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Nieuwe redacteur gevonden
Juli 2018 nam Jan Willem in ’t Velt afscheid als redacteur van Over Oegstgeest.
De zoektocht naar een nieuwe mederedacteur werd onmiddellijk gestart
en heeft tot mijn grote vreugde geresulteerd in het vinden van Tim Hoppen
als nieuwe collega. Tim is, zoals bleek in de Algemene Ledenvergadering
van 13 maart jl. van de jongere generatie binnen de VOO en brengt dus
een toekomstvaste uitbreiding van de redactie. En als neerlandicus met
historische belangstelling is hij natuurlijk ook een inhoudelijke aanwinst.
Herman Oost

Het familiegraf Bakker Korff bij het
Groene Kerkje
Door Eke Poortinga

U

it het archief van de Hervormde Gemeente van
Oegstgeest blijkt dat in 1880 er twee graven
op naam van de ‘erven van mr J. Bakker Korff’
stonden, die hij in 1866 had gekocht. Volgens een oude
nummering ging het om graven bij hoofdpaal A klasse
I nummer 39 en 40. In graf 40 werd de bekende kunstschilder Alexander Hugo Bakker Korff in 1882 begraven.
Het familiegraf bestaat niet meer. Volgens een los briefje
in het archief lag het ten zuidoosten van de kerk. In deze
bijdrage wordt een antwoord gegeven op de vragen welke
personen hierin werden begraven en welke banden deze
familie had met Oegstgeest.
De schilder Alexander Hugo Bakker Korff
Om deze familie een gezicht te geven begin ik met de
kunstschilder Alexander, die op 28 januari 1882 overleed in Leiden. Hij woonde van 1856 tot zijn dood op
Haarlemmerstraat 1 in het voormalige turfdragersgildehuis, waar hij op de bovenkamers zijn schildersatelier had.
Hij was ook toen al een bekende schilder in binnen- en
buitenland.

In 1824 in Den Haag geboren, ging hij daar tot 1841 in de
leer bij Cornelis Kruseman, indertijd een bekende schilder
van vooral grote historiestukken. Daarna volgde hij een
opleiding aan de Koninklijke Academie Beeldende Kunsten
in Den Haag (1844-1845) en aan de Antwerpse Academie
(1845-1848). Alexander begon zijn carrière met het
schilderen van grote doeken, bijbeltaferelen en historie
stukken. Dat was toen in de mode, maar Alexander voelde
zich daar op den duur niet gelukkig bij. Hij raakte eind
jaren 1850 in een depressie en twijfelde aan zijn schilders
talent. Drie jaar lang probeerde hij als aardappelteler aan
de bak te komen, maar dat werd geen succes. Het was
zijn moeder die hem moed insprak om door te gaan met
schilderen en hem verder hielp. Zij werd zijn model. Zo
maakte hij rond 1860 zijn switch naar het genre waarmee
hij beroemd zou worden: kleine paneeltjes spitsvondige
interieurtjes met chique oudere dames in een psychologisch-geestige setting, in de wandelgangen bakkerkorffjes
genoemd. Het zal niet verbazen dat Alexanders werk zich
uitstekend leent als studieobject voor geschiedenis van
interieurs en modes.

Afb. 1. Portret Alexander Hugo Bakker Korff op oudere leeftijd.

Afb. 2. Portret van zijn moeder Neeltje Stark.
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Voor zijn dames stonden, behalve zijn moeder, ook zijn
zusters model en hun dienstbodes. Daarmee vormen zijn
tafereeltjes tevens liefdevolle familiekiekjes. Hij ging
niet mee met de impressionisten, maar brak door met
een heel eigen stijl. Op een tentoonstelling van Schone
Kunsten in Brussel in 1869 werd hij benoemd tot ridder
in de Leopoldsorde. Zijn moeder Neeltje Stark (1794-1866)
betekende veel voor Alexander. Na haar dood wandelde
hij vaak naar Oegstgeest om bij het Groene Kerkje het
graf te bezoeken van haar ‘die hem niet alleen het leven
geschonken, maar die ook als het ware hem aan zichzelf
ontdekt, zijn kunstenaarshart bevredigd en hem het pad
tot eer en voordeel gewezen had’ (Eigen Haard 1882, 136).
Het gezin Bakker Korff
Vader mr. Johannes Bakker Korff senior (1789-1869)
trouwde twee keer, de eerste keer met Catharina Johanna
Cornelia Dames. Zij stierf in 1817, drie kinderen achterlatend: Aletta Maria (1812-1880), Frederik Jan (1814-1842)
en Ida Frederika (1816-1897). In 1823 hertrouwde hij
met Neeltje Stark, bij wie hij nog eens vier zoons en
drie dochters kreeg: Alexander Hugo (1824-1882), Paulus
Konstantijn (1828-1876), Iman Arnold (1829, direct na de
geboorte overleden), Ada Margaretha (1830-1908), Anna
Wilhelmina (1832-1875), Adriana Henriëtte (1834-1915) en
Afb. 3. Twee dames bekijken een schilderijtje, 1866.

Afb. 4. La Romance, 1880.
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Johannes junior (1837-1911). Tussen het oudste en jongste
kind zat maar liefst 25 jaar. Het oudste kind Aletta werd in
Amsterdam geboren, alle andere kinderen in Den Haag.
Behalve Alexander werden alle zoons civiel ingenieur.
Aan hun werk valt de technologische vooruitgang
van de negentiende eeuw af te lezen. De oudste
zoon, Frederik Jan, werd directeur van de Friesche
Stoombootmaatschappij te Leeuwarden. Hij werd in 1842
in Hamburg begraven, waar hij bij een proefvaart met een
voor die maatschappij bestemde boot op de Elbe van boord
viel en verdronk. Paul Konstantijn werkte vanaf 1849 als
ingenieur-werktuigkundige bij de in 1837 opgerichte
Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij (HIJSM). Hij
ging in Haarlem wonen en overleed in 1876 bij Koblenz
tijdens een werkreis. De jongste zoon Johannes junior ging
ook werken bij de HIJSM, als sectieopzichter. Tijdens zijn
vele buitenlandse reizen schreef zijn vrouw Geertruida
Johanna Bakker Korff-Hoogeboom novelles en romans. Van
de vijf dochters trouwde alleen Ada Margaretha.
Het werkzame leven van mr Johannes Bakker
Korff
Johannes senior maakte carrière als referendaris (afdelingshoofd) bij de ministeries van Buitenlandse Zaken
en Binnenlandse Zaken. In de opmaat naar de Grondwet
van 1848 liet hij zich niet alleen uiterst negatief uit over
de liberale ideeën van Thorbecke en de zijnen, maar ook
over meer gematigde personen. In 1849 werd hij eervol
ontslagen met behoud van wachtgeld. De reden laat zich
raden. Het eerste kabinet Thorbecke was juist aangetreden
en voor Thorbecke, die de portefeuille van Binnenlandse
Zaken onder zich had, was hij een lastpost. Hij raakte
verbitterd. Na zijn ontslag richtte hij eigen tijdschriften
op, waarin hij fulmineerde tegen zowat iedereen die in de
politiek iets voorstelde. In elke aflevering ging hij tekeer
tegen Thorbecke. Hij ging duidelijk te ver en de media
negeerden hem. Alleen Groen van Prinsterer heeft eens
gereageerd om te voorkomen dat zijn anti-revolutionaire
ideeën vereenzelvigd werden met die van Johannes Bakker
Korff. Ik kan mij niet aan de indruk ontrekken dat deze
man voor zijn naasten moeilijk was in de omgang. Zijn
echtgenote Neeltje Stark zal veel hebben gecompenseerd.
Wonen in Oegstgeest
Rond zijn pensionering ging hij met zijn vrouw en
alle nog in leven zijnde kinderen in Oegstgeest wonen
op het adres Dorpsstraat 65 (tegenwoordig een rijks
monument). In 1850 vertrok het gezin naar Gouda, maar
keerde in 1852 terug. Zij gingen waarschijnlijk weer in
de Kerkbuurt wonen. In 1859 verkaste het gezin naar
Leidschendam. Het heeft er alle schijn van dat de laatste
twee verhuizingen verband hielden met de woonplek
van dochter Ada Margaretha. Ada trouwde in 1851 vanuit
Gouda met jonkheer Jacob Maurits Quirin Barnaart.
Alexander maakte toen bijgaand portret van haar.

Afb. 5. Portret van zijn zuster Ada, circa 1850.

Ada had Barnaart vast leren kennen toen zij eerder in
Oegstgeest woonde, zij waren toen bijna buren. Deze
Barnaart uit Haarlem was in december 1843 een firma
aangegaan met Hendrik Dirk Terwee uit Zwolle, later
burgemeester van Oegstgeest (1853-1888). Zij namen de
zoutziederij aan de Zoutkeetlaan over die nog maar een
half jaar in bedrijf was. Toen Terwee zich in april 1850
terugtrok, werd de firma ontbonden, maar Barnaart ging
door.
Het echtpaar Barnaart-Bakker Korff woonde in of vlakbij
de Zoutkeetlaan en kreeg daar vier kinderen: Elisabeth
Cornelia (1852), Ada Johanna Wilhelmina (1854), Jan
Willem Maurits (1855) en Quirina Catharina (1858). In
1859 werd de zoutziederij verkocht en het gezin vertrok
naar Leidschendam. Daar overleed Jacob Barnaart op
10 april 1860, 46 jaar oud. Voortaan ging Ada door het
leven als douairière jhr. J.H.Q. Barnaart. In mei 1860
vestigde zij zich met haar vier kinderen in Leiden, Nieuwe
Rijn 3. Aan de Nieuwe Rijn gingen ook haar ouders met
enige of al haar zusters wonen. In 1891 verhuisde Ada met
haar ongehuwde dochter Ada Barnaart naar Hogewoerd
150a waar zij in 1908 overleed.
Het familiegraf
In 1866 overleed moeder Neeltje Stark. Haar man kocht
toen de twee graven bij het Groene Kerkje. In 1869 volgde
hijzelf in graf nummer 39 (oude nummering). Nog in
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hetzelfde jaar volgde in dit graf kleinzoon Johannes, nog
geen zes weken oud, zoontje van Johannes Bakker Korff
junior die toen aan de Marislaan 1 in Oegstgeest (vanaf
1896 grondgebied van Leiden) woonde. Daarna werd Anna
Wilhelmina bijgezet. Zij stierf in het huis van haar zuster
Ada aan de Nieuwe Rijn 3, slechts 42 jaar oud.
De eerste die in graf nummer 40 werd begraven was de
oudste dochter Aletta. Zij overleed in 1880 op 68-jarige
leeftijd op het adres Marislaan 21 Oegstgeest, waar zij
samen met haar zuster Ida en hun twintig jaar jongere
halfzusje Adriana woonde. De twee achtergebleven zusters
verhuisden naar Haarlemmerstraat 35a in Leiden, niet ver
van het huis van broer Alexander op nummer 1. In 1882
volgde Alexander, 57 jaar, in het graf. Ida werd in 1897
bijgezet, 82 jaar oud. In 1915 voegde zich tenslotte bij hen
Adriana, 80 jaar oud, die na het overlijden van Ida in 1897
was verhuisd naar Zoeterwoudsesingel 79 in Leiden.
Beide graven werden in 1937 overgeboekt op naam van
Ada Margaretha Boonacker, enige, ongehuwde dochter
van August Leonard Boonacker en Catharina Quirina
Barnaart, een kleindochter van Ada Bakker Korff. Toen Ada
Boonacker in 1943 overleed, werd zij vanuit haar sterfhuis
aan de Zoeterwoudsesingel 95 begraven in graf nummer
39.
In het familiegraf Bakker Korff zijn dus tussen 1866-1943
begraven de ouders, vier van de vijf dochters, één van
de vijf zoons, een kleinzoon en een achterkleindochter.
Het is (voorlopig) niet bekend wat er later met de graven
is gebeurd. Overgenomen door anderen of zonder meer
geruimd?

