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Ontstaan en ontwikkeling van de
lage en hoge jurisdictie in
Oegstgeest, deel 2: 1500-1625
Door Eke Poortinga

Inleiding

In deel 1 (OO mei 2018) van het tweeluik over de ontwik-

keling van de lokale jurisdictie in Oegstgeest (1250-

1500) heb ik aannemelijk willen maken dat de heren

van Wassenaar al heel vroeg ambachtsheer waren van

Oegstgeest en Poelgeest en dat in 1399 de lage rechtspraak

van de buurtschappen Oegstgeest en Poelgeest werden

samengevoegd in één rechtbank. De heren van Wassenaar

kregen in 1405 het baljuwschap (hoge jurisdictie) van de

helft van Oegstgeest en van het verzelfstandigde ambacht

het Zand. Deel 1 eindigde met de persoon van Dirck

Boudijns van Swieten (1400-1482) die in 1447 het schou-

tambt (lage jurisdictie) van Oegstgeest (hierna inclusief

Poelgeest) in achterleen kreeg van Jacob van Wassenaar.

Filips de Goede beleende hem bovendien met het baljuw-

schap van de andere helft van Oegstgeest. Wat gebeurde na

het overlijden van Van Swieten (1482) met de jurisdictie-

lenen van hem en van de heren van Wassenaar? 

De nalatenschap van Dirck Boudijns van Swieten

Toen Van Swieten begin 1482 overleed, bezat hij twee juris-

dictie-lenen: 1) Het schoutam(bach)t van Oegstgeest, een

achterleen van de heren van Wassenaar die het op hun

beurt van de graaf in leen hielden, en 2) het grafelijke leen

van het baljuwschap van half Oegstgeest. Bovendien had

hij een derde leen van de heer van Wassenaar waaraan

geen jurisdictie was verbonden: de hofstede Endegeest. Van

Swieten liet geen wettige kinderen na. Het tweede en derde

leen gingen in eerste instantie naar de zoon van zijn over-

leden zuster Geertruid, Pieter Andriesz. Hij stierf al eind

1483. Deze Pieter had octrooi gekregen van zijn leenheer

om Endegeest te vermaken aan Jan Dircksz van Berckel,

enige zoon van zijn jongste zuster Beatrix Andriesdr.

Omdat hij minderjarig was trad zijn vader, Dirck Enge-

brechtsz van Berckel, voor hem in rechte op. Toen ook Jan

in 1489 stierf werd zijn vader leenvolger. De hofstede Ende-

geest zou tot 1787 in de familie blijven (Dröge, 22).

Waren de leenvolgers van Endegeest bij testament aange-

wezen, de opvolging in de jurisdictie-lenen gebeurde waar-

schijnlijk volgens de strikte regels van het leenrecht bij

versterf. 

1. Schoutambacht

Toen Van Swieten in 1447 het schoutambacht in achter-

leen kreeg van Jacob van Wassenaar, kreeg hij gedaan

dat zijn oudste dochter het leen zou erven. Zijn beide

dochters overleden evenwel vóór maart 1450 en hij

kreeg daarna geen andere wettige kinderen. Dat

verklaart wellicht dat het schoutambacht in 1482 weer

verviel aan Johan I van Wassenaar, ambachtsheer van

Oegstgeest. Deze stelde overigens Dirck van Enge-

brechtsz van Berckel aan als schout. Hij trad in elk geval

als zodanig op vanaf 1484 tot een paar jaar voor zijn

dood in 1510. Enkele decennia later werd kasteelheer

Jan Engebrechtsz. van Berckel schout, in elk geval vanaf

1547 tot zijn dood in 1557. Hij noemde zich Jan van

Endegeest.

2. Baljuwschap van half Oegstgeest

Van Swieten was door Filips de Goede beleend met de

hoge jurisdictie van Oegstgeest, behalve het deel

waarmee de heren van Wassenaar waren beleend. Het is

goed mogelijk dat hijzelf het baljuwsambt uitoefende,

terwijl hij voor de uitoefening van het schoutambt

anderen aantrok. Na zijn kinderloos overlijden in 1482

werd Pieter Andriesz. eerste leenvolger medio 1483. Vijf

weken later volgde Boudijn Paats, kleinzoon van Dirks

jongere zuster Elisabeth Boudijnsdr., maar ook hij over-

leed snel. Bij gebreke van mannelijke erfopvolgers

kwam Elisabeth Andriesdr. in 1484 aan de beurt, een

zuster van Pieter Andriesz.. En dan stopt de reeks leen-

volgers in het grafelijke leenregister (J.C. Kort).

De uitkomst was dat a) het leen van het baljuwschap

van half Oegstgeest eind 15e eeuw niet opnieuw in leen

werd gegeven, b) dit leen aan de grafelijkheid verviel en

c) de baljuw van Rijnland wederom de hoge jurisdictie

kreeg over deze helft. De heren van Wassenaar werden

niet met dit deel beleend, noch in de 15e noch in de 16e

eeuw.

Baljuwschap van de andere helft van Oegstgeest

(heren van Wassenaar)

De hoge jurisdictie van de andere helft van Oegstgeest en

van het verzelfstandigde Zandambacht bleef sinds 1405 als

grafelijk leen in handen van de heren Van Wassenaar. Het

leen was een zogenaamd recht leen dat alleen in mannelijke

lijn kon overerven. Het had weinig gescheeld of de lenen

van de Van Wassenaars waren aan de grafelijkheid

vervallen, omdat Johan II van Wassenaar (1483-1523) alleen

twee wettige dochters had. Hij verzocht en kreeg in 1520
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van Karel V, toen graaf van Holland, toestemming voor

erfopvolging door zijn oudste dochter Maria van Wasse-

naar. Met deze Johan stierf in 1523 de oudste tak uit van de

Van Wassenaars in mannelijke lijn (afb. 1). In 1525 werd

Maria met al zijn leengoederen beleend. Zij trouwde in

1527 met Jacques de Ligne (-1552), een aanzienlijke graaf

uit de Zuidelijke Nederlanden. Na haar overlijden in 1544

gingen de Wassenaarse lenen over op haar zoon Filips de

Ligne (1533-1583) en diens mannelijke nakomelingen. 

De heren van Wassenaar benoemden één baljuw voor al

hun hoge heerlijkheden, niet een voor elke heerlijkheid

afzonderlijk. Hij werd doorgaans aangeduid als baljuw van

(het huis van) Wassenaar zonder daarbij een naam te

noemen. In aanmerking voor dit ambt kwamen doorgaans

jongere of bastaardzonen van de heren van Wassenaar.

Deze baljuw was bevoegd in een uitgestrekt gebied, zoals

blijkt uit een getuigenis van Jan Pijnssen van der Aa in

1566. Hij verklaarde dat hij was hooftoffitier (baljuw) van

wegen den Grave van Ligny als heere van Wassenaer van de

dorpen van Wassenaer, Voorschoten, Valkenburch, Catwijck opten

Rijn, Catwijck op Zee ende halff Oestgeest, ende ambochtsheer over

den dorpen van Voorburch, Leyderdorp ... geheel Oostgeest ende

van Zassem (Sassenheim) (citaat ontleend aan Leidsch Jaar-

boekje 23 (1931) 70). Hier wordt trouwens bevestigd dat de

baljuw van Wassenaar slechts bevoegd was in half Oegst-

geest, terwijl de lage jurisdictie heel Oegstgeest betrof (zie

onderstreping). 

Opstand

Filips de Ligne werd heer van Wassenaar na het overlijden

van zijn moeder in 1544. Hij werd later kamerheer en

krijgsheer in dienst van de Spaanse koning Filips II. In de

slag bij Grevelingen (1558) raakte hij verlamd en bedle-

gerig. Door zijn Spaanse gezindheid raakte hij door de

Opstand (1572) in de problemen. Zijn Hollandse lenen

kwamen toen onder toezicht van de prins van Oranje en de

Staten van Holland. Onwelgevallige functionarissen

werden vervangen. Zo werd de eerder genoemde baljuw

van Wassenaar, Pijnssen van der Aa, vervangen door Fran-

cois van Lanscroon, in 1575 opgevolgd door Hendrick van

Brouckhoven. Hij was een jongere broer van Foy van

Brouckhoven die in datzelfde jaar baljuw van Rijnland

werd. Hendrick stelde ook de schouten aan in de elf Wasse-

naarse ambachten. In 1583 legden de Staten van Holland

beslag op alle Wassenaarse lenen, hetzelfde jaar waarin

Filips de Ligne stierf. Belening aan zijn oudste zoon

Lamoral werd voor onbepaalde tijd opgeschort.

Twaalfjarig bestand, een kleine aardverschuiving

Een niet onbelangrijk onderdeel van het Twaalfjarig

bestand (1609-1621) was dat Lamoral de Ligne werd

hersteld in zijn rechten in de Noordelijke Nederlanden. De

Staten van Holland beleenden hem met de Hollandse

lenen. Omdat Lamoral, die trouw was aan de koning van

Spanje, terecht opnieuw beslaglegging vreesde na afloop

van het bestand, probeerde hij zoveel mogelijk hoge en

ambachtsheerlijkheden te verkopen. Hij kreeg hiervoor

toestemming van de grafelijkheid, de Staten van Holland.

Zijn vader had al in 1582 de ambachtsheerlijkheid Leider-

dorp verkocht aan de stad Leiden maar de overdracht en

belening stuitte op tegenstand bij de Staten van Holland.

Belening vond uiteindelijk plaats in 1597, zij het dat de

overdracht pas definitief werd afgerond na 1609. 

De ambachtsheerlijkheid Voorburg werd een stadsheerlijk-

heid van Delft. Lamoral verkocht in 1615 Voorschoten aan

Johan van Duivenvoorde, en Zuidwijk aan Jacob van

Duivenvoorde, beiden lid van een jongere tak van de

familie Van Wassenaar. De hoge en ambachtsheerlijkheid

Oegstgeest, voor zover in leen bij Lamoral, verkocht hij in

1615 aan Leiden. Voor het Zandambacht had Leiden geen

belangstelling. De ambachtsheerlijkheid Sassenheim viel

terug aan de Staten van Holland die vanaf 1617 de hout-

vester van Holland er qualitate qua mee beleenden. De hoge

heerlijkheid Valkenburg verkocht Lamoral in 1615 aan

George de Hertoghe. Valkenburg werd toen losgekoppeld

van Katwijk aan de Rijn en Katwijk aan Zee waarmee

Valkenburg eeuwenlang dezelfde schout deelde. De beide

Katwijken konden pas na de vrede van Munster (1648)

worden verkocht. Kleinzoon Claude Lamoral de Ligne

verkocht ze samen met het Zandambacht aan Willem de

Liere die in 1654 met dit cluster werd beleend. Als laatste

4

Afb. 1. Portret Johan II van Wassenaar, anoniem (De Lakenhal,

inv.nr. S 131).
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werd de hoge heerlijkheid Wassenaar verkocht aan de tak

Wassenaar Obdam (1657).

Oegstgeest werd stadsheerlijkheid van Leiden

Zoals gezegd verkocht Lamoral zijn jurisdictie-lenen van

Oegstgeest in 1615 aan Leiden. De overdracht en belening

volgden op 7 juni 1616. Tegelijkertijd kreeg Leiden uit

handen van Lamoral het grafelijke leen van de Oudenhof

met bijbehorende percelen. Leiden verkocht de meeste van

deze percelen nadat de Staten van Holland de feodale

eigendom ervan had omgezet in allodiale eigendom (zie

nader mijn bedrage in OO november 2017, De heilige eik als

rechtsplaats). De overdracht van dit leen blijft hier verder

buiten beschouwing omdat het geen betrekking had op

overheidsgezag (jurisdictie). Alleen wil ik opmerken dat

hierna aan de Rhijngeesterstraatweg, die onderdeel was

van de Heerweg van Den Haag naar Haarlem, een aantal

herbergen en buitenplaatsen verrezen.

Door de belening met de ambachtsheerlijkheid Oegstgeest

in 1616 werd Oegstgeest de vijfde stadsheerlijkheid van

Leiden, hierin voorafgegaan door de ambachtsheerlijk-

heden Vennip (16e eeuw), Leiderdorp (1583-1597), Zoeter-

woude (1610), en Stompwijk (1610) (afb. 2). Aan de verwer-

ving van heerlijkheden rondom de stad was Leiden veel

gelegen. Op deze manier hoopte de stad zijn privileges,

zoals het verbod op de buitennering en de heffing van bier-

accijnzen, effectiever te kunnen beschermen. Oegstgeest

werd dan wel een stadsheerlijkheid, maar dat betekende

niet dat Oegstgeest opging in het grondgebied en de juris-

dictie van Leiden. Leiden kreeg dezelfde bevoegdheden als

de ambachtsheer die hem voorging: hij mocht de schout

benoemen in heel Oegstgeest en de baljuw in de helft

ervan. 

