorde de hoge rechtspraak:

zware strafzaken waarop lijfstraffen stonden, inclusief

doodstraf en verbanning, en hoger beroep in civiele zaken.

Evenals het schoutambt raakte op het platteland het

baljuwsambt gefeodaliseerd, maar wel later en terughou-

dender. Ook hier was het object van het leen overheids-

gezag. Een bepaald territoir werd dan geëximeerd, dat is

losgemaakt uit het baljuwschap Rijnland doordat de graaf

een leenman beleende met de hoge jurisdictie. De leenman

werd vrijheer van een hoge of vrije heerlijkheid. Hier moest

de baljuw van Rijnland plaatsmaken voor een baljuw die

de vrijheer had benoemd. De vrijheer mocht het ambt ook

zelf uitoefenen maar dat gebeurde meestal niet.

De bestuurlijk organisatie op het platteland was onder-

hevig aan veranderingen. Lenen waren niet alleen erfelijk

maar ook vervreemdbaar. Zij konden worden verkocht of

in achterleen uitgegeven – na toestemming van de graaf –,

maar ook vervallen en zo terugkeren in de boezem van de

leenheer. De verhoudingen waren soms ingewikkeld. Vaak

zag een ambachtsheer de lage jurisdictie in zijn ambacht

vermeerderd met de hoge jurisdictie, maar op deze regel

bestonden vele uitzonderingen. Eén persoon kon vrijheer

zijn van een deel van een ambacht, en omgekeerd kon één

persoon vrijheer zijn van meerdere heerlijkheden.

Afb. 2. Links: gipsafgietsel zegel van graaf Willem II van Holland.

Rechts: papieren afdruk zegelstempel van het Baljuwschap Rijn-

land met omschrift sigillum curiae Rhenolandiae, zegel van

het Hof van Rijnland, anoniem (Museum De Lakenhal, Leiden,

inv.nrs. 4580 en 3732).

De heren van Wassenaar beleend met de hoge

jurisdictie (1399-1405)

Tot het jaar 1405 behoorde Oegstgeest in zijn geheel tot

het rechtsgebied van de baljuw van Rijnland. Op 8 maart

1399 beleende Willem van Oostervant, zoon van graaf

Albrecht van Beieren, Filips van Wassenaar met de lage en

hoge jurisdictie van Het Zand, toen behorend tot het

ambacht Oegstgeest waarvan Filips ambachtsheer was.

Tegelijkertijd droeg Filips de hofstede Het Zand met 34

morgen grond in eigendom op aan Willem om haar in leen

terug te krijgen. Op dezelfde dag beloofde Willem van

Oostervant vermeerdering van een deel van Oegstgeest met

de hoge jurisdictie.

Uiteraard kon wel de omzetting van vrije grondeigendom

in feodale grondeigendom van de hofstede al in 1399

plaatsvinden, maar niet de uitgifte in leen van de hoge

heerlijkheid van Het Zand en een deel van Oegstgeest.

5
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Willem van Oostervant was immers nog geen graaf. Het

was een belening onder de opschortende voorwaarde dat

hij zijn vader opvolgde als graaf, en zo gebeurde het ook.

Op 16 december 1404 overleed graaf Albrecht en op 12

februari 1405 beleende graaf Willem VI Filips van Wasse-

naar met de beloofde jurisdicties.

De feodaliseringpolitiek van Willem van Oostervant, de

latere graaf Willem VI (1405-1417), wordt begrijpelijk tegen

de achtergrond van de Hoekse en Kabeljauwse twisten. De

Kabeljauwen steunden graaf Albrecht, de Hoeken diens

zoon Willem. Na de moord in 1392 op Aleid van Poelgeest,

de geliefde van de graaf, verbande de graaf 51 Hoekse

edelen wegens vermeende medeplichtigheid, onder wie

zijn eigen zoon Willem en diens vertrouweling Filips van

Wassenaar. Na de verzoening van graaf Albrecht met zijn

zoon in 1394 volgde in 1396 verzoening met de andere

ballingen. Zij kregen hun bezittingen terug voor zover niet

vernield of vervreemd.

Uitgifte in leen van hoge en ambachtsheerlijkheden

leverde graven niet alleen geld op maar was tevens een

middel om machtige landadel aan zich te binden en onder-

geschikt te maken. Dat ging vaak gepaard met gelijktijdige

feodalisering van grondeigendom, zoals in 1399 met de

hofstede het Zand gebeurde: de vrije, allodiale eigendom

werd omgezet in feodale eigendom. Hetzelfde gebeurde

met de hofstede Paddenpoel die Filips in 1403 (weer) als

allodiale eigendom had teruggekocht. De feodalisering

gebeurde op 12 februari 1405, dus op dezelfde dag dat

graaf Willem VI de toegezegde belening met de jurisdicties

effectueerde.

De grenzen van de hoge heerlijkheid Het Zand en

(een deel van) Oegstgeest

De oorkonden van 8 maart 1399 gaven omschrijvingen van

de grondgebieden van het Zandambacht en de hoge heer-

lijkheid van Oegstgeest.

De omtrek van het Zand (vergelijk Canon, achterin:

annexatie-kaart nummer 3, 1399), ten oosten van Katwijk aan

de Rijn en ten zuiden van Rijnsburg, viel samen met de

grenzen van de hofstede het Zand met 34 morgen land en

verklaart de grillige vorm: westwairt die afterweijde streckende

toten uutkante van den Rijn, oistwaert streckende ten Wail toe,

noirtwaert streckende ten uutkant van den Vliet, zuutwairt also

verre als die afterweijde gaet (Eerdbeek-Claasen, 116). Met Wail

werd bedoeld het watertje lopend vanaf de Vliet naar het

zuiden richting de Sandtlaan. Op de kaart van Floris

Balthasars van 1615 (afb. 3) staat links van dit watertje:

scheijt (grens).

Het territoir van de hoge heerlijkheid van een deel van

Oegstgeest werd omschreven als: oistwaert van den Wale in ‘t

ambocht van Oegstgeest toter uterste stienbrugge toe van Reyns-

burch bi der kerke van Oegstgeest, zuutwaert an beyden siden van

den wege, also verre als die Hoffstede van Oegstgeest strecket, en

noirtwaert toter wtkant van de Vliet (Kluit, 276).

Met de stienbrugge van Reynsburch werd bedoeld de eerderge-

noemde brug bij het Groene Kerkje over de Rijnsburger

Vliet, die de abdij van Rijnsburg had laten graven in de 12e

of 13e eeuw en die in 1840 is vervangen door het Oegst-

geester kanaal.

Vanaf de kerkbrug naar het zuiden liep de hoge heerlijk-

heid door aan beide zijden van de weg (Herenweg, tegen-

woordig Dorpsstraat en Rhijngeesterstraatweg), en wel tot

zover die hoffstede van Oegstgeest strecket. Bij de huidige lezer

zal geen belletje gaan rinkelen. Ik geef een hypothese. Op

de kaart van Jacob Coenzoon (1550) zijn die percelen van

de Oudenhof aangegeven die feodale grondeigendom

waren van de heren van Wassenaar, in leen van de graaf.

Het meest zuidelijke perceel, nummer 20, ter hoogte van

Ora et Labora (Terweeweg 53) is daar aangeduid als graven -

akker. Het wordt in de legenda omschreven als een smalle

strook land ghehieten tscraven acker ende is dat sceijt vande

heerlicheijt van oest geest ende is doergaens drie roe breet ende is

ghelegen tuijschen beyde wegen ende an beyde sijden (afb. 4).

Belangrijk hierin is dat de gravenakker de grens genoemd

werd van de heerlijkheid Oegstgeest, lopend tussen de

Rhijngeesterstraatweg en Terweeweg – ter hoogte van de

Oranjelaan en de Waldeck Pyrmontlaan – en ook buiten

beide wegen. Ook de kaart van Pieter Jansz Dou (1615)

duidde dit perceel aan als gravenakker (beide kaarten: Poor-

tinga, 4-6).

Vanaf deze grens liep volgens de oorkonde de hoge heer-

lijkheid noirtwaert toter wtkant van de Vliet, waar de Rijns-

burger Vliet uitkwam in de Leede bij Warmond.

Als deze interpretatie klopt, dan komt Fockema Andreae

met de Kerkbuurt als indicatie van dit deel van de hoge

6

Afb. 3. Floris Balthasar, Zandambacht 1615 (Hoogheemraadschap

Rijnland A-4188).
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heerlijkheid Oegstgeest in de buurt (264). De interpretatie

van Lugt (Het goed, 161) dat hier onder Kerkbuurt moet

worden verstaan Kerkwerve – ten noorden van de Rijns-

burger Vliet tot de grens met Sassenheim –, is evident

onjuist.

De hoge jurisdictie in de rest van Oegstgeest

Uit het voorgaande wordt één ding duidelijk. Grote, niet

aaneengesloten delen van Oegstgeest vormden rond 1400

geen vrije heerlijkheid, en vielen nog steeds onder de

rechtsmacht van de baljuw van Rijnland. In de loop van de

15e eeuw kwam hierin verandering. Een precieze datum is

niet te vinden in de grafelijke registers, maar uit een leen-

brief van een leenvolger blijkt dat op enig moment in de

15e eeuw de hoge jurisdictie van het andere deel van Oegst-

geest ten deel viel aan Dirck Boudijnsz van Swieten (1400-

1482) – zijn vader was een bastaardbroer van de Boudijn

van Swieten die het klooster Mariënpoel stichtte. Hij kocht

in 1439 de hofstede Endegeest, die hij vanaf 1448 geheel in

leen hield van Jacob van Wassenaar. Zoals eerder gezegd,

had Van Swieten in 1447 ook van hem de lage jurisdictie

van Oegstgeest in achterleen gekregen.

Op landsniveau bekleedde Van Swieten ambtelijke functies

in dienst van Filips de Goede (1428-1467). Aan het Hof van

Holland klom hij tussen 1428-1463 op van secretaris tot

griffier en tenslotte raadsheer. Het Repertorium van ambts-

dragers noemt hem, een beetje merkwaardig maar niet

misplaatst, heer van Endegeest en Oegstgeest, Poelgeest. Graaf

Filips de Goede beloonde hem waarschijnlijk voor zijn

trouwe dienst met de hoge heerlijkheid van Oegstgeest,

uitgezonderd het deel dat aan de heer Van Wassenaar

toekwam. Van Swieten overleed in 1482 zonder kinderen

na te laten. Zijn nalatenschap werd verdeeld over de nako-

melingen van zijn overleden zusters.

Slotopmerking

Bij leven had Dirck van Swieten, die sinds 1439 kasteelheer

was van Endegeest, de ambachtsheerlijkheid Oegstgeest

(inclusief Poelgeest) in achterleen van de Van Wassenaars

en de helft van de hoge heerlijkheid in leen van de graaf.

De andere helft was een grafelijk leen dat aan de Van

Wassenaars toekwam.

Deel 2 van mijn bijdrage zal een analyse geven van de

verdere ontwikkeling van beide jurisdicties tot circa 1625,

het moment waarop de stad Leiden de volledige jurisdictie

van Oegstgeest, de lage en de hoge, definitief in handen

kreeg. �

Bronnen

n Canon van Oegstgeest, derde druk 2009, redactie Freek Lugt en Marise

Spieksma-Boezeman.

n M.L.H. Eerdbeek-Claasen, Het Zant en zijne bewoners, Leids Jaarboekje

22 (1930) 105-138.

n S.J. Fockema Andreae, Middeleeuwsch Oegstgeest, Tijdschrift voor

Geschiedenis 50 (1935) 256-275.

n C. Hoek, Leenkamer Hof te Wassenaar, 1226-1744, 1978 en 1986.

n J.C. Kort, Repertorium op de grafelijke lenen in Rijnland, 1222-1650, 1987-

1990.

n Adriaan Kluit, Historie der Hollandsche Staatsregeling tot aan het jaar

1795, Amsterdam 1805-1805, deel V.

n Freek Lugt, Het goed van Oestgeest, tweede druk 2010.

n Eke Poortinga, De heilige eik als rechtsplaats, OO november 2017, 4-

6.

n Repertorium van ambtsdragers en ambtenaren 1428-1861, online raadpleeg-

baar.
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Afb. 5. Floris Balthasar, kaart Oegstgeest 1615 (Hoogheemraad-

schap Rijnland A-4186).

Afb. 4. Jacob Coenzoon, kaart van 1550, beschrijving perceel 20.
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Uit het archief gelicht

Eenheidsworst in Oegstgeest
Door Carla de Glopper-Zuijderland

Een eeuw geleden ging de Eerste Wereldoorlog zijn

vierde jaar in. Nederland was neutraal, maar de

oorlog leidde ook hier tot grote problemen. Vooral

de voedselschaarste werd nijpend.

In het gemeentearchief van Oegstgeest worden diverse

documenten bewaard die iets van deze schaarste laten

zien. Een drietal voorbeelden:

Op 4 juni 1918 geeft de weduwe van slager Dolle aan de

gemeenteraad te kennen dat zij door de tijdsomstandigheden

haar bedrijf nagenoeg tot stilstand gedoemd ziet, terwijl zij zich

door bevoorrechting van anderen achter gesteld rekent bij de

distribueering zoowel van visch als vleeschwaren. Wel is haar

indertijd de verkoop van bokking toegewezen, doch door den

slechten toestand van die visch heeft zij in plaats van eenige winst

te behalen nog aanzienlijke schade moeten lijden. (…) Bij de laatste

distributie van eenheidsworst werd haar wederom een onevenredig

deel toegewezen.

Tegenwoordig kennen wij eenheidsworst alleen nog in over-

drachtelijke zin, maar ooit was het echte worst die bestond

uit vleesafval en de goedkoopste onderdelen van slacht-

dieren: wangvlees, gekookte longen, ingewanden en darm -

vet. Nadat de minister van Landbouw, Handel en Nijverheid

in maart 1918 al het vlees had gerantsoeneerd, werd een

maand later de eenheidsworst geïntroduceerd. Per week

was voor iedere Nederlander 100 gram worst beschikbaar.