Afb. 6. Onder de Palmen, 1880.

Bakker Korff namens de familie voor de laatste eer.
Opvallend detail was dat Alexanders palet en penselen,
omgeven door een lauwerkrans, mee het graf ingingen.
Mochten zij ooit bij een opgraving tevoorschijn komen,
althans de restanten ervan, dan kan dat licht werpen op de
precieze lokatie van het familiegraf Bakker Korff en wat er
later mee is gebeurd. 

Bronnen
Los briefje met aanduiding van de locatie van het familiegraf
Bakker Korff.

n

Met dank aan Carla de Glopper, Jan Hengstmengel en Nienke
Krudde voor hun tips.

n

Gemeentearchief Oegstgeest (GAO): Bevolkingsregister 1847 en
Archief Hervormde Gemeente, inv.nrs. 528-534.

Begrafenis Alexander Hugo Bakker Korff
De begrafenis van Alexander vond plaats op 1 februari
1882. Uit de media is op te maken dat de belangstelling
groot was. Er waren een aantal bevriende kunstbroeders
en veel bewonderaars. Ook waren aanwezig de directeur
dr. W.N. du Rieu en de secretaris Floris Verster van de
Leidse Schilder- en Tekenakademie, Ars Aemula Naturae,
waarvan Alexander lid was. Bij de groeve spraken Du Rieu
en de schilder Allebé lijkredes uit. De lijkkist was bedekt
met zeven kransen. Aan het eind bedankte Johannes
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n

Archief Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO).

n

Jan Hengstmengel, Huisnummering in Oegstgeest, voorl. versie 2, feb.
2017 (GAO).

n

L.J. Rogier, ‘Contra-revolutionaire journalistiek omstreeks 1853’,
Forum der Letteren 1960, 233-244.

n

W.P. Wolters, ‘A.H. Bakker Korff’, Eigen Haard 1882, 133-137.

n

De afbeeldingen 1, 3 en 6 zijn ontleend aan Rijksmuseum
Amsterdam (inv.nrs. RP-F-F01420, SK-A-4694, SK-A-1183), de afbeeldingen 2, 4 en 5 aan Museum de Lakenhal Leiden (inv.nrs. z.n. 19,
S 1001, S 5788).

Iets Lugtigs

Christenen vóór Willibrord?
Tijdens een lezing over de Schaal van Oegstgeest maakte
wetenschapper Bouke van der Meer een intrigerende
opmerking. Het zou misschien eventueel mogelijk zijn dat
er in de zevende eeuw al christenen waren in Oegstgeest.
Prompt stond er iemand op. Dat kon toch niet? Willibrord
kwam toch pas na 719 naar Oegstgeest?
Toch is het wel mogelijk. De Frankische koning Dagobert
bouwde al omstreeks 630 een kerk in Utrecht. Hij moet
daar een of meer priesters hebben achtergelaten die van
daaruit hun bekerend werk deden.
Na hen kennen we diverse missionarissen die preekten in
de streken waarin Oegstgeest en Utrecht liggen. Ik pik er
een paar uit; Willibrord sla ik daarbij maar een keer over.
Wilfrid, ex-bisschop van York, is in 678 eigenlijk op doorreis naar Rome maar blijft hangen bij koning Aldgisl in
Utrecht of Dorestad. Daar eist een Frankische koning
Wilfrids uitlevering; als Aldgisl dat praktischer vindt, mag
hij zich ook beperken tot het sturen van het hoofd. Koning

Aldgisl volstaat met het publiekelijk verscheuren van de
brief waarin de eis staat. Als dank heeft Wilfrid daarna
terstond ‘het woord Gods dagelijks aan de heidenen
gepredikt’. Aan het eind van het jaar zou hij duizenden
mensen hebben gedoopt, wat denkelijk met een korreltje
zout moet worden genomen, al was het maar vanwege de
geringe omvang van de bevolking in die tijd.
Wigbert, eveneens uit Engeland, dient zich in 688 aan bij
koning Radbod. Volgens Beda preekte hij twee jaar lang de
woorden die de mensen moesten redden, maar bleven de
inspanningen die hij zich voor zijn ‘barbaarse toehoorders’
getroostte vruchteloos.
Beda vertelt ook het verhaal van de twee monniken die
beiden Ewald heten en uit elkaar worden gehouden door
ze naar hun haarkleur Witte Ewald en Zwarte Ewald te
noemen. Met hen loopt het in 690 slecht af. Witte Ewald
wordt nog simpel met een zwaard om het leven gebracht
maar van Zwarte Ewald worden de botten een voor een
uit zijn levende lijf getrokken en in de Rijn gegooid. Zeker
Leidenaren zullen er onaangenaam door worden getroffen:
de dubbele moord vond plaats op 3 oktober.
Ook rond 690 komt er een Frankische missionaris naar
dit gebied, Wulfram, die zich kort daarvoor heeft teruggetrokken als aartsbisschop van Sens. Beroemd is een
verhaal dat zich volgens een al in de Late Middeleeuwen
ontstane fabel in een paleis in Medemblik heeft afgespeeld.
Aangezien daar echter noch voor het paleis, noch voor het
gebeuren, ook maar de geringste aanwijzing is gevonden,
moet het verhaal zich gewoon ergens in deze streken
hebben afgespeeld, in Utrecht waarschijnlijk. Volgens
deze historie slaagt Wulfram er bijna in koning Radbod te
dopen. Deze staat al bij de doopvont als hij aan Wulfram
vraagt of zijn voorouders volgens de nieuwe leer ook in de
hemel zitten. Als Wulfram dit ontkent, zij zijn immers niet
gedoopt en mochten daarom niet de hemel in, ziet Radbod
van de hele procedure af. Hij zit straks liever bij zijn
familie in het walhalla dan in zijn eentje in de hemel.
Kortom, het is niet onmogelijk dat er vóór Willibrord al
christenen in Oegstgeest waren. Maar ook niet bepaald
waarschijnlijk.
Bronnen
n

Beda Venerabilis, Historia ecclesiastica gentis Anglorum, V, 9-11.

n

D.P. Blok, De Franken in Nederland, derde druk, Bussum 1979, 36.

n

C.P. Schrickx, Een erf tussen Wik en Koningshof, Hoorn 2013, 11.

n

Stephen, Vita Wilfridi I, Episcopi Eboracensis, 26 (vertaling Folkert van
Straten 2018).

Koning Radbod met één been in de doopvont. Borduurwerk,
Utrecht ca. 1510.

n

Vita Vulframni Episcopi Senonici, 9.

n

Illustratie: Museum Catharijne Convent, objectnr. ABM t2104.
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Historische narcissen op het
landgoed Oud-Poelgeest
Door Hennie Völker-Dieben (voormalig voorzitter Stichting Erfgoed Oud-Poelgeest)

E

en ieder die betrokken is bij het beheer en behoud
van monumenten, zal de bijzondere aandacht
herkennen, die het behoud van monumentale
gebouwen en zeker kastelen vraagt. Bij de afwegingen waar
de beschikbare gelden aan te besteden, zien we vaak
dat het onderhoud van de stenen noodgedwongen belang
rijker wordt geacht dan het onderhoud van monumentaal
groen. De consequenties van lekkende daken of goten
zijn immers direct zichtbaar en leiden ook onmiddellijk
tot hoge kosten. Bij het beheer van kasteel Oud-Poelgeest
was dit niet anders. Achterstand in het onderhoud
van het parkbos was dan ook het geval, toen de grote
cascorestauratie van het kasteel in 2012 werd afgerond.
Inventarisatie flora Oud-Poelgeest
De eerste aanzet tot een groter besef van de bijzondere
waarde van het parkbos werd gegeven door drie vrijwilligers, leden van de Plantenwerkgroep van de KNNV
Leiden (Vereniging voor Veldbiologie), de heren C. Los,
K. Brussee en K. van Zoest, toen zij in 2012 een inventarisatie maakten van de flora. Hierbij hadden zij speciale
aandacht voor de stinsenplanten die op het landgoed
Oud-Poelgeest voorkwamen. Naast de 209 plantensoorten
die op de Floronlijst voorkwamen, bleken er ook nog 41
soorten stinsenplanten op het landgoed aanwezig te zijn,
waaronder tien bijzondere soorten. Het rapport dat hieruit
voortkwam, Flora van Oud-Poelgeest, inspireerde ons om het
achterstallige onderhoud in het parkbos aan te pakken,
ondanks de krappe financiële middelen.
Sinds 2012 wordt het onderhoud van het parkbos OudPoelgeest voor een groot deel uitgevoerd door een groep
enthousiaste vrijwilligers. Vanaf het begin gebeurde dit
onder de deskundige leiding van Floor Duiker, oud docent
van het Wellant College te Oegstgeest. Helaas overleed hij
in 2017. Hans van Daalen, in de Oegstgeester regio bekend
als de drijvende kracht achter de Bomencursus van Stans
Eikelenboom, heeft de vakinhoudelijke begeleiding van de
bosvrijwilligers voortgezet. Stans Eikelenboom richtte in
1996 de Oegstgeester Bomencursus op. Zij overleed in 2017.
Het is geen eenvoudige opgave om een groep vooral Leidse
en Oegstgeester vrijwilligers te begeleiden. Veel van deze
vaak gepensioneerde en hoogopgeleide mensen, hebben
zo hun eigen opvattingen. Zij hadden ook ideeën over de
op het landgoed voorkomende narcissen: ‘wat veel van die
grote gele dingen. Zullen we die niet eens flink uitdunnen’,
werd een aantal keren geopperd. Vooral wanneer het
verwijderen van de vele bramenstruiken wel erg veel werd,
doken plannen voor andere karweitjes op.
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Historische narcissen
Een lezing van Eric Breed over historische narcissen, op
zondag 22 oktober 2017 in de Hortus Botanicus in Leiden,
kwam op het juiste moment. De vader van Eric Breed, de
heer C.P.J. (Kees) Breed († 2017), had sinds 1958 een grote
collectie historische narcissen verzameld en onderhouden.
Eric Breed heeft de zorg voor deze collectie van zijn vader
overgenomen. We waren dan ook verguld dat deze deskundige bij uitstek bereid was naar de narcissen te komen
kijken die op het landgoed Oud-Poelgeest voorkwamen.
Op zaterdag 31 maart 2018 was het zover. Samen met
Annelies Koningsveld, de huidige voorzitter van het
bestuur Erfgoed Oud-Poelgeest, en gewapend met
plattegrond en notitieblok maakten wij een wandeling
over het landgoed Oud-Poelgeest, met het doel de
aanwezige historische narcissen in kaart te brengen. De
eerste verrassing was dat er geen moderne narcissenrassen
voorkomen op het landgoed. Bij nader inzien is dit niet zo
verwonderlijk. Het beheer was immers sinds de Tweede
Wereldoorlog zeker als laag intensief te omschrijven
en het bijplanten van narcissenbollen was daarbij geen
prioriteit. Eric Breed gaf een aantal algemene tips die
konden helpen om historische narcissen te herkennen. Bij
oude rassen zie je een hangende bloem en smal opgaand
vrij groen blad. Een kenmerk van de oude rassen is de
aanwezigheid van zaailingen rond een pol narcissen. Bij
moderne narcissenrassen staat de bloem meer rechtop,
is het blad breder en heeft dit een blauwgroene bijkleur.
Uitzaaien doen de nieuwe rassen niet of nauwelijks.
Alle narcissen op het landgoed zijn oude rassen. Eric Breed
heeft geen narcissen gezien die na 1940 waren geregistreerd. Uitzondering hierop is een polletje kleine narcisjes
bij de Liquidambarboom, rechts naast het kasteel bij de
vijver, die mogelijk door een wandelaar waren ingegraven
nadat het potje narcissen in de huiskamer was uitgebloeid.
Verwijderen is misschien de beste optie voor dit polletje.
Vanaf het monumentale toegangshek naar rechts beginnend, werd een rondgang over het landgoed gemaakt. In
figuur 1. zijn de twaalf gevonden soorten narcissen afgebeeld, met naam en registratie- of beschrijvingsdatum.
De plattegrond van het landgoed met plaatsaanduiding
van de verschillende narcissen is weergegeven in figuur 2.
‘Waar je je in verdiept, wordt altijd leuk’, was een gevleugelde uitdrukking in mijn jeugd, wanneer ik klaagde over
oninteressante vakken op school. Ook nu weer bleek, dat
deze uitspraak niets aan kracht heeft verloren. Die ‘grote