Oegstgeest was de enige stadsheerlijkheid met hoge juris-

dictie, althans in die helft die Leiden van de heer van

5

Afb. 2. Wapen van Leiden met onderaan de wapens van de stadsheerlijkheden, v.l.n.r. Zoeterwoude, Vennip, Oegstgeest, Leiderdorp en

Stompwijk, kopergravure 1785 (ELO, PV46277).
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jurisdictie uitoefende. Dat veranderde natuurlijk met de

versnippering als gevolg van de verkoop van de Wasse-

naarse ambachtsheerlijkheden aan verschillende

personen. Leiden had hiervan maar een fractie gekocht en

kon naar eigen zeggen onmogelijk voldoende gekwalifi-

ceerde welgeboren mannen vinden. Daarom vroeg Leiden

direct na de verkrijging aan de Staten van Holland

toestemming om delinquenten uit Oegstgeest te laten

berechten door de schepenen van Leiden; en ook verlof om

arrestanten in het Gravensteen gevangen te zetten. De

ruïne van kasteel het Zand in het Zandambacht, dat de

baljuws van Wassenaar als gevangenis gebruikten, was

niet langer beschikbaar (afb. 3). Op 19 september 1616

stemden de Staten hiermee in bij wijze van voorlopige

voorziening (ELO, inv.nr 762). De vraag wie hier de rol van

baljuw van Oegstgeest vervulde, de schout van Leiden – in

steden bekleedde de schout dezelfde functie als de baljuw

op het platteland – of een eigen baljuw, moet ik onbeant-

woord laten. De schout van Leiden was tot 1619 Lot

Huigensz. Gael, opgevolgd door Willem de Bondt. De zoon

van Lot Gael, Huig Lotten Gael, was de eerste eigen baljuw

van Oegstgeest, in elk geval vanaf 1626, maar misschien

eerder (afb. 4).

Sluitstuk 1625

In 1625 deed Leiden een dringend verzoek aan de Staten

van Holland om de hoge jurisdictie van de baljuw van Rijn-

6

Wassenaar (De Ligne) had gekocht. De andere helft viel

onder de rechtsmacht van de baljuw van Rijnland, evenals

de andere stadsheerlijkheden. De uitoefening van de lage

jurisdictie veranderde door de overgang naar Leiden niet.

Heijman Bouman, die schout was sinds 1606, bleef deze

functie uitoefenen tot zijn dood in 1624. Hij was ook

schout van Sassenheim tot 1617 en secretaris van

Warmond. Elk ambt afzonderlijk leverde waarschijnlijk te

weinig inkomsten op. In tegenstelling tot het schoutambt

maakte het baljuwschap van Oegstgeest en de uitoefening

ervan tot 1625 een turbulente ontwikkeling door.

Baljuwschap van Oegstgeest na 1616

De baljuw van Rijnland bleef de hoge jurisdictie uitoe-

fenen in de ene helft van Oegstgeest namens de grafelijk-

heid. De baljuw resideerde vanouds in Leiden, zijn arres-

tanten werden gevangen gezet in het Gravensteen. Na de

Afzwering van Filips II (1581) volgden de Staten van

Holland hem op in de grafelijkheid. Er bestaat een lijst met

namen van welgeboren mannen van Rijnland vanaf 1500 –

zij vonnisten in strafzaken op vordering van de baljuw. Op

de lijst staan veel personen uit Oegstgeest, vaak ook

schouten. 

Wat betreft de andere helft die Leiden had gekocht van de

heer van Wassenaar (De Ligne) het volgende. De Van Wasse-

naars konden voorheen hun welgeboren mannen kiezen

uit alle ambachten waar de baljuw van Wassenaar de hoge

Afb. 3. Anonieme prent van de ruïne van kasteel het Zand,1655 (Geheugen van Nederland).
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Afb. 4. Portret Huig Lotten Gael, detail schuttersstuk Joris van

Schooten, 1626 (De Lakenhal, inv.nr. S 387). 

Afb. 5. Zegelstempel 17e eeuw, met omschrift in spiegelbeeld:

s[igilum] der stadt Leyden tot d’heerlicheyt van Oegstgeest

(De Lakenhal, inv.nr. 3756.1).
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land in Oegstgeest erbij te krijgen. Leiden trok alle regis-

ters open, zoals blijkt uit de volgende argumentatie (ELO,

inv.nr 762). Nog steeds kon de stad niet voldoende

bekwame welgeboren mannen of schepenen vinden in zijn

helft van de hoge heerlijkheid. En bekwame personen die

Leiden uit andere jurisdicties had aangezocht weigerden

vaak. Het was geregeld voorgekomen dat de baljuw die

Leiden had belast met de hoge jurisdictie van Oegstgeest

een procedure opstartte (arrestatie, gevangenhouding,

dagvaarding) maar dat een vonnis uitbleef. De tijd drong,

aldus Leiden, omdat in zijn deel van Oegstgeest veel

tavernes en drinkkroegen waren. Daar werden nogal eens

doodslagen, dieverijen en andere moedwilligheden gepleegd,

waartegen de herbergiers niet behoorlijk optraden. Voorts

maakten deze lieden de wegen onveilig en werden

studenten van de Universiteit, en andere jonge lieden tot lieder-

lijk gedrag (debauches) aangelokt. Leiden verwachtte wel

voldoende welgeboren mannen te kunnen vinden als men

ook het deel van de baljuw van Rijnland kreeg.

De Staten van Holland voldeden aan het verzoek van

Leiden zodat men nu zowel de lage als de hoge heerlijk-

heid van heel Oegstgeest bezat. Het besluit van 21 mei

1625 vormt daarmee het sluitstuk van de ontwikkeling van

de jurisdictie in Oegstgeest. Na 1625 brak een stabiele

periode voor Oegstgeest aan die tot de Bataafse omwente-

ling van 1795 zou voortduren.

Op 25 oktober 1525 volgde het eedsformulier voor de

welgeboren mannen van Oegstgeest. Zij moesten beloven

recht te spreken volgens de ordonnantie van Justitie, de keuren

van Rijnland, en alle oude usantien (ELO, inv.nr. 805). Museum

De Lakenhal bezit een fraai 17e-eeuws, zilveren zegel-

stempel Leiden-Oegstgeest (afb. 5).

Slot

In dit tweeluik is gebleken dat de lage en hoge jurisdictie

in de periode 1250-1625 geen rustig bezit was. Schomme-

lingen hingen sterk af van persoonlijke omstandigheden

van leenheren en leenmannen, en de ontwikkeling van de

hoge jurisdictie liep niet parallel met die van de lage juris-

dictie. Daarmee heb ik een grilliger beeld geschetst dan de

Canon van Oegstgeest. In 1625 werd de toestand eindelijk

stabiel toen Leiden niet alleen de lage jurisdictie maar ook

de hoge jurisdictie van heel Oegstgeest in handen had. �
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Uit het archief gelicht

Vaccinatieplicht
Door Carla de Glopper-Zuijderland

In het gemeentearchief worden allerlei archiefstukken

bewaard. Vaak gaan die stukken over zaken waar wij

ons tegenwoordig niet meer druk over maken. Maar

sommige zaken blijken ineens weer verrassend actueel te

zijn. Moet er wel of niet een vaccinatieplicht ingevoerd

worden? Mogen kinderen die niet zijn ingeënt wel of niet

een school bezoeken? 

In het najaar van 1823 waren dat vragen waar zelfs de

koning zich mee bemoeide. Hoe ver die bemoeienis ging,

blijkt uit het volgende stuk dat alle Heeren Burgemeesteren

der Steden en Schouten der Gemeenten ten platten lande in Zuid-

Holland over deze belangrijke kwestie ontvingen.

Zijne Majesteit is onderrigt geworden dat in sommige Provincien,

alwaar de natuurlijke kinderziekte zelden meer heerscht, zorgeloos-

heid of onverschilligheid ontstaat omtrent de koepok-inenting, en,

door het geen in het voorjaar te Amsterdam met deze ziekte heeft

plaats gevonden, is Hoogstdezelve op nieuw overtuigd van de nood-

zakelijkheid, dat aan de bevordering dier heilzame kunst-bewer-

king de hand worde gehouden.

Onder de tot dit doel strekkende middelen heeft het Zijne Majesteit

gehaagd, te bepalen, dat alle de onderwijzers en onderwijzeressen,

reeds aanwezig of verder toe te laten, aan de belofte zullen worden

onderworpen, van geene kinderen op hunne scholen te ontvangen,

dan die voorzien zijn van het bewijs, dat zij de koepok-inenting

ondergaan of de natuurlijke kinderziekte gehad hebben.

In Oegstgeest belooft schoolonderwijzer Cornelis Vis als

eerste dat hij zich hieraan zal houden.

Anderhalf jaar later volgt Catharina van Egmond.

Op heden den twintigsten april des jaars achttienhondert vijfen-

twintig heeft zich voor ons ondergeteekende schout van Oegstgeest

en Poelgeest, ingevolge gedane oproeping, gesisteerd, 

Catharina van Egmond, huisvrouw van Jan Marbus, woonende

binnen deze gemeente, houderesse van een kinder-brei- en naai-

schooltje, door welke, ter voldoening aan het verlangen van Zijne

Majesteit den Koning (…), de belofte is afgelegd van op hare school

geen kinderen te zullen ontvangen, dan die voorzien zijn van het

bewijs dat zij de koepokinenting ondergaan of de natuurlijke

kinderziekte gehad hebben, waarvan deze acte is opgemaakt,

welke in kennisse der waarheid, door ons schout, benevens de

genoemde schoolhouderesse, is geteekend en waarvan een dubbeld

aan de gemelde onderwijzeresse zal gezonden worden.

De Malnoë van Noort, schout

Catharina van Egmond

Een pokkenbriefje uit 1873, afgegeven door dokter Biljouw.
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Endegeest en zijn bewoners, 
1300-1900
Door Onno Koerten

De Vereniging Oud Oegstgeest concentreerde haar

activiteiten in het kader van het OM/Osger week-

einde in september 2018 in en om kasteel Ende-

geest: tentoonstellingen in het kasteel, een film over het

kasteel en zijn bijzondere bewoner René Descartes en

wandelingen door het park en langs de beelden. Met als

hoogtepunt het tentoonstellen van de ‘Schaal van Oegst-

geest’ in de blauwe kamer van het kasteel. In dit artikel ga

ik in op enkele bijzondere items uit de door mij samenge-

stelde tentoonstelling over de geschiedenis van het kasteel

en zijn bewoners. 

Memoriën van het kasteel van Endegeest

In het Leidsch Jaarboekje van 1909 staat een artikel van

W.J.J.C. Bijleveld met als titel Geschiedenis van het kasteel

Endegeest. In dit artikel maakt hij melding van het bestaan

van een foliohandschrift, getiteld Memoriën van het kasteel

van Endegeest dat kopieën bevat van leenbrieven en trans-

portakten betreffende het kasteel sedert 1307. Volgens

Bijleveld is het een laat 18e eeuws handschrift dat vermoe-

delijk uit de toen nog aanwezige originelen is samenge-

steld op last van graaf Willem van Gronsveld en in 1788

aan baron Roest van Alkemade is overgedragen. In latere

jaren zou jhr. mr. D.C. Gevers er de hand op hebben weten

te leggen en hebben hij en zijn zoon Daniël Theodoor er

pagina’s aan toegevoegd. Daarna is het boek in bezit

geweest van William H.C. Machen (1860-1935), wiens ex

libris zich voor in het boek bevindt. Machen was een

amateur-genealoog en historicus woonachtig te Warmond.

Nu maakt het boek deel uit van de collectie van het

Erfgoedhuis Leiden en omgeving. 

Het boek bevat 400 foliovellen en begint op folio 1 met de

verklaring dat vrouwe Hasekina van Endegeest te houde bij lijf-

tocht half de huysinghe onder wijlen Heer Jacobs van Endegeest

was met twaalf morgen lants en na Vrouwe Hasekina doot soo sal

dit leen coomen op Sijmon en Jemschen haar soons kinderen

volgens een leenbrief gegeven bij haar Neve Hendrik van Alkemade

Ridder op St. Sherde midde Maert Ao 1307. N de Wederhelfte van

de huysinghe van Endegeest met eenigen landen sijn leen van den

leenhoven Van Wassenaar. Op de folio’s 5 en 6 van het boek

staat een kopie van de originele leenbrief uit 1307

waarmee Vrouwe Hasekina door Hendrik van Alkemade

met de helft van Endegeest werd beleend. 

Het goed Endegeest bestond dus aanvankelijk uit twee

lenen, waarvan het ene leenroerig was aan het huis van

Alkemade en het andere aan de heren van Wassenaar, de

burggraven van Leiden. Aan deze situatie kwam in 1448

een eind toen Dirck van Zwieten van zijn neef Floris van

Alkemade diens helft van Endegeest kocht en dit vervol-

gens in leen opdroeg aan de burgraaf van Leiden. Deze

beleende hem en zijn nakomelingen voortaan met geheel

Endegeest, inclusief 29 morgen land, en het recht om een

paar broedende zwanen te mogen houden. 

Afbraak, herbouw en nieuwbouw van het kasteel

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog bereidde het bestuur van

de stad Leiden zich voor op een belegering van de stad door

de Spaanse troepen. Rondom de stad werden schansen

aangelegd en in de stad bevond zich een garnizoen

soldaten ter verdediging van de stad. Grote bouwwerken

als kastelen, kloosters, kerken en hofsteden in de dorpen

rondom de stad werden op last van het Leidse stadsbestuur

gesloopt om te voorkomen dat de Spanjaarden zich daarin

zouden kunnen verschansen. Op 27 juli 1573 viel de beslis-

sing dat ook kasteel Endegeest gesloopt zou worden. HetDe leenbrief uit 1307.
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Leyden, ofte by de Notaris Willem Ruygrok in ’s Hage by de Capel-

Brugge. 

Verlijbrief 1740

In het jaar 1737 verscheen er nogmaals een advertentie in

de Leidsche Courant, maar ook deze poging leverde geen

nieuwe huurder op. Jacob liet bij zijn overlijden in 1739

Endegeest na aan zijn dochter Catharina Jacoba van der

Rijt, gehuwd met Frederik graaf van Gronsveld-Diepen-

brock-Impel. Op 20 juni 1740 werd zij door de heer van

Wassenaar beleend met de hofstede. De originele verlij-

brief bevindt zich in het archief van ELO.