Ook een commissie uit de Christelijke en Katholieke Arbei-

dersbevolking richt zich tot de gemeenteraad met een brief

waarin wordt aangegeven dat

de toestand der arbeiders met den dag ernstiger wordt; dat steeds

door de enorme prijsverhooging van de noodzakelijke levensbe-

hoefte het leven voor de arbeidende bevolking steeds ongunstiger

wordt; dat ook de hoogen prijzen der brandstoffen ertoe bijdragen

dat het verdiende loon niet voldoende is om de groote uitgaven

noodig voor het levensonderhoud te dekken.

In april 1918 krijgt de burge-

meester van Oegstgeest een brief

toegestuurd, afkomstig van de

minister van Landbouw, Nijver-

heid en Handel.

Van deskundige zijde is er bij mij op

aangedrongen, het broodrantsoen van

250 gram voor krankzinnigen te hand-

haven.

Deze ongelukkigen, wier gebrek aan

geestelijken weerstand sterker voedsel

noodzakelijk maakt en die de oorzaken

niet kunnen beseffen van den

verlengden duur der broodkaart,

behooren hun vroeger rantsoen te

behouden.

Ik verzoek U daarom voor de krankzin-

nigen, verpleegd in het gesticht Ende-

geest in Uwe gemeente, voor zoover ten

behoeve van de verpleegden brood-

kaarten worden uitgereikt, met ingang

van het 45e tijdvak per 14 dagen één

broodkaart en één aanvullingskaart

beschikbaar te stellen. �

De slagerij van Hofman, tot 1922 de slagerij van Dolle, op de hoek van de Geversstraat en de

Deutzstraat rond 1925.
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Iets LugtigsHardleers

A chter de Laurentiuskerk in Rijnsburg ligt een graf-

kelder. Daarin zijn in 1975 zestien achtste- tot

elfde-eeuwse skeletten bijgezet. De oudste twaalf

waren van forsgebouwde mannen, van wie sommigen

geheelde botbreuken vertoonden en een andere een gat in

zijn schedel had. Dat is in 1996 vastgesteld door een groep

van drie deskundigen, onder wie onze dorpsgenoot George

Maat, bekend van de MH17-ramp en de laatste rustplaats

van Boerhaave. Later heeft toparcheoloog Menno Dijkstra

geconstateerd dat de mannen begraven waren geweest

vlakbuiten de kapel die toen in de burcht van Rijnsburg

stond. Het zullen dan ook gesneuvelde soldaten zijn die

naast de kapel hun laatste rustplaats hebben gekregen.

Onlangs echter is naast de kerk een bord geplaatst waaruit

iets anders blijkt. Er staat onder meer dat zich hier het

Mausoleum (sic) bevindt waarin ‘verschillende leden van

het Grafelijke Hollandse Huis’ zijn bijgezet. Geen vroeg-

middeleeuwse  mannen dus, maar leden van het grafelijk

huis. Hoe is dit te verklaren?

In 1949 heeft een team van Groningse archeologen een

opgraving gedaan naar de abdijkerk die er heeft gestaan.

Bekend is dat in deze kerk leden van de grafelijke familie

zijn bijgezet, waaronder graaf Floris V. Toen dan ook de

skeletten waren gevonden, was de eerste gedachte: dat

moeten de graven zijn! Of dat inderdaad zo was, zou

worden uitgezocht door een Groningse keel- neus- en

oorarts, B.K.S. Dijkstra, die als hobby forensische pathologie

had. Hij legde de skeletten in kisten, zette ze in de gang

van zijn praktijkwoning en begon zijn onderzoek. Na 25

jaar stilte maakte hij bekend dat de skeletten toebehoorden

aan zes graven en gravinnen en enkele familieleden. In

1975 zijn de skeletten in aanwezigheid van koningin

Juliana bijgezet in de hiervoor gebouwde grafkelder. In het

rapport dat Dijkstra vier jaar later publiceerde stond minu-

tieus beschreven wie wie was, aan welke ziektes ze hadden

geleden en waaraan ze waren overleden. Van de moord op

Floris V bijvoorbeeld produceerde hij een bloedstollende

reconstructie; aan de beschadiging van een schedel kon hij

zien met welk type lans deze was toegebracht.

Vragen van archeologen die bij de opgraving waren

geweest, hoe te verklaren was dat lichamen die in de kerk

waren begraven onder de kerk werden gevonden, terwijl de

voor de bouw van de kerk boven de graven gelegde opho-

ginglaag geen tekenen van beroering vertoonde, wuifde

Dijkstra weg. Het onderzoek waaruit was gebleken dat de

geraamten honderden jaren ouder waren dan die van de

grafelijke familie moesten zijn, pareerde hij met de stel-

ling dat de graven altijd veel vis aten. Dat klinkt gek maar

er zit wel iets in: een in zee levend organisme wordt name-

lijk bij dit soort onderzoek veel ouder gedateerd dan het in

feite is. Door bovengemiddelde visconsumptie kan de

schijnbare leeftijd van een geraamte daardoor hoger

uitvallen dan de werkelijke leeftijd. Meer dan zo’n 150 jaar

verschil is echter bij middeleeuwse skeletten nooit gecon-

stateerd; bij elders begraven leden van de grafelijke familie

is een dergelijk verschil nooit vastgesteld. De onderzoekers

hebben er niettemin terdege rekening mee gehouden.

Archeologen en andere deskundigen konden de conclusies

van Dijkstra niet accepteren en hebben de bedoelde profes-

sionals bereid gevonden opnieuw onderzoek te doen. Dat

hebben zij gedaan, met toestemming van de gemeente

Rijnsburg. Het is onthutsend te lezen hoe en in welke mate

de conclusies van Maat en de zijnen afwijken van die van

Dijkstra. Na verontwaardigde tegenwerpingen van Dijkstra

hebben uiteindelijk deskundigen van de Rijksdienst voor

het Oudheidkundig Bodemonderzoek de gebruikte onder-

zoeksmethoden goedgekeurd.

Wetenschappelijk staat dus vast dat in de grafkelder geen

Hollandse graven liggen maar Karolingische vechters-

bazen. De gemeentelijke overheid heeft echter de litera-

tuur niet bijgehouden, of is verkeerd voorgelicht, en heeft

de alternatieve werkelijkheid van Dijkstra op het bord

gezet. Wel hebben ze op een ander bord, ergens achteraf,

nog iets van de controverse Dijkstra-Maat laten zien. Daar

krijgen evenwel de Dijkstraïsten het laatste woord, inhou-

dende dat de deskundigen een belangrijk aspect van het

onderzoek vergeten zijn. Dit is evident niet het geval.

Gelukkig is het alleen maar een kwestie van een paar

borden met een verkeerde tekst. De schade kan dus

eenvoudig worden hersteld. �

Bronnen

n E.H.P. Cordfunke, K. van der Borg en G.J.R. Maat, ‘De skeletten uit

het grafmonument te Rijnsburg: een hernieuwd onderzoek’, Bulletin

KNOB 1998-1, 1-14.

n B.K.S. Dijkstra, Graven en gravinnen van het Hollandse Huis, Zutphen

1979.

n M.F.P. Dijkstra, Rondom de mondingen van Rijn & Maas, Leiden 2011,

125, 511-513.

n Freek Lugt, Het goed van Oestgeest, tweede druk, Leiden 2010, 76.

n Groene Amsterdammer 12 juni 1996.Deel van het informatiebord in Rijnsburg.
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Door Freek van Beetz

Literatuurliefhebber, schrijver en slavist Jan Paul

Hinrichs verhuisde kort na de eeuwwisseling van

Leiden naar Oegstgeest. In 2011 verhuisde hij binnen

het dorp opnieuw. Vanuit zijn nieuwe woning keek hij uit

op het dak van De Olmen. Het uitzicht op dat markante

huis intrigeerde hem. Dat vormde één van de aanzetten tot

zijn naspeuringen naar de betekenis van ons dorp in het

literaire erfgoed van Nederland. Al snel besefte Jan Paul

Hinrichs dat de ruimtelijke ordening van ons dorp iets

heel bijzonders te bieden heeft. Hij nam zich voor te onder-

zoeken hoe Oegstgeest in teksten van auteurs wordt

verbeeld: welke sporen heeft het dorp in hun romans,

gedichten en herinneringen nagelaten.

Aanleiding voor zijn speurwerk was een roman die hij,

kort na die verhuizing, meenam op een vakantie: Terug

naar Oegstgeest, van Jan Wolkers. De kleuren en geuren, de

herkenbare huizen en straten, prikkelden hem na te gaan

welke verwijzingen naar plekken en associaties met Oegst-

geest terug te vinden zijn in het werk van andere Neder-

landse auteurs, van wie hij soms wel – maar ook vaak niet

– een band met ons dorp vermoedde.

Die zoektocht resulteerde in het boeiend en mooi

geschreven boek De poëzie van een enclave. Hinrichs voert ons

niet alleen langs de bekende (ex-) dorpsgenoten Jan

Wolkers en F.B. Hotz en langs de bijzondere huizen,

gebouwen en lanen die ze in hun boeken hebben

beschreven – en die daarmee ook een plek hebben

gekregen in de verbeelding van hun lezers. Maar ook tal

van andere auteurs, die niet eerder met Oegstgeest in

verband zijn gebracht, zoals Albert Verweij, Nescio, Jan

Arends, Gerrit Achterberg, E. du Perron en vele anderen,

blijken in hun werken impressies te hebben vastgelegd van

hun verblijf hier. Reden genoeg voor een gesprek met Jan

Paul Hinrichs.

Natuurlijk is Jan Wolkers’ naam voorgoed met die van zijn

geboorteplaats verbonden. ‘Met de krachtige titel Terug

naar Oegstgeest heeft hij dit dorp en het dorpsbeeld voor

altijd een unieke en bijzondere plek gegeven in de verbeel-

ding van mensen. Alhoewel Wolkers in zijn geboorteplaats

geen regel heeft geschreven,’ zegt Hinrichs, ‘schreef dorps-

genoot F.B. Hotz hier alles.’

Deze Oegstgeester auteur van verhalen waarin hij de

wereld van Oegstgeest zo onmiskenbaar persoonlijk en

indringend heeft vastgelegd, leidde hem naar J. van Ouds-

hoorn, en diens jeugdherinneringen aan De Olmen. Want

1 0

De poëzie van een enclave
Oegstgeest in de literatuur

Afb. 1. Huize De Olmen eind 19e eeuw waar de schrijver J. van

Oudshoorn (Jan Koos Feylbrief) als kind in die tijd (waarschijnlijk)

logeerde (digitaal fotoarchief Oegstgeest).

Afb. 2. Juffermanstraat, jaren 30. Hier woonde de schrijver

F.B. Hotz (digitaal fotoarchief Oegstgeest).
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naast zijn bewondering voor J.B. Hotz, is Hinrichs ook een

groot liefhebber van het werk van de nu bijna vergeten J.

van Oudshoorn (pseudoniem van Jan Koos Feijlbrief), die

eind 19e eeuw als kind bij familie in De Olmen logeerde.

Al spoedig bleek Hinrichs dat hij een literaire goudader

had aangeboord. Hij liet zich daarbij overigens niet

beperken tot de huidige gemeentegrenzen: ‘de annexaties

in de vorige eeuw maken immers voor de plek van ons

dorp in de werken van de schrijvers en dichters niets uit!’

Steeds meer raakte Hinrichs ervan doordrongen op een

historische plek te wonen en van dat besef maakt hij de

lezer op aanstekelijke wijze deelgenoot.

De reconstructie van Van Oudshoorn’s jeugdherinneringen

in diens roman Willem Mertens’ levensspiegel is een prachtig

voorbeeld van de grondige naspeuringen die Hinrichs

verrichtte en waarvan hij ons met ingetogen enthousi-

asme, beeldend verwoord laat meegenieten.

Hinrichs is ervan overtuigd dat Oegstgeest dankzij deze

schrijvers een unieke plaats in de Nederlandse literatuur

heeft gekregen, of, zoals hij zelf zegt: ‘Oegstgeest is de lite-

rair wellicht het meest tot de verbeelding sprekende vier-

kante kilometer van Nederland.’ En misschien is dat ook

wel bevorderd door de komst van de tram, die in het werk

van Hotz zo’n belangrijke plaats inneemt. Met het

verdwijnen daarvan (en van de beeldbepalende palen en

bovenleidingen) ging voor Hotz iets van de allure verloren:

Oegstgeest werd er in zijn ogen als het ware provincialer

door.

Het zijn dit soort observaties van auteurs die je je eigen

woonplaats met een andere blik laten zien en beleven. Het

Groene Kerkje, De Beukenhof, de Jelgersmakliniek, Oud-

Poelgeest en het Wilhelminapark; al die Oegstgeester

plekken krijgen door de ogen en met de pen van al die

schrijvers en dichters meer betekenis en diepgang. Zo kan

ik bijvoorbeeld niet meer langs de plataan in het Oranje-

park lopen, zonder daarbij aan E. du Perron te denken.

Het is verleidelijk om in dit artikel verder in te gaan op al

die verschillende schrijvers en dichters en hun bijzondere

relatie en ervaringen met Oegstgeest en – een enkele maal

– hun ontmoetingen met elkaar (Hotz, Wolkers, Hella

Haasse, Maarten Biesheuvel, Willem Brakman, W.F.

Hermans, J.B. Charles). Sommigen woonden hier, anderen

waren er voor kortere tijd, enkelen – en niet de minsten –

verbleven op Endegeest en Rhijngeest, als patiënt of als

arts. En allen legden hun herinneringen en ervaringen,

soms verholen, vast. 