gele dingen’, trompetnarcissen, bleken ineens veel interessanter toen ze een naam kregen en er enige achtergrondinformatie bekend was.
Koning Alfred en Dutch master
De Narcissus Koning Alfred (fig.1, nr. 2) was het voorbeeld
van de grote gele trompetnarcis die zo veel op het
landgoed voorkomt dat uitdunnen meermaals werd
voorgesteld. Koning Alfred, ook wel Alfred the Great, was
een beroemde Engelse koning die leefde van 849 tot 899.
Hij bestreed met succes de Vikingen en wist met de Denen
tot een vredesovereenkomst te komen. Ter gelegenheid van
de viering van zijn duizendste sterfdag in 1899, vernoemde
John Kendall, de door hem gekweekte gele trompetnarcis
naar deze beroemde koning. The Gardener’s Chronicle wist
in 1899 te melden dat ‘A remarkably fine Ajax was sent
from Mr. Kendall, Newton Poppleford, Ottery St.Mary,
Devon. This flower named King Alfred appears to be the
outcome of a cross between N. Emperor and Maximus. The
large bloom of rich uniform gold, and thick substance,
recalls the features of both parents, as do the tall stems
and stout glaucous foliage (First-class Certificate).’ In
1921 kende de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor
Bloembollencultuur (KAVB) een veredelingsprijs toe aan
deze in Engeland veredelde bloembol. Deze grote gele
narcis werd het icoon van de gele trompetnarcissen,
in oude advertenties aangeprezen als ‘de Koning der
Narcissen’. In 1939 verscheen het volgende bericht in het
weekblad van de KAVB: ‘De Populaire Narcissus Emperor

zien we langzaam verdwijnen evenals de Narcissus
Tresserve. Zij worden verdrongen door den Koning der
Narcissen: King Alfred’. In 1936 werden 161.000 bollen
geëxporteerd, drie jaar later was dit aantal toegenomen
tot 167.000 bollen.
Toch is deze bol nu al jaren niet meer in de handel.
De Nederlandse veredelaar Matthew Zandbergen uit
Sassenheim bracht in 1939 een verbeterde gele trompetnarcis tot bloei, die de Koning der Narcissen heeft
verdrongen. Hij gaf zijn narcissenbol de naam Dutch
Master (fig. 1, nr. 5) mee. Kennelijk is deze veredeling echt
een Nederlands meesterwerk. Tot driemaal toe, in 1948, in
1976 en in 1995 kende de Royal Horticultural Society (UK)
en onderscheiding toe aan deze Narcissus Dutch Master.
Minister Talma
De derde gele trompetnarcis met een bijzonder verhaal
is de Narcissus Minister Talma (fig. 1, nr. 7). Deze narcis
is herkenbaar aan de iets naar binnen gekrulde bloemblaadjes en een wat donkerder geel gekleurde trompet.
Op 3 juni 1912 werd in het Leidsch Dagblad bericht over
de vernoeming van een narcis die door de veredelaars
G. Lubbe & Zn was gekweekt. Deze bolbloem werd opgedragen aan de heer Aritius Sybrandus Talma, minister van
Landbouw, Nijverheid en Handel, waaronder in die tijd
ook sociale wetgeving viel. Deze sociaal bewogen predikant, zijn bijnaam was de rode dominee, kende onze regio
uit zijn jeugd, toen zijn vader dominee was in Katwijk aan
de Rijn. Als jonge predikant zag hij de slechte omstandigheden van de arbeiders. Hij was een van de grondleggers
van het stelsel van sociale zekerheid in Nederland en hij
ontwikkelde zich tot pleitbezorger van de moderne christelijke vakbeweging. Hij heeft veel voor de arbeiders en de
kleine zelfstandigen gedaan, onder wie bollenkwekers.
Dat we deze narcis op het landgoed Oud-Poelgeest
aantreffen is niet zo verwonderlijk. De laatste bewoonster
van Kasteel Oud-Poelgeest was Arnoldine Leonie Willink
(1872-1950), ambachtsvrouwe van Bennebroek. Na de
dood van haar oudere zus ging zij in 1909 in het Huis

Koning Alfred de Grote.

Minister Talma op een postzegel.
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Fig. 1. Twaalf historische narcissen aangetroffen op het landgoed Oud-Poelgeest.
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Fig. 2. Plattegrond van Oud-Poelgeest met aanduiding van de vindplaats van de narcissen in figuur 1.
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te Bennebroek wonen, tegenover de kerk. Als predikant
behoorde Talma tot de notabelen van het dorp. De kerk
waar Talma predikte was de huiskerk van de Willinks. Of
de familie Willink de naar Talma vernoemde bollen van
hem cadeau heeft gekregen of zelf heeft aangeschaft, is
niet bekend.
Narcissus Poeticus
De vierde hier beschreven narcissensoort heeft een korte
geschiedenis op het landgoed Oud-Poelgeest, maar een
zeer lange historie als bolbloem. Het gaat om de Narcissus

2

Poeticus (variant Recurvus) (fig. 1, nr. 12), een wilde
soort met witte bloembladen en een klein, felgekleurd
midden. Carolus Linnaeus (1707-1778), de persoon die onze
botanische nomenclatuur bedacht, heeft deze bloem zo
genoemd, omdat hij dacht dat deze degene was die tot
het oude verhaal van Narcissus inspireerde, dat door de
dichters werd doorgegeven sinds oude Griekse tijden. Van
deze narcis is geen veredelaar bekend. Wel bekend zijn
auteurs die over deze narcis hebben geschreven. Adrian
Hardy Haworth (1768-1833) publiceerde al in 1819 (Synopsis
Plantarum Succulentarum) over de bloeitijd en vindplaats
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van deze wilde narcis en Abílio Fernandes (1906-1994)
publiceerde in 1951 (Boletim da Sociedade Broteriana) over de
erfelijke eigenschappen.
De eerder genoemde Floor Duiker heeft deze bijzondere narcissenbollen in 2016 uitgekozen om als onder
begroeiing rond zijn grootbladige Linde (Tilia platy
phyllos) te planten. Een monumentale beuk moest wegens
ouderdom en ziekte in dat jaar worden gekapt. De open
gevallen plek zou mooi kunnen worden ingevuld door deze
grootbladige Linde. Floor Duiker had namelijk achterhaald
dat Herman Boerhaave (1668-1738) in een van zijn brieven
aan Linnaeus schreef dat hij deze boom zo graag zou
willen planten op het landgoed Oud-Poelgeest. Boerhaave
kocht het landgoed in 1724, omdat hij in de Leidse Hortus
te weinig ruimte had voor zijn grote verzameling planten.
Het lukte Boerhaave niet om een grootbladige Linde aan
te planten. Dat moest dan nu maar eind 2016 gebeuren,
was de wens van Floor Duiker. Zowel de Lindeboom als
de narcissenbollen waren onderdeel van een groot aantal
bomen en struiken die Floor Duiker geschonken heeft aan
het Landgoed Oud-Poelgeest.
Anemomen uit de Appenijnen
Wanneer je met een bloembollendeskundige op een
landgoed rondwandelt, zal het niemand verbazen dat
ook andere dan narcissenbollen de aandacht trekken. Een

groepje lilablauwe anemonen links van de oprijlaan, direct
voor de afslag naar ingang van het Koetshuis, werd door
Eric Breed herkend als de Anemone apennina Petrovac
of Blauwe Anemoon. Deze heeft, zoals haar naam al zegt,
stralende blauwe sterren met vele smalle bloemblaadjes.
Deze blauwe anemoon cultivar Petrovac (net als de narcis
een stinsenplant) is door Paul J. Christian gevonden in het
voormalig Joegoslavië.
Het is niet bekend hoe deze anemoon op het landgoed
terecht is gekomen. Mogelijk heeft de goede relatie
tussen de eerder genoemde freule Willink en het gezin
van de tuinbaas Berend Hoff hier een rol gespeeld. De
kleindochter van Berend Hoff toonde mij enkele jaren
geleden de twee stapels ansichtkaarten die freule Willink
vanuit haar vakantieadressen trouw naar de familie Hoff
stuurde. Het grootste deel van de ansichtkaarten was
verzonden uit Zuid-Frankrijk en Italië. De zorgvuldigheid
waarmee deze kaarten al drie generaties werden bewaard,
geeft een indruk van de goede verstandhouding tussen
freule Willink en de familie Hoff. Freule Willink had van
haar vader meegekregen om het werk van de tuinbaas te
waarderen. Jacob Hendrik Willink (1842-1908) zorgde er
namelijk voor dat onderscheidingen voor prijswinnende
planten, bloemen en vruchten niet aan hem, maar aan zijn
tuinbaas en knecht werden uitgereikt (F. Lugt). Een uitzonderlijke actie in die tijd. Zou freule Willink deze bolletjes
ooit als souvenir voor haar tuinbaas hebben meegenomen
van een van haar Italiaanse reizen en zou Berend Hoff die
destijds hebben geplant? Het is een aardige gedachte, maar
ook niet meer dan dat.
Wat door deze inventarisatie wel duidelijk is geworden,
is dat op het landgoed Oud-Poelgeest een fraaie collectie
historische narcissen elk voorjaar opnieuw te bewonderen
is. 
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Glas-in-loodramen in het gemeentehuis
Door Carla de Glopper-Zuijderland