In de aanhef van de brief wordt eerst uitgebreid de titula-

tuur van de leenheer opgesomd, daarna volgt de inhoud: 

... de huijzinge en hofstede van Endegeest met omtrent negen en

twintig mergen lands ende anders allen haren toebehoren, belend

als de oude brieven dat uijtwijsen ende verklaren, ende nogh een

paar broedende swanen te mogen houden omtrent de voorsz.

hofstadt, te houden van ons, onze erven en nakomelingen heeren

ende vrouwen van Wassenaar en Zuijdwijk, bij de voorn. vrouwe

Catharina Jacoba van Rijdt, vrouwe van Werkendam hare Erven

ende nakomelingen tot twee onversterffelijke erff-leenen, naer

inhouden der ouder brieven ende registeren, daarvan zijnde; … 

Vervolgens een passage waaruit blijkt dat namens Jacoba

Catharina van der Rijt bij procuratie aan de leenverplich-

tingen is voldaan door Michiel de Putter aan Jan Pieter

Ravens, stadhouder van de lenen van Wassenaar.… te

verheergewaden ’t voorschreeve eerste leen met een roden sperwer

ofte een pont hollands daarvoor, ende de voorsz. swanen met een

jongen swaan ofte sestien schellingen daarvoor. Ende van deezen

twee leenen heeft ons voor de welgemelde vrouwe Catharina Jacoba

van Rijdt hulde en manschap gedaan Michiel de Putter, als

daartoe bij procuratie … behoorlijk gequalificeert zijnde, en dat

aan handen van Jan Pieter Ravens, stadhouder van onze leenen

van Wassenaar. 

De brief wordt afgesloten met vermelding van de getuigen

en het aanhangen van het zegel aan de oorkonde.

huis tussen de torens werd neergehaald, de torens bleven

staan. 

Op een kaart getekend door landmeter Jan Pietrsz. Dou van

de landerijen van het St. Elisabethgasthuis uit 1631 is te

zien dat het woongedeelte van het kasteel is herbouwd.

Het was toen in bezit van Nicolaes van Schouwen. Hij over-

leed, ongehuwd, in 1638. Zijn erfgenaam, broer Jan, over-

leed kort daarop voor hij met Endegeest beleend kon

worden. Volgende erfgenaam was Pieter van Foreest van

Schouwen. Hij was minderjarig en verbleef in Rome. Het

kasteel stond dus leeg en kon verhuurd worden aan de

Franse filosoof René Descartes, die er slechts twee jaar

verbleef van 1641 tot 1643 (zie het artikel Descartes op Ende-

geest elders in dit nummer). Pieter van Foreest overleed in

1644 in Rome en liet het kasteel na aan zijn achternicht

Elisabeth van Schouwen, gehuwd met Jacob van Berchem.

Dit echtpaar besloot het kasteel te slopen en te vervangen

door een nieuw kasteel. De bouw vond plaats tussen 1647

en 1651. Het kasteel in zijn huidige vorm dateert uit 1651.

Later hebben nog verschillende aanpassingen plaatsge-

vonden, onder andere de afbraak van de galerijen tussen

hoofdgebouw en poortgebouw.

Kasteel te koop of te huur

Na de dood van Elisabeth van Schouwen in 1654 kwam het

kasteel in handen van Scheldenius van der Rijt, de oudste

zoon van haar dochter Elisabeth, die gehuwd was met

Willem van der Rijt. Scheldenius sneuvelde in 1672 in

gevecht met Franse troepen. Hij liet Endegeest na aan zijn

broer Jacob van der Rijt. Jacob was 65 jaar eigenaar van het

kasteel, maar hij heeft er, voor zover bekend, nooit in

gewoond. In 1691 plaatste hij een advertentie in de Leid-

sche Courant waarin hij het kasteel te koop aanbood,

zonder succes. Pas in 1705 slaagde Jacob erin het huis te

verhuren aan Statius Philippus graaf van Bentheim-Stein-

furt, die er tot 1730 met zijn familie een deel van het jaar

doorbracht. Van Bentheim werd in dat jaar benoemd tot

gouverneur van Heusden en ging daar wonen.

In 1730 bood Jacob van der Rijt het kasteel opnieuw te

huur of te koop aan. In de Leidsche Courant van

1 december verscheen de volgende advertentie:

Te Huur ofte te Koop uyt de hand de vanouds vermaarde en

Ridderlyke Hofsteede, genaamt ENDEGEEST, gelegen omtrent een

half uur gaans buyten de Rijnsburger Poort der Stad Leyden,

onder de Vrye Heerlykheid van Oestgeest, zijnde voorzien van

verscheide extra schoone Kamers of Vertrekke, waaronder diverse

met schoone Behangsels behangen, wyders met verscheide

verwulfde Kelders, Koetshys voor drie Koetsen, en Stallinge voor

negen Paarden, zynde voorts voorzien met verscheide vrugtbaare

Boomgaarden, Parterres, heerlyke Laanen, Cingels, Moes-Tuyn,

visryke Vyvers, en ’t geen verder tot een Ridderlyke Hofsteede

behoord: zynde in Huure gebruykt by den Heere Grave van

Benthem.

Iemand onderrigting begeerende, gelieve zich te addresseeren ten

Huyze van de Notarissen Hendrik Wilmers en Willem Scheerken te

1 0

Prent van het Huis Endegeest in 1730 (Digitaal Fotoarchief Oegst-

geest).
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van arbeiders, die later de ‘Gevers-Deutz’ kleuterschool

werd genoemd. Gevers overleed op 27 juli 1877 en werd

bijgezet in een graftombe op de begraafplaats van de

Groene Kerk. Bij zijn overlijden verkreeg zijn weduwe het

vruchtgebruik van zijn goederen. Ruim tien jaar later, op

6 oktober 1887, werd de 80e verjaardag van Vrouwe

Douairière J.M. Gevers van Endegeest feestelijk gevierd op

Endegeest met liederen gezongen door kinderen, een

bezoek aan de bewaarschool, volksspelen in het park, een

soirée musicale door de kapel van het 4e regiment infan-

terie en tenslotte illuminatie van de erepoorten en het

feestterrein. 

Na het overlijden van de douairière in 1895 ging Endegeest

naar een achterneef, jhr. Leonard Adrien Charles van

Heteren Gevers. Genoodzaakt door geldgebrek verkocht

deze in 1896 het kasteel en omringende terreinen voor

ƒ 75.000 aan de gemeente Leiden. �
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Verlijbrief uit 1740.

Hier waren bij aan ende over als leenmannen mr. Johannes

Laurentius, leenman van Holland en Johan van Rielle, stadhouder

der leenen van den huijze van Rhoon. Ten oirkonde hebben wij

hieraan doen hangen onzen zegel en contrazegel, dat wij tot de

Wassenaarse leenen gebruiken. Gedaan in Den Hage den 20e Junij

zeventien hondert veertig.

Catharina Jacoba van der Rijt overleed in 1744. Haar man,

Frederik graaf van Gronsfeld-Diepenbroick-Impel erfde

Endegeest, maar werd om onduidelijke redenen pas op

10 september 1747 met het goed beleend. Met zijn komst

leefde Endegeest weer op. Hij voerde een grote staat met

veel personeel. Volgens het lidmatenregister van de gere-

formeerde kerk van Oegstgeest ging het om een drietal

gezelschapsdames, een rentmeester, een stalmeester en

koetsiers, hoveniers en nog een aantal mannelijke en vrou-

welijke bedienden. 

Na het overlijden van de graaf in juni 1754 werd zijn echt-

genote met Endegeest beleend en zij vermaakte het op

haar beurt aan haar zoon, die het in 1784 officieel in zijn

bezit kreeg. Hij bewoonde het kasteel alleen in de zomer-

maanden en in 1787 verkocht hij Endegeest aan Samuel

Radermacher. Radermacher breidde het landgoed uit met

18 morgen land. Op 31 december 1800 verkocht hij Ende-

geest aan mr. Dirck Cornelis Gevers.

Gevers van Endegeest

Dirk Cornelis Gevers noemde zich Gevers van Endegeest

toen hij zich in 1801 na zijn huwelijk met zijn tweede

vrouw op Endegeest vestigde. Hij bracht grote verande-

ringen aan in kasteel en park. Belangrijkste aanpassing

was de sloop van de galerijen tussen het poortgebouw en

het hoofdgebouw. In 1838 had hij het landgoed Endegeest

door ruiling overgedragen aan zijn zoon, jhr. mr. Daniël

Theodoor Gevers van Endegeest. Korte tijd later overleed

vader Dirk Cornelis. 

Daniel Theodoor woonde vanaf 1840 met zijn vrouw, jkvr.

Johanna Margaretha Deutz van Assendelft, op Endegeest.

Het echtpaar was zeer sociaal bewogen hetgeen blijkt uit

de stichting in 1875 van een bewaarschool voor kinderen

1 1
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Tussen 1641 en 1643 vertoefde de grote Franse filosoof René
Descartes op kasteel Endegeest. Wie was deze man, en wat
deed hij op Endegeest?

R ené Descartes (1596-1650) wordt wel de vader van

de moderne filosofie genoemd. Hij is geboren en

getogen in de Franse Touraine, in een klein stadje

dat destijds La Haye heette maar inmiddels Descartes.

Opgevoed in de middeleeuws-katholieke geest van zijn tijd,

zag hij zich na afronding van zijn studie geplaatst voor een

impasse. Het scholastische, leerstellige systeem, waartoe

het christendom was uitgegroeid, kon hem niet meer

bevredigen. Descartes wenste voortaan alleen nog datgene

aan te nemen waaraan geen enkele twijfel mogelijk was.

Voor heel veel leerstellig geformuleerde geloofsartikelen

gold dat wat hem betreft bij uitstek niet.

Nu zag Descartes dat er eigenlijk maar weinig zaken

bestaan die volledig ontwijfelbaar zijn. Strikt genomen is

er niets geheel zeker. Zelfs het feit dat ik op nu een stoel

zit, of dat de zon hoog aan de hemel staat, kan immers

zinsbegoocheling zijn. In het ergste geval, zo redeneerde

Descartes, is er een kwaadaardige geest aan het werk die

mij allemaal illusies voortovert. Nu is er echter één ding

waarin ik niet kan worden bedrogen. Dat betreft het feit

dat ik denk. Ook al denk ik verkeerde of onjuiste dingen,

het feit dat ik een denkend wezen ben, kan zelfs zo’n

kwaadaardig genie (mocht het er zijn) mij niet afpakken.

Zo kwam Descartes tot zijn beroemde formule: ik denk dus

ik ben (cogito ergo sum). Op basis hiervan kunnen we vervol-

gens, stapje voor stapje, andere zekerheden afleiden, mits

ik ze maar met een even grote helderheid kan inzien. In

het algemeen geldt: hoe onduidelijker ik iets inzie, hoe

1 2

Descartes op Endegeest
Door Rico Sneller

René Descartes, 31 maart 1596 - 11 februari 1650. Buste bij Kasteel Endegeest, vervaardigd door mevrouw E. Baerveldt ter gelegenheid van

de 350e sterfdag van Descartes.
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onzekerder. Feitelijk is er maar weinig met volledige zeker-

heid te zeggen. Maar, aldus Descartes, er is minstens een

criterium: de mate van helderheid waarmee ik een idee of

inzicht vermag in te zien.

Voor hedendaagse mensen lijkt wat Descartes hier vaststelt,

zeer vertrouwd, en misschien zelfs niet eens zo bijzonder.

We moeten echter niet vergeten dat dit dan wel aan

diezelfde Descartes te danken is. Zijn mentaliteit en instel-

ling zijn langzaamaan gemeengoed geworden. Voordat dat

echter zover was, moesten er nog wel veel obstakels worden

overwonnen. En dat brengt ons langzaam bij Endegeest.

Want: wat deed Descartes daar in 1641?

Descartes in Nederland

Eigenlijk was Descartes al veel eerder in Nederland. Tussen

1628 en 1648 verbleef hij met korte interrupties op diverse

plaatsen in ons land: in Leiden, Amsterdam, Utrecht,

Deventer, Egmond enz. Steeds maar voor korte periodes.

Waarom eigenlijk? Helemaal zeker weten doen we het

niet. Het zou kunnen dat hij een rusteloze geest had en

telkens op zoek was naar avontuur. Zo raakte Descartes al

vroeg verzeild in het Staatse leger van de Oranjes, op

campagne in de Dertigjarige oorlog. Een uitgelezen kans

om wat van Europa te zien, om mensen te ontmoeten en

om na te kunnen denken. Maar vermoedelijk was er meer

aan de hand. Frankrijk werd absolutistisch geregeerd, kerk

en staat waren nauw met elkaar vervlochten. Dat bete-

kende een penibele situatie voor vrijdenkers. Vele Franse

filosofen en geleerden moesten de wijk nemen, of publi-

ceerden hun geschriften onder pseudoniem. De Neder-

landen stonden bekend als een tamelijk tolerante omge-

ving, vandaar dat diverse Franse denkers hier hun heil

kwamen zoeken, voor kortere of langere tijd. Zo waar-

schijnlijk ook Descartes.

Laten we ons geen al te grote voorstellingen maken van het

tolerante klimaat in de Lage Landen. Descartes’ voortdu-

rende wisseling van woonplaats zou wel eens een aanwij-

zing kunnen zijn dat hij zich ook hier niet volledig veilig

achtte. Met name enkele gereformeerde theologen, onder

wie Voetius, probeerden een vinger in de pap van de macht

te krijgen, en zagen de rijzende invloed van kritische

geesten als Descartes met lede ogen aan. Voetius zag het

als zijn taak om het denken en de benaderingswijze van

Descartes te bestrijden, in woord en in geschrift.