Het levert allemaal markante episodes op in dit kleine,

maar zo aanstekelijke boek(je) De poëzie van een enclave

(uitgegeven door De Wilde Tomaat). Met Jan Paul Hinrichs

zou ik willen zeggen: lees hoe Oegstgeest een plek vond in

het werk van een opmerkelijk grote groep schrijvers en

dichters. �

1 1

Afb. 3. Met het verdwijnen van de tram met die beeldbepalende

palen en bovenleidingen verloor Oegstgeest in de ogen van Hotz

iets aan allure (digitaal fotoarchief Oegstgeest). 

Afb. 4. De plataan waaraan E. du Perron herinneringen bewaarde

(digitaal fotoarchief Oegstgeest).
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Een vertrouwd gezicht. Koos

met stofjas aan het werk in

zijn tuin aan de Terweeweg. 

Koos kwam in 1930 ter
wereld in een katholiek
gezin op de boerderij
gelegen aan de Achterweg,
nu Wijttenbachweg 75. Hij
was het derde kind van een

gezin met tien kinderen, in totaal vier jongens en zes
meisjes. Vader was een boerenzoon die geboren werd op
de boerderij bij Endegeest, achter de Julianaschool tegen
het bos van Nieuw Rhijngeest aan. Moeder was een
dochter van bollenkweker Gerard Lubbe, die met zijn
gezin in boerderij Actaea woonde, de man van de
befaamde Oegstgeester narcis, de Narcissus ‘Actaea’.

Grootvader Jacobus de Groot boerde op

Endegeest

De boerderij waar Cornelis Willebrordus, de vader

van Koos, opgroeide is er al lang niet meer. Koos

heeft aan die boerderij niet veel herinneringen, hij

was een jaar of drie toen zijn grootouders verhuisden. Een

foto wijst uit dat zijn opa koeien had en aan huis, naast

‘natte zuivel’ – dat is dus melk – ook door hem zelf

gemaakte kaas en boter verkocht. Hij hield varkens en er

stonden ook afgekeurde dienstpaarden die een onderdeel

waren van een onderzoek van professor Van Calcar. ‘Die

professors hebben altijd iets aparts: zo hield een professor

eens een etentje voor een kluppie. Wat aten ze? Brandne-

telsoep en toen ze weg gingen stonden ze in de rij voor de

wc!’ Hoe dan ook waren de paarden een welkome bijver-

dienste voor het gezin, dat ten slotte uit zestien personen

bestond, vader, moeder en veertien kinderen. De boerderij

op Endegeest moest elk jaar opnieuw gehuurd worden en

was vanwege de ligging, niet ver van de Leidse veemarkt,

een ideale plek. Omdat het huren van de boerderij bij

Endegeest steeds duurder werd en de sneeuw ’s winters

door het dak heen kwam, verhuisde de familie van de opa

van Koos naar boerderij Ora et Labora aan de Terweeweg.

Daar kon je altijd nog dertig koeien houden, die in de

zomer op het land van Endegeest graasden. De hooiberg in

de tuin staat er niet voor niets.

Vader Cornelis de Groot keek uit over een lege

polder tot aan Warmond toe

Cornelis Willebrordus trouwde in 1926 met Gijsbertha

Maria Lubbe en kreeg bij wijze van huwelijksuitzet een

hond mee, die nog lang dienst heeft gedaan bij het halen

en bezorgen van melk. Hij ging met zijn bruid op de boer-

derij aan de Achterweg wonen, had geen cent, maar kreeg

op gunstige voorwaarden – vanwege het grote vertrouwen

1 2

Oegstgeestenaren aan het woord

Hoe de melkkar verdween uit
Oegstgeest
Door José Niekus en Marijke Teppema

Wie heeft er niet over de Terweeweg gereden en zich bij de hoek met de Emmalaan wel eens afgevraagd: ‘Wie is toch die man in
die stofjas, die daar stevig in de weer is met een spade en bonenstaken staat te planten?’ Die man is Koos de Groot. Hij is
geboren en getogen in Oegstgeest, heeft zijn wortels in twee gerespecteerde oude Oegstgeester boerenfamilies, heeft hard
gezwoegd in het leven en heeft zichtbaar genoten van alles wat dit toenmalige agrarische dorp te bieden had.

Boerderij Endegeest waar de grootvader van Koos, Jac. de Groot,

boerde en de vader van Koos, Cornelis, opgroeide. De boerderij lag

aan de Endegeesterstraatweg, een tiental meters schuin achter de

voormalige Julianaschool. De boerderij is de jaren dertig van de

twintigste eeuw afgebroken (circa 1905, digitaal fotoarchief Oegst-

geest).
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dat de notaris in Cornelis stelde – hypotheek op grond en

boerderij toebehorend aan wethouder en projectontwikke-

laar avant la lettre Hein Rubenkamp.

Een boerderij aan de rand van de bewoonde wereld: musjes

en zwaluwen te over en je kon over de landerijen tot

Warmond aan toe kijken. Vader Cornelis hield geen koeien

meer en ging verder als melkslijter. Dat klinkt eenvoudiger

dan het is. Want waar kwam de melk dan vandaan? Koos

lachend: ‘Van de koe!’ Natuurlijk van de koe, maar de melk

moest wel gehaald van koeien in Sassenheim, eerst met de

hondenkar, later met paard en wagen. Kilometers maken

dus. Melk in bussen van veertig, vijftig kilo. Met een

enorme zwaai stond zo’n bus dan op de kar. Als jongeman

wilde je je wel bewijzen maar een liesbreuk lag op de loer.

‘Weet je waarom je eerst tegen een bus trapte voordat je

hem optilde? Als het een lege bus was, vertilde je je en was

de liesbreuk een feit.’ Vader maakte ook kaas en boter. De

karnemelk of wei, dat wat overblijft van de melk na het

boter maken, voerde hij aan zijn varkens, die in een schuur

zaten aan de overkant bij de huidige Bijdorplaan.

Boter, kaas en eieren

Toentertijd liep de leerplicht tot veertien jaar en na zijn

achtste leerjaar in Leiden ging Koos bij zijn eigen vader in

dienst. Dit was het echte werk! ’s Ochtends om vijf uur de

bestellingen klaar zetten, zaterdags zelfs vroeger, om vier

uur, en op zondag drie uur lang rekeningen schrijven. Kaas

en boter werd aan huis verkocht of met een wagen op twee

wielen rondgebracht. Zwaar werk! Dat boter maken was

geen eenvoudige klus: vierhonderd stampjes met een stok

met een bol eraan in de tijd dat het nog niet elektrisch

ging, en dan natuurlijk alles met heet water secuur

schoonmaken. Moeder deed ook een duit in het zakje door

boter in te pakken. Er waren nog al wat katholieke melk-

boeren, begrijpelijk, want alle boerenzonen uit de omtrek,

die niet in vaders bedrijf gingen moesten de kost

verdienen en wilden wel melkboer worden. Het dilemma

van een rechtvaardige keuze waar de pastoor voor stond,

loste hij op door elke maand van een ander melk af te

nemen. ‘Ja, die katholieke dorpen rond Leiden’, aldus Koos,

‘die zijn nu ook zo braaf niet meer. Als je nagaat, het is

misschien een rare vergelijking, maar voor die geestelijken

is het net zo zwaar werk als vroeger, dat je in een winkel

ging staan en er kwam niemand!’ Of er ook concurrentie

was? ‘Altijd wel, net zoals bij bakkers. Hoewel, de bakker

heeft een eigen fabricaat maar wij liepen allemaal met

dezelfde melk van dezelfde kwaliteit. Dat kwam omdat

door de Duitsers tijdens de bezetting het Melkstandaardi-

satiebesluit was uitgevaardigd, waarin het vetpercentage

van melk werd vastgelegd. Na de oorlog bleef dit zo. De

melkboer haalde de melk voortaan uit de fabriek en werd

niet meer dan de uitventer van zuivel.

Het meedogenloze roomse leven

Koos ging, zoals het een rechtgeaarde zoon van katholieke

ouders betreft naar de Willibrordschool, een school waar

een leerlingenaantal van 48 kinderen in een klas, toen nog

jongens én meisjes, een normaal verschijnsel was. Maar, zo

herinnert hij zich, Juffrouw Verstegen had geen moeite

met dit groepje – hoogstwaarschijnlijk – brave kindjes. In

die tijd was Koos misdienaar bij de zusters van Duinzicht,

op zesjarige leeftijd, ook al kon hij nog niet lezen en

schrijven. Zo lepelde hij tijdens de mis, die werd bijge-

woond door een handjevol zusters, enkele bejaarden en

kostschoolmeisjes, Latijnse woorden op die hij van Zuster

13

De grootvader van Koos de Groot verkocht nog melk van eigen

koeien. Zijn zoon Cornelis, de vader van Koos, verkocht wel zuivel

maar hield geen koeien meer (1928, digitaal fotoarchief Oegst-

geest).

In 1953 schilderde J. van Doorn dit werkje, gebaseerd op een foto

uit 1925 van de gemeentelijke vuilniswagen. De man ernaast is K.

Wilbrink, de gemeentelijke vuilnisman. De familie De Groot heeft

nog lang met een dergelijke hondenkar melk rondgebracht (bezit

Gemeentearchief Oegstgeest).
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Lamberta had geleerd. Hij diende de mis twaalf jaar lang,

zes uur op, half zeven naar de kerk. Het ontsloeg hem van

de op school verplichte dagelijkse kerkgang, die ook in de

rapporten vermeld stond. Welke straf er op spijbelen stond

weet Koos niet, omdat hij sowieso altijd al ging als misdie-

naar. De kerk hield zijn schapen goed in de gaten en dat de

Rooms-Katholieke Kerk er strenge, keiharde regels op na

hield, weet hij nog uit familieverhalen. Zo mocht zijn ster-

vende opa niet door zijn eigen zus, die non was, bezocht

worden. Tot het hek mocht zij en niet verder.

Op pad voor de Duitsers

In de oorlog werkte hij ook bij een boer, een oom van hem

aan de Hofdijk, waar hij heeft leren melken. Op zolder

werd er clandestien gekarnd; de karnemelk mocht hij

stiekem mee naar huis nemen. Een avontuur uit de oorlog

weet hij zich nog goed te herinneren. ‘De veldwachter

kwam zeggen dat we bij wagenmaker Rubenkamp wagens

moesten halen, van die Poolse wagentjes met vier houten

wielen, die als goederenvervoer voor de Duitsers moesten

dienen. Het was hartje winter en er lag een dik pak sneeuw.

Die wagens moesten weg gebracht worden naar Aalsmeer

over de rijksweg. Een heel koppel mensen ging ’s avonds op

pad maar vanwege die sneeuw schoot het helemaal niet op.

Eenmaal in Aalsmeer moesten die wagens ineens weer nog

verder gebracht worden, maar om vier in de nacht

mochten we toch naar huis. Dat vergeet je nooit meer.’

In dienst bij de zusters van Duinzicht

Met zijn vader en oudste broer heeft hij tientallen jaren

een paar wijken gehad, waar ze melk en andere zuivelpro-

ducten sleten. ‘Je verdiende er een goeie boterham aan,

maar je had geen tijd dat je hem op kon eten’. Na de oorlog

kregen melkslijters vaste wijken en toen supermarkten ook

melk gingen verkopen was melk bezorgen niet meer

lonend. ‘De kapper vraagt 20 euro voor een kwartier. Ga

nou eens een knecht op pad sturen, voor zo’n uurloon,

daar kom je van je leven niet aan.’ Toch gingen vader en

zoons De Groot nog zo’n vijftien jaar door. Toen zijn broer

overleed, werd de nering opgedoekt. Daarom ging Koos bij

de zusters van het internaat vertellen dat er geen melk

meer bezorgd zou worden en toen vroeg hoofdzuster

Hubertina: ‘Zoek jij nog wat?’ ‘Ja, ik zoek een dienst’, zei

Koos. Zonder dat er een sollicitatieprocedure aan te pas

kwam had hij zo in één klap een dienstje bij de zusters,

‘klusjesman, van alles wat, zelfs het uitbaggeren van de

vijver hoorde erbij.’ Daar was hij, naar eigen zeggen, heel

tevreden en hij heeft er drie jaar gewerkt. Het internaat

hield op te bestaan, er woonden nog een paar oude zusters,

dus er was geen werk meer voor Koos. En zo kwam hij

terecht bij de ontwikkelingsorganisatie Cebemo – nu

Cordaid – in hetzelfde pand Duinzicht en daar was Koos

wederom een manusje van alles. Maar niet zomaar een

manusje: Koos bracht de vertrouwelijke rapportages die

door Cebemo voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken

werden gemaakt naar Den Haag en nam post mee terug.

De post was zo vertrouwelijk dat die niet met de PTT

meeging. ‘Ik deed alsof het van me eigen was en dat werd

gewaardeerd. Na drie jaar, ik was toen zestig, kon ik met

pensioen. Dat hoefden ze me geen twee keer te vertellen. Ik

had mijn tijd gehad met werken.’

Onwetendheid zondigt niet

In 1957 trouwde Koos de Groot en is het jonge paar in het

huis aan de Emmalaan komen wonen. Zelfs toen nog met

inwoning op de bovenverdieping. In de tuin hebben vijf-

tien populieren gestaan en die zijn omgehaald. Koos was er

de man niet naar om te wachten op een kapvergunning: ‘Je

wil het een beetje knap hebben en onwetendheid zondigt

niet’. Hij heeft een sterke rug, maar kan wel merken dat de

Op deze boerderij gelegen aan de Achterweg, nu Wijttenbachweg

75, is Koos geboren en getogen. Hij verhuisde met zijn bruid in

1957 naar de Emmalaan op de hoek van de Terweeweg (foto

Marijke Teppema, januari 2018). 

Aan de Endegeesterstraatweg, de doorgaande weg van Den Haag

naar Haarlem, stond tegenover de boerderij en de Julianaschool

een op zondagmiddag drukbezocht theekoepeltje (1925, digitaal

fotoarchief Oegstgeest).
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� Foto gemaakt eind jaren 20. De trambaan gezien in de

richting van Leiden. Welke weg werd hier in 1932

aangelegd?