B

ent u de laatste tijd nog in het gemeentehuis
geweest? Dan is het u bij binnenkomst vast opgevallen dat er iets veranderd is. Aan weerszijden van
de tochtdeuren tussen de entree en de hal zijn twee prachtige glas-in-loodramen geplaatst.
Een aantal glas-in-loodramen stond jarenlang te verstoffen
op de gemeentewerf. Onderzoek in het gemeentearchief
wees uit dat het ging om ramen uit de raadzaal van het
oude gemeentehuis of raadhuis aan het Wilhelminapark.
Ze bleken te dateren van 1949 en waren toen aan de
gemeente aangeboden bij de officiële ingebruikneming
van het raadhuis na een ingrijpende verbouwing. Meer dan
dertig jaar sierden ze de raadzaal. Maar toen het gemeente
huis in 1981/82 ingrijpend werd gerenoveerd, vond men
de ramen niet meer passen bij de moderne uitstraling
die men voor ogen had. Ze werden verbannen naar de
zolder en later naar de gemeentewerf en verdwenen uit
het zicht en het collectieve geheugen van de bewoners van
Oegstgeest. Gelukkig zag wethouder Jos Roeffen nieuwe
kansen voor de ramen. Hij ging actief aan de slag om twee
ervan een goed zichtbare plaats in het gemeentehuis te
geven. In oktober werden ze onthuld door zijn opvolger,
wethouder Matthijs Huizing. Het resultaat mag er zijn.
In het gemeentearchief werpen een dossier over de
verbouwing van 1949 en twee artikelen in de Oegstgeester

De glas-in-loodramen in de raadzaal in het gemeentehuis aan het
Wilhelminapark.

Courant van 2 en 9 december 1949 meer licht op de
herkomst van de ramen.
‘Met grote dank aanvaardde burgemeester Baumann voorts
namens de raad het geschenk der ingezetenen en dat der
schoolkinderen, de gebrandschilderde ramen van de raadzaal. Uit de spontaniteit, waarmede uit de burgerij een
comité gevormd is met het doel op de dag van de opening
van het Raadhuis aan de gemeente een blijvend aandenken
te schenken, aldus de burgemeester, spreekt aanhankelijkheid en liefde voor de gemeente.
Hierna gaf de voorzitter van het comité uit de burgerij een
overzicht van de betekenis der aangebrachte ramen. De
acht kleine ramen stellen de bedrijven en beroepen voor
welke in onze gemeente voorkomen.
De heer Dullaert, glazenier, en ontwerper Van Leeuwen
werd dank gebracht voor de wijze waarop zij hun taak (de
snelle aflevering der ramen) hadden vervuld.
Wie in de toekomst hier de voorzittershamer ook zal
hanteren, wie de raadszetels zullen innemen, dat deze
bestuurders steeds mogen beseffen, dat rondom deze zaal
een burgerij woont, die nauwlettend toeziet hoe zij wordt
bestuurd. Moge dit een goed en degelijk bestuur zijn. En
laat men – van tijd tot tijd – dan ook het oog nog eens
laten gaan langs de ramen, die op heden 1 dec. 1949 door
de burgerij aan de gemeente zijn aangeboden.’ 

De glas-in-loodramen in de hal van het huidige gemeentehuis.
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‘Een schoone aanwinst voor ons dorp’

De geschiedenis van het Carla
Tennispark
Door Michel van Gent

V

rouwen en mannen speelden in witte kleding en
met hun houten rackets ooit tennis op vier gravelbanen tussen de Rhijngeesterstraatweg en de
Pastoorswetering. Hier lag het Carla Tennispark dat twee
seizoenen lang een vaste bespeler had met de Oegstgeester
Tennis Club. Dit artikel beschrijft de verwikkelingen
rondom het complex en de club.
De opkomst van tennis
Tennis was in de eerste decennia van de twintigste eeuw
nog echt een bezigheid for the happy few. Aanschaf van
tenniskleding (altijd wit), rackets en ballen was niet goed-

koop en het aanleggen en onderhouden van tennisbanen
vergden nog meer geld. Tal van tennisbanen kwamen voort
uit particulier initiatief, aangezien de meeste gemeenten
geen geld wilden uitgeven voor sportaccommodaties. De
tennissers waren dan ook hoofdzakelijk afkomstig uit de
hogere kringen van de samenleving.
De Nederlandsche Lawn Tennis Bond (verder N.L.T.B.) organiseerde elk jaar een nationaal kampioenschap voor enkelen dubbelspel en een clubcompetitie. Verder hielden de
verschillende districten van de bond, afzonderlijke clubs
en speciale wedstrijdcomités toernooien. Nieuwe tennisclubs en wedstrijdcomités konden pas bondslid worden

Plattegrond van Oegstgeest met onder de zwarte pijl nummer 13, Tennispark Carla, Officieële gids voor de gemeente Oegstgeest, 1938.
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als zij waren voordragen door twee clubs die al bondslid
waren. Dit verklaart waarom tennis vóór de Tweede
Wereldoorlog vooral in de grote steden geconcentreerd
was en nauwelijks doordrong in kleinere plaatsen.
Binnen Oegstgeest waren er lange tijd nauwelijks mogelijkheden om tennis te beoefenen. Wie wilde tennissen
moest naar Leiden, Noordwijk of Den Haag. De Leidsche
L.T.C. (tegenwoordig de Oegstgeester Lawn Tennis Club)
speelde in de jaren dertig haar wedstrijden bij het Casino
in Noordwijk aan Zee. Verder was er de Leidse tennisclub
Cocktail, die speelde op het tenniscomplex aan de Hooge
Morschweg. In 1930 waren er onderlinge jeugdwedstrijden
op een tennisbaan aan de Koninginnelaan onder leiding

van P. Raphaël. Drie jaar later hield de tennisvereniging
D.O.T. haar jaarlijks toernooi in Oegstgeest vermoedelijk op hetzelfde veld. Dit zijn de enige meldingen over
tennis in onze gemeente vóór 1934. De baan aan de
Koninginnelaan zal door de bouw van huizen in het gebied
waarschijnlijk verdwenen zijn.
De aanleg en opening
Op 17 juli 1916 trouwde Abraham Kromhout (geboren
16 juli 1892) met Alida Wilhelmina van der Drift (geboren
5 april 1890) in Leiden. Kromhout behoorde tot de directie
van het bloembollenbedrijf Gebroeders Kromhout dat
tussen Oegstgeest en Rijnsburg grote velden had. Het echt-

‘Teekening voor een te bouwen kluptend’. Dit is het clubhuisje dat op het Carla Tennispark verrees.
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paar kreeg twee kinderen, een zoon Désiré Louis (geboren
8 december 1917) en een dochter Petronella Alida Carla
(geboren 31 oktober 1920). In 1923 eindigde het huwelijk
in een echtscheiding, maar Alida bleef zich mevrouw
Kromhout noemen.
In 1926 kreeg Kromhout toestemming van de
gemeente Oegstgeest een villa met autogarage aan de
Rhijngeesterstraatweg te bouwen. Het huis kreeg na oplevering de naam Caprice. Eerst had het huisnummer 5a,
daarna 47, maar uiteindelijk werd en bleef het 159. Het is
niet duidelijk of Abraham hier woonde, maar in elk geval
wel Alida en de twee kinderen. Vooral moeder Alida en
dochter Carla Kromhout waren enthousiaste tennisliefhebbers. Zij komen hieronder als mevrouw A. Kromhout en
mejuffrouw C. Kromhout nog enige malen voorbij.
In 1934 besloot de firma Gebroeders Kromhout een tenniscomplex te bouwen op een gedeelte van de bollenvelden
van het bedrijf nabij de Pastoorswetering. Het bedrijf
kreeg toestemming van de gemeente om vier banen aan te
leggen en een clubhuisje. Het clubhuisje diende bekleed
te worden met liggende gerabatte delen, die groen geverfd
moesten worden en de afvoer van de wc’s mocht niet lozen
in de sloot, tenzij er een septic tank geïnstalleerd werd.
In de volgende maanden werd het complex in vlot tempo
aangelegd.
Op 17 september 1934 besteedde het Leidsch Dagblad voor
het eerst aandacht aan de banen in Oegstgeest. Zij lagen
op een uitgestrekt terrein van 2500 vierkante meter aan de
Rhijngeesterstraatweg tegenover de hervormde pastorie
Veldzicht en: ‘Het terrein is vanaf den straatweg gemakkelijk te bereiken, gunstig gelegen aan de tram en op
een aangrenzend terrein is ruime gelegenheid voor het
parkeeren van auto’s en rijwielen. Het terrein is vanaf den
straatweg niet zichtbaar, zoodat het spel ongehinderd en
rustig beoefend kan worden.’
Ook de Oegstgeester Courant van 5 oktober 1934 gaf een
lovende recensie van het nieuwe tenniscomplex: ‘Wij
zijn eens een kijkje gaan nemen en kwamen onder den
indruk van deze keurige banen, welke zijn aangelegd door
de firma G. van Harskamp te Hilversum, en waarbij de
Ned. Tennis Bond adviseerde. Men vindt er ook heerlijke
beschutting tegen wind en koude door de aangebrachte
hooge houtwal, terwijl dorstige kelen laafenis kunnen
vinden in de vriendelijke theetuin.’ De verslaggever
noemde het park dan ook ‘een schoone aanwinst voor ons
dorp’.
Het clubhuisje wordt nader beschreven in het Leidsch
Dagblad van 2 oktober 1934: ‘Dit is van alle comfort voorzien. Het bevat een ruime kamer met buffet, terwijl een
tweetal kleedkamertjes en een gelegenheid voor het
nemen van een douche zijn aangebracht. Moderne tuinmeubelen noodigen uit tot een zitje buiten, waar een schitterend overzicht verkregen wordt over de banen.’
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Op zaterdag 6 oktober 1934 opende burgemeester A.J. van
Gerrevink het nieuwe tennispark. Het kreeg de naam Carla
Tennispark, vermoedelijk ontleend aan de roepnaam van
dochter Kromhout. De burgemeester verklaarde in zijn
toespraak dat hij eerder vergeefs pogingen had gedaan
om tennisbanen in de gemeente te krijgen, maar: ‘In
Oegstgeest valt altijd alles, ondanks de slechte tijden, een
weinig mee en zoo komt ook in dit geval langs de natuurlijke weg, die van particulier initiatief, tot stand, juist dat,
wat de gemeente nodig heeft en, als gewoonlijk, aanvaardt
het gemeentebestuur deze meevaller maar alsof het zoo
behoorde.’
De burgemeester sloeg de eerste tennisbal weg, wat een
aandoenlijke foto opleverde. Daarna werd de vlag gehesen
en werden de flessen met de erewijn ontkurkt. Enige
regionale spelers speelden demonstratiewedstrijden op de
nieuwe rode gravelbanen.