Op Endegeest

In 1641 was Descartes op Endegeest aangekomen. Het

kasteel stond leeg. Het was in korte tijd driemaal vererfd in

de familie Van Schouwen en sedert 1638 in bezit van de

minderjarige Pieter van Foreest van Schouwen. Descartes

was door een erfenis tamelijk bemiddeld, zodat hij met

hofhouding en al op Endegeest kon vertoeven en in alle

rust kon schrijven. Een korte blik op de chronologie van

zijn leven leert dat bij zijn verhuizing naar Endegeest zijn

stemming niet opperbest zal zijn geweest. Nog afgezien

van de reden waarom hij zijn eerdere woonplaats Leiden

verliet (mogelijk was hij beducht voor het aanwassende

conflict met Voetius), in 1640 was net zijn vijfjarige doch-

tertje Francine overleden aan hevige koorts. Francine was

een buitenechtelijk kind, dat Descartes eerder had verwekt

bij zijn vroegere Amsterdamse huishoudster. Het verblijf

op Endegeest staat voor Descartes dus in het teken van

voortgezette schriftelijke polemiek met Voetius – en de

spanningen waarmee die gepaard ging – en het verlies van

zijn dochtertje.

In 1643 verlaat Descartes Endegeest al weer. Na een kort

verblijf in Den Haag trekt hij naar Egmond aan den Hoef,

en Oegstgeest moet het verder zonder deze grote geest

stellen. De Cartesiusweg herinnert aan zijn tweejarige

oponthoud (Cartesius is de Latijnse naam voor Descartes).

Vlak na Descartes’ vertrek is Endegeest volledig herbouwd.

Alleen dankzij oude afbeeldingen weten we nog hoe het

kasteel er in Descartes’ tijd moet hebben uitgezien.

Descartes zelf overleed zeven jaar later in Stockholm, op

bezoek bij koningin Christina. Hij ligt begraven in de

Eglise St. Germain-des-Prés in Parijs.

Filosofie

Het is hier niet de plaats om uitvoerig in te gaan op

Descartes’ filosofie, of op zijn bijdragen aan de wiskunde,

geometrie en sterrenkunde. Maar misschien is het aardig

om althans nog dit te vermelden. Met name in Frankrijk –

dat trots is op zijn filosoof – staat Descartes te boek als de

vader van de moderne filosofie, en meer in het algemeen,

van de moderniteit. Zonder Descartes geen wetenschap,

nauwgezette methode of kritisch onderzoekende geest. Het

is echter de vraag of we daarmee volledig recht doen aan

Descartes en of we niet een selectief gebruik maken van

zijn werk om onze eigen vermeende ‘verworvenheden’

achteraf te rechtvaardigen. Een nauwkeurige herlezing van

Descartes’ werk leert dat Descartes een ‘mystieke’ premisse

introduceert, en die ten grondslag legt aan het al eerderge-

noemde, onfeilbare uitgangspunt van het menselijk

bewustzijn. Dit bewustzijn, aldus Descartes, wordt

gedragen door (wat hij noemt) een ‘idee van het oneindige’

(God). Wie zich dat niet realiseert, heeft niets aan de zeker-

heid dat ’hij is, omdat hij immers denkt’: de buitenwereld

kan nog steeds volkomen illusoir zijn. Pas nadat ik heb

ingezien dat mijn bewustzijn of denken alleen maar

betrouwbaar kan functioneren in zoverre het zich beweegt

in de sfeer van iets wat dit denken draagt, kan ik met een

gerust hart de buitenwereld in, zonder angst dat die mij

om de haverklap met illusies of hersenschimmen confron-

teert. �

Voor wie meer wil lezen

n Stephen Gaukroger, Descartes. An Intellectual Biography, Oxford,

Clarendon Press, 2003.

n Russell Shorto, De botten van Descartes, Amsterdam, Mouria, 2008.
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1 4

In de tegels gerold

Na de oorlog is Kees naar Leiden gegaan en aan de

Oude Vest een tegelhandel begonnen. ‘Ja, dat is

heel raar gegaan; mijn latere compagnon Bakels

had een tegelhandel geërfd. Die had geen vergunning en ik

wél.’ De groothandel Martin & Co. adviseerde Kees om met

Bakels te praten. ‘Nou, toen hebben we het geprobeerd en

dat ging goed. Dus laten we zeggen dat het bedrijf toen

zachtjes groter is geworden, ja, het is gewoon gegroeid

natuurlijk.’

Ze begonnen op de Oude Vest 19 maar dat was zó klein dat

er al snel werd verhuisd naar nummers 7 en 9. Bijna die

hele kant van de Oude Vest werd van hen, ook de bierbrou-

werij De Posthoorn. Eind jaren ’60 werd een deel van de

panden verkocht aan Bonda Veevoeders en werd aan de

Bloemistenlaan 51 een nieuw pand gezet voor De Tegel-

handel Leiden B.V., ontworpen door J. Bakels.

Op 20 november 1970 was de officiële opening van het nieuwe

pand aan de Bloemistenlaan 51 in Leiden door burgemeester mr.

G.C. van de Willigen.

Naar Oegstgeest

Inmiddels was Kees getrouwd: ‘Wij, mijn vrouw en ik,

waren gaan wonen op de Oude Vest in een bovenwoning;

nou ja, geen balkon, niks! Ik had aan de buitenkant van die

washaken gemaakt. En op een zaterdagmiddag in 1949

kwam ik thuis om een uur of twee. Mijn vrouw zegt: ‘Ik

heb wat beleefd! Mijn was is naar beneden gevallen. Alle-

maal zwarte vlekken, ik heb alles opnieuw moeten

Kees Videler en de wederopbouw in
Oegstgeest
Door Inge Harkema en Dineke Peddemors 

Deze Brabander van geboorte exploiteerde vanaf 1946 met zijn compagnon De Tegelhandel in Leiden en woonde gedurende 65
jaar in Oegstgeest. Naast bewoner van een na-oorlogse wijk was hij ook als ondernemer actief betrokken bij de wederopbouw en
uitbreiding van Oegstgeest. Hij leverde materialen bij de bouw van de nieuwbouwwijken.

Eind jaren ’40 begon hier (Oude Vest 19 in Leiden) de tegelhandel.

Cornelis Josephus (Kees)
Videler werd geboren op
11 juni 1921 in een grote
oude villa bij buizen fabriek
Zoomvliet in boswachterij
Wouwse Plantage. Rond
1925 stopte zijn vader
vanwege de inflatie met de
buizen fabriek en kocht de
bouwmaterialenzaak De

Schelde in Bergen op Zoom. Het gezin verhuisde naar
Bergen op Zoom.
Na de lagere school en de mulo wilde Kees de handel in.
Hij leerde boekhouden, typen en bouwkundig tekenen.
Hij ging bij haardenfabriek De Schelde in Bergen op Zoom
werken en in 1940 is hij, net na het bombardement op
Rotterdam, bij de Rotterdamse tegelgroothandel Martin
en Co. in de leer gegaan. Na twee jaar ging hij in
Amsterdam werken. Toen het daar door de oorlog te
gevaarlijk voor hem werd, ging hij terug naar Bergen op
Zoom. Daar kwam hij in contact met het verzet en werd
ordonnans in het Canadese leger.
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Advertentie zoals die in 1949 in de dagbladen verscheen.

15

Advertentie in het Leidsch Dagblad van 21 september 1983.

wassen.’ ‘Hoe heb je die was van het (beneden)balkon afge-

kregen?’ ‘Met de stofzuiger!’ Dus ik zei: ‘We gaan lekker

eten, kleed die kleine aan en we gaan op zoek naar een

ander huis.”

Ze keken in Oegstgeest naar huizen maar vonden eerst

niets geschikts. Via aannemer Meijer, aan wie Kees spullen

leverde, vernam hij van de nieuwbouw in de Grunerielaan.

Daar bleek o.a. het hoekhuis op 44 nog te koop. De

aankoop werd snel geregeld inclusief een aardige premie;

in 1950 betrok het gezin dit huis. Kees stuurde zijn vrouw

naar Frans Plaisier in de De Kempenaerstraat om het te

gaan inrichten: gordijnen, vloerkleden, etc. en het werd

netjes betegeld.

Wederopbouw

In die tijd, zo vlak na de oorlog, was er nog praktisch niets

te doen in de bouw. De aannemers hadden een beetje

onderhoud maar nauwelijks nieuwbouw. Rond Leiden

kwam de wederopbouw maar langzaam op gang. In

Katwijk bijvoorbeeld was de hele boulevard afgebroken

door de Duitsers en daar was nog niets aan gedaan. Pas

toen er mensen uit Indonesië kwamen, begon men hier en

daar huizen te bouwen.

In 1949 werd in kranten, o.a. Trouw en Pelita (= olielampje)

geadverteerd om oud-Indiëgangers huizen te laten kopen

in de nieuwe wijk van Oegstgeest, De Grunerie, genoemd

naar het vroegere landgoed De Grunerie. De NV Standaard-

bouw uit Den Haag bood daar ‘landhuisjes’ aan ‘met park-

aanleg’. De koopprijs bedroeg tussen de ƒ 16.000,– en

ƒ 16.500,–. De repatrianten kregen ƒ 7.000,– rijkssteun als

zij een huis aankochten.

De Gruneriebuurt

Zo werd tussen 1948 en 1950 De Grunerie gebouwd, de

eerste buurt van de wederopbouw in Oegstgeest. ‘De bouw

van de deze buurt was geen eenheidsworst.’ vertelde Kees:

‘Als je hier op de hoek staat en je kijkt naar rechts, dan zie

je balkonnetjes. De woningen aan de Van Cuycklaan

hebben aan de voorkant allemaal balkonnetjes, aan de

andere kant hebben ze niets. De straten met balkonnetjes

zijn gebouwd door Muyser en Muijzelaar, evenals de

flatjes. Proper heeft de huizen aan de andere kant zonder

balkonnetjes gebouwd.’ Volgens de Gemeente Oegstgeest is

de hele wijk door de NV Standaardbouw neergezet. Waar-

schijnlijk waren genoemde firma’s onderaannemers.
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compagnon Bakels was in 1948 in de Willinklaan gaan

wonen. Kees kocht een stuk grond aan de Marelaan voor

drie huizen, dat hij later dat heeft doorverkocht aan

Prinsen en den Ouden. Toen is daar een villa gebouwd.

De meeste andere buurten zijn in de tweede helft van de

jaren vijftig gebouwd, ook de Marijkelaan en de andere

straten met prinsessennamen. ‘Als je in die tijd vanaf de

Rhijngeesterstraatweg de Schoutenburgstraat inreed was

de linkerkant al bebouwd door Proper. De rechterkant was

leeg en daar heeft Burgy gebouwd. Die is er zelf gaan

wonen. Vijf à zes jaren later is hij verhuisd naar de Beatrix-

laan, ook allemaal nieuwbouw. Ook de zeeheldenlanen en

de bloemenbuurt zijn uit dezelfde tijd.’

In de nieuwe wijken van Oegstgeest kwam nauwelijks

plaatselijke bevolking wonen, aldus Kees. ‘Er was toevoer

uit Leiden en overal vandaan, heel gevarieerd. Wij uit

Brabant, tegenover ons mensen uit Oegstgeest, een tand-

arts, twee stellen uit Indonesië, één uit Bergen en één uit

Zwolle. Naast ons woonde een familie, hij werkte bij

Panagro. Zij zijn alles kwijtgeraakt in Indonesië. Dat was

daar een schandalige periode. Die mensen waren berooid

teruggekomen, kregen geld om huizen te kopen. Met kerst

was de buurt uitgestorven, iedereen was naar familie. We

vierden vaak gezamenlijk feest, naar het voetballen of

ergens anders naar toe. Op zondagavond heb ik nog wel

eens frieten gebakken voor de hele buurt.’

Geen winkels in de nieuwe buurten

Opvallend is dat in deze wederopbouwbuurten nauwelijks

winkels waren. Ook in de wijk van vlak vóór de oorlog

rond de Oranjelaan mochten geen winkels gebouwd

worden. Pas in de tweede helft van de jaren zestig werd de

Lange Voort gebouwd. Misten de bewoners die voorzie-

Verhuizen

Kees was van huis uit gewend te wonen in een heel groot

huis, met acht kinderen, vijf pleegkinderen en twee dienst-

bodes. Dus toen hij dat huis op nummer 44 kocht, ging hij

gelijk naar wat anders kijken. Zijn vrouw vond het wonen

aan de Grunerielaan gezellig en wilde niet uit de buurt

weg, maar Kees wilde groter wonen.

Rond 1958 kocht hij grond aan de Van Cuycklaan. ‘Ik heb

de hele hoek gekocht in Den Haag op de beurs. Het was

gewoon bollenland. Naast mij zat toen Van Zeestraten, een

bollenbedrijf, later overgenomen door de firma Homan.

Het bollenland liep tot aan de kerk en er was één blokje

huizen. Op de kop, waar nu die drie grote villa’s staan,

stonden twee grote schuren. De oude mevrouw Zeestraten,

toen tachtig jaar, woonde in Huize De Grunerie. Haar man

was in de eerste wereldoorlog per schip naar Amerika

gegaan om bloembollen te (ver)kopen. Hij ontmoette daar

een leuke vrouw en is nooit meer teruggekomen. Mevrouw

Zeestraten moest ook leven en heeft successievelijk

stukken grond verkocht aan Homan. Alleen het stuk grond

waar ik nu woon en Huize De Grunerie waren nog van

haar gebleven. En dan hadden ze een pad, helemaal naar

de Dorpsstraat en daar stond niets, alleen bomen.’

Later heeft Kees meer grond bijgekocht maar hij had nog

toestemming nodig om er te bouwen. Vanuit de gemeente

kwam wat tegenwerking maar daarvoor zette hij zijn

netwerk in en dat hielp.

Het nieuwe huis kwam gereed in 1961 en kreeg als adres

Van Cuycklaan 14A, later 14. 