Fotovragen van René

� Deze foto toont de opening in 1989 van gebouw

Huygens. Dit pand zou na ongeveer elf jaar alweer

worden afgebroken. Waar in Oegstgeest stond dit

gebouw?

� Een kleurenfoto gemaakt aan het eind van de jaren 50.

Hoe heet de straat waar deze trams rijden?

De antwoorden op de fotovragen vindt u op pagina 31.

15

laat mij eerst opscheppen en hij maakt de potten leeg.’

Hoewel Koos zijn mening nooit onder stoelen of banken

stak is hij naar eigen zeggen ‘geen voorgrondman’, groette

de buren vriendelijk maar bleef op afstand. Bij het buurt-

feest in 2017 van de Emmalaan, waar hij als bewoner van

die laan natuurlijk bij hoorde, wilde hij niet ontbreken. ‘Ik

ben er nooit zo erg op, maar nou dacht ik, goed, het kan

geen kwaad me te laten zien.’ Hij heeft er geen spijt van. Of

hij nou wil of niet, Koos mét zijn stofjas is en blijft beeldbe-

palend voor de Emmalaan en Terweeweg. �

Bronnen

n Wikipedia – trefwoord ‘melkboer’ en ´melkstandaardisatie´. Een

overzicht van de steeds verdergaande regelgeving aangaande de

productie en verkoop van zuivel en de teloorgang van de melk-

handel.

n Gemeentearchief Oegstgeest; Carla de Glopper.

kracht minder wordt. Dit jaar een beetje zonnebloemen,

wat ander spul en misschien komt hetzelfde op als

verleden jaar. Grasmaaien doet hij nog met het handmaai-

ertje. ‘En als ik niet in de tuin ben dan leg ik graag twee

keer in de week een kaartje, ja, we doen Amsterdams

klaverjassen van één tot vijf in de Duinzichtstraat. In die

straat kende ik ze vroeger allemaal zo’n beetje. Dat was

nog een tijd dat als je een loper had, dan kon je overal

binnenkomen of anders hing er wel een touwtje uit de

brievenbus. En als je dan een nieuwtje had dan hoefde je

het maar aan de voorste te vertellen en even later staan ze

dan allemaal de bel te poetsen.’

Regelmaat heeft altijd het leven van Koos bepaald en ook

nu kan je de klok op Koos gelijk zetten. Zijn zoon Jan, de

op één na jongste van zijn vier kinderen, komt bij hem

elke dag om vijf uur, al vijf jaar lang. ‘Ik kook elke dag. Hij

� Deze foto toont de boerderij van Molenkamp. Deze

werd in augustus 1965 afgebroken. Wat staat er nu op

deze locatie?
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Klooster Mariënpoel (deel 2)
Door Freek Lugt

Dit artikel wordt vanwege de omvang ervan in gedeelten in OO opgenomen. In de vorige aflevering ging het over de problemen
die de nonnen in Oudewater hadden. In dit nummer deel 2, over het gebouw van het klooster in Oegstgeest.

Van 1428 tot 1572 heeft een klooster gestaan in wat toen nog Oegstgeest was. Het stond op de hoek van de tegenwoordige Rijns-
burgerweg en Wassenaarseweg in Leiden, waar nu een drietal studentenflats staat. In het water daaromheen zijn nog funda-
menten van het klooster (eigenlijk van het kasteel dat er eerder stond) waar te nemen.

1 6

het burggraafschap van Leiden en verkrijgt op 17 augustus

1428 ontslag van het leenverband voor Paddepoel en het

bijbehorende land. De volgende dag draagt hij een en

ander in vrije eigendom over aan Boudewijn van Zwieten.

Overleg is er ook met pastoor Simon Nicolai van Oegst-

geest. Deze geeft, ongetwijfeld na consultatie van de abdis

van Rijnsburg, op 4 november 1428 toestemming om op

Paddepoel een klooster te vestigen. De nonnen mogen alle

door de orde toegelaten diensten in het klooster vieren.

Hun priester mag zo nodig het laatste oliesel geven aan

allen die in het klooster aanwezig zijn en hen de biecht

afnemen. Het klooster mag de betalingen daarvoor zelf

houden. Dat geldt ook voor gelden die hen per testament

werden toegezegd, zelfs als dit gebeurde door Oegstgeester

parochianen. De priester moet wel aan de pastoor van

Oegstgeest verlof vragen voor alle geestelijke handelingen.

En er is natuurlijk een tegenprestatie: jaarlijks moet het

klooster een ‘lood’ zuiver zilver aan de pastoor betalen.

De nonnen, nog onder leiding van priorin Zoete Filips-

dochter Oelen, konden meteen na 18 augustus 1428 hun

intrek nemen op Paddepoel, indien dat althans nog enige

min of meer bruikbare woonruimten telde. In het andere

geval moesten zij nog wat langer in Leiden verblijven, waar

Boudewijn van Zwieten hen op 20 maart 1428 op een voor

ons onbekende plaats tijdelijk onderdak had verschaft.

De kloostergebouwen

Ondertussen is met de verbouwing van Paddepoel tot

klooster begonnen. Het is waarschijnlijk voor een groot

deel nieuwbouw, mogelijk op oude fundamenten. Bij

opgravingen in de vorige eeuw zijn fundamenten

gevonden die waarschijnlijk voor het grootste deel van het

eerdere kasteel waren.

Het klooster

In 1428 komt alles samen. Boudewijn van Zwieten wist

van de precaire situatie van de nonnen in Oudewater.

Naar aanleiding daarvan heeft hij het plan ontwikkeld

het klooster uit Oudewater op eigen kosten naar zijn

woonplaats Leiden te halen. Hij weet dat Filips de Goede

dit zeer op prijs zal stellen en het is goed voor de toekomst-

perspectieven van zijn dochter. Daarnaast zal Van Zwieten

persoonlijke beweegredenen hebben gehad. Hij liep al

tegen de zestig, een leeftijd waarop je in die tijd moest

verwachten dat op korte termijn het tijdelijke verwisseld

zou worden voor het eeuwige. Hij moest dus maatregelen

treffen voor zijn zielenheil. In de stichtingsbrief voor het

nieuwe klooster staan dan ook uitgebreide voorwaarden

ter zake van een begraafplaats voor de stichter en zijn

familie en voor het iedere week (!) houden van memorie-

diensten ten behoeve van hen. Het enige dat er niet in

staat is de keuze van zijn dochter als volgende priorin,

maar dat zal hij ongetwijfeld mondeling hebben geregeld.

Zijn giften zijn er goed voor. Dat Catharina voor die

functie van orde zal moeten wisselen – de nonnen in

Warmond zijn Franciscanessen en die uit Oudewater

Augustinessen – is van later zorg. De eerste zorg is een

plaats voor het nieuwe klooster. Daarin voorziet Hendrik

van Wassenaar, ambachtsheer van Oegstgeest. Deze heeft,

halverwege tussen Leiden en Oegstgeest, kasteel Paddepoel

in leen, dat de belegering door Jan van Beieren redelijk

heeft doorstaan. Hij wil wel aan het plan van Van Zwieten

meewerken, op voorwaarde dat hij het burggraafschap van

Leiden zal krijgen dat van zijn vader is afgenomen en nu

vacant is. Van Zwieten op zijn beurt wil dat Paddepoel niet

als grafelijk leen maar in vrije eigendom naar de nonnen

zal gaan.

Met medewerking van Filips de Goede gaat het precies op

deze manier. Hendrik van Wassenaar wordt beleend met
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geheel omgracht. Als de kerk inderdaad op de plaats van

het kasteel stond, betekent dit dat de tekening uit 1572 is

gemaakt vanaf de Rijnsburgerweg, met de Zandsloot op de

voorgrond. Op de kaart van Van Deventer ligt het terrein

ook min of meer evenwijdig aan de Rijnsburgerweg, met

de zwanenvijver aan die zijde. Op de plattegrond ligt de

vijver op de voorgrond. Hieruit begrijpen wij dat ook de

plattegrond is gemaakt met onderaan de Rijnsburgerweg

en dat die dus vanuit min of meer hetzelfde standpunt is

vervaardigd als de tekening.

Van het inwendige van de kloosterkerk kennen we slechts

een enkel feit: er was een nonnengalerij, een soort balkon

dat enkel voor de nonnen bestemd was en dat ook wel het

nonnenkoor werd genoemd. Je kon daar komen via een

trap die uitkwam bij het graf van Boudewijn van Zwieten,

die daar in 1454 na zijn overlijden op 83-jarige leeftijd is

We weten niet hoe het kloostercomplex er precies uitzag.

Wel kennen we de ligging en de omtrek van het klooster,

dat wil zeggen het ommuurde kloosterterrein met de

diverse gebouwen en de kloosterboerderij, uit een kaart

van Jacob van Deventer uit omstreeks 1560. Een meer gede-

tailleerde plattegrond is te vinden in drie boeken van Hugo

Franciscus van Heussen. Deze plattegrond moet worden

gedateerd tussen 1552 en 1714. Verder is het uiterlijk van

het kloostercomplex afgebeeld op een tekening in potlood

en Oost-Indische inkt van een onbekende tekenaar, die

hem volgens het opschrift zou hebben gemaakt in 1572,

vlak voor de afbraak. Daarnaast is er nog de opgravings-

plattegrond van kasteel Paddepoel. De oppervlakte van het

kloosterterrein bedroeg volgens Van Heussen 3,5 à 4

hectare, dat is een lap grond ter grootte van niet minder

dan vijf voetbalvelden; tenzij de kaart van Jacob van

Deventer op dit punt correct is: de daar getekende opper-

vlakte bedraagt slechts ruim twee hectare, waarin overi-

gens nog altijd drie voetbalvelden passen.

Veel samenhang tussen deze gegevens is er niet. Op de

kaart van Van Deventer zien we aan de zijde van de

huidige Rijnsburgerweg in Leiden een vijver, waarvoor de

ambachtsheer toestemming had gegeven er zwanen te

houden. Die vijver staat ook op de plattegrond van Van

Heussen. Deze plattegrond en de tekening uit 1572 tonen

echter weinig overeenkomsten. Duidelijk is wel, maar dat

is geen verrassing, dat de kloosterkerk of -kapel het belang-

rijkste gebouw van het complex was. Aangezien bij archeo-

logisch onderzoek hoofdzakelijk fundamenten zijn

gevonden van het kasteel dat er eerder stond, en het hoofd-

gebouw van het kasteel min of meer oost-west lag, is het

niet onaannemelijk dat de kloosterkerk is gebouwd op de

fundamenten van het kasteel. De tekeningen spreken dit

niet tegen, terwijl bevestiging kan worden gevonden in het

feit dat een van de kerkmuren te vochtig was om een schil-

derij aan op te hangen. Het eerdere kasteel was immers

Deel van een kaart van Leiden uit ongeveer 1560. Linksboven,

boven de naam ‘Poel’, ligt klooster Mariënpoel. Het terrein ligt

langs de huidige Rijnsburgerweg in Leiden, met daarnaast de

Zandsloot. Deze wordt onder het klooster gekruist door de Poelwete-

ring; in de Rijnsburgerweg ligt daarover de Poelbrug. Klooster Mariënpoel in 1572, vlak voor de afbraak. Niet duidelijk is

of de tekening klopt. Wel is aannemelijk dat hij is gemaakt vanaf

de Rijnsburgerweg.

Jeremy D. Bangs vervaardigde op basis van door hem geïnterpre-

teerde archiefstukken en andere, nog bestaande, kloosterkapellen

deze pentekening. Zo ongeveer kan de kerk van Mariënpoel er

hebben uitgezien.
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de gebouwen voor gezamenlijk gebruik flinke afmetingen

moeten hebben gehad. �

(wordt vervolgd)
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begraven. We kennen nog twee van dergelijke kerken: de

kloosterkerk die nu is geïncorporeerd in het Centraal

Museum in Utrecht en de oorspronkelijke kapel die nu het

Academiegebouw is van de Universiteit Leiden.

Er was dus een kloosterkerk. Van een enkel ander gebouw

en een begraafplaats vangen we in de overgeleverde admi-

nistratie af en toe een glimp op. Zo gaf de ambachtsheer

van Oegstgeest toestemming een rosmolen te bouwen, een

graanmolen die werd aangedreven door een rondlopend

paard. En het keukenboek vertelt ons dat er een ‘beesten-

schutter’ was, dat is een veehoeder, en een vrouw die hielp

bij het ‘eigen bier brouwen’. Er moeten dus op zijn minst

een of meer stallen voor de beesten zijn geweest en een

bierbrouwerij. Dit laatste hoeft geen verbazing te wekken:

destijds dronk vrijwel niemand water, aangezien je daar

maar al te gemakkelijk ziek van werd. Iedereen dronk bier,

met een veel lager alcoholpercentage dan we nu gewend

zijn. Ook zonder de mededeling in het keukenboek hadden

we wel mogen aannemen dat er een brouwerij was; dat

was standaard zo in vrijwel elk groot klooster. Dat geldt

ook voor veel andere gebouwen, waarbij we moeten

bedenken dat voor vrijwel elke functie een aparte ruimte

werd gecreëerd. We mogen, kijkend naar andere kloosters,

zonder meer aannemen dat er een refter of eetzaal was,

een keuken, een dormitorium of slaapzaal, woonruimte

voor de priorin en de paar paters die als priester en kape-

laan optraden, een gastenhuis, voorraadkamers en talloze

gebouwen en gebouwtjes voor de boerderij die ook op het

kloosterterrein moet hebben gestaan. Hierdoor konden de

nonnen zo veel mogelijk in hun eigen voedsel voorzien.