Burgemeester Van Gerrevink slaat de eerste bal.

Activiteiten
Tijdens het eerste tennisseizoen werd duidelijk dat spelers
last hadden van de zon en de wind. In het voorjaar van
1936 werden de banen verlegd en kwam er een extra
windbeschutting. Een nieuw hek verdeelde het complex
in tweeën. Dit verbeterde de beslotenheid van de banen
en voorkwam dat de ballen ver weg rolden. Tevens werd er
een nieuwe gravellaag aangebracht. Ook was er het plan
om een jongeman uit Noordwijk aanwezig te laten zijn,

Aankondiging van de opening van het park voor het tennisseizoen
1935, Leidsch Dagblad van 28 februari 1935.

die dienst kon doen als hulpoefenmeester en invallerspeler.
Gedurende de jaren 1935-1940 werden er op het Carla
Tennispark diverse toernooien gehouden, soms met enkel
leden en soms ook met niet-leden. Dat laatste werd mogelijk doordat in september 1936 het Lawn Tennis Comité
Carla zich aansloot bij de N.L.T.B., waarbij de Leidsche
L.T.C. en de Noordwijksche Sportvereeniging de voordracht hadden gedaan. Deze aansluiting betekende dat
het wedstrijdcomité toernooien mocht organiseren voor
alle leden van de Bond. Bij de toernooien wordt mevrouw
Kromhout regelmatig als organisator genoemd naast de
heer Brewer. Edward E. Brewer was een Britse tennisleraar die sinds 1931 in Leiden woonde. Hij gaf les op het
tennispark, speelde soms in het speciale parkteam mee en
organiseerde wedstrijden tegen ploegen van omringende
parken. Hij nam ook het initiatief voor de oprichting van
een gezelligheidsclub voor leden van het tennispark met
activiteiten als tafeltennis, bridge, schaken en dammen en
dansen.
Naast tennis waren er in de winter soms ook andere activiteiten op het tennispark. Als het hard vroor, werden de
banen onder water gezet, zodat er een ijsbaan ontstond.
Men kon dan ook in de avond schaatsen, want er was een
elektrische verlichting.

Advertentie in het Leidsch Dagblad van 9 februari 1935.

Op 21 oktober 1936 besloot de gemeenteraad van
Oegstgeest een perceel tuingrond aan de Abspoelweg
te gebruiken voor de aanleg van een sportterrein met
hockey- én tennisvelden. De Leidsche Mixed Hockey
Club en de Leidsche L.T.C. werden de gebruikers van dit
nieuwe complex. Op 10 april 1937 opende burgemeester
Van Gerrevink het tennispark De Krogt met een zevental
tennisbanen. Het clubhuis van de hockeyclub werd op
13 november 1937 in gebruik genomen. Ook deze banen
konden in de winter als ijsbanen gebruikt worden.
Het Carla Tennispark had nu ineens concurrentie gekregen
binnen in de gemeente. Er kwamen prompt initiatieven
om het spelen op het park aantrekkelijker te maken. In het
theehuis kon tot nog toe enkel thee geserveerd worden,
maar manager Brewer kreeg in maart 1937 toestemming
van de gemeente voor de verkoop van alcoholvrije drank in
een speciale consumptietent van zo’n 19 vierkante meter.

Ook kwam er een pompinstallatie, zodat de spelers steeds
de beschikking hadden over zuiver water.
Uit een advertentie in de Nieuwe Leidsche Courant van 16
maart 1938 blijkt dat de baanhuur in prijs was verlaagd,
maar er worden geen bedragen genoemd. In maart 1939
stopte Brewer als trainer op de Carla tennisbanen. Later
dat jaar verhuisde hij van Leiden naar Den Haag. Dit zijn
sterke aanwijzingen dat het exploiteren van de vier banen
niet zo florissant verliep.
De laatste jaren
In 1939 besloot de leiding van het Carla Tennispark dat er
meer propaganda voor het park moest worden gemaakt.
Dit kon het beste door een ploeg in te schrijven voor de
competitie van de N.L.T.B., want dit leverde wedstrijdverslagen op in de regionale pers. Het Lawn Tennis Comité
Carla mocht enkel toernooien op het park organiseren
maar geen competitiewedstrijden. Er werd dan ook
speciaal een wedstrijdploeg opgericht onder de naam
Oegstgeester Tennis Club. Deze werd in het het bondsblad
Lawn tennis van 17 maart 1939 voorgesteld als bondslid
door de Leidsche L.T.C. en door Cocktail. De nieuweling
werd ingedeeld op het laagste niveau in de 3e klasse A Zuid
West afdeling 11 met Zorgvliet 2, M.Z.T. en O. en O. alle
uit Den Haag. De ploeg eindigde op de derde plaats mede
door een krappe selectie. Alleen mevrouw en mejuffrouw
Kromhout waren beschikbaar voor het dames enkel- en
dubbelspel. Bij de heren was er meer keuze met Petit, Van
de Boogaard, Planjer, IJkema, Kuiper en Overbeek.
Na de Duitse aanval op Polen (september 1939)
werd het Nederlandse leger gemobiliseerd. De N.L.T.B.
besloot net als andere sportbonden in 1940 een noodcompetitie af te werken, omdat diverse spelers onder de
wapenen waren. Blijkbaar lieten de tijdsomstandigheden
ook het Carla Tennispark niet onberoerd, want begin
1940 werd het Lawn Tennis Comité Carla door de N.L.T.B.
geschorst wegens achterstallige betalingen.
Aangezien het Carla Tennispark de bondsgelden alsnog
betaalde, konden er in 1940 toch competitiewedstrijden
op het park gehouden worden. De Oegstgeester T.C. was
ditmaal ingedeeld in de 3e klasse Zuid West afdeling 9 met
Petrolea (Den Haag), de Nieuwe Marlot Club 4 (Den Haag)
en Cocktail (Leiden). De competitie was net twee weken op
gang toen de Duitsers ons land binnenvielen. Na de capitulatie probeerde iedereen weer over te gaan tot de orde van
de dag, ook in de sportwereld. De N.L.T.B. hervatte eind mei
1940 de competitie. De Oegstgeester T.C. deed ook gewoon
mee en speelde op 7 juli de laatste competitiewedstrijd
thuis tegen Cocktail (4-4) met mevrouw en mejuffrouw
Kromhout en J. van Asselen, Overbeek en Van der Poel. De
ploeg eindigde zo wederom als derde in de poule. Maar
daarna werd het stil in het tennispark.
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Huize Caprice in vroeger tijden en heden ten dage.

In december 1940 schorste de N.L.T.B. de Oegstgeester
T.C. wegens het niet voldoen van geldelijke of administratieve verplichtingen jegens de Bond. Deze schorsing werd
gevolgd door een royement, want in Lawn tennis van 21
maart 1941 worden tien namen van de geroyeerde leden
van de Oegstgeester Tennis Vereeniging (sic) opgegeven:
J. Beugel, mej. J. v. Deene, H. Kempers, J.M. Kranenburg,
mw. A. Kromhout, mej. C. Kromhout, mej. R. Nauta, L. van
Noordwijk, Dr. B. Overbeek en J. Planjer. Het lijkt erop dat
de betrokkenen gestopt zijn met tennis; zij komen in elk
geval niet meer als spelers voor in stukken van de Bond of
in kranten.
Met het verdwijnen van de Oegstgeester T.C. was het
Carla Tennispark de belangrijkste bespeler kwijtgeraakt.
Er werden ook geen officiële toernooien meer georganiseerd, want het Lawn Tennis Comité Carla wordt na
april 1940 nergens meer genoemd. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog waren er Duitse soldaten gehuisvest bij de
R.K. Willibrordkerk en in de huizen Rhijngeesterstraatweg
163, 165 en 165a. Het is denkbaar dat zij hun vertier op
de tennisbanen hebben gezocht, maar er is daarover niets
opgetekend. De Duitsers verlangden dat alle tennisclubs
en tennisparken geregistreerd werden om meer overzicht
te verkrijgen van alle sportactiviteiten. De N.L.T.B. nam in
Lawn tennis van 11 december 1942 het Carla Tennispark en
De Krogt in Oegstgeest op in de lijst van erkende parken
binnen het district Den Haag.
Voor de exploitatie van het Carla Tennispark was het
royement van mevrouw en mejuffrouw Kromhout vast
niet gunstig. Mijnheer Kromhout emigreerde in 1941 met
zijn tweede echtgenote naar Noord-Amerika. Mevrouw
Kromhout woonde in de villa aan de Rhijngeesterstraatweg
totdat zij in 1961 naar Brest vertrok. Mejuffrouw
Kromhout huwde in 1943 haar voormalig clubgenoot
D. Timmermans. Zij woonden vanaf 1943 tot aan hun
scheiding in 1948 in Oegstgeest, op een kort verblijf in
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Noordwijk in 1944 na. De vermoedelijke naamgeefster van
het tennispark verhuisde in 1957 naar Den Haag. Zij overleed op 2 augustus 2000 in Wassenaar.
Het lijkt er al met al sterk op dat er op de banen na
1940 niet meer gespeeld werd. In de adresboeken van de
Tennisbond wordt het Carla Tennispark tot 1958 opgenomen, maar zonder wedstrijdcomité of competitieploeg.
De regionale kranten noemen geen enkele activiteit
meer na 1940. Mogelijk zijn de tennisbanen in 1957
afgebroken voor de bouw van de huizen, nu bekend als
Rhijngeesterstraatweg 159a t/m j. In elk geval is er nergens
meer te zien dat hier ooit een prachtig tennispark lag
waar mannen en vrouwen in witte kleding en met houten
rackets tennis speelden. 
Bronnen
■■

Archief gemeente Oegstgeest (Persoonsgegevens en Bouwdossiers
1792, 2862 en 2862a).

■■

Artikelen en advertenties in het Leidsch Dagblad, de Leidsche Courant,
de Nieuwe Leidsche Courant en de Oegstgeester Courant.

■■

Lawn tennis. Officieel orgaan van den Nederlandschen Lawn Tennis Bond,
jaargangen 1934-1942.

■■

Jaarboekje van den (K.) N.L.T.B., later Adresboek van de K.N.L.T.B. 19281958.

■■

De Gouden Tennisbond 1899-1949. Jubileumnummer van Lawn tennis
uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de
Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (1949).