Andere buurten

Kees herinnert zich de huizenbouw uit de wederopbouw-

jaren levendig. Toen zij in 1950 hun huis in de Grunerie-

buurt betrokken, woonden daar al veel mensen. Zijn

De Prinses Irenelaan in aanbouw, 1 juli 1958.

1 6

De Grunerielaan in 1953.
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De laatste melkboer was Jan van der Voort die op 28 oktober 1999

is gestopt.

ningen niet? Kees legt uit dat het meeste aan huis werd

bezorgd: zijn vrouw bestelde bij slager Van der Zalm en de

banketbakkers – Kraaij en Van Noort – die leverden aan

haar. De bakker, de melkboer, de groenteboer kwamen aan

de deur. Zijn vrouw maakte geen onderscheid of de leve-

ranciers wel of niet katholiek waren. ‘De melkboeren Henk

Heemskerk en De Wit zijn geweest, mijn vrouw heeft er

een stuk of drie, vier gehad. Wij wonen hier al meer dan

vijf en vijftig jaar.’

‘En als mijn vrouw niet thuis was, dan werd er yoghurt en

pudding weggezet, ze wisten gewoon wat mijn vrouw

nodig had. Soms zette ze een mandje daarvoor met een

briefje er in. Er kwam een man met aardappelen en er

kwam één keer in de maand een man met kaas.’ Als er

verder wat nodig was ging zijn vrouw volgens Kees naar

Leiden toe: ‘Daar ging zij winkelen, meestal in de Bree-

straat, daar had je van die dameswinkels, Lampe en

Gerzon. Met haar autootje reed ze er gewoon naar toe.’

Veranderingen

Kees beschrijft hoe de sfeer in het dorp veranderde. Na de

oorlog was het voor een flink deel nog een agrarische

gemeenschap, waar boeren veel grond bezaten. ‘Heel

Oegstgeest is toen eigenlijk overdenderd door jonge

gasten, die hadden gestudeerd en werkten in Den Haag. Als

je ziet wat er ’s ochtends allemaal naar Den Haag gaat, dat

had je in die tijd niet.’

De inrichting van de nieuwbouwwijken verliep niet altijd

volgens plan. De Grunerie is daar een goed voorbeeld van.

‘Boer Van der Putten en de firma Meijer hadden veel

grond. De gemeente zette hen onder druk: het beloofde

park moest er komen en een brug over de Pastoorswete-

ring. Van der Putten heeft er wat bomen weggezet, Meijer

heeft een brug gemaakt.’

Maar dat park is er nooit gekomen. In de Oegstgeester

Courant van 8 januari 1954 is een verslag van de vergade-

ring van de gemeenteraad opgenomen. Daar bleek dat de

NV Standaardbouw loze beloften had gedaan over dat park.

Raadslid mevrouw Smits-Witvliet was zeer geschokt door

het feit dat er gronden werden aangeboden die niet in het

bezit van de NV Standaardbouw waren.

Uiteindelijk zijn er toen sportvelden gekomen voor UDO

en Fiks en op het eerste stuk kwamen volkstuintjes. Na

bezwaren tegen dit plan van omwonenden werd een meter

of tien plantsoen aangelegd. Kees raakte daardoor zijn

uitzicht aan die kant kwijt, zoals velen in Oegstgeest in de

wederopbouwperiode hun uitzicht verloren.

Naschrift

Jacques Thorn en Inge Harkema interviewden Kees Videler

op 11 november 2015 in zijn huis aan de Van Cuycklaan.

Kort daarna, op 7 december, is hij helaas overleden.

Zijn vele herinneringen aan de wederopbouwperiode

maakten de totstandkoming van dit artikel mogelijk maar

de auteurs hebben niet al het vertelde kunnen verifiëren.

Zijn familie heeft ingestemd met archivering van het inter-

view en publicatie van zijn verhaal. �

Bronnen

n Gemeentearchief Oegstgeest.

n Erfgoed Leiden en Omstreken: historische kranten.

n Digitaal fotoarchief Oegstgeest.

n Foto’s uit familiebezit.

n Gemma Broekstra, Ben Verhoeven en Peter van de Wetering, De

Geschiedenis van de Gruneriebuurt te Oegstgeest, Oegstgeest 2003.

17

Koeien, in het weiland aan de overzijde van de Pastoorswetering

toen er van sportvelden nog geen sprake was.
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Klooster Mariënpoel (deel 3)
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 en over het gebouw. In dit nummer deel 3: De nonnen.

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 funda-
menten van het klooster (eigenlijk van het kasteel dat er eerder stond) waar te nemen.

1 8

De kloosterlingen

In de stichtingsakte van het klooster is vastgelegd dat er

maximaal veertig nonnen zouden verblijven en tien

lekenzusters. Deze laatste stonden een trapje lager in

de hiërarchie: zij waren er voor het huishoudelijk werk in

het klooster, maar ook bood deze groep de mogelijkheid

aan zusters die uiteindelijk niet de kloostergeloften wilden

afleggen, om toch in het klooster te blijven. Tot die

geloften behoorde de gelofte van gehoorzaamheid aan de

regel van Augustinus en aan de meerderen binnen het

klooster. Dat was bepaald geen sinecure, de regels waren

streng. Aan het hoofd stond de priorin, die voor het leven

was gekozen maar vaak wel op gevorderde leeftijd aftrad.

De priorin werd in principe door de oudste twintig nonnen

gekozen, maar daarbij ondervonden zij vaak druk van

buitenaf om bijvoorbeeld een favoriet van de stichter te

kiezen. 

De priorin liet zich bijstaan door een subpriorin en een

procuratrix. Deze hield toezicht op de bezittingen van het

klooster en de aan- en verkoop van goederen, zij regis-

treerde de giften en bewaarde de sleutels en het zegel van

Mariënpoel. In theorie althans; in elk geval in latere jaren

zien wij dat de rentmeesterfunctie in feite wordt uitgeoe-

fend door de socius van de rector. Wel hield de procuratrix

zich dagelijks bezig met de inkoop voor de keuken, het

bakken en het brouwen.

De rector was een priester die verantwoordelijk was voor

het zielenheil van de nonnen en daartoe dagelijks voorging

in de eucharistieviering en verder alle andere priesterlijke

taken in het klooster uitoefende. Een priester moest nu

eenmaal een man zijn. Al vrij snel liet de rector zich

bijstaan door een socius, letterlijk: metgezel. Deze was geen

priester maar lekenbroeder. De rector vertegenwoordigde

ook het klooster naar buiten toe in niet-kerkelijke aangele-

genheden.

In zijn stichtingsbrief heeft Boudewijn van Zwieten uitgebreid en

minutieus vastgelegd waaraan de nonnen zich moeten houden,

willen zij van hem het klooster en het nodige extra vermogen

ontvangen. Onderaan hangen van links naar rechts de zegels van

Boudewijn van Zwieten, Willem Clinkert, Herman Jansz. en de

abdis van Mariënpoel.
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versicelaria (beheerde de provisiekamer en waarschijnlijk

ook de keuken), een reventerwaard (reventer is refter,

eetzaal), een kelrewaard, een siecwaard en een vesteri-

waard (voor de vestiaire; wij kwamen haar al tegen). Een

waard is in het Middelnederlands iemand die ergens voor

zorgt. Verder waren er zusters verantwoordelijk voor het

boerenbedrijf op het kloosterterrein. Dat beperkte zich

hoofdzakelijk tot toezicht; het echte handwerk werd uitge-

voerd door de lekenzusters of door ingehuurde arbeids-

krachten.

Een en ander ging gepaard met een groot aantal regels en

voorschriften. Een enkel voorbeeld: na het luiden van de

etensbel moesten alle zusters zich snel naar de refter

begeven, waar de oudste als eerste naar binnen ging.

Tijdens de maaltijd las een der zusters voor; zij had van

tevoren gegeten. De overige zusters dienden in stilte te

eten en aandachtig naar de lezing te luisteren. Ieder at wat

op tafel werd gezet, zonder daarop aanmerkingen te

maken.

De regels werden gehandhaafd door bedreiging met

strenge straffen, tot lijfstraffen aan toe. Marian Casten-

miller schrijft hier uitgebreid over. De zwaarste straf was

het fungeren als drempel voor de kerkdeur, waarbij alle

nonnen over het slachtoffer heen moesten lopen. Casten-

miller voegt hier overigens aan toe dat op Mariënpoel een

goede orde en tucht heerste, aangezien van de toepassing

Ook andere geestelijken hielden zich met het klooster

bezig. Namens het Kapittel van Sion traden zij jaarlijks als

visitator op, zij moesten controleren of in het klooster de

regels werden nageleefd. De eerste visitatoren werden door

Boudewijn van Zwieten in zijn stichtingsakte benoemd,

dezelfde als die voor het verlaten klooster in Oudewater.

Het waren Willem Clinkert, prior van klooster Den Hem bij

Schoonhoven, en Herman Jansz., prior van het Emmaüs-

klooster in het Land van Stein bij Gouda. Zij hebben ook de

stichtingsakte van hun zegel voorzien. Het klooster in

Stein zou gedurende het hele bestaan van Mariënpoel gees-

telijken en lekenbroeders aan het klooster blijven leveren. 

De nonnen gingen in het wit gekleed. Op de afbeelding

dragen zij een lang wit habijt met omgeslagen mouwen.

Daaronder zit een eveneens lang wit onderkleed. Om hun

hals dragen zij een grote omslagdoek die tevens schouders

en borst bedekt. Daarvoor wordt een Franse naam

gebruikt; het is een guimpe. Op het kale hoofd – acht keer

per jaar werden de hoofden gewassen en geschoren –

dragen de nonnen een gesteven witte kap tot over de

schouders. Daarover ligt de zwarte sluier die de nonnen is

‘opgelegd’ bij het afleggen van de kloostergeloften. Afhan-

kelijk van de situatie kan een non ook nog een zwarte

mantel dragen; op een afbeelding in de volgende afleve-

ring van dit artikel draagt Catharina van Zwieten er een.

Alles was gemaakt van wollen stoffen.

De kleding was in gezamenlijk gebruik, in die zin dat een

non geen eigen kleren had. Een van hen was aangewezen

voor het beheren van de vestiaire waar de kleding na het

wassen zo nodig werd hersteld en op maat werd bewaard

om periodiek aan de nonnen te worden uitgereikt. 

Uit het vorenstaande blijkt al dat diverse nonnen naast

hun religieuze verplichtingen, waarop wij nog ingaan, ook

huishoudelijke taken hadden in het klooster. Zo was er een

armaria (zorgde voor het boekenbezit van het klooster), een

Enige knielende nonnen van klooster Mariënpoel (detail van de al

getoonde predella).

Nonnen luisteren in de refter naar het voorlezen.
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Regelmatig werden nieuwe roepingen in het klooster

ontvangen. Bijzonder voor Mariënpoel was het gelofte-

briefje dat voor hen werd vervaardigd. Hierin is de drievou-

dige kloostergelofte schriftelijk vastgelegd. Wij hebben nog

van dergelijke straffen niets is overgeleverd. Lichte overtre-

dingen, zoals niet aandachtig zingen, of praten tijdens het

eten, werden bestraft met het extra moeten bidden van

een psalm. Veel verder zal het niet gegaan zijn.

2 0

Twee van de prachtige perkamenten geloftebriefjes. Er zijn er 54 bewaard gebleven.
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2 1

meer dan vijftig van die briefjes, gekalligrafeerd op perka-

ment. Het zijn vaak ware kunstwerken, zoals op de afbeel-

dingen is te zien. 

Bid en werk

Ledigheid is de vijand van de ziel, schreef Benedictus al in de

zesde eeuw. Hij vervolgde met het advies ora et labora, bid

en werk. In Mariënpoel werd met name aan het ora strikt

de hand gehouden. Dagelijks werden op vaste tijden de

voorgeschreven acht getijden gebeden. Dat was niet

vanzelfsprekend, de plicht tot het bidden van de getijden

gold niet voor nonnen. Zij mochten zich, net als ongelet-

terden, beperken tot een aantal vaste gebeden per dag. De

Augustinessen van Mariënpoel onderwierpen zich echter

aan de volle regel. Pastoor Nicolai van Oegstgeest gaf hen

toestemming, bevestigd door de bisschop, om Gods lof

nederig te zeggen en te zingen, bij dag en bij nacht. Wij mogen

hieruit concluderen dat zij dagelijks de volledige getijden

baden.

Het woord getijden is een verkorting van ‘gebedstijden’ en

geeft dus in beginsel de tijdstippen aan waarop gebeden

moet worden; in de loop der eeuwen is het echter ook de

aanduiding voor de gebeden zelf geworden. Tegenwoordig

zouden we spreken van nachtdienst, ochtenddienst, enzo-

voort. Het eerste gebed, de metten, begon rond vier uur

’s nachts en werd bij zonsopgang gevolgd door de lauden.

Voorafgaand aan het werk werd de priem gebeden en om

negen uur of later de terts, die werd gevolgd door de

eucharistieviering. Om twaalf uur was het dan tijd voor de

sext, om drie uur werd de none gebeden, bij zonsonder-

gang de vespers en voor het slapen gaan de completen. De

getijden waren samengesteld uit psalmen, schriftlezingen,

gebeden en gezangen; deze laatste zijn te onderscheiden in

responsoria, antifonen en hymnen. Responsoria en anti-

fonen zijn ook in het Zangboek van Oegstgeest te vinden;

hymnen waren voor het hele koor en stonden dus in het

koorboek dat niet meer aanwezig is. De metten duurden

het langst, standaard minstens anderhalf uur, maar in de

dagelijkse praktijk werd dat meestal korter: ‘korte metten

maken’ is een nog steeds bekende uitdrukking. Als we

tentatief stellen dat een getijde gemiddeld drie kwartier

duurde en dat, rekening houdend met de omvang van het

kloosterterrein, het gaan naar en van de kerk ook wel een

kwartiertje zal hebben gekost, moeten de kerkelijke

verplichtingen voor elke non zo’n acht uur in beslag

hebben genomen. Op doorsneedagen althans; op hoogtij-

dagen was het natuurlijk meer. 

