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Van het bestuur

Voor u ligt weer een nieuwe uitgave van ons tijd-
schrift ‘Over Oegstgeest’ met een keur van inte-
ressante onderwerpen. We zijn erg blij met ons 

enthousiaste redactieteam dat twee keer per jaar bijzon-
dere gebeurtenissen uit de geschiedenis van ons dorp 
weet te belichten. Al 33 jaar.

Behalve voor het blad bent u natuurlijk ook lid van onze 
vereniging omdat wij een belangrijk partner zijn voor de 
gemeente Oegstgeest waar het gaat om de bescherming 
van het erfgoed en het behoud van een groene leefom-
geving. We staan op het punt om weer drie nieuwe bouw-
werken aan ons erfgoed toe te voegen: de Kwaakbrug, die 
de gemeente wil laten herstellen, het Entree gebouw en 
Weidepaviljoen op Endegeest.

Door allerlei omstandigheden is de druk op onze woon-
omgeving, op een voor velen aantrekkelijke plek in de 
Randstad, zeer groot. Dat betekent dat er ook grote druk 
wordt uitgeoefend op de gemeentebesturen in dit deel 
van Nederland. Dit gegeven kennen we in Oegstgeest 
maar al te goed. In de afgelopen 40 jaar zijn door Haas-
wijk, Morsebel, Poelgeest en Nieuw-Rhijngeest de grote 
open gebieden omgevormd van groen naar bebouwd. Met 
ruim 3.300 inwoners per kilometer een van de drukste 
stukjes Nederland. Daarom zetten we voor de periode tot 
2040 in op een selectieve en bescheiden ontwikkeling 
van met name appartementen voor ‘jong en oud’.
Het afgelopen jaar werd verder gekenmerkt door de 
Corona pandemie. Veel van onze activiteiten werden 
eerst gepland en daarna afgelast. Gelukkig konden we 
als bestuur wel digitale bijeenkomsten uitschrijven. Zo 
konden we in het voorjaar de naam van de vereniging 
veranderen en de statuten bij de tijd brengen: met de 
nieuwe naam Historische Vereniging Oegstgeest maken 
we duidelijk dat we ons niet alleen over het ‘oude dorp’ 
bekommeren en hopen we ook jongeren te interesseren 
voor de geschiedenis van Oegstgeest.

Inmiddels is er ter gelegenheid van het Open 
Monumenten weekend weer een lezing georganiseerd 
over het werk van architect Jesse – zij het met een 
beperkt aantal belangstellenden. We hopen vanaf nu 
weer terug te kunnen keren naar een normale situ-
atie – met bruisende activiteiten voor al onze leden. Op 
13 november naar Utrecht en op naar het 35-jarig jubi-
leum in 2022. De ALV is op 7 april.

Tot slot doen we een beroep op u om 
iemand uit uw omgeving lid te maken. 
Buren, kinderen zijn welkom! Op 
onze website kan iedereen zich als lid 
aanmelden!

Ik wens u veel plezier met het tijdschrift!

Rob Sturm, voorzitterEntreegebouw Endegeest.

Weidepaviljoen Endegeest.

Voorzitter Rob Sturm bij de Kwaakbrug over het belang van het 
behoud van historisch erfgoed, januari 2021.
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Door Margreet Wesseling

V oorjaar 2019. Tijdens een ommetje door het 
kasteelpark dat Herman Boerhaave (1668-1738) 
vroeger ‘mijn woud’ noemde, zag ik bescheiden 

witte bloempjes aan de waterkant. Het was zo lang 
geleden dat ik het Haarlems klokkenspel in het bos 
van Warmond had gezien dat ik het plantje nauwelijks 
herkende (afb. 1). Het bleek werkelijk Saxifraga granulata 
L. var. plena, ofwel Knolsteenbreek, door Linnaeus 
zo genoemd, de gevulde variëteit. Hoe komt deze 
steenbreek aan zijn opmerkelijke naam? Met een beetje 
goede wil kun je in de bloemen, als zij nog in knop zijn, 
kleine ronde belletjes zien, een heel klein klokkenspel, 
maar komt de plant uit Haarlem?

Een klein plantje met een lang verhaal
Haarlems klokkenspel, een vrij zeldzame stinzenplant, is 
een spontane genetische variatie – een mutant – van de 
gewone knolsteenbreek. De meeldraden zijn veranderd 
in kroonblaadjes, zo ontstaat een gevulde of dubbele 
bloem. Dit fenomeen komt vaker voor in de natuur. Deze 
soort heeft kleine knolletjes (granula) aan de voet van de 
stengel, de onderste blaadjes zijn rondachtig, niervormig. 
Een aftreksel van de blaadjes zou nierstenen vergruizen, 
maar Boerhaave ging meestal paardrijden als hij last had 
van een niersteentje, terwijl hij de steenbreek wel in de 
Hortus had staan. Het is bijzonder dat hij in 1720 de toen 
al zeldzame gevulde knolsteenbreek vermeldt in zijn 
Index alter, een catalogus van alle planten die in de Leidse 

Hortus werden gekweekt. Hij schreef erbij dat de plant 
‘uit de tuin van de heer du Bois’ kwam (afb. 2).

Boerhaave moet zijn Saxifraga; rotundifolia; alba; flore pleno 
uiterlijk in het voorjaar van 1719 in de Hortus hebben 
geplant, einde zomer / begin herfst 1718 ligt meer voor 
de hand. De Index alter werd namelijk al in mei 1719 
gedrukt en zijn vriend William Sherard ontving een 
van de eerste exemplaren in november. In zijn eigen 
exemplaar noteerde Boerhaave later in de rechter 
kantlijn, bij soort nr. 2, ‘April’ als bloeimaand en in de 
linker: fl. albo, magno, multo, het waren veel grote witte 
bloemen. In de eerdere catalogus van 1710 kwam de 
gevulde variëteit nog niet voor. Tussen 1710 en 1719 
moet hij dus knolletjes of plantjes hebben ontvangen. 
Engelse studenten die in Leiden kwamen studeren, 
namen wel eens pakjes met zaden of planten mee voor 
Boerhaave. Tussen 1712 en 1727 hield Boerhaave in zijn 
zaaiboeken vrij zorgvuldig bij welke soorten hij in de 
Hortus zaaide of plantte. In deze Index Seminum Satorum 
wordt Saxifraga flore pleno (afkorting MW) niet genoemd. 
Hij kon de plantjes ook niet echt zaaien want de dubbele 
variëteit is onvruchtbaar, maakt geen zaden en kan zich 
alleen door de knolletjes vermeerderen. 

De weg terug
De Engelsman Charles du Bois (1658-1740), thesaurier bij 
de East India Company, woonde in Mitcham, in Surrey, 
waar hij een grote tuin had met exotische soorten uit 
de Britse koloniën. Du Bois stuurde wel vaker zaden 
of planten naar Boerhaave, net als William Sherard 
(1659-1728), die met Boerhaave correspondeerde sinds 
het begin van diens prefectuur van de Hortus in 1709. 
Sherard was in die tijd Brits consul in Smyrna (nu Izmir). 
De botanici hebben veel zaden uitgewisseld en Sherard 
werd een dierbare vriend. Hij kwam op bezoek in Leiden 

Haarlems klokkenspel in 
Oud-Poelgeest

Afb. 1. Haarlems 
klokkenspel in 
Oud-Poelgeest, mei 2019. 
De bloempjes zijn in 
werkelijkheid niet groter 
dan 1,5 cm ( foto MW).

Afb. 2. Detail uit pagina 222 van het persoonlijke exemplaar van de Index alter, deel 1, 1720 van H. Boerhaave. Nummer 2: 
Saxifraga... flore pleno hoort in de groep met rondachtige, gekartelde, tere bladeren. Erfgoed Leiden en Omstreken, LB 7000-8a.
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en in Oud-Poelgeest van waaruit ze samen op excursie 
gingen om planten te verzamelen.
Sherard en Du Bois hoorden bij de groep mensen, veelal 
apothekers en dokters, maar ook dominees en andere 
plantenliefhebbers, die waarnemingen en planten 
opstuurden naar John Ray.

John Ray (1627-1705) was een veelzijdig geleerde die 
verre reizen maakte door heel Engeland en naar het 
buitenland, waarbij hij naast planten ook vogels en 
vissen bestudeerde en nog veel meer. Een van zijn 
bekendste werken is de Synopsis Methodica Stirpium 
Britannicarum (een methodisch overzicht van Britse 
planten) die in 1690 voor het eerst werd gepubliceerd. Na 
zijn dood werd zijn werk voortgezet en uitgebreid door 
Johann Dillenius (1684-1747), een Duitse mossenkenner 
die in 1721 door Sherard naar Engeland was gehaald om 
hem te helpen met zijn levenswerk: een overzicht van 
alle planten met al hun synoniemen. Dillenius verzorgde 
echter eerst de derde, postume, editie van de Synopsis van 
Ray die in 1724 verscheen. Dit boek werd een onmisbare 
gids voor iedere plantenliefhebber in Engeland.