■■

IJdo’s adresboek van Leiden 1929-1930 t/m 1940-1941.

■■

Officieële gids voor de gemeente Oegstgeest uitgave 1938 (Leiden 1938).

■■

Handleiding voor Oegstgeest, samengesteld en uitgegeven door Adv.reclame bureau Rijnland (z.p. 1938).

■■

Riet van Dort en Bert Driessen, Oegstgeest in bange dagen 1940-1945
(Meppel 1994).

■■

Databank Sportbonden, sportclubs en sportperiodieken in Nederland
tot 1940 (ed. M.J. van Gent, Huygens Instituut voor Nederlandse
Geschiedenis Amsterdam): http://resources.huygens.knaw.nl/
sportbondenclubsperiodieken.

Fotovragen van René

1 Van welke winkelstraat was dit in de jaren 60 het
begin?

3 De telefooncel is uit het straatbeeld verdwenen. Maar
in welke straat stond deze telefooncel?

5 Deze foto is gemaakt in mei 1965. Welke straat wordt
hier onder handen genomen?
De antwoorden op de fotovragen vindt u op pagina 23.

2 Welke winkel zat ten tijde van het maken van deze foto
is het pand rechts?

4 In juni 1988 werd deze foto gemaakt. Welke straat
betreft het hier?

6 De molen ‘Hoop Doet Leven’ die tegenwoordig te
bewonderen is aan de Leidsevaart in de gemeente
Teylingen stond tot 1966 op Oegstgeester grondgebied.
Waar stond deze molen precies?
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Klooster Mariënpoel (deel 4)
Door Freek Lugt
Dit artikel wordt vanwege de omvang ervan in gedeelten in OO opgenomen. In de vorige afleveringen ging het over de
voorgeschiedenis van het klooster, het gebouw en de nonnen. In dit nummer deel 4: Wereldse zaken, in het bijzonder het door
oorlogsgeweld gedwongen einde van het klooster.
Van 1428 tot 1572 heeft er een klooster gestaan in wat toen nog Oegstgeest was. Het stond op de hoek van de tegenwoordige
Rijnsburgerweg en Wassenaarseweg in Leiden, waar nu een viertal studentenflats staat. In het water daaromheen zijn nog
fundamenten van het klooster (eigenlijk van het kasteel dat er eerder stond) waar te nemen.
Een kijkje in de wereld
it deel 3 van dit artikel zal duidelijk zijn geworden
dat de zusters zich voornamelijk aan hun religieuze taken wijdden. Dat paste helemaal binnen het
doel van het leven binnen een klooster. Daar verenigden
zich mannen en vrouwen om het door Christus gegeven
voorbeeld op strikte wijze na te leven, zo veel mogelijk
vrij van de keuzen en compromissen die het gewone leven
meebrengt. Een kloosterling probeerde zich, in tegenstelling tot andere gelovigen, geheel vrij te maken om Christus
na te volgen. Het zo veel mogelijk beperken van mentale
en lichamelijke genietingen moest grotere geestelijke groei
mogelijk maken. Element van dit streven was de aderlating
die op Mariënpoel vier keer per jaar plaatsvond, maar niet
vóór een vastendag. De zusters moesten immers zo snel
mogelijk weer aansterken. Om deze reden mochten ze na
de aderlating ook extra eten en in de tuin wandelen. De
lichamelijke verzwakking die het gevolg was van de ader
lating moest zinnelijke gevoelens beteugelen.
Een kloosterling die intrad verliet de wereld. Daarom
mochten ze in beginsel ook geen contact hebben met
die wereld. Wel waren er uitzonderingen. Naaste familie
bijvoorbeeld mocht, na toestemming van de priorin, tweemaal per jaar een uur lang op bezoek komen en werd dan
ontvangen in de spreekkamer. De bezochte non verbleef
in dat geval in het naastliggende vertrek, in aanwezigheid
van een zuster die daartoe door de priorin was aangewezen; het gesprek vond plaats via een getralied venster in
de tussenmuur.
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zelfs de aannemersterminologie wordt gebruikt dat de
stad Leiden een nieuwe weg heeft ‘aanbesteed’ bij het
klooster en dat dit ‘aangenomen’ heeft de weg te maken.
Het volgende deed zich voor; andere dergelijke gevallen
zijn niet bekend.

Dit alles overziende lijkt het bijna onmogelijk dat het
klooster zich actief bezighield met wereldse zaken als het
onderhoud van de openbare weg die voor het klooster
langs liep. Toch is een dergelijk geval overgeleverd, waarbij

De belangrijkste weg van Leiden naar Oegstgeest, nu
de Rijnsburgerweg, liep voor 1400 niet verder dan tot
aan kasteel Paddepoel. Wie over de weg naar Oegstgeest
wilde moest zijn route kiezen via hetzij de Maredijk en
de Hofdijck, hetzij de Rijndijk, de Mors en de weg langs
kasteel Endegeest. Pas in genoemd jaar legde de stad
Leiden na herhaaldelijk aandringen van de graaf de rest
van de weg aan.
In 1448 is de weg dringend aan onderhoud toe. In feite
moet tussen de Rijnsburgerpoort en de huidige De
Kempenaerstraat in Oegstgeest een hele nieuwe weg
worden aangelegd. Hiertoe sluit de stad Leiden een overeenkomst met de rector, de priorin en de procuratrix van
klooster Mariënpoel. Het klooster neemt daarbij op zich
de weg opnieuw aan te leggen en gedurende 25 jaar het
onderhoud van de weg voor zijn rekening te nemen. Een
dergelijke combinatie is vandaag de dag nog steeds gebruikelijk: als de bouwer ook het onderhoud moet doen, bouwt
hij des te degelijker. Als tegenprestatie betaalt de stad het
klooster 100 pond ineens en 21 pond per jaar, krijgt het
klooster ‘vrij gebruik van het stadspuin’, neemt de stad op
zich de sloot langs de weg (de Zandsloot) te onderhouden
en krijgt het klooster het recht op vrije doorvaart door de
sloot, ook als die voor anderen gesloten is.
Dit project lijkt op het eerste gezicht niet meer te zijn dan
een onderdeel van het normale vermogensbeheer dat een
groot klooster met veel onroerend goed nu eenmaal heeft;
het zou dan buiten de gewone nonnen om gebeurd moeten

zijn. Dit is echter niet het geval. In verschillende archiefstukken is vermeld dat de overeenkomst niet alleen met
rector, priorin en procuratrix is gesloten maar ook met het
‘gemeen convent’ van Sint Mariënpoel. Daarmee zal wel
de eerder genoemde groep van de oudste twintig nonnen
zijn bedoeld, of misschien zijn ze het wel allemaal. De
overeenkomst is dus wel degelijk iets bijzonders. Aan de
andere kant gaat het om de weg en de sloot die de directe
en in wezen enige verbinding vormt tussen het klooster en
de stad Leiden en is dus het belang voor het klooster groter
dan voor de stad. Van doorslaggevend belang is waarschijnlijk dat op dat moment Boudewijn van Zwieten de
financiële touwtjes van het klooster nog in handen heeft.
Waarschijnlijk zien wij in dit stukje ‘wereld’ het resultaat
van onderhandelingen tussen hem en de stad en was het
geenszins de bedoeling dat het klooster zich structureel op
het aannemingspad zou begeven.
Opmerkelijk is dat in hetzelfde jaar 1448 het klooster
overhoop ligt met de eigenaar van de naburige grond, nota
bene de Heilige Geest van Oegstgeest (de liefdadigheids
organisatie van de kerk), over de afwatering van die grond
die door de bouw van het klooster verstoord zou zijn.
Boudewijn van Zwieten bereikt zijn doel
Het was Boudewijn van Zwieten er allemaal om begonnen,
was mijn conclusie in deel 1, of in elk geval mede om
begonnen, zijn dochter de vooraanstaande positie van
priorin te bezorgen. Tussen 1443 en 1450 is Catharina van
Zwieten overgestapt van het Ursulaklooster in Warmond
naar klooster Mariënpoel. In eerstgenoemd jaar maakt
haar vader namelijk zijn testament waarin hij bij zijn
overlijden wijn toezegt aan het Ursulaklooster, en in
laatstgenoemd jaar maakt hij een overzicht van wat hij
tot dan toe aan Mariënpoel geschonken heeft. Een van de
vele posten daarin is een rente van tien pond per jaar ‘die
ic den Cloester Poel voirsz. mit Katherinen mynre Dochter
gegeven hebbe’.
In 1454 trekt priorin Zoete Oelen zich terug, zij is dan
62 jaar oud maar kennelijk nog gezond, want zij overlijdt pas 22 jaar later. De nieuwe priorin is Catharina van
Zwieten, zij is dan 51 jaar. Zij zal maar liefst 36 jaar priorin
blijven. In het jaar waarin zij priorin wordt overlijdt
Boudewijn van Zwieten, hij is dan ongeveer 85 jaar oud.
Zangboek
In 1562 krijgt Mariënpoel van de kerkmeesters van
Oegstgeest het verzoek het Zangboek van Oegstgeest te
vervaardigen. Meer waarschijnlijk is overigens dat de
desbetreffende broeder zelf rechtstreeks de opdracht heeft
gekregen. Dat is broeder Adriaan. Over dit boek is twee
jaar geleden een publicatie verschenen: Het oudste boek van
Oegstgeest. Broeder Adriaan is de socius van de rector van
het klooster. Priorin van Mariënpoel is in 1562 Gerritje
IJsbrandsdr. van Rietwijk, telg uit een rijke familie die
veel en omvangrijke schenkingen aan het klooster heeft
gedaan.

Catharina van Zwieten, zoals zij is afgebeeld op de Memorietafel
van Van Zwieten.