Tijdens de diensten moesten de nonnen nauwkeurig vast-

gestelde houdingen aannemen: zitten, staan, knielen, het

hoofd neigen of diep buigen. Wanneer wat moest gebeuren

was precies vastgesteld. Als bijvoorbeeld de naam van Jezus

of Maria uitgesproken werd, moesten de nonnen het hoofd

waardig neigen. Maar indien deze namen gezongen worden,

dan neigen wij alleen het hoofd bij het zingen van de laatste letter-

greep.

Sommige nonnen hadden specifieke taken in de kerk. De

‘costerin’ hield de ruimte schoon en luidde op bepaalde

tijden de bel; de versicelaria,zij is al genoemd, luidde ook de

klok voor de getijden (en trouwens ook voor het eten); en

de cantrix of ‘sangster’ trad op als voorzanger en dirigent

en bepaalde welke zusters in het zangkoor moesten

zingen. Het zingen was trouwens ook aan regels gebonden:

alle sang selmen singhen in slechter ende simpele manieren (inge-

togen en eenvoudig) en datmen in gheenre manieren orghelen.

Orgelspel was dus uit den boze.

Hiervóór kwam al aan de orde dat verschillende nonnen

ook taken hadden in het kloosterhuishouden. Dat hield

echter niet meer in dan toezicht houden op de werkzaam-

heden en verantwoordelijkheid voor het gebeuren daarvan.

Fysieke arbeid werd van de nonnen niet verwacht. In

andere kloosters was dat vaak wel zo; de zusters daar

moesten een inkomen zien te verwerven om daarmee het

dagelijks bestaan te financieren. Op Mariënpoel was dat

echter niet het geval. Dat was door Boudewijn van Zwieten

en later ook door anderen dermate royaal begiftigd dat het

klooster en de nonnen konden leven van de opbrengst van

hun vermogen en daar arbeidskrachten van konden

inhuren. Dat deden ze ook. Het ora et labora van Benedictus

kwam dus in Oegstgeest alleen wat betreft het ora goed uit

de verf. �

Wordt vervolgd.
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In 1918 kregen vrouwen passief kiesrecht in Nederland

en bij de in dat jaar gehouden gemeenteraadsverkie-

zingen werden al 88 vrouwen in diverse gemeente-

raden gekozen. In Oegstgeest duurde het echter nog tot

1946 voordat er voor het eerst een vrouw in de gemeente-

raad kwam. Gerda Alida Kramers-de Vlaming Pleysier

kwam toen met 94 stemmen – voor de PvdA fractie – in de

gemeenteraad van Oegstgeest. Een novum voor Oegstgeest

in een tijd dat de gemeentepolitiek uitsluitend door

mannen werd bepaald en de christelijke partijen gezichts-

bepalend voor het bestuur waren. Het moet even wennen

geweest zijn voor burgemeester Baumann (1946-1950), die

vanaf dat moment de raadsvergadering moest openen met:

Mevrouw, Mijne heren, ..., gevolgd door de toen nog gebruike-

lijke gebedsformule waarna de agendapunten konden

worden afgehandeld.

Wie was Gerda Kramers-de Vlaming Pleysier?

Ze is in 1897 in Indië geboren, ging medicijnen in Leiden

studeren maar maakte haar studie niet af, want in Leiden

ontmoette ze haar toekomstige echtgenoot, de student J.H.

Kramers. Hij studeerde rechten en Arabische talen en

promoveerde op de strafrechtspraak over vreemdelingen in

Turkije. Het jonge gezin verbleef enige jaren in Constanti-

nopel, het huidige Istanbul. Er werden vier kinderen

geboren in het gezin en Kramers werd hoogleraar aan de

universiteit van Leiden. In de oorlogsjaren, toen de univer-

siteit gesloten was, vertaalde hij de Koran in het Neder-

lands.

Gerda Kramers heeft zich haar hele leven uitgesproken

tegen onrecht en misstanden in de samenleving. Zij vond

in de net opgerichte PvdA de politieke partij waarin zij

haar eigen idealen het best vertegenwoordigd zag. 

Al tijdens de oorlog had Gerda Kramers een leidinggevende

rol gespeeld in een vrouwenorganisatie. Zij wordt

genoemd als contactadres voor de Vereeniging Vrouwelijke

Hulp, een vereniging die mensen met raad en daad

bijstond op maatschappelijk gebied, aldus de Handleiding

1942-1944, uitgegeven door het advertentie reclamebureau

Rijnland. Deze vereniging is kort na de bevrijding opge-

gaan in de dan net landelijk opgerichte Unie van Vrouwe-

lijke Vrijwilligers (U.V.V.). Gerda Kramers werd de eerste

presidente van de U.V.V. Oegstgeest, een groep vrouwen die

zich richtte op de ‘hulpvraag van de burger’. Het was dan

ook niet verwonderlijk dat zij zich in haar gehele raadspe-

riode (1946-1962) zou blijven inzetten voor de zwakkere in

de samenleving en zou blijven hameren op het belang van

Een vrouw in de gemeenteraad, een
novum voor Oegstgeest
Door Sylvia Braat

maatschappelijk werk door de gemeente en de rol die

vrouwen daarin konden spelen.

Het was een tijd van schaarste, herstel en trage

wederopbouw

Ook in Oegstgeest had de oorlog zijn sporen nagelaten.

Bomen waren in de Hongerwinter gekapt, bermen, parken

en het zwembad Poelmeer lagen er verwaarloosd bij. Er

was woningnood, maar tevens gebrek aan bouwmateri-

alen. Oegstgeest zag er nogal sjofel uit en van alles was nog

op de bon zo kort na de oorlog, van koffie, thee en suiker

tot zeep, rijwielen, rijwielbanden en zo voort. 

Nadat katholieken en protestanten juist in de oorlog op

allerlei gebied goed samen hadden gewerkt, keerde de

verzuiling in alle hevigheid terug. Er was weer een strikte

scheiding langs geloofslijnen in de samenleving en zo

moest er, bijvoorbeeld waar het winkeliers en de Winkel-

sluitingswet betrof, onderhandeld worden met een katho-

lieke en een protestantse winkeliersvereniging.

Maar het grootste probleem bleef, zo kort na de oorlog, het

gebrek aan geld en materiaal zodat veelbelovende plannen

Oproep om op Kramers te stemmen, Oegstgeester Courant

10 april 1949.
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pleit voor een gemeentelijke Sociale Dienst. Juist voor die

mensen die zich niet tot het Burgerlijk Armbestuur

zouden wenden. Helaas wil de verantwoordelijk

wethouder van de K.V.P hier in 1949 nog niets van weten.

Maar in 1950 krijgt ze op een klein punt alsnog haar zin.

Ze complimenteert wethouder De Neef voor het jaarverslag

van het Burgerlijk Armbestuur, maar ze had graag een

omslagje gezien. Hierop antwoordt de wethouder: Dit vrou-

welijk raadslid is onuitputtelijk in haar wensen, maar het

omslagje komt er. 

Ze komt met tal van opmerkelijke voorstellen. Er moet een

flatgebouw komen voor gezonde personen boven de 65 jaar

met kleine flats voor financieel zelfstandigen. De grote

woningen die deze mensen zouden verlaten konden dan

beschikbaar komen voor jonge, grotere gezinnen, maar de

overheid geeft geen toestemming voor de bouw van een

flatgebouw in Oegstgeest. Ze pleit voor een ‘Burgerdag’

waarbij jongere, nieuwe kiezers op het gemeentehuis

uitgenodigd worden om jeugdige kiezers het gevoel te

geven in de gemeenschap te worden opgenomen. Ze pleit

voor een kleuterdagverblijf voor minder gesitueerden.

In april 1949 komt ze met een plan voor een ‘Dorpshuis’ in

het centrum van Oegstgeest waarbij vrijwilligers ingezet

kunnen worden. En als dat nu niet mogelijk is, dan zou er

een spaaractie op touw gezet kunnen worden, dat bevor-

dert tevens de burgerzin, aldus mevrouw Kramers. Het

niet uitgevoerd konden worden. En als de gemeente al

akkoord ging met een plan, dan stak het rijk er vaak nog

een stokje voor.

Geen gemakkelijke tijd voor een raadslid – een vrouw boor-

devol wensen – die niet alleen te maken kreeg met gebrek

aan geld van de gemeente, maar ook vaak opliep tegen een

muur van onwillige mannelijke raadsleden. Maar Gerda

Kramers gaf niet gauw op, bleef jaar in jaar uit haar voor-

stellen en wensen spuien. Iets wat kennelijk werd gewaar-

deerd door de Oegstgeester kiezer want bij de volgende

gemeenteraadsverkiezingen in 1949 kreeg zij maar liefst

681 stemmen en kwam zij voor een tweede termijn in de

PvdA fractie. 

Er moet een gemeentelijke Sociale Dienst komen

Voor hulp in nood kon je zo vlak na de oorlog eventueel

aankloppen bij het Burgerlijk Armbestuur van Oegstgeest,

een orgaan dat uitsluitend uit mannen bestond. Hierin

moest verandering komen vond mevrouw Kramers. Er

moest minstens één vrouw zitting in hebben, want juist dit

soort zaken vroeg om de visie van de vrouw. Ook wordt er

in die tijd nog van de ‘bedeeling’ gesproken, een woord dat

mevrouw Kramers uit de tijd achtte. In 1948 behaalt

mevrouw Kramers een bescheiden succesje, er komt een

vrouw in de woningcommissie en in het Burgerlijk Armbe-

stuur. Maar nu wil zij af van het woord Armbestuur en

De raad van de gemeente Oegstgeest in de historische annexatiezitting met v.l.n.r. zittend: wethouder J. den Ouden, burgemeester H.L. du

Boeuff voorzitter, gemeentesecretaris Jac. De Visser, wethouder dr. K. Simon Thomas, staand: gemeenteraadsleden J.H. Valentgoed, L. van

Welzen, G. Blansjaar, C. Oosterom, P. van Nieuwkoop, mw. G. Kramers-de Vlaming Pleysier, P.H.M.S. van der Voort, mw. P. Smits-Witvliet,

K. Veen, H. van Kerkhoff, P. van der Hulst en M.A.V. Slingenberg, 26 oktober 1955 (Digitaal fotoarchief Oegstgeest).
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heeft lang geduurd maar dat Dorpshuis is anno 2018, bijna

60 jaar later, nu een feit!

Ze betreurt het dat vrouwen van de U.V.V niet beter ingezet

worden door de gemeente op het terrein van de sociale

zorg. Ze mag dan jaar in jaar uit blijven hameren op de

door haar gewenste professionele Sociale Dienst, ze is ook

een vrouw die met praktische oplossingen komt, die

‘kleine dingen’ signaleert in de gemeente die actie

behoeven, zoals rondslingerend papier in het bos van Wijc-

kerslooth en vraagt om papiermanden in het bos. Nadat ze

een kindje uit de vijver voor haar huis aan de Frederik

Hendriklaan heeft gered wil ze dat er een hekje om de

vijver geplaatst wordt en als ze het dan toch over die vijver

heeft, dan zou ze graag vissen zien die de muggenlarven

eten om zo de jaarlijkse muggenplaag in Oegstgeest te

bestrijden.

Omdat er altijd gebrek aan geld bij de gemeente is in die

tijd, is Gerda Kramers onthutst dat de gemeente bereid is

3000 gulden beschikbaar te stellen voor de versiering en

feestverlichting van het gemeentehuis ter gelegenheid van

het regeringsjubileum van koningin Wilhelmina. En dat

steekt ze niet onder stoelen of banken.

Geen geld voor het verwaarloosde zwembad

Poelmeer

Een jaarlijks terugkerend agendapunt in de raadsvergade-

ring is het zwembad Poelmeer.

Het zwembad is verwaarloosd, de springtoren afgebroken,

er is gebrek aan geld en personeel. Omdat de afscheiding

tussen het mannen- en vrouwenbad aan vernieuwing toe

was, waar dan weer geen geld voor was, werden er

mannen- en vrouwenuren geïntroduceerd. Het gevolg was

dat minder mensen gingen zwemmen en het zwembad

nog meer inkomsten misliep. Gerda Kramers pleitte in

pinnige bewoordingen voor investering in een nieuwe

afscheiding: Velen hebben bezwaar tegen gemengd zwemmen,

maar met een afscheiding kunnen dames en heren de hele dag

zwemmen. Ik woon al 20 jaar in Oegstgeest en ik ken de verhou-

dingen wellicht beter dan de directeur Gemeentewerken die uit

Lochem komt!

Bij de dreigende annexatie van Oegstgeest door Leiden in

1955 sprak Gerda Kramers zich krachtig uit tegen deze

plannen: Levende in het jaar 1955, komt het mij voor dat wij het

tijdperk van veroveringen op onze naburen zijn ontgroeid. Alleen

samenwerking tussen landen en volkeren is aan de orde. De

overige fracties deelden overigens unaniem haar mening.

Afscheid van de raad

In 1957 neemt Gerda Kramers tijdelijk afscheid van de

raad. Ze gaat op studiereis om het Palestijnse vluchtelin-

genvraagstuk ter plekke te bestuderen. Bij zijn afscheids-

rede spreekt wethouder Den Ouden, die de burgemeester

vervangt, de volgende woorden: Toen u in 1946 als enige en

eerste vrouw uw intrede in de raad deed, was dat aanvankelijk

vreemd voor ons mannen, maar nu kunnen we ons niet meer

indenken hoe een gemeente goed bestuurd kan worden zonder

vrouwelijke raadsleden (sinds 1952 was er een tweede vrouwe-

lijk raadslid, mevrouw P.H. Smits-Witvliet voor de VVD

fractie). Uw medeleven ging uit naar de mens in nood en zo vroeg

u elk jaar bij de behandeling van de begroting wanneer het loket

voor Maatschappelijke zorg nu eindelijk een volwaardige afdeling

van de gemeente werd. U komt na de verkiezingen volgend jaar

weer terug in de raad, dus dit is geen afscheid, maar een ‘tot weer-

zien’.