Bedacht moet verder worden dat er veertig zusters waren,

tien lekenzusters en enige broeders, en wellicht nog inwo-

nend huispersoneel en personeel voor de boerderij, zodat

1 8

Plattegrond van voor 1714 van klooster

Mariënpoel. Aannemelijk is dat onderaan

de huidige Rijnsburgerweg loopt.
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V oor het bestuderen van de geschiedenis van Oegst-

geest is het vaak erg handig over goede kaarten

uit het verleden te beschikken. In de Franse tijd is

er in Nederland veel gebeurd op het gebied van kaarten

maken. Voor militair gebruik zijn toen de stafkaarten

ontwikkeld (1815) en als grondslag voor de heffing van

onroerendgoedbelasting de kadastrale kaarten. Na de

Franse inlijving is in 1813 het werk stilgelegd en vervol-

gens in 1816 hervat. Oegstgeest is indertijd op twaalf

kaarten vastgelegd. Elk ongeveer 100 bij 62 vierkante centi-

meter groot. Een verzamelkaart geeft het overzicht en elf

andere kaarten geven de details weer. De detailkaarten

heten minuutplans. Links bovenin de verzamelkaart staat

de volgende tekst:

Afb. 1. Tableau d’Assemblage du plan cadastral parcellaire de la

Commune d’Oegstgeest Canton de Nordwyk Arrondissement de

Leyde, Departement des Bouches de la Meuse.

Commencé sur le terrein le 1er Octobre 1812, Terminé le 10 Fevrier

1813 sous la direction de Mr. Barbery Ingenieur en chef du 

departement par Mr. Hogstraten Géometre de 1er Classe.

à l’échelle de 1 à 10.000.

Daaronder staat erbij bijgeschreven, nu in het Nederlands:

Herzien en gecompleteerd in den jare 1818 

door den ondergetekende landmeter van de 1ste klasse N.Visscher.

Ook de minuutplans van Oegstgeest vermelden alle dat ze

in 1818 gecompleteerd zijn. Het kadaster als werkend

systeem is overigens pas in 1832 ingevoerd en toen zijn de

minuutplans bevroren. Hierboven is ook de term staf-

kaarten gevallen. Er is een aantal belangrijke verschillen

tussen stafkaarten en kadastrale kaarten. Het belangrijkste

verschil is waarschijnlijk dat de kadastrale kaarten veel

gedetailleerder zijn en dat er in de Oorspronkelijke

Aanwijzende Tafelen (OAT’s) ook nadere gegevens over alle

percelen bij gegeven worden. Daarover later meer.

Het Oegstgeest van toen is verdeeld in vijf secties die op de

elf minuutplans zijn uitgewerkt. 

n Section A dite du Clocher, bladen A1, A2 en A3

n Section B dite de Rhijngeest, bladen B1 en B2

n Section C dite de Poelgeest, bladen C1 en C2

n Section D dite du Quaak, blad D1 en

n Section E dite du Chateau d’Endegeest, bladen E1 en E2

Als voorbeeld van zo’n minuutplan is blad 2 afgebeeld van

Section A: du Clocher (afb. 2, volgende bladzijde). Dat is het

stuk van Oegstgeest dat min of meer overeenkomt met het

huidige Haaswijk. Die clocher of klokkentoren is de toren

van het Groene Kerkje, gesloopt omstreeks 1830, maar

tijdens de vervaardiging van de eerste kadastrale kaarten

nog zeer aanwezig. Zie afb. 3. Die klokkentoren is meer dan

gewoon belangrijk voor deze kaarten, maar ook daarover

straks meer. Verder valt natuurlijk op het gebruik van de

Franse taal. In de jaren 1811 tot en met 1813 was Neder-

land onderdeel van Frankrijk en waren alle overheidsdocu-

menten in het Frans.

Downloaden

De minuutplans zijn unieke exemplaren, archiefstukken

voor het kadaster, die de situatie in 1832 weergeven. Wijzi-

gingen in het kaartbeeld, bijvoorbeeld door splitsing of

samenvoeging van percelen werden op aparte kaartjes

weergegeven. Om een minuutplan te bekijken moest je

vroeger naar het kadaster toe. Later waren ze in te zien in

het Nationaal Archief in Den Haag. Maar tegenwoordig zijn

ze gescanned en digitaal met zeer hoge resolutie te

downloaden. Ga daarvoor naar 

www.beeldbank.cultureelerfgoed.nl. Zoek voor Oegstgeest

op trefwoord MIN08142* en OAT08142*. Met maximaal

detail zijn de kaarten ongeveer 10 tot 15 MB groot en de

OAT’s ongeveer 40 MB. Zie hieronder voor wat een OAT is.

Afb. 2 geeft een overzicht van sectie A, maar het wordt pas

echt interessant om de digitale kaart op de PC uit te

vergroten tot de originele schaal.

200 jaar kadastrale kaarten
Door Chris Wolff
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Afb. 3. Groene Kerk met toren (digitaal fotoarchief Oegstgeest).

Afb. 2. Minuutplan van Oegstgeest sectie A blad 2 MIN08142A02.

meerde kerk van Oegstgeest. Perceel 46 is Bosch met een

grootte van 1150 vierkante meter, perceel 47 is Kerk, kerkhof

en huis met grootte 2710 vierkante meter en perceel 48 is

tuin met grootte 590 vierkante meter. Perceel 49 heeft als

eigenaar Arie Yperlaan, koster te Oegstgeest. Het gebruik

van het perceel is Bouwland met een grootte van 2410 vier-

kante meter. Met evenveel detail is in deze minuutplans en

OAT’s heel Oegstgeest op deze manier beschreven.

Op de verzamelkaart en alle minuutplans, ook die van

sectie A, zijn rasterlijnen te zien. Het raster is rechthoekig

en bestaat uit blokken van 250 bij 250 vierkante meter.

Bedenk dat tijdens het maken van deze kaarten de meter

pas kort bestond. Die is gedefinieerd in Frankrijk in 1799.

Onze kadastrale kaarten zijn waarschijnlijk de eerste

metrische kaarten van Nederland. In afb. 4 is te zien dat

een van de snijpunten van het raster precies ligt op de

toren van de Groene Kerk. Dat duidt erop dat dit raster-

punt het ankerpunt is van de kaarten van Oegstgeest. Voor-

beelden van eenzelfde kenmerk zijn te vinden in onder

andere Warmond en Lisse. Hieruit mogen we concluderen

dat voor deze kaarten voor alle gemeenten een ander

raster gebruikt is. Via driehoeksmeting op die kerktorens

konden de detailkaarten van heel Nederland aan elkaar

geknoopt worden.

Mocht u de moeite nemen de kaart van sectie A, blad 2 in

detail te gaan bekijken, dan kunt u lezen dat de noordwes-

Eerste voorbeeld

Als voorbeeld van dit detail is het gedeelte van kaart A02

rond het Groene Kerkje vergroot afgebeeld in afb. 3. In alle

percelen staat een getal. Eigenlijk vaak twee getallen. Een

ouder getal in zwart en een correctie in rood. We nemen

de nummers 46 tot en met 49 rood om nader te

beschouwen. De gegevens die betrekking hebben op deze

perceelnummers staan in de Oorspronkelijke Aanwijzende

Tafels (OAT’s). Alleen al voor sectie A beslaan de AOT’s elf

dubbele pagina’s met gegevens. Bij de genoemde nummers

staat voor de percelen 46, 47 en 48 als eigenaar de Gerefor-
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telijke grens van Oegstgeest gevormd wordt door de Molen-

togt. De weg van dat gebied naar Rijnsburg heet Chemin le

Vinkeweg. Deze weg bestaat nog, maar is opgeknipt door de

A44. Ook staat op deze kaart Chemin le Poelsteeg. Een groot

stuk van de Poelsteeg bestaat nog in Haaswijk, en de

huidige Haaswijklaan volgt van de Haarlemmerstraatweg

tot de Daltonschool nog min of meer het oude tracé.

Tweede voorbeeld

Helemaal rechts op kaart A2 staat een bruggetje over het

Canal de Haarlem à Leyde. Daar is op het eerste gezicht niet

veel aan te zien, maar dat bruggetje komt voor op vier

verschillende minuutplans, te weten Oegstgeest sectie A

blad 2, sectie A blad 3, sectie C blad 2 en Warmond sectie D

blad 2. Van deze vier kaarten heb ik gebruik gemaakt om

het kaartje van afb. 5 samen te stellen. Op het kaartje is te

zien hoe en waar de trekvaart naar Haarlem en het jaagpad

precies liepen. Het Oegstgeester kanaal was er nog niet. De

Vliet uit Rijnsburg kwam met een grote bocht uit bij het

Tolhuis. Vanuit Leiden op weg naar Haarlem gaat de trek-

schuit eerst onder de brug bij het Warmonder Hek door,

dan ongeveer 200 meter over wat nu het Poelmeer heet (op

de minuutplan Warmond D02 staat Lac de Poel), bij het

bruggetje gaat het jaagpad naar de Oostkant van het water

en de trekschuit onder de brug door. Na 100 meter komt

het Tolhuis met tolhek. Het bruggetje lag min of meer

waar nu de ingang naar de Willemshof is. Er ligt nu een

brede plaat asfalt van de N444 op deze plek en de weg gaat

achter het Tolhuis langs in plaats van ervoor langs.

Op minuutplan A03 staat bij het Tolhuis geschreven:

L’ancienne barrière met in potlood erbij Tolhek. Het woord

ancienne doet vermoeden dat het hek in 1818 al permanent

open stond.

In de OAT staat als eigenaar van het Tolhuis en diverse

percelen er omheen: de stad Leyden en Consorten.

Hierboven zijn maar twee voorbeelden uitgewerkt. Er zijn

nog veel meer interessante plaatsen van Oegstgeest te

beschouwen. Denk aan de omgevingen van de kastelen

Oud-Poelgeest en Endegeest of het verloop van de Pastoors-

wetering en de twee (!) Zandsloten, één langs de huidige

Geversstraat en één die liep van Duinzigt naar de Vliet.

Maar ook de omgeving van het Pesthuis of het Haagse

Schouw, toen nog beide gelegen in Oegstgeest. Op de

laatste pagina van de OAT’s worden de oppervlakken van

alle percelen in Oegstgeest bij elkaar opgeteld. Het gaat om

maar liefst 16 vierkante kilometer. Daar zijn er nu nog

maar 8 vierkante kilometer van over. �

2 1

Afb. 4. Uitvergroot deel van sectie A blad 2 met de clocher, de

toren van het Groene Kerkje.

Het netwerk van kerktorens werd in Frankrijk en ook in
Nederland gebruikt voor de landmeetkundige methode
genoemd triangulatie. De methode is door Snellius
omstreeks 1600 ontwikkeld en gebruikt om de afstand
van de kerk in Alkmaar tot de kerk in Bergen op Zoom te
meten. In de periode van 1791 tot 1796 hebben de Fransen
de meettechniek verfijnd en de methode gebruikt om de
afstand van Duinkerken tot Barcelona te meten. Op grond
van die afstand is in 1799 de meter gedefinieerd. De
meter is met de Fransen naar Nederland gekomen en
wordt in 1820 bij wet tot verplichte lengte-eenheid in ons
land verheven. De kadastrale en stafkaarten zijn daarmee
waarschijnlijk de eerste metrische kaarten van ons land.
Het huidige Nederlandse landmeetkundig coördinaten-
stelsel heet nog steeds Rijksdriehoekstelsel. En de coör-
dinaten heten RD-coördinaten en worden gebruikt als
plaatsbepaling voor (bijna) alle positiebepalingen op
Nederlandse bodem.

Afb. 5. Van Warmonder Hek tot Tolhuis.
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‘Boeren, burgers en buitenlui’ was het thema van

het Open Monumenten & Osger Weekend op 9 en

10 september 2017. Het altijd weer interessante

programmaboekje was ook aan dat thema gewijd. Onder-

staand artikel gaat in op een klein detail in de tekst van

het boekje, namelijk op het bijschrift bij een oude foto van

de boerderij Haaswijk aan de Haarlemmerstraatweg, dicht

bij het Groene Kerkje (pagina 27). In het bijschrift wordt

vermeld dat op de voorgrond van de foto een botenhuis

zichtbaar is. Het is echter geen botenhuis, maar een

spoelhok dat aangebouwd is tegen het zomerhuis van de boer-

derij. Over beide fenomenen hieronder iets meer.

Zomerhuis

Een zomerhuis bij een boerderij heeft niets met vakantie te

maken. Integendeel! Er was ’s zomers zoveel werk op de

boerderij dat, om de boerin enigszins te ontlasten, er

verhuisd werd van het ruime woonhuis met woonkeuken,

naar een naastgelegen klein woon-werkhuis. Die verhui-

zing gebeurde omstreeks Pasen als de koeien weer in de

wei liepen en de stal was schoongemaakt. Johannes le

Francq van Berkhey (1729-1812), lector aan de Leidse

Universiteit, heeft dat in 1811 verwoord in deel Het Rundvee

van zijn beroemde serie over de Natuurlyke Historie van Holland:

‘Zoodanig eene huizing, door de Buitenlieden des zomers

betrokken, welke daarin, als dan, bij dag, huishouden de pot

kooken, broodbakken, spijzigen, en het huiswerk verrigten, terwijl

gedurende dien tijd, de keuken en zelfs de stal als zindelijke

vertrekken worden gehouden ….’

Op de meeste boerderijen werd in het zomerhuis boter en

kaas gemaakt. Vaak was tegen het zomerhuis de karn-

2 2

Geen botenhuis, maar spoelhok
Door Frits van Ooststroom, Boerderijenstichting Zuid-Holland

De boerderij Haaswijk omstreeks 1940. Digitaal fotoarchief

Oegstgeest (collectie Loek de Groot).

De boerderij wordt omgebouwd tot woonboerderij. Het zomerhuis

is afgebroken, maar een muurrestant staat er nog. Op de achter-

grond de voormalige hooiberg. Foto Gerard Dukker, RCE 1968.

molen gebouwd waar een paard via een mechaniek de

karnton aandreef waarin de room van de melk tot boter

werd gekarnd (met karnemelk als restproduct). Van de

magere melk werd dan magere, Leidse kaas gemaakt (met

komijn als extra smaakmaker). Als er geen boter werd

gemaakt werd de volle melk verwerkt tot volvette, Goudse

kaas.