Gedroogde planten
Iedere botanicus legt een herbarium aan om planten met 
elkaar te kunnen vergelijken. Er is veel bewaard gebleven 
en op het internet gezet. In het herbarium van Sherard 
wordt een vel met meerdere exemplaren van de gevulde 
knolsteenbreek bewaard. Op het etiket met de volledige 
naam Saxifraga rotundifolia, alba, flore pleno verwijst hij 
naar de Index alter [1720] van Boerhaave, pagina 222. Het 
handschrift is vrijwel zeker van Sherard (afb. 3).
Sherard kwam na het beëindigen van zijn consulaat in 
1717, via een lange omweg langs Parijs en Leiden, terug 
naar Engeland. Met Kerstmis was hij weer thuis. Hij moet 
de bloemen dus hebben geplukt of gekregen tussen het 
voorjaar van 1718 en zijn overlijden in augustus 1728. 

In 1718 kon hij dit etiket nog niet schrijven. Als hij de 
bloemen na 1724 had verzameld, had hij vermoedelijk 
ook naar de Synopsis van Ray verwezen.

In het herbarium van Du Bois staat bij zijn Double white 
Saxifrage dat deze bloemen bij Croydon in Surrey werden 
gevonden, niet ver van zijn woonplaats Mitcham (afb. 
4). Helaas staat er geen jaartal bij. In 1718 moet hij de 
dubbele witte steenbreek al in zijn eigen tuin hebben 
gehad, dat blijkt uit de mededeling van Boerhaave. 
Misschien gaf Du Bois ook plantjes aan Sherard, of 
aan diens broer James die een groot landgoed bezat in 
Eltham, in Kent.

Wie vond de eerste gevulde knolsteenbreek?
In Ray’s Synopsis wordt ook vermeld dat Du Bois 
de gevulde variëteit in de buurt van Mitcham had 
waargenomen (afb. 5). Interessant is de verwijzing 
‘Merr. P.’ naar de Pinax Rerum Naturalium Britannicarum 
van de Londense arts Christopher Merrett uit 1666, 
een alfabetische opsomming van planten, dieren en 
fossielen in Engeland. Op pagina 109 staat de Saxifraga 
flore pleno, hij groeide aan de westzijde van Ingleborough 
Hill (afb. 6). Dat is nog steeds een geliefd natuurgebied 
in het noorden van Engeland waar in de tijd van 
Merrett (1614/15-1695) veel botanische excursies werden 
gehouden. Merrett moet de plant dus vóór 1666 hebben 
gezien.

Philip Miller (1691-1771) was van 1722 tot 1770 
hoofdtuinman in de apothekerstuin in Chelsea. Hij 
legde zijn enorme kennis van planten – en hoe je die 
moet kweken – vast in The Gardeners Dictionary. De eerste 
druk verscheen in 1731 en er zouden nog vele drukken 
volgen. In 1745 werd het hoveniers woordenboek ook in 
het Nederlands vertaald. Miller was in 1727 op bezoek 
bij Boerhaave, in de Hortus en op Oud-Poelgeest, daar 

Afb. 3. Saxifraga 
rotundifolia, alba, 
flore pleno. Boerh. 
Ind. alt. 222. 
Sherard Herbarium, 
nr. 2056, Oxford 
University Herbaria.

Afb. 4. Kaart voor het gebied ten zuiden van Londen in 1724. 
Samengesteld uit twee kaarten van Herman Moll: Surrey en 
Kent, uit A set of Fifty New and Correct Maps of England 
and Wales, &c. De in de tekst genoemde plaatsen zijn rood 
onderstreept.
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opgekomen is erg klein, ze zijn tegenwoordig makkelijk 
verkrijgbaar.
Op basis van de huidige gegevens lijkt het aannemelijk 
dat Christopher Merrett de eerste waarneming van 
Saxifraga flore pleno deed en dat het Haarlems klokkenspel 
in 1718 uit de tuin van Du Bois in de Leidse Hortus en 
Oud-Poelgeest terecht kwam. Het is een aardige gedachte 
dat de introductie van deze geliefde stinzenplant te 
danken is aan Herman Boerhaave, zijn verzameldrift en 
zijn botanische vrienden. 

Bronnen
	■ Christopher Merrett, Pinax Rerum Naturalium Britannicarum ..., 

1666.

	■ H. Boerhaave, Index alter plantarum quae in Horto Academico Lugduno-

Batavo aluntur, deel 1, 1720.

	■ John Ray, Synopsis Methodica Stirpium Britannicarum, 1724.

	■ Philip Miller, The Gardeners Dictionary, 1735, deel 2.

	■ Carolus Linnaeus, Hortus Cliffortianus, 1737.

	■ G.A. Lindeboom, Boerhaave’s Correspondence, deel 1, 1962; deel 3, 

1979.

	■ Willem van Riemsdijk, Hoe Haarlems is het Klokkenspel?,  

www.stinze-stiens.nl, 2018.

Afb. 7. ‘Knollige 
Steenbreek met gevulde 
bloemen. Haarlems 
Klokkenspel.’ uit de 
Flora Batava, deel 
XV, No. 1151, 1877. 
In de bijbehorende 
tekst wordt vermeld 
dat bij deze vorm ‘de 
geslachts-werktuigen 
ontbreken’ en dat het 
afgebeelde exemplaar 
in 1868 bij Leiden werd 
gevonden.

Afb. 5. Detail uit pagina 354 van de Synopsis van John Ray, 
1724. Ray meldt nog dat de steenbreek deze naam heeft vanwege 
zijn werking, het is namelijk de beste soort om problemen en 
pijnen van de (urine)blaas en de nieren te genezen, steentjes en 
gruis op te lossen en te verdrijven en urine op te wekken, hij helpt 
ook tegen druppelen.

schrijft hij over in zijn Dictionary. Hij ging naar huis met 
meer dan 200 soorten planten. Met het sturen van de 
beloofde bomen en heesters uit Engeland was hij niet 
snel, Boerhaave heeft er vaak naar moeten vragen.
Al in de eerste editie vertelt Miller bij zijn Saxifraga; 
rotundifolia, alba, flore pleno – met een verwijzing naar de 
Index alter van Boerhaave – dat Joseph Blind, tuinman te 
Barnes, de gevulde variëteit in het wild had aangetroffen. 
Blind nam wat plantjes mee naar huis en slaagde erin 
de plant verder te kweken. Volgens Miller lukte dat goed 
met uitlopers ‘which are sent forth from the old roots 
in great plenty.’ Via deze tuinman kwam de Saxifraga 
flore pleno terecht in veel Londense tuinen als bijzondere 
voorjaarsbloeier, en was al snel niet meer zeldzaam. 
Miller vermeldt niet wanneer of waar Blind zijn 
waarneming deed.

Het plantje werd ook in Nederland populair. Net als de 
dubbele narcissen en hyacinten. Carolus Linnaeus noemt 
hem in de catalogus van de planten in de tuinen van 
zijn gastheer en weldoener George Clifford: de Hortus 
Cliffortianus van 1737. Vanzelfsprekend verwijst hij naar 
de Index alter van Boerhaave. De bankier Clifford bezat 
een uitgestrekt landgoed De Hartekamp bij Heemstede. 
Het ligt voor de hand dat Clifford of Linnaeus plantjes 
van Boerhaave had gekregen. Linnaeus was immers op 
voorspraak van Boerhaave bij Clifford terecht gekomen.

Via Boerhaave
Het is niet uit te sluiten dat ergens in Nederland ooit 
een knolsteenbreek met gevulde bloemen is ontstaan. 
Er zijn zeker meldingen van vondsten van de dubbele 
variant uit de negentiende eeuw, maar het is lastig vast 
te stellen of het spontane mutaties zijn of verwilderde 
gekweekte planten (afb. 7). Haarlemse kwekers zorgden 
vermoedelijk voor verdere verspreiding naar Hollandse 
tuinen en Friese stinzen. Haarlems klokkenspel bloeit 
nu nog overvloedig op de Schierstins bij Veenwouden, 
maar ook op veel andere plaatsen in Nederland. De kans 
dat de plantjes in 2019 in Oud-Poelgeest spontaan zijn 

Afb. 6. Detail uit pagina (109) van de Pinax van Christopher 
Merrett, 1666. Net als in de Synopsis van Ray worden 
de vindplaatsen zorgvuldig vermeld. De tekeningetjes en 
aantekeningen zijn van Merrett zelf of van zijn zoon.



Wie het gemeentearchief van Oegstgeest wilde bezoeken, 
moest eerst een afspraak maken en zich melden bij de 
receptie. Vervolgens werd je opgehaald door een kleine, 
kordate vrouw, Carla de Glopper, onze gemeentearchivaris. 
Zij nam je mee in de lift en door een enorme kluisdeur het 
gemeentearchief in. Carla haalde dan de gewenste bronnen 
en gaf tips voor gebruik. Alleen archiefmateriaal dat op de 
hoogste schappen lag, kon je onder haar strikte toezicht zelf 
pakken, want daar kon ze zelf niet bij. Zij haalde steevast 
koffie of thee, maar dan moesten de bezoekers de docu-
menten eerst zorgvuldig wegleggen, zodat er niet gemorst 
zou worden. Na 32 jaar gaat Carla met pensioen als gemeen-
tearchivaris. Een goed moment om te praten en terug te 
blikken (en ook een beetje vooruit).