In haar antwoord kan Gerda Kramers niet nalaten op te

merken dat de door haar gewenste resultaten helaas nog

steeds niet behaald zijn.

De reis naar het Midden Oosten

Ze reist af naar Libanon en Jordanië. Helaas wordt zij ziek

en moet enige tijd in een ziekenhuis in Jeruzalem

verblijven. Haar terugreis is al even opmerkelijk. Ze vliegt

van Beiroet naar Teheran en vandaar naar Hongkong waar

ze zeven weken bij een van haar zoons verblijft. Vandaar

reist ze per Hollandse vrachtboot terug naar huis. Als zij

weer thuis is in 1958 doet zij in de Oegstgeester Courant

enige malen verslag van haar bevindingen in het Midden

Oosten. Ze spreekt enerzijds over de uitzichtloosheid voor

de gevluchte Palestijnen, zonder enige vorm van opleiding

in de kampen in Jordanië, maar anderzijds is ze blij verrast

te zien hoe joden, christenen en moslims over het alge-

meen toch vreedzaam naast elkaar leven in Israël. Ze wijst

erop dat het geen zin heeft om kleding naar Israël en Pales-

tina te sturen want Arabische vrouwen dragen lange, vaak

kunstig geborduurde gewaden en moeten niets hebben van

westerse kleding. Reden waarom zij zich nuttig heeft

2 4

Gerda Kramers thuis in de Frederik Hendriklaan, eind jaren 50.
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� Op welke weg in aanbouw staat deze mevrouw?

Fotovragen van René

� Welke kruising is op de foto zichtbaar? � Op de foto uit 1974 is transportbedrijf Van der Luyt te

zien. In welke straat zaten zij toen?

� Hoe heet de laan die op de foto bijna gereed is?

2 5

gemaakt met het helpen naaien van zogenaamde ‘harem-

broeken’.

Met een breiwerkje op de perstribune

In september 1958 wordt er afscheid genomen van PvdA

fractielid Van Mameren die het raadslidschap van

mevrouw Kramers had waargenomen. Bij die gelegenheid

was er speciaal voor haar een stoel klaargezet op de perstri-

bune. IJverig breiend volgde zij de vergadering. En

opnieuw een novum: er werd bij die gelegenheid koffie

geserveerd aan pers en aanwezig publiek. En dat is vanaf

dat moment zo gebleven tijdens raadsvergaderingen!

In 1958 behaalde mevrouw Kramers nog maar

41 stemmen, maar werd wel in de raad gekozen. In 1962

vond zij het welletjes en stelde zich niet opnieuw beschik-

baar als kandidaat. 

In 1971 heeft zij haar lidmaatschap van de PvdA zelfs opge-

zegd omdat ze toen de bezwaren van Drees sr. tegen de

PvdA deelde en werd zij lid van de partij van diens zoon,

DS’70.

Gerda Alida Kramers-de Vlaming Pleysier is in 1980 over-

leden. �
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Iets Lugtigs
Je zoekt naar de herkomst van de naam Brittenburg,

de middeleeuwse naam van het Romeinse castellum

dat voor de kust bij Katwijk in zee is verdwenen. Je

stuit op een hoofdstuk uit een boek van vijftiende-eeuwer

Johannes a Leydis. Folkert van Straten vertaalt dat voor je.

Je leest, na enige woorden over het uitwijken van Britten

naar het Franse Bretagne, dat andere Britten naar Holland

vluchtten en bij de mondingen van de rivier de Rijn, waar de

Rijn in de zee uitkomt, nabij Katwijk, de zeilen [hebben] verdeeld.

En ter plaatse hebben zij een zeer goed versterkt fort gebouwd, dat

zij Britton hebben genoemd; en de naburige bevolking hebben zij

aan zich onderworpen. Dat heeft zich afgespeeld omstreeks

de tijd van de Engelse koning Æthelbert. Je leest verder,

totdat plotseling je ogen terugspringen. Koning Æthel-

bert? Even nakijken. Van ongeveer 550 tot 616. Het

kwartje valt.

Vorig jaar heb ik in een artikel, en ook in de bundel Het

sissen van de schaduw, geschreven dat er rond 550 in Rijn-

land een veldslag heeft gewoed tussen hier wonende

Warnen en Angelen uit Engeland die een invasie pleegden

bij de monding van de Rijn. Het eerste wat ze deden was

daar een verdedigbare versterking maken. De Angelen

wonnen. Op allerlei gronden heb ik betoogd dat het

verhaal op werkelijkheid is gebaseerd, in de eerste plaats

op basis van de geschiedenis die de eigentijdse schrijver

Procopius ons vertelt, aangevuld met de resultaten van

belangrijke opgravingen in Rijnland, niet in het minst die

in Oegstgeest. 

Dan lees je nu de zinnen van Johannes a Leydis. Die

vormen niet minder dan een bevestiging van de historie

van Procopius. De details zijn anders, er is geen sprake van

geschonden huwelijksbeloften maar van een vlucht uit

Engeland, maar het gaat wel om bewoners van Engeland

die rond 550 bij de monding van de Rijn aan land komen

en de aanwezige bevolking aan zich onderwerpen. Precies

zoals dat volgens Procopius gebeurde.

Probleem is alleen dat Johannes a Leydis deze zinnen meer

dan negenhonderd jaar na dato schreef. Duidelijk is dat

het hele hoofdstuk moet zijn gebaseerd op een soortgelijk

stuk van een eerdere, vermoedelijk Engelse schrijver. Om

dat stuk te vinden heb ik een paar weken besteed aan het

doorploegen van alle mogelijk relevante literatuur, waar-

onder de Engelse. Er gaan dan werelden voor je open. Het

oudste boek is De Excidio et Conquestu Britanniae van de

Engelse monnik Gildas. Hij is geboren in het jaar waarin de

Britten beslissend, voor enige decennia althans, de Saksen

versloegen op de berg Badon. Dat was omstreeks het jaar

516. Volgens de traditie zou het koning Arthur zijn

geweest die toen de Britten aanvoerde. Over hem echter

geen woord bij Gildas, hoewel deze wel de nodige

aandacht aan koningshuizen en hun stambomen besteedt.

Voor mij is dat een definitieve bevestiging van wat we al

wisten, dat de legendarische koning Arthur niet echt heeft

bestaan. Jammer. Wel wordt hij door andere schrijvers

genoemd als begenadigd legeraanvoerder.

Echter, wat ik zocht heb ik niet gevonden. Geen passage

waaraan a Leydis zijn zinnen kan hebben ontleend. Voor-

alsnog moeten we Johannes a Leydis dus op zijn woord

geloven. Wat niet moeilijk is als je het hele verhaal kent. Er

zijn trouwens meer aanwijzingen voor de juistheid van

zijn woorden, waarop ik nu niet inga.

Het vraagstuk van de betekenis van de naam Brittenburg is

en passant ook opgelost. Procopius zei het al: zij vestigden

zich in een stevig verschanst kampement vlakbij de uitmonding

van de rivier de Rijn. �

Bronnen

n Johannes a Leydis, Chronicon Comitum Hollandie et Episcoporum Ultrajec-

tensium (2e redactie), I, 13.

n Gildas, De Excidio et Conquestu Britanniae, I.

n Freek Lugt, ‘Een koninkrijk aan de monding van de Rijn’, Leids Jaar-

boekje 2017, 37-58.

What’s in a name?

Steenbok (?) met een mensenbeen in zijn bek. Deel van het ‘strip -

verhaal’ in de Schaal van Oegstgeest, die dateert uit dezelfde tijd

als de veldslag tussen de Angelen en de Warnen (foto Restaura

2014).
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Protestant en katholiek rond 1600: strenge

predikanten en milde regenten

A an het einde van de 16e eeuw was men tolerant

naar de katholieken. Dit is opvallend want de

oorlog met Spanje was nog bezig. Ook de

verschrikkingen van de Spaans-katholieke belegering van

Leiden, 25 jaar eerder, zat bij velen nog vers in het

geheugen. In een boek voor eerstejaars geschiedenisstu-

denten zegt dr. H. Zwager hierover: ... dit ligt zeker in de

eerste plaats bij de regenten, die te laks waren om ketterjagers te

worden en ligt zeker niet aan de predikanten … die bleven

hameren op vervolging.

Dit klopt precies voor ons dorp! Deze tolerantie gaan we

aan u laten zien dankzij drie bronnen: een rekening, een

synode-verslag en een rechtszaak. De rekening over de

woning van schoolmeester Hendrik Paets en de mening

van de synode over hem, geven een inkijkje in de wissel-

werking tussen tolerante regenten en de strenge dominee.

De derde bron, de rechtszaak, is het mooiste voorbeeld van

tolerantie. Het gaat om de ruzie waarbij een brutale

monnik (die voor pastoor speelt) tegenover de boze

dominee naar zijn achterwerk wijst. Het werd een, uiter-

27

500 jaar na Luther

Reformatie in het 16e-eeuwse Oegstgeest (deel 2)

De billen van de pastoor als spiegel
van tolerantie
Door Jacques Thorn en Dineke Peddemors

Detail uit de aanklacht van de Wassenaarse dominee De Ridder tegen Willem de Lange uit 1603, regel 4-6: ende alsnoch bevinden dat

enen Guilhelmus (Willem) Dordracenus, tegenwoordelijck woonende tot Oestgeest eertijts monick ende nu gealimenteert

van de Edele Heeren Staten (onderhouden door de Staten van Holland) … hem onderwonnen heeft ende alsnoch onderwint te

exerceren de pauselijcke exercitiën (nog steeds de pauselijke oefeningen uit te voeren). 

aard kansloze, rechtszaak over de billen van de monnik

hetgeen een prachtige spiegel vormt die toont hoe katho-

lieken werden gehaat door predikanten maar werden

gedoogd door regenten. Zulke mooie voorbeelden vanuit

ons mooie dorp!

We hebben in deel 1 gezien dat de wederdopers rond 1530

in onze regio IS-achtige radicalen waren. Toch ontstonden

vooral gedegen protestante geloofsgemeenschappen. De

Beeldenstorm ging aan Oegstgeest voorbij en de Hagen-

preken bij de Voscuyl waren Leidse zaken op (veiliger)

Oegstgeester grond. Ons dorp kreeg pas in 1593, veel later

dan de omringende gemeenten, een protestante gemeente.

Nog één opmerking voordat we aan deze voorbeelden

beginnen. De messen tussen de protestanten onderling

waren geslepen. Bij de Synode van Dordrecht werden vele

Nederlandse dominees verbannen en onteigend door hun

collega’s. De Oegstgeester dominee Simon Huygius hoorde

bij de foute helft en kon in 1619 berooid vertrekken. De

tolerante behandeling die de katholieken slechts enkele

jaren eerder kregen in onderstaande Oegstgeester

bronnen, is opvallend!
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Rekening kerkmeester en verslag Synode:

schoolmeester kan katholiek blijven

Op een rekening uit 1598 van den Oegstgeester kerk-

meester staat: van den schoolmeester die ’t schoolhuys heeft

geruimd ten dienste van den jegenwoordigen predikant … Een

schoolmeester (Hendrick Paets) die het schoolhuis moet

ruimen ten faveure van de nieuwe dominee? Hier steekt

meer achter. En ja hoor, even later komen we hem weer

tegen in de notulen van de Leidse Synode van 1600: Den

paep tot Oostgheest, hem na lange tijd onderwonden hebbende des

schooldienstes, gaet stoutelicken door in leeren van allerleye paep-

sche boeken en opdat niet alleen deze maer ook vele anderen zijns

gelijcken gheweert werden. Eigenlijk lezen we dat Hendrick

Paets, hoewel de parochie al vanaf 1593 protestant was, al

die jaren de Oegstgeester schoolkinderen katholiek onder-

wees. De predikanten konden er niets tegen doen. De

katholieke heer van Oegstgeest (De Ligne) was blijkbaar in

staat een katholieke onderwijzer te handhaven. Dan restte

alleen nog treiteren: hij moest zijn ambtswoning uit voor

de nieuwe dominee want de pastorie lag nog in puin. 

Paets overleed in dit jaar, maar werd opgevolgd door Guil-

lelmus (Willem) de Lange. Een monnik met nog ergere

katholieke geldingsdrang dan de oude Oegstgeester school-

meester. Bij de Synode van Gouda uit 1601 lezen we: ... de

gedeputeerde des synodi nadere informatie tegens hem nemen ende

daertoe arbeiden dat hij gheweert worde. Deze man was dus

monnik, maar hij ‘deed’ pastoor; en dat mocht niet! Gaat

het de predikanten lukken hem wèl te weren?

Rechtbankverslag: Monnik speelt voor pastoor

en beledigt predikant door naar zijn billen te

wijzen

23 mei 1603, twee geestelijk herders ruziën. Voor ons

mazzel! Op deze dag wordt de Wassenaarse dominee De

Ridder zo woedend op de bejaarde Willem de Lange, die

verrekte paep uit Oegstgeest, dat hij hem voor het Hof van

Holland daagt. Dankzij het rechtbankverslag hebben we

een leuk inkijkje in het geloofsleven in ons dorp.

De vier archiefstukken van deze rechtszaak zijn: de

aanklacht van de Ridder, de vragen van procureur-generaal

Florij, het antwoord van De Lange en enkele getuigenver-

klaringen. 