Rector Thomas Hermansz.
In het jaar waarin broeder Adriaan de schrijfopdracht
krijgt, is Thomas Hermansz. de rector van het klooster. Hij
zal ook de laatste rector zijn. Beide mannen zijn afkomstig
uit klooster Emmaüs in Stein bij Gouda. Pater Hermansz.
was een vermogend man en kon zich veroorloven een
glas-in-loodraam te schenken aan zijn oude klooster. Het
verbeeldt de uitstorting van de Heilige Geest, die met
Pinksteren moet hebben plaatsgevonden. Toen het klooster
naderhand werd afgebroken werd het venster overgebracht
naar de Sint Janskerk in Gouda, waar het nog veel later
als ‘glas 64’ is verplaatst naar de Van der Vormkapel. Op
het onderste gedeelte van het venster is pater Hermansz.
afgebeeld.
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Het einde
In 1572 komt er door de Reformatie een abrupt einde aan
het bestaan van klooster Mariënpoel. Een paar jaar eerder
is de beeldenstorm nog aan het klooster voorbijgegaan;
het stadsbestuur van Leiden had toen net al de drieluiken
van Cornelis Engebrechtsz. in veiligheid laten brengen.
Op 26 augustus 1566 dringt een aantal beeldenstormers

het klooster binnen en begint zich te vergrijpen aan de
heiligenbeelden. Zij worden echter gestopt door ‘een
aanzienlijk man’, die hen met handenvol geld omkoopt
om onverrichter zake naar huis te gaan. De man neemt
zelf de altaarstukken mee, vermoedelijk ook de memorietafel van Van Zwieten. Verondersteld wordt dat de
aanzienlijke man Adriaan van Zwieten is, rechtstreekse

Rector Thomas Hermansz. is afgebeeld op een glas-in-loodraam dat hij aan zijn oude klooster heeft geschonken. In de cartouche staat een
citaat uit Handelingen 2 vers 4. Onderaan staat geschreven dat Thomas Hermansz. prefect was van het klooster in Poel, dat wil zeggen
rector van Mariënpoel.
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nakomeling van Boudewijn van Zwieten en een van de
bevelhebbers van de prins van Oranje. Inderdaad verbleef
hij in die periode in zijn huis in Leiden.
Leiden gaat om
In 1568 begint de Tachtigjarige Oorlog. Leiden bekent
aanvankelijk nog geen kleur. Op 1 april 1572 bezetten
de geuzen vanuit zee Den Briel. Vervolgens weten kleine
groepjes geuzen steeds meer steden aan hun kant te
krijgen. Ook het bestuur van Leiden staat voor de keus.
Steeds meer uitgeweken gereformeerden keren naar de
stad terug. Geuzen rukken op onder leiding van onder
meer Adriaan van Zwieten. Op 26 juni 1572 marcheren
160 geuzen ongehinderd de stad binnen, enkele dagen
later gevolgd door nog enige honderden. Op 7 juli worden
de kerken gesloten. Op 19 juli neemt de stad deel aan een
‘vrije’ vergadering van de Staten van Holland in Dordrecht,
die besluit Willem van Oranje als stadhouder te erkennen.
De teerling is geworpen, Leiden is gereformeerd. Op last
van de Staten van Holland worden de goederen van de
katholieke instellingen onder toezicht van het stads
bestuur gesteld. Daarmee is de katholieke kerk in en om
Leiden in feite opgeheven. Op 5 oktober 1572 volgt de
eerste protestantse dienst in de Pieterskerk.
Dat heeft ook ingrijpende gevolgen voor het in wezen
Leidse klooster Mariënpoel. Ook dat wordt opgeheven,
in een periode waarin de nonnen nog maar net priorin
Gerritje IJsbrandsdr. van Rietwijk in het priorinnengraf
hebben bijgezet. Zij overleed op 25 juni 1572, een dag
voordat de geuzen Leiden binnentrokken. De zusters
vinden onderdak bij familie, kennissen en in andere kloosters, waaronder het St. Agnesklooster in Amsterdam en het
Convent van Zijl in Haarlem. Rector Thomas Hermansz.
gaat naar het Agnesklooster in Amsterdam, waar zijn
medebroeder uit klooster Emmaüs in Stein, Willibrord
Gelisz., rector is. Daarna leidt hij een zwervend bestaan.
Het merendeel van de zusters krijgt in mei 1573 woonruimte op het Pieterskerkhof in Leiden. Ze wonen daar ‘in
grote benauwdheid’ vlak bij de kerk, waar luid orgel wordt
gespeeld en ‘met groot geluyt’ wordt gezongen. En dat
terwijl de kloosterregels voorschreven dat ingetogen werd
gezongen en een orgel taboe was.
Voor hun levensonderhoud krijgen de nonnen alimentatie
die wordt betaald uit de opbrengst van de voormalige
kloostergoederen. Die worden beheerd door een rentmeester in de persoon van de voormalige socius, broeder
Adriaan. Hij is teruggegaan naar zijn familie in Gouda en
heet nu Adriaan Vonk. Helemaal tevreden is hij niet over
de ex-nonnen. In 1574 horen we hem zeggen ‘de zusters
doen wat ze willen, zonder vermaand te willen worden’.
Het klooster wordt geheel afgebroken; aannemelijk is dat
de bakstenen worden gebruikt voor het oprichten van de
vlakbij gelegen Leidse schans bij de Poelbrug. Veel heeft
die schans de Leidenaren niet geholpen: al op 7 juni 1574
wordt deze schans vanuit Forte del grande victoria (nu heet

het daar de Willibrordrotonde) door de Spanjaarden onder
de voet gelopen.
Op 3 oktober 1574 wordt Leiden door de Geuzen ontzet.
Met klooster Mariënpoel is het dan voorgoed gedaan. 
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De illustraties zijn afkomstig van respectievelijk De Lakenhal (2) en
Stichting Goudse Sint-Jan, Gouda.

Antwoorden fotovragen
1 De Kempenaerstraat gezien vanaf de Geversstraat.
2 Sinds 1940 zat Dullaert in het pand op nummer
11. In 1976 werd het pand op nummer 9 erbij
getrokken en ontstond één groot pand. De
‘IJzerhandel’, zoals het pand in 1941 nog heette,
werd in 2004 door Harry Dullaert gesloten.
3 De Dorpsstraat hoek Van Cuycklaan.
4 De Rijnzichtweg.
5 De Rijnzichtweg. Het Rijnlands Lyceum, achter
de moeder met kind, is waarschijnlijk nog niet in
aanbouw. De school werd eind 1968 geopend.
6 Deze molen stond aan de Oegstgeesterweg
in Rijnsburg, tot 1966 was dit Oegstgeester
grondgebied.
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Endegeesterstraatweg 1: van
hulpkerk Irene naar kliniek de
Keerkring
Door Herman Oost

W

andelend langs het Wilhelminapark richting
Endegeest zien we op Endgeesterstraatweg 1
een wat verwaarloosd ogend gebouw met de
naam Keerkring. Het blijkt te gaan om een voormalige
kliniek voor dagbehandeling van GGZ Rivierduinen. Het
gebouw ziet er niet uit als een kliniek en nader onderzoek
leert dat het begin 20e eeuw ook niet als zodanig gebouwd
is, maar als een hulpkerk voor de Nederlands Hervormde

Het ontwerp voor Irene uit 1914.
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Gemeente te Oegstgeest, Gebouw Irene. Hoe kwam dat zo
en hoe is het gebouw in de huidige situatie gekomen?
Irene als hulpkerk
Begin 20e eeuw beschikt de Nederlands Hervormde
Gemeente alleen over het Groene Kerkje voor de eredienst.
Dit verkeert in slechte staat en heeft hoge onderhoudskosten, zodanig hoog dat men serieus overweegt het

Groene Kerkje te verkopen en een nieuwe kerk te bouwen.
In de vergadering van de kerkenraad ligt in 1901 al een
tekening van een nieuwe kerk en pastorie ter tafel. De
kerkvoogdij geeft desgevraagd te kennen na te willen
denken over een nieuwe kerk in de Leidsche Buurt, hoewel
men zelf van mening is dat het ‘weinig zou bijdragen aan
de bloei de gemeente’.
De zaak ligt enige tijd stil, maar eind 1905 probeert de
kerkvoogdij duidelijkheid te krijgen over de vraag of
men een nieuwe kerk wil in de Leidsche Buurt en zo
ja, of men dan het Groene Kerkje wil blijven gebruiken
voor de eredienst of sluiten. Men kiest voor een nieuwe
kerk met behoud van het Groene Kerkje, waaraan dan
ook in 1906 de absoluut noodzakelijke herstelwerkzaamheden verricht worden. In datzelfde jaar wordt voor de
nieuwe kerk en een nieuw te bouwen school een stuk
grond aangeschaft tussen Endegeest en Rhijngeest, thans
Endegeesterstraatweg 1 en 3.
Vijf jaar later blijken de ambities voor een nieuwe kerk
enigszins getemperd te zijn. In oktober 1911 start er een
inzamelingsactie voor een lokaal in de Leidsche Buurt
voor vergaderingen, samenkomsten, lezingen en desnoods
avondgodsdienstoefeningen, geen volwaardige kerk dus.
Ruim tweeënhalf jaar later is de inzameling voldoende
gevorderd en wordt er op 8 juni 1914 door J. van der Voet,
aannemer en gemeenteopzichter, namens de kerkvoogdij
een vergunning aangevraagd voor het bouwen van een
door hem ontworpen vergaderlokaal voor 196 personen.
De bouw verloopt vlot en op zondag 20 december wordt
het gebouw onder naam Irene in gebruik genomen. Van
der Voet is erin geslaagd Irene een charmant kerkelijk
aanzien te geven door twee kleine zijbeuken aan te
brengen en de entree het karakter van een toren te geven.
Er worden voortaan godsdienstoefeningen gehouden en
de kerkenraad en de kerkvoogdij vergaderen in Irene.
Ook vinden er zanguitvoeringen van de Christelijke
Zangvereniging plaats, lezingen van de Christelijke
Werkmansbond, kerstboomvieringen en ‘al hetgeen kan
strekken ter bevordering van de geestelijke belangen’.
Irene blijft de volgende jaren volop in gebruik. Zo worden
tijdens de volledige restauratie van het Groene Kerkje in
1916/1917 alle kerkdiensten in Irene gehouden. En ook
daarna worden er godsdienstoefeningen gehouden, met
name de avonddiensten, omdat het Groene Kerkje tot 1932
niet over een adequate verlichting beschikt. Er wordt dan
ook een orgel aangeschaft en in 1926 wordt Irene opgesierd met gekleurd glas-in-lood in de vensters.
Jeugdwerk in Irene
Ondertussen is men al wel tot de conclusie gekomen dat
Irene te klein wordt. En omdat het Groene Kerkje te excentrisch ligt ten opzichte van de nieuwe bebouwing achter de
Geversstraat, besluit men te streven naar een nieuwe kerk
in de buurt van de nieuwe wijken. Dat streven resulteert
in de bouw van de Pauluskerk aan de Warmonderweg. En

Irene in 1924.