Hoe het zo gekomen is

I n 1973 begon Carla met de studie geschiedenis aan 
de Universiteit van Utrecht. In haar derde jaar volgde 
zij het vak paleografie, de studie van oude hand-

schriften, dat werd gegeven in Het Utrechts Archief. De 
docent die de colleges gaf was tevens rijksarchivaris. 
Het was een bevlogen man die je mee kon slepen in zijn 
enthousiasme en die ontzettend veel wist: ‘Ik weet nog 
heel goed, de eerste colleges, dat voelde voor mij als 
thuiskomen. Wow, bezig zijn met bronnen, iets lezen 
wat je daarvoor niet kon lezen. Ik was eigenlijk meteen 

verkocht. Kat in het bakkie, ik wist wat ik worden 
wilde.’ Carla vond het vak niet alleen leuk, ze had er ook 
aanleg voor. Het is niet iedereen gegeven om oude hand-
schriften goed en vlot te ontcijferen. Zij werd student-
assistent en heeft twee jaar lang onderwijs gegeven aan 
medestudenten. Daarna heeft zij een doctoraalscriptie 
geschreven die volledig gebaseerd was op middeleeuwse 
archiefbronnen. ‘Ik weet nog heel goed, de eerste dag dat 
ik daar echt mee begon, toen zaten alle oorspronkelijke 
oorkondes nog in kleine papieren zakjes opgevouwen 
en dan mocht je ze dus uitvouwen, tegenwoordig is dat 
allemaal al lang anders en dan hing er zo’n zegel aan en 
dan kon je aan de achterkant van zo’n zegel zien dat daar 
in 1380 iemand z’n duim in de warme was had gezet. 
Hoe dicht kun je bij een veertiende-eeuwse Utrechtse 
geestelijke komen die daar destijds die oorkonde heeft 
gemaakt? Een soort contact door de eeuwen heen.’ Zij 

vond het fantastisch om met die oude oorkondes bezig 
te zijn: ‘Dat we zoveel van vroeger weten, is omdat er 
bronnen zijn en omdat men de moeite heeft genomen 
om deze te bewaren. Dat je bezig bent met basale 
geschiedenis. Een bron uit 1200, 1300 die je nog steeds 
kunt vastpakken, die je kunt ruiken. Je voelt je dan heel 
dicht bij de geschiedenis.’

Een maand voor zij afstudeerde werd zij aangenomen 
op de Rijksarchiefschool, toentertijd een postdocto-
rale opleiding, met een dag in de week colleges en de 
andere dagen stage in een archief. De stage bestond uit 
voorkomende archiefwerkzaamheden, zoals een archief 
inventariseren, studiezaaldienst draaien en praktische 
vaardigheden opdoen. Carla heeft het geluk gehad dat 
haar bevlogen paleografiedocent toen haar mentor 
werd. Daarbovenop is hij trouwens ook een goede vriend 
geworden.

Archivaris en docent
In 1979 werd Carla hoofd externe dienstverlening van 
het Rijksarchief in Noord-Brabant. Dit heeft zij maar 
enkele jaren gedaan, want toen zij haar eerste kind 
verwachtte bleek parttime werken daar niet mogelijk. 
Dat kon wel als docent paleografie in Utrecht, dus was 
Carla even geen archivaris meer, maar wel docent.

In 1982 is het gezin in Oegstgeest komen wonen. Toen 
de jongste twee jaar oud was vond Carla het wel weer 
tijd om haar talenten als archivaris in te zetten. In die 
tijd timmerde de Historische Vereniging Oegstgeest (toen 
Vereniging Oud Oegstgeest) aan de weg. Vooral Jan de 
Soeten en Bert Driessen hebben zich eind jaren tachtig 
ingezet voor het gemeentearchief. Zij hebben voor elkaar 
gekregen dat men bij de gemeente Oegstgeest besefte 
dat er iets met de toegankelijkheid van het archief moest 
gebeuren. Toen Carla een vergadering van de vereni-
ging bezocht en daar hoorde dat dat het archief van de 
gemeente niet goed genoeg op orde was, heeft zij haar 
diensten aangeboden. Zo kon zij eerst als freelancer aan 
de slag op het archief en vanaf 1999 in vaste dienst als 
archivaris. Deze functie heeft ze trouwens jarenlang 
gecombineerd met die van gemeentearchivaris van 
Wassenaar en later ook van Voorschoten.

Uit het archief

Carla de Glopper met pensioen
Door Tim Hoppen

7

‘Ik heb mij altijd een makelaar gevoeld tussen de vraag van de 

geïnteresseerde en het materiaal dat ik goed ken.’
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Onder het toenmalige gemeentehuis in het Wilhelmina-
park was beneden een ‘archiefkeldertje, klein, het stond 
er allemaal en het stond in kasten, maar daar was het 
ook wel mee gezegd.’ Naast deze kelder was een kamertje 
en daar is Carla begonnen ‘als een mol onder de grond’. 
Er was geen officiële archivaris voor Carla begon. Een 
gemeenteambtenaar interne zaken had het archief onder 
zich, maar deze moest dit combineren met andere taken 
die eigenlijk al zijn tijd in beslag namen. Hij heeft een 
belangrijke eerste bijdrage geleverd aan het toeganke-
lijk maken van het oudste gedeelte van het archief (het 
oudste document dateert uit 1395 en gaat over de weg 
van Oegstgeest naar Leiden), maar vooral het gedeelte 
tussen 1813 en 1930 was nauwelijks toegankelijk.

In de negentiende eeuw bevond het archief zich in het 
oude raadhuis aan de Wijttenbachweg. Hier zat het 
archief in lades in archiefkasten en op ieder archiefstuk 
werd geschreven in welke kast het moest en in welke 
lade. Zo was het archief geordend. Burgemeester Terwee 
had zich ooit zelf bemoeid met het aanbrengen van een 
andere ordening. Hij heeft dit evenwel niet af kunnen 
maken. Al met al was het archief niet erg overzichtelijk 
geordend. Er viel dus wel wat te doen.

De verhuizing van het Wilhelminapark naar de huidige 
locatie had het prettige gevolg dat er een ruime archief-

bewaarplaats kwam met goede klimaatbeheersing. 
Dat was een groot verschil met de krappe kelder in 
het Wilhelminapark, waar temperatuur en vochtig-
heid nauwelijks te regelen waren. Eén ding was wel 
jammer. Toen de plannen voor de archiefbewaarplaats 
in het huidige gemeentehuis werden gemaakt, heeft 
Carla gevraagd om een aparte studiezaal waar de bezoe-
kers zouden kunnen zitten. Helaas is dit verzoek niet 
serieus in overweging genomen, wellicht omdat zij toen 
nog freelance werkte. Een studiezaal kwam er niet. De 
archiefbezoekers kregen een plekje aan een grote tafel in 
de bewaarplaats.

De taken van de archivaris
De huidige Archiefwet schrijft voor dat de archieven 
van de overheid na twintig jaar openbaar worden en in 
goede, geordende en toegankelijke staat bewaard moeten 
worden. In goede staat betekent dat je zorgt dat de 
bewaaromstandigheden goed zijn, dat het klimaat goed 
is en dat het materiaal niet extra veroudert, dat het goed 
verpakt zit en dat er geen stukken kunnen verdwijnen. 
Geordend veronderstelt uiteraard dat je een archief moet 
ordenen, dat er een goede inventaris gemaakt wordt 
en dat er eventueel een nadere toegang gemaakt wordt 
op omschrijvingen die niet op een enkel trefwoord te 
doorgronden zijn. Toegankelijk wil zeggen dat er bezoek-
mogelijkheid is en dat de bezoekers echt toegang tot 
het archief hebben, dat zij zelf hun onderzoek kunnen 
doen en dat de archivaris hen daarbij ondersteunt. Ook 
betekent dit dat het archief via de moderne technieken 
zoals internet toegankelijk gemaakt wordt. Hierbij kun je 
denken aan het digitaal fotoarchief.

De Archiefwet laat de afzonderlijke archivaris weinig 
ruimte voor persoonlijke invulling, wel kan men 
persoonlijke accenten leggen. Voor Carla geldt dat zij het 
belangrijk vindt dat een archivaris dienstverlenend is. 
‘Ik heb mij altijd een makelaar gevoeld tussen de vraag 
van de geïnteresseerde en het materiaal dat ik goed ken. 
Het gaat om de match tussen de vraag en het document 
ergens dat het antwoord zou kunnen geven. En dat heb 
ik altijd een mooie uitdaging gevonden.’ Carla gaat ver 
in haar bereidheid om haar kennis van het archief in te 
zetten om de vraag van de geïnteresseerde beantwoord 
te krijgen. Ze had de fijne gewoonte om eerst met bezoe-
kers even samen te zitten en te vragen wat men wilde 
komen uitzoeken, om vervolgens suggesties te doen over 
specifieke bronnen of te wijzen op publicaties, bijvoor-
beeld in Over Oegstgeest.