In het zomerhuis was een schouw waarin werd gestookt.

Tot omstreeks 1850 gebeurde dat op boerderijen met open

vuur, pas nadien kwamen er kachels en fornuizen. Er was

in het zomerhuis vaak een bakoven waarin eens per week

brood werd gebakken en een waterfornuis waar met een

vuurtje onder een grote ketel melk werd verwarmd voor de

kaasbereiding, maar waarin ook de was of veevoer kon

worden gekookt. Op de foto duidt de schoorsteen op het

zomerhuis de plaats van de schouw aan.

Zomerhuizen bij boerderijen zijn vooral een achttiende- en

negentiende-eeuws verschijnsel en komen behalve in Rijn-

land en Delfland ook in andere delen van het land voor,

onder andere op de Zuid-Hollandse eilanden.

Spoelhok

Hygiëne is uiterst belangrijk bij de zuivelbereiding. Het

zuivelgerei werd dan ook zorgvuldig schoongemaakt. In

Rijnland gebeurde dat vooral in een boen- of spoelhok, dat

aan de waterkant was gesitueerd. Er werd slootwater

gebruikt of in het geval van Haaswijk, water uit het Oegst-

geesterkanaal. In die tijd was dat water nog schoon. Om

vettigheid te verwijderen werd zand als schuurmiddel

gebruikt. Gezien de schoorsteen op het spoelhok stond

daar wellicht het waterfornuis, zodat het gerei met heet
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blijkt dat muurrestant hoger te zijn opgebouwd om als

tuinmuur te fungeren.

Zo brengen een paar oude foto’s het agrarische verleden

van Oegstgeest weer even tot leven. �

23

Zomerhuis met aangebouwd spoelhok bij de boerderij Bouwlust

aan de Achthovenerweg 25 te Leiderdorp. Foto Gerard Dukker, RCE

1985.

water kon worden gespoeld. Het spoelhok had vanzelfspre-

kend ook een functie bij het spoelen en wassen van

kleding. In heel het Groene Hart van Holland komen vanaf

het begin van de negentiende eeuw spoelhokken voor,

maar bijvoorbeeld niet in Delfland, daar zijn open spoel-

stoepen, houten of stenen vlonders zonder dak.

Hoe het verder ging

Het zomerhuis van Haaswijk stond een klein eindje van de

boerderij, maar was daarmee verbonden door een overdekt

gangetje; op oude foto’s is dat te zien. Er bevinden zich in

het digitaal fotoarchief Oegstgeest meerdere foto’s van

Haaswijk met zomerhuis en spoelhok. De datering van de

foto’s is vaak niet duidelijk, maar we kunnen zien dat het

spoelhok het eerst verdween. Boter en kaas werden vanaf

het eind van de negentiende eeuw in de zuivelfabriek

gemaakt en de zomerhuizen kregen een nieuwe functie.

Het zomerhuis van Haaswijk kreeg kennelijk een meer

permanente woonfunctie. Aan de voorzijde werd een recht-

hoekige erker gebouwd. Omstreeks1968 werd het zomer-

huis afgebroken. Op de foto uit dat jaar uit het archief van

de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is de onderkant

van de voorgevel nog overeind gebleven. Op latere foto’s

Jan Driessen 50 jaar in dienst bij de 
firma Van der Hoef
Door Bert Driessen

Onlangs trof ik een vergeelde foto aan van mijn

grootvader Jan Driessen, die op 7 mei 1906 vijftig

jaar in dienst was bij de firma Van der Hoef. Deze

foto met daarop zijn hele gezin, is genomen in de tuin van

het huis tegenover de Rooms-Katholieke Kerk, dat later de

naam Curium kreeg. Dit huis was jarenlang eigendom van

de familie Van der Hoef, die het zelf ook bewoonde. Jan

Driessen, getrouwd met Johanna de Kok en later met Maria

Gijbels, woonde destijds naast dit pand. Het huis met erf

moest in 1921 worden gesloopt in verband met de aanleg

van de Nassaulaan.

Jan Driessen, 18e eeuw

De overgrootvader van Jan Driessen was rond 1785 vanuit

het Brabantse Groeningen naar Oegstgeest gekomen en

daar getrouwd met Dina Krook. Hij kwam in bezit van het

‘Pennemakershuysje’, dat hij bewoonde met zijn gezin.

Deze Jan (1744-1819) kocht in 1810 ‘De Hollandsche Tuyn’

(nu De Olmen) dat hij later verkocht aan zijn zoon

Henricus (1781-1847). Henricus was meester timmerman

en getrouwd met Christina van der Loo, later met Maria

Hendriks. Jarenlang maakte hij gebruik van de uit 1795

daterende en nog altijd aanwezige timmermanswerkplaats

naast het pand.

Een van zijn kinderen, weer een Jan (1809-1862), was ook

timmerman en daarnaast jager. Hij woonde tegenover De

Olmen dichtbij de Paardenbrug die over de Zandsloot lag.

Jan Driessen 50 jaar in dienst, foto 7 mei 1906.

OO mei 2018 copy 2_VOO  13-04-18  12:31  Pagina 23



Jan Driessen, 

oktober 1906.

Deze Jan was getrouwd met Maria van de Heuvel. Het echt-

paar kreeg zeven kinderen; één daarvan was de jubilerende

Jan (1842-1921).

Jan Driessen, zoals aangegeven, woonde met zijn gezin tot

1921 naast het pand dat later Curium genoemd zou

worden. Het lag op een driesprong, waaronder de door-

gaande weg van Haarlem naar Den Haag. De locatie stond

bekend als de Leidse Buurt. Jan Driessen was naast zijn

werk op het land en in de schuur ook koetsier van de

familie Van der Hoef.

Het was een bijzondere feestelijke dag, toen Jan Driessen

in 1906 zijn 50-jarig dienstverband bij de firma Van der

Hoef mocht vieren en bij die gelegenheid zelfs een Konink-

lijke onderscheiding ontving.

Jan Driessen en zijn gezin hebben in de loop van de jaren

veel veranderingen in die buurt meegemaakt, vooral voor

hun eigen woning. Zo werd de Straatweg verbreed en de

lijn voor de stoomtram aangelegd (later opgevolgd door de

elektrische tram), maar ook de bouw van de Rooms-Katho-

lieke Kerk (1901) hebben zij van nabij kunnen volgen.

Een aardige anekdote gaat over de merkwaardige ontdek-

king die Jan Driessen begin maart 1887 ’s morgens vroeg

deed in de tuin van de familie Van der Hoef. Een opval-

lende afwijking in de sneeuw had zijn aandacht getrokken.

Daaronder trof hij de met opzet beschadigde kostbare kerk-

sieraden aan, die in de nacht van 5 op 6 maart waren

gestolen uit de pastorie van de toen nog tegenoverliggende

oude Rooms-Katholieke Kerk.

Jan Driessen kon de afbraak in 1921 van zijn huisje moei-

zaam verwerken. Hij woonde met zijn vrouw nog korte tijd

bij zijn zoon in de Geversstraat en overleed kort daarna.

Familie Van der Hoef

Wie was nu de familie Van der Hoef, bij wie mijn groot-

vader zijn 50-jarig dienstverband vierde?

In een artikel van mei 2011 in Over Oegstgeest schreef ik dat

het ‘Pennemakershuysje’ in 1809 door Jan Driessen

verkocht was aan de koopman Gerrit Christiaan van der

Hoef. Ik nam toen al min of meer aan dat dit dezelfde Van

der Hoef was die het bloembollenbedrijf oprichtte. De foto

van mijn grootvader en de verhalen die mijn vader (Albert)

vroeger vertelde over de familie Van der Hoef, de bouw en

bewoning van het pand Curium, gaven me aanleiding tot

nader onderzoek.

Gerrit Christiaan van der Hoef, geboren in 1799 in Oegst-

geest, werd de grondlegger van het bedrijf. Hij trouwde

met Catharina Maria Schaay.

Zij krijgen twee kinderen, zoon Dirk Marie in 1825 en

dochter Maria Catharina in 1827. Het laat zich aanzien dat

het deze koopman voor de wind ging. Vijf jaar nadat hij

het ‘Pennemakershuysje’ kocht, koopt hij de buitenplaats

‘Ons genoegen’ gelegen aan de Lage Weg (nu locatie

Beukenhof). Blijkbaar is hij een goede ondernemer, al blijft

het min of meer onduidelijk welk beroep deze koopman

nu precies uitoefent. Vrij snel bezit hij een aantal panden

en omliggend land in het gebiedje ‘De Pen’ (nu hoek

Terweeweg – Geversstraat).

In 1836 vindt in ‘De Pen’ een aanzienlijke uitbreiding

plaats, volgens een aantekening bij het kadaster. Helaas

beschikt het gemeentearchief niet over een bouwtekening,

maar aangenomen mag worden dat in dat jaar het grote

pand op de hoek gebouwd is door Van der Hoef.

2 4

Huize De Olmen, 1890. Rechts de leuning van de Paardenbrug over

de Zandsloot.

Leidsch Dagblad, 9 mei 1906.
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In het gebied tussen Haarlem en Leiden was in de tweede

helft van de 19e eeuw de bloembollenteelt ontstaan. Dit

was ook in Oegstgeest niet onopgemerkt gebleven en

steeds meer bollenkwekers werden actief. Wellicht is de

interesse en het initiatief hiervoor destijds bij Van der Hoef

opgekomen. 

Uit een advertentie van een openbare veiling in 1859 van

hyacinten en tulpen blijkt dat de kwekers G.C. van der

Hoef, P. de Groot, L. Ruigrok en D. van der Meer een bollen-

bedrijf in Oegstgeest hebben. Het land waarop de bollen

werden geteeld was over heel Oegstgeest verdeeld, maar de

bollenschuur van Van der Hoef stond destijds op de locatie

van het voormalige kerkje in de Willem de Zwijgerlaan.

Gerrit van der Hoef was nauw betrokken bij de dorpsge-

meenschap; zo was hij lid van het bestuur van de Ouden-

hofpolder en was hij betrokken bij de aanbesteding van de

watermolen in de Oudenhofpolder. (De molen staat er

nog.) Daarnaast was hij van 1850 tot 1859 wethouder van

Oegstgeest.

De familie bewoonde nog altijd het pand op de hoek van

de Geversstraat en de Terweeweg (‘De Pen’). Zoon Dirk

Marie was intussen in het bedrijf gekomen. Deze Dirk

Marie was in 1849 te Maassluis getrouwd met Anna Maria

Losecaat van Nouhuis; zij kregen twee kinderen. In 1852

werd zoon Gerrit Christiaan junior geboren en in 1855

dochter Ernestina Amalia.

Langs de Straatweg woonde ook monseigneur L.C. van

Wijckerslooth in het zogenoemde paleisje. Deze liet in

1845 zijn eigen koepeltje (nu ongeveer de ingang van de

Oranjelaan) bouwen op de grond van Gerrit van der Hoef

senior. De monseigneur verbleef daar regelmatig om

vanuit zijn koepeltje naar het passerend verkeer te kijken. 

Meer dan lokale bloembollen

Dat de firma niet alleen bloembollen teelde, blijkt onder

meer uit de advertenties uit die tijd. Er werden ook andere

producten zoals peulvruchten gekweekt en geveild.

Als in 1870 Gerrit Christiaan komt te overlijden, blijkt uit

zijn testament dat hij in de buurtschappen ‘De Pen’ en De

Leidse Buurt twaalf woningen met erf en ruim vier hectare

weideland, bollenland en bos bezit. 

Een aantal stukken land lag in de buurt van het zoge-

noemde Melkerspad, nu omgeving Oranjelaan, Waldeck

Pyrmontlaan en Nassaulaan.

In dat testament wordt onder andere melding gemaakt van

de locatie waarop het voormalige ‘Pennemakershuysje’ had

gestaan en waar, naar wordt aangenomen, rond 1836 het

grote pand gebouwd werd, bekend onder kadaster

nummer C 431 en beschreven als huis en erf staande en

gelegen aan den Straatweg met annex winkel, pakhuis, schuur en

erf.

Het merendeel van het bezit gaat naar zijn zoon Dirk

Marie. Andere stukken weiland, vooral gelegen langs de

spoorlijn (toen nog Gemeente Oegstgeest), laat hij na aan

de vijf jonge kinderen van zijn overleden dochter Catha-

rina Maria, die getrouwd was met de steenbakker Jan Loos. 

Rond 1874 wordt begonnen met de bouw van een nieuw

woonhuis voor de familie Van der Hoef tegenover de

Rooms-Katholieke Kerk, bij de gemeente aangemerkt als I

105. Later zou dit pand de naam Curium krijgen.

Verslagen in de dagbladen uit die tijd geven aan dat de

firma regelmatig meedoet aan tentoonstellingen van

bolgewassen.

Door een aantal kwekers werd regelmatig geprobeerd

nieuwe bolsoorten te kweken. Dat lukte niet altijd, maar

bij succes kreeg men de nodige bekendheid. Zo had de

firma Lubbe onder andere de hyacint Actea gekweekt. De

woning met die naam aan de Terweeweg herinnert hier

nog altijd aan. Of de firma zelf getracht heeft een bolsoort

te kweken is niet bekend, maar er is nog wel altijd een

tulpensoort met de naam Mr. van der Hoef.

In 1875 trouwde Gerit Christiaan van der Hoef junior in

Den Haag met Maria Augusta Bernardine Verweijde. Uit dit

huwelijk werden drie kinderen geboren. Dochter Louise

2 5

Pand hoek Geversstraat-Terweeweg (‘De Pen’), gesloopt in 1976.