De aanklacht van de Wassenaarse dominee begint met het

zwartmaken van De Lange, een monnik die tijdens de

protestantse machtsovername in 1574 in een Dordts

klooster zat. Het is een uitgebreide tirade. Hoewel de

Dordtse overheid in 1576 een gunstige gedoogregeling

voor dit soort monniken maakte, werd hij reeds in 1578 uit

de stad verbannen vanwege te opzichtig katholiek gedrag.

Ook in Oegstgeest schijnt hij zoveel kinderen te dopen dat

er jaarlijks slechts twee of drie in het ‘ware geloof’

(= protestant) worden gedoopt. Ja, naar het segghen van de

vroevrouwe worden eenighen die in der kercke gedoopt zijn, weder

herdoopt.

Als hij ter zake komt, schrijft de dominee dat deze anderen

paepe, die al veel te lang zijn gang mag gaan met het

uitvoeren van het katholieke geloof (ende alsnoch onderwint

te exerceren de pauselijcke exercitiën) nu echt te ver gaat. Hij is

vanuit Oegstgeest naar Wassenaar gekomen om daar

zieken te bezoeken en kinderen te dopen, … katholiek! Hij

had de monnik er persoonlijk op aangesproken: Vrundt, ghij

coempt hier daghelijcks om de kinderen te doopen ende anderen

valschen dienst te doen. Ick wilde wel dat ghij thuys bleeft …

Hij beschrijft vol ergernis hoe de monnik reageert: Hetwelck

de monick hoorende heeft zijn rechte hant uitgesteken en daar-

mede (behoudens eere) mij achter op zijn fundament gewesen,

seggende: ick sal hier noch zijn als gij wech sult moeten. Tja, dààr

was de Wassenaarse predikant natuurlijk zo kwaad over:

de monnik bedoelde ‘je kan me wat!’ en maakte daarvoor

met zijn hand een vernederend gebaar naar zijn achter-

werk. 

Wat moet je als procureur-generaal met zo’n boze klacht?

Hij besluit tot een schriftelijk onderzoek met 14 vragen

waarvan de 3 belangrijkste zijn:

Item off hij hem nijet en onderstaet misse te doen, kinderen te

doopen ende andere pausselicke exercitien te exerceren. 

Wye hem daartoe last ofte consent (toestemming) gegeven

heeft.

Item off hij geen kinderen en heeft gedoopt die hij wiste dat van

te voorens op de gereformeerde religie gedoopt waeren.

Het antwoord van Willem de Lange is een komisch voor-

beeld van de vermoorde onschuld. Alle inleidende vragen

behandelt hij met uitgebreide openheid, maar als er naar

zijn activiteiten wordt gevraagd, schetst hij het beeld van

een monnik die na zijn straf in Dordrecht wat omzwer-

vingen heeft gemaakt in Gouda, Culemborg en de Zuid

Hollandse eilanden en nu in de Leidse regio achter de gera-

niums zit. Zijn eigen woorden: ...gecomen te zijn binnen der

stede van Leiden, alwaer hij wel gewoont heeft zesthien, zeventhien

ofte achtien jaeren ende van daer mits het aldaer te costelick voor

hem viel, vertrocken thans woonende es tot Wassenaer, zonder dat

hij binnen Leiden ofte Wassenaer eenigen dienst heeft gedaen dan

bij hem zelven. Seyt voorts als hij tot Wassenaer omtrent een jaer

gewoont hadde, dat hij van daer vertrocken es geweest en zijn resi-

dentie genomen heeft tot Oestgeest, alwaer hij noch tegenwoordich

woont, zonder dat hij memorie heeft binnen Oestgeest ofte Wasse-

naer eenige kinderen gedoopt te hebben. Zijn memorie is hier

net zo goed en vooral net zo eerlijk als het geheugen van

een voetballer die van zijn op de grond kronkelende tegen-

stander wegloopt en tegen de scheids zegt ‘ik deed echt

helemaal niks!’ 

Hierna wil ik u het laatste citaat niet onthouden: … seyt dat

zijn mantel van d’eene zijde affglijdende, hij deselve weder opge-

haelt heeft zonder naer zijn billen gewesen te hebben. 

Van een uiteindelijke uitspraak in deze zaak hebben we

niets teruggevonden, maar het lijkt erop dat het de boze

dominee ook niet lukte de tweede paep tot Oostgheest het

2 8
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Drie keer de billen van de ‘pastoor’ in officiële documenten van het Hof van Holland uit 1603, een

mooie en tegelijk komische spiegel van Hollandse tolerantie

Vraag van de procureur of De Lange wijst met zijn hand … onder reverentie achter op sijn billen.

Antwoord van de monnik dat hij zijn mantel opgehaelt heeft zonder naer zijn billen gewesen te hebben. 

Aanklacht predikant: heeft zijn rechte hant … achter op zijn fundament gewesen …
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Oudste katholieke doopakte die in Oegstgeest bewaard is gebleven: op 6 juni 1679 wordt Maria Coloos ten doop gehouden. Deze familie-

naam komt nog steeds veelvuldig voor in deze regio. 

3 0

zwijgen op te leggen. Integendeel, Willem de Lange kan

gewoon doorgaan met zijn ‘paepse excercities’ want er

volgt geen veroordeling. 

Katholieken: tweederangs met bewegingsvrijheid

Het moet al jarenlang haat en nijd zijn geweest tussen de

geestelijke herders van beide geloven. Willem de Lange

woonde al twintig jaar in achtereenvolgens Leiden, Wasse-

naar en Oegstgeest. Hij is daar zeer actief geweest met

katholieke zielzorg, wat dominee De Ridder tot op het bot

moet hebben geërgerd. Er straalt enige machteloosheid uit,

De Ridder moest toezien hoe de monnik jaren zijn gang

kon gaan met pastoortje spelen zonder dat hij er zijn

nagels achter kon krijgen. Zij waren de enige niet in onze

Republiek. Het citaat van de Leidse Synode over Paets

spreekt van “oock veele andere zijns gelijcken” en in het op

ware feiten gebaseerde boek ‘Jacobs vlucht’ zien we de

Jezuïet Jacob van Gerwe en familie Van Vlierden in

dezelfde rol. De katholieken, hoewel officieel tweederangs

burgers, leven in een behoorlijk soepel functionerend

De oudste doopakte die in Oegstgeest bewaard is gebleven is protestants: op 16 juli 1662 wordt Jannetje, dochter van Jan Simonse en

Maertje Gerrits, ten doop gehouden in de op dat moment recent herbouwde Groene Kerk. 
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Antwoorden fotovragen
� Lijtweg. In de verte staan de flatgebouwen aan de

M.H. Tromplaan en rechts is het oude raadhuis

zichtbaar. Foto gemaakt in augustus 1961.

� Vincent van Goghlaan gezien vanaf de Hazenbos-

laan. Foto gemaakt in juli 1967.

� Kruising Rijnzichtweg, Geversstraat, Rhijngeester-

straatweg. Foto gemaakt in juli 1983.

� De Dorpsstraat. 
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gedoogcircuit. Het is duidelijk dat het Hof van Holland,

uitsluitend bestaand uit protestantse regenten, dit soort

kansjes niet aangreep om de monnik hard aan te pakken.

Deze soepelheid is opvallend tegenover het feit dat, zoals

gezegd, slechts 16 jaar later de collega-predikanten de

Oegstgeester predikant Simon Huygius er uit gooiden. 

Bakerpraatje legt het grootste probleem bloot!

Hoe dachten de inwoners van ons dorp over hun geeste-

lijke herders die bekvechtend over straat gingen? Uiterst

verwarrend in een tijd waarin godsdienst belangrijk was.

Een dominee was iemand van aanzien. Natuurlijk is het

grappig om te zien hoe zo’n strakke dominee gefrustreerd

achter het net vist, hoe de monnik parochianen bezoekt,

sacramenten toedient, kinderen doopt, zelfs hoe een vroed-

vrouw vertelt dat hij kinderen die protestants zijn gedoopt

later alsnog katholiek doopt. 

Het is minder grappig als je beseft dat het bakerpraatje het

grootste probleem van die tijd blootlegt: er zullen dorpe-

lingen geweest zijn die hun uiterste best deden om het

met hun geloof goed te doen, maar wanhopig werden bij

de vraag of je je kind nu protestant of katholiek moest

dopen. 

Aantallen katholieken en protestanten:

doopboeken

Hoeveel Oegstgeestenaars waren aan het eind van de 16e

eeuw katholiek of protestant? Ook dit is niet te achter-

halen. De doopboeken hebben de vernieling van het oude

Groene Kerkje in 1574 niet overleefd en van de eerste

periode hierna is niets bekend. De dopen van Willem de

Lange zijn dus niet geregistreerd, of deze registratie is

verdwenen. Ook de heersende protestantse groep heeft

geen doopboeken van vóór 1662 nagelaten. De eerste

protestantse doopakte noemt Jannetje, dochter van Jan

Simonse en Maertje Gerrits, op 16 januari 1662. De oudste

geregistreerde katholieke dopeling is Maria Coloos op

6 juni 1679. Vanaf 1679 kunnen we dus vergelijken en

hebben 50 jaar geteld. Het is de enige manier waarop we

inzicht kunnen krijgen in de samenstelling van Oegstgeest

in de eerste eeuw na 1517. We gaan er vanuit dat de bevol-

kingssamenstelling van een landbouwdorpje in de 16e/17e

eeuw behoorlijk honkvast was. Let op, dit is geen zeker-

heid. Het inwonertal van Leiden veranderde in die periode

fors en trok o.a. aan de naburige dorpen. Toch bleven velen

op de boerderij van hun ouders. Het schema is een benade-

ring van de getalsverhouding vlak na de reformatie, er is

geen precisie. 

Het is opvallend dat Oegstgeest een centrumfunctie innam

voor katholieke Rijnsburgers en Katwijkers (‘inclusief

elders’) die in het rooms-katholieke doopregister van ons

dorp stonden en dus naar Oegstgeest moesten komen om

hun kinderen te laten dopen.. 

We begonnen met een citaat uit een studieboek waarin

Hollandse regenten het niet de moeite vonden om op

ketters te jagen terwijl de predikanten dit maar al te graag

wèl wilden. De gebruikte bronnen tonen hoe dit in Oegst-

geest op billen-niveau komisch uitpakte! �

Bronnen

n In het Nationaal Archief te Den Haag hebben we de originele

stukken uit het jaar 1603 (aanklacht door de Ridder, onderzoek door

procureur Florij, antwoorden van de Lange en enkele getuigenver-

klaringen) uit het archief van het Hof van Holland, Criminele

papieren bekeken. Daarnaast hebben we dankbaar gebruik gemaakt

van de transcriptie in: A. van Lommel, in Bijdragen voor de geschiedenis

van het Bisdom Haarlem: deel 19, Haarlem 1894, blz. 119-128 over de

aanklacht tegen Willem (Guilielmus) de Lange. Voor de originele

handschriften: zie illustraties. De getuigenverklaringen zijn voor

ons getranscribeerd door Carla de Glopper.

n Voor de rekeningen van de Oegstgeester kerkmeesters, het verslag

van de Leidse (1600) en Goudse (1601)Synode: L. Driessen e.a., Willi-

brords Erven, Oegstgeest 1989, hstk 8 ‘De Reformatie’ door G.

Schwencke.

n Het schema met de aantallen gedoopte kinderen is eerder gepubli-

ceerd door één van de schrijvers van dit artikel in Willibrords Erven,

hoofdstuk 2, blz. 42. De geboorteregisters bevinden zich in het

Gemeentearchief van Oegstgeest (destijds in het Nationaal Archief). 

n Craig Harline (historicus, hoogleraar Brigham Young University,

specialisatie: geschiedenis van de Lage Landen): Jacobs vlucht,

Nijmegen 2016, blz 250-253

n Dr. H.H. Zwager, Nederland in de Verlichting, Bussum 1972. Het

genoemde citaat uit ‘een geschiedenisboek voor eerstejaars...’ staat

op blz. 93.
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Mevrouw Johnson ontving meer dan 20 documenten, foto’s

en kaarten. Zij kwam terug met aanvullende vragen, die

beantwoord werden door de inmiddels opgerichte werk-

groep genealogie van de VOO, in bijzonder Nienke Krudde.

Afgelopen juni werd de VOO verrast door een geschenk uit

Australië. Mevrouw Johnson stuurde een exemplaar van

één van haar boeken over haar familiegeschiedenis, waarin

ze het huis van haar voorvader Willem Steijn beschrijft, de

ligging en de inboedel. Ze werkt vanuit de

boedelinventaris die gemaakt is na het over-

lijden Willem Steijn in 1812. Zo’n boedelin-

ventaris werd na iemands overlijden opge-

maakt door een notaris ten behoeve van de

afhandeling van de nalatenschap en beschrijft

in detail de bezittingen van de overledene.

Het verhaal is geïllustreerd met foto’s,

kaarten en beelden van voorwerpen in het

huis. Het is een fraaie en interessante beschrij-

ving van een boerenhuis en huishouding in

Oegstgeest in 1812. Het boek is opgenomen in

de collectie van de VOO en in te zien in de

bibliotheek Oegstgeest via onze archivaris,

Onno Koerten.
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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

In het vorige nummer van Over Oegstgeest verhaalde

Onno Koerten over een verzoek aan de VOO uit

Australië. Het ging om een vraag van mevrouw

Hendrika Johnson-van Haasteren om haar te helpen aan

informatie over haar voorouders, Willem van Steijn en

Marijtje Tas, die in Oegstgeest op de Achterweg 38

woonden, waar Willem in 1812 overleed. Achterweg 38

bleek het huidige Terweeweg 53 te zijn, Ora et Labora.

Een geschenk uit Australië
Door Herman Oost

In Beeld
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