De ruggengraat van het gemeentearchief wordt gevormd 
door de notulen van de vergaderingen van burgemeester 
en wethouders en de notulen van de gemeenteraad. Dat 
zijn de dragende documenten. Wil men komen tot een 
zorgvuldig besluit, dan gebeurt dat op basis van onderlig-
gende documenten, zoals ingekomen stukken, minuten 

Carla voor de grote kaart met het Uitbreidingsplan gemeente 
Oegstgeest uit 1932, die aan de muur hangt in het gemeente-
archief.
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van uitgaande stukken of opgestelde nota’s. De verschil-
lende taakvelden van de gemeente kennen allemaal hun 
eigen soorten stukken. De registratie van de burgerlijke 
stand bijvoorbeeld genereert akten van geboorte, huwe-
lijken en overlijden, met de registers die daarbij horen 
en de onderliggende stukken. Verkeer en Waterstaat 
produceert dossiers over wegenaanleg, de schouw op 
de waterwegen, onderhoud van de bruggen. Alle taken 
leveren hun eigen stukken op. Dat kan heel gevarieerd 
zijn. 
Naast het archief van het gemeentebestuur en zijn voor-
gangers kunnen in een gemeentearchief ook archieven 
van lokale verenigingen en organisaties bewaard worden. 
Daarin tref je weer totaal andere stukken aan.

Een basisvoorwaarde voor een archief is een goede 
inventaris en een goede toegankelijkheid. Er zijn regels 
waaraan een goede beschrijving moet voldoen en 
waarin een aantal basiselementen terug moet komen. 
De beschrijving moet zodanig zijn dat de gebruiker kan 
bepalen of het een bron betreft die hij of zij zou willen 
gaan raadplegen. Je bent gebonden aan een vast stra-
mien, met een goede beschrijving die duidelijk maakt 
wat iemand van de bron mag verwachten, met een juiste 
datering, een afbakening van wanneer het begin is, tot 
wanneer de stukken lopen. De vlag moet uiteraard de 
lading dekken.

Hoogtepunten
Een terugkerende bron van tevredenheid was als de 
inventaris van een gedeelte van het archief gereed was. 
Dan heb je namelijk een belangrijk onderdeel van de 
taak afgerond en is een deel van het archief ontsloten 
en ligt er tenminste een boekje waar je heel hard aan 
gewerkt hebt. Een ander memorabel moment was de 
presentatie van het digitaal fotoarchief, een samen-
werkingsverband van de gemeente Oegstgeest met de 
Historische Vereniging en de erfgenamen van fotograaf 
Loek de Groot. Het resultaat was dat de foto’s van de drie 
partijen online geraadpleegd konden worden via een 
gezamenlijk archief. Dit is een prettige manier om het 
fotobezit toegankelijk te maken en mensen te kunnen 
laten zien hoe onze gemeente er vroeger uitzag. Veel 
mensen hebben er gebruik van gemaakt. Zo kun je een 
breed publiek bij het archief betrekken, want een foto 
spreekt altijd aan.

Heel bijzonder was om op de kennismakingsavonden 
voor nieuwe bewoners een presentatie te mogen geven 
over Oegstgeest, over hoe het vroeger was en hoe het nu 
is. Hier zal ze trouwens mee door gaan. Een ander hoog-
tepunt was dat Carla bij 60 jaar bevrijding de voordracht 
heeft gehouden bij de dodenherdenking in het Bos van 
Wijckerslooth.
Ook op de Open Monumentendagen was het een mooie 
uitdaging om bezoekers enthousiast te maken met een 

rondleiding door het gemeentehuis. In het verleden 
was er dan vaak ook een tentoonstelling met bijzondere 
stukken uit het archief: ‘Archivarissen zijn namelijk ook 
een beetje exhibitionisten; je wilt laten zien wat je in 
huis hebt. ’

Een ander fantastisch hoogtepunt was de grote geschie-
denisquiz die in 2012 plaatsvond ter gelegenheid van het 
25-jarig bestaan van de Historische Vereniging, met Carla 
gekleed als achttiende-eeuwse dame. Zij presenteerde dit 
met de eveneens verklede Peter Sigmond. De aula van 
het Rijnlands Lyceum zat toen helemaal vol. De deelne-
mers deden enthousiast mee met stemkastjes.

Trots is Carla op het feit dat de bezoekersaantallen in de 
loop der jaren enorm gestegen zijn. In het begin kwam 
er bijna niemand, hooguit 20 bezoekers per jaar, later 
werden dat er steeds meer, zo’n 200. Daarmee kon je 
zien dat het archief een nuttige functie had. De activi-
teiten van de Historische Vereniging Oegstgeest zullen 
hier deels aan bijgedragen hebben. De auteurs van het 
tijdschrift hebben veel onderzoek gedaan in het archief. 
Vaak leidde dit tot kruisbestuiving met andere bezoekers 
en tot mond-tot-mondreclame voor het archief. Ook zien 
we in het algemeen een toenemende interesse in het 
cultuur-historisch erfgoed van de woonomgeving.

Presentators Carla de Glopper en Peter Sigmond van de Grote 
geschiedenisquiz die in 2012 plaatsvond ter gelegenheid van het 
25-jarig bestaan van de vereniging.
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ELO
Hoewel je nooit tijd genoeg hebt om alles te doen, laat 
Carla het archief veel beter geordend achter dan zij 
het aantrof. In de beperkte uren die je tot je beschik-
king hebt, moet je ook bezoekers te woord staan en 
helpen en moeten er beleidsnotities, inspectieverslagen, 
verklaringen van vernietiging, substitutieverzoeken 
of digitaliseringsplannen opgesteld of afgehandeld 
worden, dat kost allemaal tijd. En dan waren er nog de 
vele verzoeken via telefoon, brief en, nu vooral, e-mail. 
Ontzettend veel e-mails met vragen. Op vragen aan het 
archief hoor je netjes antwoord te geven en dat deed ze 
dan ook. Op sommige vragen kun je snel reageren, maar 
soms ligt het ingewikkelder en ben je langer bezig.

Het archief gaat nu naar Leiden. Waarschijnlijk gaat 
het begin 2022 over naar het ELO (Erfgoed Leiden en 
omstreken). We mogen aannemen dat het archief rede-
lijk korte tijd daarna weer toegankelijk zal zijn. Carla 
heeft geen echte tips voor haar opvolger. Men kan haar 
zeker benaderen met vragen. De collega’s van het ELO 
zullen bezoekers uit Oegstgeest beslist behulpzaam 
zijn met hun archiefvragen. Sommige mensen zeggen: 
‘Wat zonde, want jij weet zo veel, maar goed, daar heb 
ik 32 jaar de tijd voor gehad en dat kun je niet zo maar 
overdragen, want dat zit in mijn hoofd.’ Maar ook als er 
in Oegstgeest een nieuwe opvolger zou zijn gekomen, 
had deze veel minder geweten dan Carla. Het kost nu 
eenmaal tijd om je een archief eigen te maken.

Eerst wil zij ervaren hoe het is om met pensioen te zijn. 
De eerste maand was vooral druk. Het is een luxe om 
baas te zijn over je eigen tijd, maar zij ervaart nu vooral 
een gat. Het onverwacht wegvallen van haar man Rogier, 
ongeveer een jaar geleden, noopt om andere, nieuwe 
plannen te maken. Voorlopig heeft ze aangeboden om 
nog enkele klusjes af te maken in Oegstgeest en in 
Wassenaar. Ooit was er het plan om te gaan promoveren, 
maar het familieleven met kinderen en kleinkinderen 

Carla in het gemeentearchief.

Het oudst in het archief aanwezige document uit 1395: akte 
waarbij schout, schepenen en raad van Leiden bekendmaken dat 
hoogheemraden van Rijnland toestemming hebben verleend om 
de watering door de nieuwe weg van Leiden tot aan de Geest te 
dammen, onder belofte dat de stad bij opheffing van die afdam-
ming een brug zal aanleggen (later kwam hier de Poelbrug).

Een bijzondere bezoeker moet zeker genoemd worden. 
Dat is Jan Hengstmengel die al jaren bezig is om een 
concordans te maken, een conversieoverzicht van 
huidige en vroegere wijken, straatnamen en huis-
nummers. ‘Zulke mensen zoeken iets uit dat zo waar-
devol is en zo nuttig en die blijken ook zo veel weten, dat 
zijn hele fijne archiefbezoekers.’

Over Oegstgeest
Een groot aantal mensen kwam best vaak in het archief. 
Vooral auteurs van Over Oegstgeest kwamen doorgaans 
niet voor de standaard onderwerpen. Interessant was 
als bezoekers met een bijzondere of verrassende vraag 
kwamen, of als zij met onderwerpen kwamen waar 
Carla nog nooit van gehoord dat. Dit leverde dan een 
uitdagende puzzel op. ‘Op die manier pik je zelf ook iets 
nieuws op. Je kijkt er ook naar uit als zo iemand weer 
komt.’