wanneer deze in 1932 in gebruik wordt genomen, is het
gebeurd met de openbare godsdienstoefeningen in Irene.
De Hervormde Gemeente neemt met weemoed afscheid
van Irene en het is vanaf dan alleen nog in gebruik voor
het verenigingsleven en de zondagsschool.
In 1934 wendt het Centraal Jeugdcomité (CJC), dat de
leiding heeft over het jeugdwerk in de Hervormde
Gemeente, zich tot de kerkvoogdij. Het CJC heeft voor
het jeugdwerk behoefte aan een gebouw en ‘ziet met
begerige blikken … naar het gebouw Irene’. Men wil in
ieder geval graag op korte termijn de grote zaal voor
‘conversatieavonden’: een gezellig samenzijn voor de jeugd
onder behoorlijk toezicht van ouderen met ‘spel en kout,
misschien ook muziek en met alcoholvrije dranken en
versnaperingen tegen een geringe prijs’; dat alles gekoppeld aan het innen van de contributie van de verschillende
jeugdclubs. De kerkvoogdij voelt er wel voor om Irene
geheel te verhuren aan het CJC, waarbij de kerkvoogdij
de onderhoudslasten voor haar rekening zal nemen.
Voorwaarde is wel dat de kleine zaal beschikbaar blijft
voor vergaderingen van het kerkbestuur en catechisatie
en de grote zaal op dinsdagavond voor de zangvereniging
Debora.
Alles lijkt in kannen en kruiken, maar er komt een kink
in de kabel. Eind 1934 bericht burgemeester Gerrevink dat
Irene te weinig nooduitgangen heeft en dat daarom bijeenkomsten van meer dan 25 personen voortaan verboden
zijn. Het CJC komt gelukkig snel met een voorstel voor een
beperkte aanpassing van het gebouw: het aanbrengen van
de nodige nooduitgangen, een schuifwand in de grote zaal
en een hulptoneel. Die laatste aanpassingen maken een
flexibeler gebruik mogelijk. Het voorstel wordt begin 1935
uitgevoerd en op 1 juni daarna wordt het huurcontract
getekend.
Helaas rust er geen zegen op de exploitatie van Irene door
het CJC. Al in 1936 moet men een huurverlaging vragen,
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omdat het huurbedrag niet opgebracht kan worden uit de
contributies van het jeugdwerk. En in 1939 kan het CJC
ook de verlaagde huur niet meer opbrengen. De gebruikers
van Irene (CJC, Christelijke Werkmansbond, Christelijke
Vrouwenbond en zangvereniging Debora) zijn van mening
dat een gebouw als Irene wel noodzakelijk is voor het
verenigingsleven in Oegstgeest. Op hun voorstel wordt,
na uitgebreide discussies in de kerkenraad, ook gekeken
naar samenwerking buiten de kring van de Hervormde
Gemeente, i.c. met de Gereformeerden. Maar dan komt er
een bericht van de Commissie ter Verbetering van Irene
dat, gezien de financiële toestand van de Hervormde en de
Gereformeerde kerk, een verbouwing van Irene onuitvoerbaar is. Daarmee is het verhaal voorbij en wordt het huurcontract met het CJC beëindigd.
Van bezetting tot wederopbouw
Van eind augustus tot half oktober 1939 wordt Irene
gebruikt door militairen in het kader van de mobilisatie
en in mei/juni 1940 door de Duitse Wehrmacht. Eind juni
1940 blijkt het erf in desolate toestand te verkeren en
wordt er flink wat schade aan het dak en interieur geconstateerd. De schade aan het interieur wordt geschat op 670
gulden, waarvan uiteindelijk 362 gulden vergoed wordt
door de overheid. Irene kan niet meer gebruikt worden
voor kerkelijk werk. Het gebouw wordt voor onbepaalde
tijd verhuurd aan de Nederlandse Zendingsschool à raison
van f. 300 per jaar voor het opbergen van het archief.
Dat is nodig omdat de Wehrmacht het gebouw van de
Zendingsschool gevorderd heeft.

In december 1945 komt Irene weer vrij beschikbaar.
Het gebouw is behoorlijk verwaarloosd en lastig in te
richten als jeugdgebouw, de functie die de kerkenraad in
gedachten heeft. Besloten wordt alleen de nodige reparaties te laten verrichten en het beschikbaar te stellen
voor het jeugdwerk en de zondagsschool. Doel van de
kerkenraad blijft een goed jeugdgebouw in het centrum
van de gemeente. Enkele jaren later ontstaat hierover weer
discussie. Men wil toch een breder bruikbaar gebouw, met
een toneelzaal en een podium. In die richting wordt verder
gedacht en gepland.
Het blijkt nog een hele toer om de benodigde middelen en
vergunningen beschikbaar te krijgen binnen het landelijke
wederopbouwprogramma, maar in 1949 is het zover: Irene
wordt verbouwd tot een volwaardige toneelzaal met een
vast podium, kleedkamers en garderobe. De zaal kan met
een schuifwand in twee praktisch gelijke delen gesplitst
worden. Het vloeroppervlak wordt vergroot door de buitenmuren recht te trekken langs de buitenste contouren. Er is
ook nog een filmcabine gepland boven de entree, maar dat
gaat niet door, ongetwijfeld vanwege de kosten.
Al met al wordt het een zeer zakelijk ogend gebouw,
geheel in de stijl van de wederopbouw, wat wel behoorlijk
afdoet aan de charme van voorheen. In de volgende jaren
is Irene druk in gebruik voor de meest uiteenlopende doeleinden: toneelvoorstellingen, filmavonden, vergaderingen
en evenementen, niet alleen van de Hervormde Gemeente,
maar ook van niet-hervormde organisaties. Het wordt
verhuurd voor gymnastieklessen van verschillende scholen
en van de Commissie voor Huisvrouwengymnastiek. Elke
zondag (al vanaf februari 1946) wordt er de kinderkerk
gehouden. En in 1966/1967 houdt de Gereformeerde Kerk
(Vrijgemaakt) zijn kerkdiensten in Irene.
Van Irene naar Keerkring
Intussen blijft de Hervormde Gemeente streven naar
een goed jeugdgebouw in het centrum van het dorp. Dat
streven resulteert in de bouw, samen met andere kerkelijke en sociale instellingen, van het Gemeentecentrum
aan de Lijtweg (thans Dorpscentrum). Op 2 september

De verbouwing in 1949.
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Irene in 1949 na de verbouwing.

De plattegrond van de verbouwing in 1976.

1967 wordt het Gemeentecentrum geopend en dat betekent het einde voor Irene als gebouw van de Hervormde
Gemeente. Het gebouw wordt op 30 juli 1969 gekocht door
de gemeente Leiden ten behoeve van de Psychiatrische
Inrichtingen Endegeest (thans GGZ Rivierduinen).
Endegeest gebruikt Irene in eerste instantie voor interne
godsdienstoefeningen. Maar in 1975 start men een kliniek
voor dagbehandeling, een vorm van behandeling tussen
poliklinisch en klinisch (opname). Deze dagkliniek moet in
Irene gevestigd worden en daarom wordt een, voornamelijk interne, verbouwing gestart.
Er worden drie therapieruimtes gerealiseerd, een algemene
verblijfsruimte en enkele facilitaire ruimtes. Verder wordt
de voorgevel gemoderniseerd en van een luifel voorzien,
worden de ramen in de zij- en achtergevels vergroot voor
meer daglicht en wordt er een verbinding gemaakt met
de naastgelegen polikliniek (voorheen de Julianaschool).
Op 27 januari 1977 wordt de nieuwe dagkliniek geopend,
nog steeds onder de naam Irene. In 1980 wordt de kliniek
ter gelegenheid van het driejarig bestaan omgedoopt in de
Keerkring.
De Keerkring blijft nog ruim dertig jaar in gebruik
totdat GGZ Rivierduinen, de opvolger van Psychiatrische
Inrichtingen Endegeest, in 2012 besluit de activiteiten te
verplaatsen naar Rijnveste aan de Sandifortdreef in Leiden.
De cliënten gaan in mei 2012 over en de Keerkring wordt
gesloten.

de Oudendal Groep, en maakt het deel uit van het plan
Overgeest. De Vereniging Oud Oegstgeest volgt de ontwikkelingen daarin op de voet. 

Inmiddels is het gebouw met vele andere van GGZ
Rivierduinen verkocht aan een projectontwikkelaar,

■■

Oegstgeester Courant.

■■

Erfgoed Leiden en Omstreken, de digitale krantencollectie.

De Keerkring heden ten dage.

Bronnen
■■

Gemeentearchief Oegstgeest, archief van de Hervormde Gemeente
van Oegstgeest, 1654-1994.

■■

Gemeentearchief Oegstgeest, archief van het Gemeentebestuur,
1813-1930 en 1930-1989.

■■

L. Driessen e.a., Willibrords Erven, Oegstgeest 1989, hoofdstuk 9, door
E.J. Veldhuyzen.
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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
briefwisseling; 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.

De voorzittershamer van Van Gerrevink
Door Tim Hoppen

M

edia oktober 2018 werd ons gemeentebestuur
getipt dat er bij een Amsterdamse antiekverkoper een bijzonder voorwerp te koop werd
aangeboden. De gemeente besloot dit object te kopen.
Waarom deed de gemeente dit en wat is het verhaal achter
dit voorwerp?
Het blijkt te gaan om een voorzittershamer, een cadeau dat
toenmalig burgemeester van Oegstgeest A.J. van Gerrevink
in november 1935 kreeg aangeboden van de gemeenteraad
ter ere van diens 25-jarig jubileum als burgemeester. Van
Gerrevink (1876-1963) werd in 1910 benoemd tot burgemeester van Oldemarkt (OV) en in 1930 tot burgemeester
van Oegstgeest. Hoewel Van Gerrevink in 1935 pas kort
burgemeester was, had hij al grote indruk gemaakt.
De Oegstgeester Courant dicht de burgervader ‘groote
stuurmanskunst’ toe en meldt: ‘Er is onder het bestuur
van Burg. Van Gerrevink in 5 jaren tijd ontzaggelijk veel
tot stand gebracht en groote achterstand ingehaald.’
Toenmalig gemeentesecretaris Reitsma meldde zelfs ‘dat
een betere verhouding tusschen burgemeester en gemeen-

tepersoneel niet denkbaar is.’ Reden voor een bijzonder
cadeau dus.
De hamer heeft een typisch jaren 30-design. Hij is 22 cm
lang en heeft een zilveren montuur met de gravering: A.J.
van Gerrevink Burgemeester van Oegstgeest. Aangeboden
door de raadsleden. 28-XI-1910 - 18-XI-1935. Aan de butsen
in de hamerkop is te zien dat deze gebruikt is. Huidig
burgemeester Emile Jänsch vertelt dat elk gemeente
relikwie in principe interessant kan zijn voor de gemeente,
maar dat het extra symbolische waarde heeft, dat dit
voorwerp in het bezit was van Van Gerrevink. Dit was een
uitgesproken burgemeester die de gemeenteraad in een
moeilijke tijden voorzat. Zijn pro-Engelse opmerkingen
brachten hem in 1941 in de problemen, wat leidde tot
Duitse gevangenschap. Dit alles is in de vergetelheid
geraakt en er is bijvoorbeeld nooit een straat naar Van
Gerrevink genoemd. Dit is een mooie gelegenheid om het
blazoen van Van Gerrevink op te poetsen. Jänsch heeft
nog geen duidelijk beeld waar hij de hamer voor gaat
gebruiken, maar bij sommige speciale aangelegenheden
zal hij tevoorschijn worden gehaald.

In Beeld
Dit is enige bekende foto van de hamer die opgediept is uit het gemeentearchief door onze archivaris Carla de Glopper. Helaas staat de hamer
er niet erg prominent op. Betreft foto van het
afscheid van burgemeester A.J. van Gerrevink en
echtgenote (in het midden achter de tafel, geflankeerd door links wethouder Van Egmond en rechts
wethouder Zandbergen) van de ‘rustende’ gemeenteraad, in het raadhuis of gemeentehuis aan
het Wilhelminapark, 28 februari 1942 (Digitaal
Fotoarchief Oegstgeest).

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
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