Pand tegenover de Rooms-Katholieke Kerk, dat Curium heeft

geheten. Gesloopt in 1975.
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Cornelia Justine, geboren in 1876, zou trouwen met

J.H.C.O. Brandt uit Leiden. Hun zoon Dirk Marie junior,

geboren in 1878, overleed al in 1882. Dochter Maria

Augusta Bernardine, geboren in 1884, trouwde in 1913 met

Jacobus Mathias Boom uit Leiden.

Om de bouw van de nieuwe Gemeenteschool (nu sport-

school Rob van der Hoorn) mogelijk te maken, stond Dirk

Marie van der Hoef in 1879 een stuk grond af. Het bloem-

bollenbedrijf wordt in 1882 door Dirk Marie overgedragen

aan zijn zoon Gerrit Christiaan junior.

Vader Dirk Marie vertrekt in 1883 naar Berlijn waar

dochter Ernestine Amalia met haar echtgenoot Fredrik

W.M. Sicheren wonen en de laatste Kanselier van Zijner

Majesteits Gezantschap te Berlijn is. In 1892 is Dirk Marie

daar overleden. 

Wellicht in verband met zijn vertrek had vooraf een uitvoe-

rige verkoping plaats gevonden ten huize van Dirk Marie. 

De economische ontwikkeling in het bedrijf van zoon

Gerrit Christiaan junior is blijkbaar gunstig, want op

5 november 1896 werd in Leiden bij notaris Johan Friede-

rich Meiners de NV Zuid Hollandse Bloembollenkwekerij en

exportmaatschappij voorheen G.C. van der Hoef opgericht.

Keerpunt in de 20ste eeuw

De aandeelhouders komen niet alleen uit Oegstgeest, maar

ook uit Leiden, Den Haag en Rijnsburg. Iedere aandeel-

houder brengt ƒ 1000 in. Als directeur wordt G.C. van der

Hoef junior aangesteld. Zijn 54 aandelen bestaan uit zeven

hectare land en in gebruik zijnde gereedschappen. Regel-

matig vinden vergaderingen plaats van deze Maatschappij,

veelal in het Stations Koffiehuis ‘Zomerzorg’ te Leiden, die

in de dagbladen worden aangekondigd. Het door de

familie bewoonde pand aan de Rhijngeesterstraatweg

wordt in 1900 aanzienlijk uitgebreid door het aanbrengen

van een tweede verdieping.

Gerrit Christiaan van der Hoef junior en zijn echtgenote

besluiten in 1909 te verhuizen naar het Wilhelminapark

20, terwijl dochter Maria Augusta Bernardine vertrekt met

echtgenoot Jacob Boom naar Haarlem. Het tot dan

bewoonde pand tegenover de Room-Katholieke Kerk wordt

in 1909 verhuurd aan de heer Bijleveld, die de familie

toestemming vraagt het pand Curium te mogen noemen.

De ontwikkelingen tijdens de Eerste Wereldoorlog bemoei-

lijkten de export van bollen en veroorzaakten een crisis,

waardoor de zaken minder goed verliepen voor het expor-

teren naar het buitenland. Dat bleek al toen in 1910 tien

hectare bollenland in het openbaar werden verkocht.

Gerrit Christiaan besluit in 1911 met zijn vrouw te

vertrekken naar Amersfoort, waar dochter Louise en haar

echtgenoot J.H. Brandt wonen. 

Het bollenbedrijf wordt nog enige tijd voortgezet, maar

moet tenslotte toch afhaken.

Het einde van het bedrijf

wordt duidelijk aange-

geven als in de dagbladen

een advertentie verschijnt:

op 26 september 1919 zal

een vrijwillige openbare

verkoping plaatsvinden op

het bedrijf tegenover de

Rooms-Katholieke Kerk.

Alle tuindergereed-

schappen van het bedrijf

en overig bezit werden

daarin aangeboden. 

Op 22 juli 1942 overlijdt

Gerrit Christaan op negen-

tigjarige leeftijd in Harder-

wijk, nadat zijn vrouw

Maria Augusta Verweijde

in 1927 was overleden. �
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Geversstraat in 1900, op de achtergrond de Rooms-Katholieke Kerk

in aanbouw. Achter het huisje rechts stond de woning van Jan

Driessen.

Leidsche Courant, 1919.
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Op 31 oktober 1517 timmerde Luther 95 stellingen op de
kerkdeur van Wittenberg. De gevolgen hiervan en van de
wrede katholieke reactie kennen we. Wat betekende dit voor
een dorpje nabij Leiden in die eeuw?

Onderzoek hiernaar is niet gemakkelijk. Er zijn zo

weinig bronnen dat vrijwel niets zeker is. Weten-

schappers menen dat zelfs de 95 stellingen nooit

op die deur zijn getimmerd. Het vergelijken van Oegst-

geester doopboeken om de verhouding protestanten-katho-

lieken te meten, lukt pas vanaf 1679. Toch willen we na

500 jaar een poging doen de gevolgen van de reformatie

voor ons dorp in die eerste eeuw na Luther te beschrijven.

In dit eerste deel van ons verhaal hebben we zo weinig

lokale bronnen dat we de algemene situatie in onze regio

beschrijven. In een tweede deel hebben we genoeg Oegst-

geester bronnen om het over ons dorp te hebben.

Tijdens Karel V

Luther begon met zijn protesten tijdens Karel V. Wij

(Nederland bestond nog niet) waren onderdeel van het

Duitse Rijk. In dat rijk verliep de reformatie niet zoals

Luther wilde. Karel V reageerde hardvochtig en er was

onrust, met als dieptepunt: de Boerenoorlogen, slachtpar-

tijen van kansloze opstandige Lutherse boeren tegen geoe-

fende soldaten met 70.000 doden. Over Holland, dus ook

over het dorpje bij Leiden, is uit die tijd niets genoteerd.

Dit is opvallend. Elders in het Duitse Rijk was niet de gods-

dienst maar de armoede onder overtollige plattelandsbevol-

king de grootste oorzaak van deze vreselijke slachtingen.

Juist in het stedelijke Holland was het probleem van over-

tollige plattelandsbevolking het grootst. Toch zijn zulke

slachtingen in ons deel van het Duitse Rijk nooit genoemd.

IS-achtige radicalisering: Leidse wederdopers

Bleef het hier rustig? Onvoorstelbaar! Dankzij Erasmus was

kritiek op de paus vóór Luther al populair. De wederdopers

radicaliseerden. In 1522 richtte Karel V de inquisitie op en

in 1525 was Jan de Bakker, pastoor van Woerden, de eerste

Hollander die ter dood werd gebracht. Vergelijk het met de

populariteit van linkse terreur in de jaren 70, anti-globa-

listen of moslimouders die schrikken als hun puberzoon

500 jaar na Luther

Reformatie in het 16e-eeuwse Oegstgeest (deel 1)

Oegstgeest maakte late keuze in
gewelddadige tijd
Door Jacques Thorn en Dineke Peddemors

een IS-vlag ophangt. Sommige heethoofden werden popu-

lair en zo ontstond het bizarre verhaal van Jan van Leiden.

Jan Beukelsz, geboren in Leiden als zoon van een brave

politieman (onderschout) werd opgeleid als kleermaker

maar ging al jong op reis. Hij keerde terug naar Leiden en

kwam onder invloed van de fanatieke wederdoper Jan

Matthijsz, die in 1534 in Münster een religieuze dictatuur

wist te vestigen. Toen Jan Matthijsz overleed, greep

Beukelsz de macht en vestigde het Koninkrijk Sion, een

religieuze terreur met doodstraffen, onderdrukking en

bizarre staaltjes van seksuele uitbuiting die blijkbaar bij

religieus extremisme horen. De rijkste van zijn 17

vrouwen, Elisabeth Wandscherer, wilde haar sieraden niet

aan Jans hofhouding maar aan de armen van Münster

geven. Zij werd op het marktplein onthoofd terwijl de

andere 16 vrouwen eromheen stonden te zingen. De propa-

ganda rond het Koninkrijk Sion was achteraf even negatief

als momenteel de oncontroleerbare gruwelverhalen uit het

bijna verslagen IS-rijk. Het verhaal is dus onzeker, maar het

staat wel vast dat Jans ‘Paradijs’ zo zijn speciale trekjes

had.

Voor Oegstgeest zijn er geen bronnen, wel voor Holland.

Voorjaar 1534 probeerden veroordeelde wederdopers via

Amsterdam af te reizen naar Münster. De religieuze

fanaten werden gearresteerd bij Monnickendam. In januari

1517: Luther timmert de 95 stellingen op de deur van de slotkerk te

Wittemberg (schilderij van Ferdinand Pauwels, 1872, Wikimedia).

OO mei 2018 copy 2_VOO  13-04-18  12:31  Pagina 27



Portret van Jan van Leiden, gemaakt vlak voor zijn terechtstelling

in 1536. Dit waardige portret wijst erop, dat het door een

aanhanger is gemaakt (RAL_PV_PV48101).

1535, tijdens Jans Koninkrijk Sion, is in Leiden een aanslag

gepland die gelukkig uitlekte. Gevolg: crisissfeer, zware

poortbewaking, arrestaties, verbod op samenscholingen en

straffen voor het verlenen van onderdak. In juni werd Jan

van Leiden verdreven, gruwelijk gedood en met twee mede-

leiders in kooien aan de toren van de Lambertikerk te

Münster gehangen. De drie kooien hangen er nog!

Deze angst voor radicalen was voelbaar in Holland en dus

ook in Oegstgeest. Het sterkste bewijs voor die angst is het

verschil tussen enerzijds milde vonnissen van het Hof van

Holland voor leidende Lutheranen en anderzijds gruwe-

lijke straffen voor simpele wederdopers. In 1540 werden

Simon Claesz en Gijsbrecht Lambrechts veroordeeld voor

het drukken en verspreiden van Lutherse boeken. Zij

kregen ondanks hun leidende rol slechts een verbanning.

In 1542 werden Lambrechts Jacobs en Maritgen Sijmons-

dochter betrapt op belangstelling voor de wederdopers. Het

vonnis luidde onthoofding met lichaam op het rad, respec-

tievelijk tong uitrukken en levend verbranden, en confis-

catie van alle bezittingen.

De radicalen zorgden voor angst, maar het staat vast dat in

Holland voor 1555 veel normale protestantse geloofsge-

meenschappen ontstonden. We kennen de hoeveelheid

protestants drukwerk en de groeiende repressie door Karel

V. Beide bewijzen dat het protestantisme groeide.

Onder Filips II

‘Onder de knoet van Filips II’ leren we in de geschiedenis-

boekjes. Nederland bestond nog steeds niet en hoorde ook

2 8

Twee fragmenten uit het vonnis van het Hof van Holland voor Maritgen Sijmonsdochter, die werd betrapt op belangstelling voor de weder-

dopers.

Opschrift: Maritgen Sijmonsdochter vander Goude verbrant

Regels 3 en 4: hove van Hollandt bekent heeft dat sij  haer heeft laeten herdoopen ende veel meer andere …

condempneert mits desen geleyt te worden op 't scavot staende aen de plaetse alhier in Den Haige ende aldaer eerst haer

tonge offgesneden ende dan levendich in 't vuer geworpen ende tot pulver verbrant te worden ten exemple van ...
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Geuzenpenning; kopie uit 16e eeuw van origineel uit 1574.

Duidelijk zichtbaar is de geuzenmantel (foto Wikimedia).

nog steeds bij het Duitse Rijk. In 1555 volgde Filips II zijn

vader Karel V op als onze landsheer en kort daarna ook als

koning van Spanje. Hij regeerde ons alsof wij een onder-

deel van Spanje waren en dat vonden we niet leuk. Hij

zette de harde anti-ketterse lijn van zijn vader Karel V

voort maar zijn starre persoonlijkheid zorgde ervoor dat

het uit de hand liep, zowel met de adel als met het gewone

volk. Wat merkte onze regio hiervan?

Hagenpreken bij de Voscuyl, vooral voor

Leidenaren?

Er waren Oegstgeester hagenpreken, maar zegt dit iets

over de keuze die de dorpelingen maakten?

Voor geheime hagenpreken zochten aanhangers van de

gereformeerde religie uit Leiden hun toevlucht tot

plaatsen buiten de stadspoorten. Bij herberg De Voscuyl

werden vanaf 25 augustus 1566, drie hagenpreken

gehouden. Bij twee daarvan bracht de voorname geus

Jonker Jacob van Wijngaarden op zijn wagen de predikant

ter plaatse en weer terug. Hij was gewapend met een

pistool, dragende een grauwe mantel, de rode sluier en de

geuzenpenning. Vrijheid van prediking werd verkregen

dankzij het Smeekschrift en het daardoor gesloten akkoord

van Margaretha van Parma met de plaatselijke edelen op

23 augustus 1566. Dit gold uitsluitend voor plaatsen waar

de hervormden eerder samenkwamen. Hieruit kun je

concluderen dat de Voscuyl, waar drie hagepreken werden

gedoogd, een plek was die hervormden eerder gebruikten.

De organisatie en het publiek waren vooral Leids, maar de

Oegstgeester eigenaar van herberg De Voscuyl moet een

prominent protestant zijn geweest die duidelijk het katho-

lieke gezag durfde te trotseren.

Geen Oegstgeester Beeldenstormers, of toch?

Alva wilde de Beeldenstormers aanpakken. Hij vroeg

meteen na aankomst in 1567 aan de baljuws om een lijst

met deelnemers te maken. Daarnaast is er een lijst met

ketters die daadwerkelijk door de Bloedraad vanwege het

beeldenstormen zijn gestraft. We kunnen hieruit alleen

indirecte conclusies trekken want uit ons dorp worden

geen namen genoemd.