Vanaf het begin heeft Carla in Over Oegstgeest de rubriek 
Uit het archief gelicht geschreven. Doel was om mensen te 
verrassen die weinig idee hebben van wat er allemaal 
voor moois in een archief kan zitten. Sommige stukken 
vielen op door de inhoud, zoals een stuk waaruit bleek 
dat Oegstgeest meer koeien dan kinderen telde. Soms 
werd Carla zelf door een archiefstuk verrast. Het best 
is haar bijgebleven de lijst met Oegstgeester mannen 
die nooit teruggekeerd zijn van de Russische veldtocht 
van Napoleon. Dit bleken er in het kleine Oegstgeest 
van 1814 maar liefst acht. De laatste jaren, na zo’n 60 
rubrieken geschreven te hebben, werd het wel moeilijker 
om onderwerpen voor de rubriek te vinden. De krenten 
waren inmiddels wel uit de pap.
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4 Nog zo’n bijzondere ruimte. Dit keer is het de entree 
(in de jaren 60) van een chic pand. Welk pand wordt 
hier bedoeld?

1 Op bovenstaande foto zie je vier werkmanshuisjes 
uit 1902. In welke straat staan deze huisjes?

Fotovragen van René

2 In welke straat stond tot 1976 deze garage? De antwoorden op de fotovragen vindt u op pagina 21.

3 De zaal op de foto wordt ook wel de Drakenzaal 
genoemd. In welk gebouw in Oegstgeest bevind zich 
deze Drakenzaal?

komt nu op de eerste plaats. Toezeggingen wil zij niet 
doen, maar Carla sluit niet uit dat ze later op vrijwillige 
basis nog wel iets gaat doen voor het Oegstgeester archief 
in Leiden. Misschien gaat ze haar vaardigheden om oude 
handschriften te lezen inzetten met het geven van een 
cursus paleografie. Misschien gaat ze zelf nog wel archief-
onderzoek doen, want Carla houdt van archieven. 

Hopelijk leidt dit weer tot artikelen in het tijdschrift. 
Voor de vaste archiefbezoeker zal het wennen zijn, om 
niet meer onder leiding van Carla af te dalen naar de 
krochten van het gemeentehuis op zoek naar allerlei 
bronnen. Ook dat is nu geschiedenis geworden. 
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Door Sylvia Braat

Een stukje geschiedenis

I  1856 koopt Gerrit Willink (1814-1876) het landgoed 
Oud-Poelgeest en nog voordat hij aan de verbou-
wing van het kasteel begint laat hij een kapel in 

neogotische stijl bouwen, waar de Leidse afdeling van 
de Vergadering van Gelovigen, een religieuze opwek-
kingsbeweging, ook wel bekend als het Réveil, haar gods-
dienstoefeningen kon houden. Gerrit Willink was zelf 
een actief lid van deze beweging.

De Kapel wordt de woning voor de jager
In 1866 trouwt dochter Johanna Georgina Maria Willink 
met haar neef Jacob Hendrik Willink (1843-1908) en het 
jonge paar vestigt zich op kasteel Oud-Poelgeest. Omdat 
Jacob Hendrik over een uitgestrekt jachtterrein beschikte 
had hij een jager in dienst, die ergens gehuisvest moest 
worden en zo werd de in onbruik geraakte kapel tot 
woning voor zijn jager getransformeerd. Sindsdien zal 
het curieuze neogotische gebouwtje met de kantelen 
bekend staan als het Jagershuisje. 
In 1940, net voor het begin van de Tweede wereldoorlog, 
koopt de gemeente het landgoed, dat al sinds 1907 onbe-
woond was geweest, van Arnoldine Willink. Ondanks 
decennia van achterstallig onderhoud biedt het Jagers-
huisje een dankbaar onderkomen in tijden van woning-
gebrek en gaat de gemeente meteen tot verhuur over. 
Omdat ik zelf in de jaren vijftig af en toe kwam spelen 
bij mijn vriendinnetje Liesbeth die destijds in het Jagers-
huisje woonde, wilde ik meer te weten komen over de 
omstandigheden van andere bewoners die daar in de 
loop der tijden gewoond hebben.

Het Jagershuisje krijgt een huurder en wordt 
trefpunt van het verzet
Op 16 maart 1940 betrekt de 36-jarige Leen van Dijk 
als eerste huurder het Jagershuisje aan de Haarlem-
mertrekvaart 17. Deze Leen van Dijk is inspecteur van 
belastingen, kunstliefhebber en verzamelaar. Hij raakt 
al spoedig betrokken bij de financiering van het kunste-
naarsverzet en verleent hand- en spandiensten aan de 
verzetsgroep van onder meer Gerrit van der Veen uit 
Amsterdam. En zo wordt het Jagershuisje al snel een 
trefpunt van het verzet en dient als bergplaats voor 
wapens en illegale bladen, aldus Van Dort en Driessen in 
Oegstgeest in bange dagen. ‘Tijdens de oorlog’, zo vertelde 
Didi de Jong aan haar dochter Marieke, ‘hoorden wij 
op een dag over acties van Duitse militairen in het bos 
van Oud-Poelgeest’. Toen zijn haar ouders Henk en Didi, 
beiden in het verzet, naar het Jagershuisje gesneld en 
wisten illegale krantjes en belastende spullen die daar 

verstopt waren, in veiligheid te brengen. Het was nog 
een hele toer geweest want de smalle plank die als 
brug dienst deed stond op z’n kant en was afgezet met 
prikkeldraad. Maar de reddingsactie lukte. Naderhand 
hoorden ze dat het loos alarm was geweest en dat het 
een oefening betrof. Op 12 april 1943 werd Henk de Jong 
in het Jagershuisje gearresteerd waarna hij tot 26 april 
vast zat in het Huis van Bewaring aan de Weteringschans 
in Amsterdam.
Begin jaren vijftig wordt het verhuurd aan een mede-
werker van het Jeugd – en Vormingscentrum Oud-Poel-
geest, maar het is schrijnend te lezen dat de huurder zelf 
moet zorgen voor een butagasinstallatie, reparatie aan 
de brug en een regenput. Noch het Vormingscentrum, 
noch de gemeente hebben geld voor verbeteringen en zo 
blijft het Jagershuisje een uiterst primitief onderkomen. 
In 1952 vertrok de huurder toen hij een andere baan had 
gevonden. 
Uit de notulen van de bestuursvergaderingen van de 
Stichting Oecumenisch Vormingscentrum Oud-Poelgeest 
blijkt dat verschillende opties overwogen worden. Moet 
het misschien toch weer een kapel worden? Of kan het 
verhuurd worden als handenarbeid ruimte? Er komt 
geen besluit.

De familie Hoekstra komt in het Jagershuisje 
wonen
In december 1952 komt Jelle Murks Hoekstra, aanvanke-
lijk als parttime medewerker, bij het vormingscentrum 
in dienst. Het gezin, vader, moeder en twee dochtertjes, 
woont op dat moment in bij de ouders van Mien Hoek-
stra in de Hofbrouckerlaan, maar zij moeten daar weg 

Het Jagershuisje en zijn bewoners

Afb. 1. Het Jagershuisje staat aan de rand van het bos van kasteel 
Oud-Poelgeest aan de oever van de Haarlemmertrekvaart tegen-
over de Kwaakbrug.
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en andere woonruimte is niet voorhanden. Dan komt 
het Jagershuisje in beeld. De firma Burgy komt met 
een begroting van ƒ 1247 voor een hoogst noodzake-
lijke verbouwing en Jelle Hoekstra is bereid ƒ 500 bij te 
dragen aan de onkosten. Ook de gemeente is bereid een 
bijdrage te leveren mits de kanteeltjes behouden blijven. 
Jelle bouwt eigenhandig een ‘studeercel’ boven de woon-
kamer, waar hij zich aan zijn theologische studie kan 
wijden. In juni 1953 kan de familie Hoekstra het Jagers-
huisje betrekken en per 1 januari 1954 wordt Hoekstra 
benoemd tot directiesecretaris van de Stichting Oecu-
menisch Vormingscentrum Oud-Poelgeest en later tot 
vormingsleider. Dat het Jagershuisje als behuizing voor 
een gezin zeker in onze huidige ogen zeer primitief was, 
blijkt wel uit de uitgavenpost in de bestuursnotulen van 
22 januari 1954: reparatie gasverlichting en de aanschaf 
van een ‘petroleum-onder-druk lamp’ voor ƒ 93,88. Er is 
geen elektriciteit en drinkwater moet regelmatig bij het 
kasteel gehaald worden in een ton met een kraantje op 
een karretje! Desondanks bleef het gezin Hoekstra later 
altijd met weemoed terug denken aan de romantiek van 
het wonen in dat piepkleine huisje in het bos.

Gezinsuitbreiding
In 1954 wordt de tweeling Murk en Ruth geboren en 
dat brengt het aantal bewoners van het Jagershuisje op 
zes. Enige jaren geleden ontmoette de toenmalige voor-
zitter van de Stichting Erfgoed Oud-Poelgeest, Hennie 
Völker-Dieben, bij toeval Murk Hoekstra die aan het 
wandelen was op het landgoed en deze vertelde haar 
het volgende verhaal. Toen het leek alsof de geboorte 
zich aankondigde werd zijn oudste zusje Liesbeth naar 
het kasteel gestuurd zodat dokter Van Walcheren gebeld 
kon worden. Deze spoedde zich naar het Jagershuisje, 

parkeerde zijn auto aan de Haarlemmertrekvaart en 
snelde naar binnen. Na afloop bleek dat hij in zijn haast 
de auto niet goed op de handrem had gezet want deze 
was in het water beland. En de tweeling? Die werd pas 
een paar weken later geboren.
Met de tweeling erbij waren de Hoekstra’s echt klein 
behuisd en toen ik in die periode eens bij Liesbeth 
kwam spelen, zag ik dat de twee baby’s buiten in een 
konijnenhok zaten (afb. 2), als in een soort ‘buiten box’. 
Bij navraag onlangs bleek dat moeder Hoekstra dit niet 
alleen deed vanwege ruimtegebrek zoals ik toen vreesde, 
maar dat zij de mening was toegedaan dat baby’s het 
best gedijen in de frisse buitenlucht. Later kwamen er 
twee op elkaar gestapelde boxen in huis. Liesbeth sliep 
in het keuken gedeelte in een bedstee die bereikbaar was 
via een ladder en onder die ladder stond het kinderbedje 
van zusje Ineke. In deze ruimte stond trouwens ook de 
eettafel. Vader en moeder sliepen op een uittrekbank in 
de woonkamer, waar bovendien nog een piano stond. 
Later werd de ‘studeercel’ ook wel gebruikt als slaap-
plaats voor Ineke, die daar stilletjes in bed lag te genieten 
van de muziekavondjes beneden. De was deed moeder 
Hoekstra in de kelder van het kasteel en eens per week 
werd er water gekookt en kregen alle kinderen een 
wasbeurt in een grote teil, wat trouwens overal heel 
gebruikelijk was in de jaren vijftig.
Hoe heerlijk en romantisch het wonen in een bos met 
een kasteel ook moge zijn, in mei 1955 meldt dominee 
Hoekstra dat de situatie in het Jagershuisje onhoudbaar 
was geworden. Het bestuur vergadert hierover en conclu-
deert dat van een ambtswoning geen sprake kan zijn, 
maar eventueel wel van een huishuurvergoeding. En 
zo kan het gezin Hoekstra in juni 1955 naar een ruime 
hoekwoning aan de Emmalaan verhuizen, waar ook 

Afb. 2. Vader en moeder Hoekstra met de tweeling. Op de achter-
grond het bewuste konijnenhok onder de waslijn.

Afb. 3. Oma en Opa op bezoek in het Jagershuisje om hun inmid-
dels vier kleinkinderen te zien, 1954.
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voor de jongste dochter Marion, die in 1958 het gezin 
compleet maakte, alle ruimte was. 

Zendingspredikant Bernard Arps en zijn vrouw 
Kitty N.K.I Arps-Hill vinden tijdelijke woonruimte 
in het Jagershuisje in de zomer van 1956
In 1956 keerde het echtpaar Arps, dat sinds 1926 werk-
zaam was geweest in West Java in dienst van de Zending 
van de Nederlands Hervormde Kerk, vrij plotseling terug 
naar Nederland in verband met gezondheidsproblemen 
van Bernard. Na een kort verblijf in het Zendingshuis 
konden zij in afwachting van het gereedkomen van hun 
nieuwbouwhuis in de Prinses Marijkelaan zo lang in het 
Jagershuisje hun intrek nemen. Dat het Jagershuisje een 
vrij primitief onderkomen was, was geen probleem want 
de familie Arps had in het voormalig Nederlands Indië 
wel voor hetere vuren gestaan. Hun zoon Charley herin-
nert zich zijn ouders dan ook als mensen met een groot 
aanpassingsvermogen die wel tegen een stootje konden.
De jongste dochter van Bernard en Kitty, Norah, 
verhuisde die zomer vanuit Den Haag ook naar haar 
ouders in het Jagershuisje. Maar de geringe ruimte bleef 
natuurlijk een probleem. Vooral in de weekends wanneer 
kinderen en vrienden vaak op bezoek kwamen en zelfs 
bleven logeren. Men kon dan slapen in de voormalige 
‘studeercel’ van Hoekstra boven de woonkamer, waar 
wat matrassen lagen. Volwassenen konden in die muffe 
ruimte nauwelijks staan (ca. 1,70 m hoog), maar voor 
Norah was de ruimte geschikt om er te slapen en huis-
werk te maken. 
Het was nog behoorlijk koud in de maand april en de 
enige verwarming in het huisje was een oliekachel, die 
in de woonkamer stond. De olietank stond buiten naast 
de voordeur (afb. 4).

Zoon Charley herinnert zich de ‘keuken’ als volgt: ‘links 
van de ingang was een primitief metalen aanrecht waar 
we van alles konden wassen en zo nodig ook onszelf. 
Direct daarnaast bevond zich een gaspit waarop gekookt 
werd op butagas.’ 
De kleren waste mevrouw Arps, als het weer het toeliet, 
in teilen buiten in de tuin (afb. 5).
In de tuin achter het huis was een pomp waar je grond-
water kon oppompen, maar voor het drinkwater waren 
ze evenals de Hoekstra’s aangewezen op water van het 
kasteel. 
Charley herinnert zich ook vaag, dat het Jagershuisje 
beschikte over een soort primitieve wc, een houten ton, 
een soort poepdoos dus, die waarschijnlijk was aange-
sloten op een beerput. Deze wc stamde vermoedelijk nog 
uit de tijd van de jager! 
‘De voormalige studeerkamer van dominee Hoekstra 
boven was dus onze logeerruimte. Je nam dan gewoon 
een slaapzak of wat dekens mee naar boven’. Maar dat 
dit niet zonder enig gevaar was, lag aan de primitieve 
rookafvoer van de kachel beneden. De afvoer liep via een 
zinken kachelpijp door het plafond van de zitkamer en 
vervolgens via de slaapruimte boven, door het plafond 
naar de schoorsteen op het dak van het torentje. Het 
was dan ook niet vreemd dat er ooit een ontploffing 
in de kachelpijp plaats vond, mogelijk als gevolg van 
een verstopping in de schoorsteen door een vogelnest. 
Gelukkig is het ongeluk toen goed afgelopen en aan 
mogelijke rook- en koolmonoxidevergiftiging werd 
destijds eenvoudigweg niet gedacht. 
Een van de attracties voor de mannen die kwamen 
logeren was café De Kwaak aan de overkant van de Haar-
lemmertrekvaart. Je moest dan wel eerst via een wankel 
ophaalbruggetje (afb. 6) de overkant zien te bereiken, 
maar daar aangekomen, werd je in het café beloond met 
een heerlijk koel biertje.
Ook de familie Arps (afb. 7) bewaart goede herinneringen 
aan hun periode in het Jagershuisje, maar ze waren 
wel blij dat ze, met de winter in aantocht, uiteindelijk 

Afb. 5. Kitty Arps doet de was buiten. Met de handkar (net zicht-
baar links) is drinkwater gehaald in het kasteel. Op de achter-
grond aan de overkant van de Trekvaart bevindt zich café de 
Kwaak ( foto CA, 1956).

Afb. 4. Achterzijde van het Jagershuisje. Foto genomen in de 
zomer van 1956. De olietank bevindt zich naast de ingang van het 
huisje ( foto CA,1956).
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Voorzieningen en verbeteringen in het 
Jagershuisje
Laszlo Tóth heeft naar eigen zeggen tal van verbeteringen 
in het Jagershuisje aangebracht en er onder meer voor 
gezorgd dat een elektriciteitskabel werd doorgetrokken 
naar het Jagershuisje zodat er een douchecabine kon 
komen met warm en koud water en verbeteringen in de 
keuken. Ook de loopplank vanaf de Haarlemmertrek-
vaart werd verbeterd en verbreed zodat leveranciers niet 
door het bos hoefden te rijden. Met het personeel van 
het kasteel konden ze het goed vinden en zo mochten ze 
wel eens gebruik maken van de keuken van het kasteel, 
afstudeerfeestjes werden er gevierd en logees konden 
vaak in het kasteel slapen. Met de overburen ging hij 
vriendschappelijk om en ook met de woonwagenkamp-
bewoners stond hij op goede voet. Hij ontmoette regel-
matig vrienden in café De Kwaak aan de overkant. Een 
frequent bezoekster destijds was Annie de Nobel die 
enige tijd na hun vertrek zelf in het Jagershuisje ging 
wonen.