De lijst met ketters van de baljuw

Op de lijst van de baljuw voor Alva staan mensen uit bijna

alle dorpen van Rijnland, alleen uit Oegstgeest, Sassenheim en

Leiderdorp wist hij niets te berichten. Een andere bron beves-

tigt de katholieke aard van de Leiderdorpers want deze

meldt dat de Leidse beeldenstormers ook in Leiderdorp

huishielden, jagende de nonnen langs de dijk, maar door de

boeren uit de omtrek al gauw werden verjaagd. Hoe het met die

nonnen afliep, is niet opgeschreven. We zien in deze bron

wel duidelijk het verschil stad-platteland: de baljuw noemt

vele Leidenaren en slechts enkele uit de omringende

dorpen en de Leiderdorpse boeren verjagen de Leidse Beel-

denstormers. We krijgen de indruk dat enkele dorpelingen

zich aansluiten bij grote groepen plunderende Leidenaars.

Specifiek in Noordwijk-binnen wordt een fanatieke

minderheid van protestanten genoemd die de Leidse beel-

denstormers hielpen. Uitsluitend in Katwijk op Zee wordt

een forse groep wederdopers gemeld. Bovenstaand verhaal

29

De lijken van Jan van Leiden en twee medestanders werden na hun

terechtstelling jarenlang tentoongesteld aan het volk. De kooien

waarin zij aan de toren van de Lambertikerk van Münster werden

gehangen, zijn nu nog te zien (foto NvW 2007).

De Spaanse schans bij de Voscuyl. Op deze plek (voordat die schans

daar stond in 1574) hebben in 1566 hagenpreken plaatsgevonden

(collectie Rijksmuseum).

OO mei 2018 copy 2_VOO  13-04-18  12:31  Pagina 29



uit Leiderdorp bevestigt de Leidse voortrekkersrol en de

weerstand op het platteland.

De lijst van de Bloedraad met gestrafte Leidse

beeldenstormers

Op deze lijst van de Raad van Beroerten (Bloedraad) staan

75 Leidenaars. Er staan geen Oegstgeestenaars bij. Dat wil

niet zeggen dat ze er niet tussen zitten. De administratie

was slordig omdat veel ketters op drift waren. Er staan

namen tussen die herhaaldelijk in de Oegstgeester doop-

boeken (weliswaar een eeuw later) voorkomen zoals

Diericx en Cornelisz, of de schaapscheerder Aert Cornelisz,

die in 1571 ook nog eens werd veroordeeld vanwege het

helpen van geuzenschepen bij Katwijk. Beide keren werd

hij tegelijk veroordeeld met de metselaar (toeval?) Querin

de Dobbelden. Het is in ieder geval, net als de veroordeelde

watergeus Hugo Alckemaede, een oude Oegstgeester naam.

Hoe leuk het ook klinkt, dit is echter blind gokwerk en

geen verantwoorde geschiedschrijving.

De conclusie is toch dat de Beeldenstorm een Leidse aange-

legenheid was waar Oegstgeestenaars zich niet of nauwe-

lijks mee bemoeiden.

Hollandse protestanten aan de macht

Na het Leids Ontzet en vooral na de Pacificatie van Gent

heeft geen enkele Spaanse soldaat het in zijn hoofd

gehaald om nog één voet in het gewest Holland te zetten.

In deze periode voerden in onze regio protestanten steeds

meer de boventoon en kregen katholieken het steeds

lastiger.

Sloop Groene Kerkje: dader onbekend

Hoewel sommigen beweren dat het Groene Kerkje tijdens

het beleg door Spanjaarden is verwoest, kunnen we een

protestante actie vanuit Leiden niet uitsluiten. De propa-

ganda-oorlog uit die tijd heeft de waarheidsvinding

omtrent de daders volkomen verziekt. De toren aan de

westzijde van het Groene kerkje, in het midden van de 15e

eeuw gebouwd, bleef behouden.

Herbouw: eerst katholiek, later protestant

De kerk is op de oude muren met Renaissance-technieken

herbouwd, maar gebaseerd op het 15e-eeuwse Gotische

model. Uit de rekeningen van de kerkmeesters kunnen we

opmaken of de Oegstgeester parochie nog katholiek was of

dat de protestantse overwinnaars het bestuur overnamen.

Van 1574 tot 1580 ontbreekt iedere boekhouding maar

vanaf dat laatste jaar blijkt dat de, toen nog katholieke,

parochie er aan heeft getimmerd. Er wordt een nieuwe

kerkdeur gehangen.

In 1587 wordt de classis Rijnmond (de protestantse regio-

nale samenwerking) gesplitst en worden de deelnemende
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Beeldenstorm 1566, de Lieve Vrouwen-kathedraal in Antwerpen.

Groene Kerkje 1609, vlak na de kleine noodaanbouw uit 1600 

(digitaal fotoarchief Oegstgeest).
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Antwoorden fotovragen
� In 1932 werd begonnen met de aanleg van de Rijn-

zichtweg noordzijde (het deel vanaf de Groenesteeg,

toen al Rijnzichtweg genoemd, en later omgedoopt

in Oude Rijnzichtweg), zodat Buitenlust gemakke-

lijker bereikt kon worden.

� Op een deel van de locatie staat het Shell tankstation

aan de Lijtweg, zie foto.

� Gebouw Huygens maakte onderdeel uit van het

MEOB-complex en stond aan de Haarlemmer-

straatweg.

� Het betreft hier de Rijnsburgerweg, ongeveer ter

hoogte van koffiehuis ‘De Valk’, op de foto rechts

deels zichtbaar. 

gemeenten opgesomd. Alle dorpen in de buurt worden

genoemd behalve Oegstgeest.

Van 1587 tot 1591 wordt het schoolhuis (vermoedelijk bij

de pastorie) herbouwd. Uit de mopperende aantekeningen

van de particuliere synode, blijkt dat de Oegstgeester paro-

chie tot 1593 rooms was (Oegstgeest tot noch toe by ene paep

bediend). Dat het daarna door de protestanten werd overge-

nomen, blijkt uit een bouwrekening van de kerkmeester

uit 1593: het gaat om verbouwing in de kercke tot Oegstgeest

om daerinne bequamelicken Gods Woort te mogen predicken.

Deze formulering hoort beslist bij een dominee. Deze

machtswisseling was veel later dan in de meeste andere

dorpen.

Na 1593, wanneer de protestanten het voor ’t zeggen

hebben in de parochie, gaan er beduidend forsere

bedragen naar betimmering, kostershuis en kerkklok. In

1599-1600 tonen de rekeningen grote hoeveelheden hout

en stenen om een deel van het schip te bouwen.

Werd Oegstgeest later protestant dan de rest

van de regio?

De hagenpreken bij de Voscuyl zeggen niets over refor-

matie in Oegstgeest. Het was een Leidse aangelegenheid,

net als de Beeldenstorm. Er zijn vier bewijzen dat Oegst-

geest langer met de roomse pastoor meegaat dan de rest

van onze omgeving. Op de lijst van de baljuw voor Alva

met beeldenstorm verdachten komt Oegstgeest niet voor,

evenmin als op de lijst met gestrafte beeldenstormers. De

protestantse organisatie classis Rijnmond bevat in 1587

alle dorpen in onze regio behalve Oegstgeest en uit de

bouwrekening van het Groene Kerkje blijkt dat het bestuur

pas in 1593 in protestante handen komt, veel later dan de

omringende dorpen.

Voor het tweede deel van dit artikel, dat in een latere afle-

vering van dit blad wordt gepubliceerd, hebben we Oegst-

geester bronnen en daarin zullen we zien dat de Hollandse

protestantse overheid het niet zo heel erg hard speelde

tegen de Oegstgeester katholieken. �

Bronnen

n De katholieke Luther-onderzoeker Erwin Iserloh bewees samen met

Joseph Lortz in het boek ‘Beknopte geschiedenis van de reformatie’

(J.H.Gottmer, Haarlem, 1971) dat ‘het timmeren op de kerkdeur’ pas

veelvuldig werd genoemd in de 19e eeuw. Toenmalige Luthervereer-

ders hebben deze populair gemaakt n.a.v. een onbetrouwbare bron

uit 1518. Luther heeft zijn stellingen waarschijnlijk eerst naar zijn

prior (Luther was monnik) Johannes Lang en zijn bisschop Hiëro-

nymus Schultz gestuurd en om hun mening gevraagd.

n Dr. J.F. Niermeyer maakt in De wording van onze volkshuishouding

(1946, nv Servire, Den Haag) hoofdstuk 8 ‘Het land dienstbaar aan de

stad’ blz. 91-99 duidelijk dat juist in het verstedelijkte Holland de

burgers hun bezittingen (landgoederen) op het platteland veel

harder gebruiken voor uitbuiting dan de adel dit elders doet.

n Over Elisabeth Wandscherer: Els Kloek, 1001 vrouwen uit de Neder-

landse geschiedenis, Vantilt, Nijmegen 2013. Hierin staat dat dit

verhaal komt uit de kroniek van Herman Kerssenbroick die in 1545

een partijdige kroniek publiceerde over de gebeurtenissen in zijn

geboortestad, maar ook Jan van Leiden zelf refereert in zijn verhoor

aan de gebeurtenissen. Zij had het ware geloof verraden en was

ongehoorzaam.

n Leiden. De Geschiedenis van een Hollandse stad, deel 1 blz. 177.

n Nationaal Archief Den Haag; Hof van Holland, Criminele papieren.

Alle vonnissen zijn hier gevonden. Twee fragmenten uit het vonnis

van Maritgen Sijmonsdochter zijn hier als voorbeeld afgebeeld.

n Uit D. Kolff, De Opstand in Leiden.

http://members.home.nl/m.tettero/Tetterode/Leiden.htm.

n De historicus Sander Wassing is specialist op het gebied van

Hollandse regionale geschiedenis van de Beeldenstorm. Hij hield op

1 maart 2017 namens de Vereniging Oud Leiden een lezing over de

Leidse Beeldenstorm in de Lokhorstkerk te Leiden. Na afloop

vroegen wij of een lijst van veroordeelde beeldenstormers bestond

en hij was zo vriendelijk om ons dit op te sturen. Sander Wassing

legde ons na zijn lezing desgevraagd uit dat het ontbreken van

Oegstgeester namen op de lijst van veroordeelden niet keihard bete-

kende dat er geen Oegstgeestenaars tussen zaten.

n B.C. van Krieken, ‘De restauratie van het Groene Kerkje te Oegst-

geest’ uit Zuid Hollandse Studiën, Deel VIII.

n Willibrords Erven, de Kempenaer Oegstgeest 1989. L. Driessen, G.

Schwencke, J. Thorn, E. Veldhuyzen, I. van Woerden. Hstk 8 ‘De

Reformatie’ door G. Schwencke.
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Op 13 mei 1951 werd de boerderij

Ora et Labora aan de Terweeweg

door brand verwoest.

leverde als resultaat op dat de Agterweg 38 in die periode

een boerderij was, bewoond door Willem van Steijn en zijn

echtgenote Marijtje Tas. Die boerderij staat er nu nog, het

is het rijksmonument Ora et Labora, Terweeweg 53.

Onderzoek in het archief van de VOO en speurwerk op het

internet leverde informatie op over de familie Van Steijn

en de geschiedenis van de boerderij. Zo werd tijdens de

bouw van de Rooms-Katholieke Kerk in de periode 1770-

1772 in de boerderij gekerkt en brandde de boerderij in

1951 volledig af.

Mevrouw Johnson reageerde verheugd toen zij van ons

meer dan 20 documenten, foto’s en oude kaarten van

Oegstgeest had ontvangen. Zij zou na bestudering van het

materiaal terugkomen met aanvullende vragen.

Haar vraag sluit aan bij het voornemen van het bestuur

van de VOO om een werkgroep genealogie te vormen, die

als begeleidingsgroep kan fungeren voor families die ten

minste vier generaties in Oegstgeest wonen en die een

stamboomonderzoek willen doen. Meld u bij het VOO-

bestuur als dit onderwerp uw actieve belangstelling heeft.
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De achterpagina van dit tijdschrift wordt gebruikt om een bijzonder moment van het afgelopen halfjaar in beeld te brengen. Dat
kan van alles zijn: een door de Vereniging Oud Oegstgeest ontvangen schenking, zoals een foto, een schilderij of een briefwis-
seling; een opmerkelijke verbouwing van een huis; een 100-jarige Oegstgeestenaar; een verenigingsjubileum. Alles kan In Beeld
gebracht worden zolang het maar iets met de historie van ons dorp te maken heeft.

Heeft u ook iets dat u In Beeld wilt brengen? Of heeft u spullen, documenten of andere zaken die u iets vertellen over het
Oegstgeest van vroeger? Neem dan contact op met de redactie: Peter van Anrooylaan 9, 2343 NB Oegstgeest, of stuur een
e-mail naar redactie@oudoegstgeest.nl

Door Onno Koerten, archivaris VOO

In februari jl. wendde mevrouw Hendrika Johnson-van

Haasteren zich tot de VOO met het verzoek haar te helpen

bij het vinden van informatie over haar voorouders. Deze

dame woont sinds 40 jaar in Australië. Zij voelt zich sterk

verbonden met Nederland, speciaal met Leiden en omge-

ving waar haar familie sinds 1499 heeft gewoond.

Mevrouw Johnson heeft het onderzoeken van haar familie-

geschiedenis als hobby. Begin 2018 rondde zij een beschrij-

ving van de familie van haar Australische man af. Dat

leverde een document op van 2200 pagina’s. Nu is haar

Nederlandse familie aan de beurt. Zij stamt af van Willem

Huybertse van Steijn (1761-1812), die in Oegstgeest woonde

in een boerderij aan de Agterweg 38. Zij heeft een testa-

ment van hem waarin de stukken land die hem toebe-

hoorden, worden beschreven.

Mevrouw Johnson vroeg de VOO haar te helpen bij het

achterhalen van foto’s van de boerderij, krantenartikelen,

een oude kaart van Oegstgeest en omgeving, eigenlijk alles

wat de familie Van Steijn betreft.

Een check in het Overzicht van gebouwen in Oegstgeest in de

periode 1806-1845, samengesteld door Jan Hengstmengel,

Een verzoek uit Australië

In Beeld
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