Episode mevrouw J. de Nobel
Met de komst van Annie de Nobel, dochter van een van 
de gebroeders De Nobel Lompen en Metaalhandel in 
Leiden, breekt een langdurige periode aan van strijd, 
wederzijds ongenoegen en frustratie. 
Mevrouw de Nobel was voorheen beheerder van het 
dierenasiel Postbrug aan de Oude Vaartweg, maar toen 
dat in andere handen kwam moest zij uit de woning bij 
het dierenasiel en ‘kraakte’ het Jagershuisje. 

konden verhuizen naar een gloednieuwe woning in het 
dorp.

Hongaarse studenten in het Jagershuisje
In oktober 1956 kwamen de Hongaren in opstand 
tegen het Stalinistische regime in hun land, maar al op 
4 november werd de opstand bloedig neergeslagen door 
Sovjet tanks en ontvluchtten vele duizenden Hongaren 
hun land. Ook in Leiden en omgeving werden Hongaarse 
vluchtelingen opgenomen.
Vanaf 1957 werden Laszlo Tóth, student musicologie aan 
het conservatorium, en Karoly Véress, student kunstge-
schiedenis aan de universiteit van Leiden, gehuisvest in 
het Jagershuisje. Karoly trouwde in de jaren zestig met 
een Nederlandse vrouw en vestigde zich in Rijnsburg 
als beeldhouwer. Later vertrok hij naar Canada waar hij 
naam voor zichzelf zou maken met veelal monumentaal 
abstract beeldhouwwerk. Laszlo bleef in het Jagershuisje 
waar zijn Nederlandse vriend Jan bij hem introk.
In januari 2021 sprak ik met de nu 88-jarige Laszlo over 
de telefoon en vroeg naar herinneringen aan zijn tijd 
in het Jagershuisje. Ook hij keek met plezier terug op 
die tijd en memoreerde zijn vriendschap met de familie 
Hoekstra. Het bleek dat hij er tot 1976 gewoond had 
met Jan die ook musicus is. Nu wonen ze in Rees in 
België. Laszlo is bovenal dichter geworden en vertaler 
van Hongaarse poëzie in het Nederlands en Nederlandse 
poëzie in het Hongaars. Hij publiceerde in het Vlaamse 
literaire tijdschrift Balustrade en verzorgde enige antho-
logieën over Nederlandse en Vlaamse dichtkunst.

Afb. 6. Primitief ophaalbruggetje over de sloot naast het Jagers-
huisje. Via deze plank was het mogelijk de overkant te bereiken. 
Norah Arps houdt zich aan de takken vast voor houvast ( foto CA, 
1956). Afb. 7. Bernard en Kitty Arps voor het Jagershuisje in 1956.
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De gemeente Oegstgeest, de verhuurder, stelde vervol-
gens met ingang van 1 april 1977 een huurcontract op 
dat zou lopen tot 31 december 1981 tegen een huurprijs 
van ƒ 58,45 per maand. Mevrouw de Nobel investeerde 
naar eigen zeggen ƒ 23.000 aan verbeteringen en met 
behulp van enige familieleden werd de elektra uitge-
breid en kwam er een nieuwe houten vloer en een nieuw 
keukenblok. In 1982 is dit huurcontract voor onbepaalde 
tijd verlengd.

En dan begint de ellende
Het dak begint te lekken en veroorzaakt schade aan de 
nieuw aangebrachte vloer en inboedel. De gemeente 
– nog steeds de huisbaas – is van mening dat restau-
ratie nu een zaak van urgentie is geworden en laat 
het architectenbureau van B.C. van Beek een rapport 
opstellen zodat subsidiemogelijkheden onderzocht 
kunnen worden, aldus een schrijven van juli 1984. Het 
blijft vervolgens stil, maar in 1987 biedt de gemeente 
de woning in erfpacht aan voor ƒ 45.000. Mevrouw de 
Nobel gaat hier niet op in en dan besluit de gemeente 
in 1988 de woning in erfpacht te geven aan de Beheer- 
en Exploitatiestichting Oud-Poelgeest die derhalve als 
verhuurder verantwoordelijk zal zijn voor de restauratie 
van het Jagershuisje. Probleem is dat noch de gemeente, 
noch Oud-Poelgeest financieel in staat waren de ‘urgente’ 
restauratie ter hand te nemen. Begrijpelijkerwijs leidt dit 
tot grote frustratie en woede bij de huurster en zij neemt 
een advocaat om haar belangen te behartigen. 

Herstelwerkzaamheden nemen een aanvang
In september 1989 wordt Oud-Poelgeest voor de kanton-
rechter gedagvaard en gesommeerd om binnen vijf 
dagen met herstelwerkzaamheden te beginnen.
En in november 1989 meldt directeur De Vreede dat het 
dak hersteld is en dat de houten vloer vervangen is door 
een betonnen vloer maar dat restauratiewerken aan de 
buitengevel pas in 1991 zullen plaatsvinden. Tijdens 
de restauratiewerkzaamheden verblijft huurster in een 
caravan op het terrein van het Jagershuisje. Advocaten-
brieven blijven komen en de zaak traineert in afwachting 
van subsidie toekenning en goedkeuring van de Rijks-
dienst voor de Monumentenzorg aangezien het Jagers-
huisje onder de Monumentenwet valt. 

Wethouder Ton Kohlbeck voor de rechter 
In december 1990 betrekt mevrouw de Nobel de toen-
tertijd bekende Leiderdorpse activiste Riet Dekker 
bij haar strijd met de directie van Oud Poelgeest. Riet 
Dekker komt met plannen om het kasteel te bezetten 
om zo meer druk uit te oefenen en beide dames gaan 
ook weer verhaal halen bij de gemeente Oegstgeest. 
Daar ontstaat een flinke woordenwisseling waarna Riet 
Dekker aangifte doet tegen wethouder Kohlbeck want 
hij zou haar voor fascist hebben uitgemaakt. In eerste 
instantie wordt Kohlbeck tot een boete van 150 gulden 

veroordeeld, maar hij wordt in hoger beroep volledig 
vrijgesproken. Al met al onaangenaam gedoe en geen 
wonder dat mevrouw de Nobel de bijnaam ‘de heks van 
Poelgeest’ kreeg toebedeeld door het personeel van de 
Stichting Oud-Poelgeest. Niet in de laatste plaats omdat 
ze vaak woedend en dreigend naar buiten stormde als 
kinderen ook maar een voet over het toegangsbruggetje 
zetten waar ze een bordje VERBODEN TOEGANG had 
aangebracht.
In februari 1991 volgt nog een incident: De Nobel gooit 
uit pure frustratie eieren naar het hoofd van directeur De 
Vreede en er volgen advocatenbrieven over vervangende 
woonruimte tijdens de restauratiewerkzaamheden. Het 
wordt toch weer een caravan. Uiteindelijk is de restau-
ratie die zo’n 250.000 gulden gekost heeft voltooid en 
kan mevrouw de Nobel haar huisje weer betrekken tegen 
een maandelijkse huur van 400 gulden. Zij is waarschijn-
lijk in 1995 definitief vertrokken. Maar hoe zij terugkijkt 
op haar bijna twintig jarig verblijf in het Jagershuisje, 
zullen we helaas nooit te weten komen. 

Bronnen

	■ Archief van het bestuur van de Stichting Vormingscentrum Oud-

Poelgeest.

	■ Freek Lugt, Oud-Poelgeest. Van middeleeuws kasteel tot rustpunt in de 

Randstad.

	■ Riet van Dort en Bert Driessen, Oegstgeest in bange dagen, 1940-1945.

	■ www.karolyveresssculptor.com.

	■ Gesprekken met Marieke van Amerom-de Jong, Ien Hoekstra, 

Laszlo Tóth, Herman Bloemzaad, Reg van Dommelen, Ton Kohl-

beck en Charley Arps.

	■ Carla de Glopper, gemeentearchief Oegstgeest.

	■ Foto’s: Uit de familiealbums van de familie Hoekstra en Charley 

Arps.

Mijn speciale dank gaat uit naar Annelies Koningsveld-
den Ouden.

In 2010 nam dochter Ien, samen met haar zus Marion die dit 
moment vastlegde, hun moeder mee om afscheid te nemen van 
‘haar bos’ voordat ze naar een verpleeghuis in Amersfoort zou 
gaan.
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Oegstgeestenaren aan het woord

Het dagelijks brood van 
Hugo de Groot
Door Josine de Groot en George Lubbe

W it, bruin en volkoren. Daaruit bestond het 
broodassortiment van Hugo de Groot toen 
hij in 1924 zijn winkel aan de De Kempe-

naerstraat, hoek Regentesselaan opende. Zoon Harry 
breidde het in vijftig jaar uit naar 25 soorten. Tegen-
woordig verkoopt de derde generatie De Groot er 65.

‘Om sjans te krijgen met het meisje van de overkant, 
gooide mijn vader Hugo vanuit de bakkerij krentenbollen 
in haar tuin’. We spreken met Harry de Groot, 91 jaar, 
in zijn woonhuis aan de Regentesselaan, op steenworp 
afstand van de bakkerij. Zijn jongere broer Leo zit naast 
hem en haalt af en toe ook een herinnering op.
De avances van vader Hugo hadden succes. In 1927 
trouwde hij met Cornelia Okkerse, het meisje van Regen-
tesselaan 15 en dochter van een kaashandelaar uit Bode-
graven. Ze kregen tien kinderen. 

Bakkersgeslacht
Het bakkersgeslacht De Groot gaat een aantal generaties 
terug. Begin negentiende eeuw opende voorvader De 
Groot, die van oorsprong uit Gouda kwam, een bakkerij 
in Wateringen. ‘In de familie doet het verhaal de ronde 
dat hij als eerste de beroemde Goudse stroopwafels bakte. 
Maar of dat de waarheid is of een mooi familieverhaal?’
Vier generaties De Groot waren bakker in Wateringen. 
Grootvader Harry de Groot, die er vanaf 1895 een 
bakkerij runde, had achttien kinderen. ‘Hoeveel jongens 
en hoeveel meisjes, dat heb ik nooit geweten. Wat ik wel 
weet is dat het er een heleboel waren als die tantes en 
ooms allemaal op verjaardagsvisite kwamen!’
Vier van de achttien kinderen kozen het vak van 
bakker; Hugo was één van hen. Zijn oudere broer die 
ook de naam Harry droeg, werkte als ambtenaar bij de 
Gemeente Leiden. Hij tipte Hugo dat er aan de De Kempe-
naerstraat in Oegstgeest een perceel met bouwvergun-
ning voor een bedrijfspand te koop kwam. Startkapitaal 
om de grond te kopen en te bebouwen was voor de jonge 
bakker geen probleem. Vader Harry gaf de nodige finan-
ciële steun. ‘Hij was huisjesmelker in Den Haag en bezat 
hele straten. Hij zat goed bij kas.’ 

Op 18 december 1924 opende Hugo de Groot, op 
23-jarige leeftijd, de deuren van zijn bakkerij annex 
winkel. Hij ventte zijn brood uit met de handkar.

Harry de Groot werd in 
1930 geboren als oudste 
zoon van Hugo de Groot, 
die in 1924 zijn bakkerij 
vestigde in de De 
Kempenaerstraat 111, 
hoek Regentesselaan.
Met zijn ouders en 
negen broers en zussen 
woonde Harry boven 

de winkel. In 1964 nam hij het bedrijf van zijn vader over. 
De naam bleef hetzelfde: Bakker Hugo de Groot. Na bijna 
honderd jaar een begrip in Oegstgeest. Want wie heeft er 
nog nooit een brood gekocht?

Het bakkersgeslacht De Groot gaat een aantal generaties terug. 
De eerste bakkerij De Groot werd in 1847 in Wateringen geopend. 

In haar verlovingstijd met Hugo ging Cornelia in de leer 
bij een banketbakker in Den Haag, om kennis en vaardig-
heid op te doen in het vak van haar aanstaande echtge-
noot. 
Na hun trouwen trok Cornelia in bij Hugo in de woning 
boven het bedrijf en werkte ze iedere dag in de winkel. 
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Op 18 december 1924 opende de 23-jarige Hugo de Groot zijn 
bakkerij aan de De Kempenaerstraat, hoek Regentesselaan. Na 
zijn trouwen in 1927 woonde hij met zijn vrouw Cornelia en later 
met hun tien kinderen boven het bedrijf ( foto 1925).

Vader Hugo de Groot en zoon Harry op de bezorgfiets ( foto 
omstreeks 1934).

Van de tien kinderen die Hugo en Cornelia tussen 1927 
en 1943 kregen stond Harry’s wiegje in 1930 boven de 
bakkerij. Van jongs af aan hielp hij, als oudste zoon, 
mee in het bedrijf van zijn vader. Ook tijdens zijn lagere 
schooljaren op de Willibrordschool.

Oorlogsavontuur
In de oorlogsjaren zat Harry op de Mulo in Leiden, maar 
les had hij slechts af en toe. Van iedere dag brood bakken 
was bij De Groot toen ook geen sprake. Bij verordening 
van de Duitsers mocht vader Hugo de oven niet meer 
opstoken. Het was een ‘ouderwetse’ oven: dikke muren 
en dus te veel kolen nodig om op temperatuur te krijgen. 
Hoewel er geen kolentoewijzing meer kwam sloot Hugo 
de Groot de deuren van zijn winkel niet. Hij kocht brood 
in bij twee bakkerijen in Oegstgeest die dankzij hun 
moderne ovens, die dunne en met staal beklede wanden 
hadden, wel bleven bakken: Hoogeveen in de Olmen 
en van Velzen op de Geversstraat. Dat bracht uiteraard 
minder geld in het laadje, maar alles beter dan het 
bedrijf sluiten.

Niet alleen werden de ovens bij De Groot niet meer 
opgestookt, ook voor de kachel die het gezin warm 
moest houden werd brandstof in de winter van ‘44-’45 
een probleem. De Leidse Hout aan de overkant was pas 
een jaar of vijftien daarvoor aangelegd, dus meer dan 
een paar dunne boompjes per nacht kon de jonge Harry 
daar niet vandaan slepen. Voor de deur van het pand aan 
de Warmonderweg 10, waar de bevriende familie Ham 
woonde, stond een oudere, dikke boom. ‘Die hebben 

mijn vader en ik, samen met een zoon van die familie 
op een avond in spertijd omgezaagd. Drie grote stukken, 
takken eraf, een mooie vangst. En toen kwam de politie. 
We hebben een nacht doorgebracht in de cel onder het 
Gemeentehuis in het Wilhelminapark.’ Een belevenis 
die Harry nooit zal vergeten. ‘Vader had ook illegaal een 
radio op de meelzolder. Daar kwamen soms mensen uit 
de buurt naar luisteren. Maar veel kan ik me daarvan 
niet herinneren.’ 

Wijwater
Na het behalen van zijn bakkersdiploma in Wageningen 
– soms ging hij op de fiets een weekend naar huis – 
kwam Harry als jonge twintiger in 1948 bij zijn vader in 
de zaak. In het veel kleinere Oegstgeest van toen konden 
zeven bakkerijen en twee banketbakkers bestaan. 

Elk geloofsgenootschap had zijn ‘eigen’ bakkerij. Hugo 
was er voor de katholieken. En daar hielden de klanten 
zich best strikt aan. Als gereformeerde of hervormde ging 
je niet naar een katholieke bakker. Toen de hervormde 
collega bakker Piet Nagtegaal ziek was en Harry’s broer 
Leo hem hielp met de broodbezorging, maakte een 
bewoonster van een villa in het Oranjepark hem in 
duidelijke taal kenbaar dat dit niet kon: ‘Ik zie aan je 



19

gezicht dat jij er één van De Groot bent. Als De Groot het 
brood heeft gebakken zit er wijwater in en dan hoef ik 
het niet.’

Broodnijd
Toentertijd werden bijna alle dagelijkse boodschappen 
aan huis bezorgd: groente, melk, kruidenierswaren, 
garen en band en ook brood. Leo organiseerde de 
bezorging-aan-huis van zijn vader Hugo. De strijd om 
bezorgadressen te bemachtigen was hard. ‘De zeven 
bakkers die Oegstgeest telde en ook een aantal bakkers 
uit Leiden vochten elkaar het brood af. Als er een nieuwe 
wijk werd gebouwd probeerden we via de aannemer 
adressen van toekomstige bewoners in handen te krijgen 
en reisden we heel Nederland door om deze nieuwko-
mers als klant bij te kunnen schrijven. Ik herinner me 
dat we zelfs een hele dag in de trein en op de pont naar 
een familie in Zeeland reisden. Bakker Tijsterman uit 
Oegstgeest en bakker van Noort uit de Jan Lievensstraat 
in Leiden waren ook zo fanatiek. Van Noort had altijd 
een bivakmuts op. We konden ‘s avonds wel een borreltje 
met elkaar drinken, maar overdag was het een bakkers-
oorlog!’

In de jaren vijftig en zestig reden er zeventien bakfietsen 
van Hugo de Groot in het dorp. Later werd er een ‘ijzeren 
hond’ aangeschaft. Een karretje met hulpmotor dat de 
bezorger lopend aan de hand meenam. ‘Onze vader was 
het met die aankoop niet eens. De kar heeft eerst een 
jaar bij Koudijs in de garage gestaan voor we het van 
hem mochten gebruiken. Op een dag zei ik: Pa, nu is 
het klaar, rijden met dat ding! We konden er een hoop 
bijproducten in kwijt. Zo’n karretje met een pruttel-
motortje voorop. Maar hij deed het altijd!’ 

‘We hadden broodwijken met twintig, maar ook wijken 
met wel tweehonderd adressen. Iedere dag gingen de 
bezorgers, die allemaal in vaste dienst waren, op pad en 
iedere middag moesten alle losse centen uit de tassen 

worden geteld. En alle bestellingen moesten met de hand 
op lijsten en in klantenboekjes worden bijgehouden. 
Bijna niet te beheren.’ Toen Leo in 1963 de bakkerij 
verliet en ‘in de auto’s ging’ stopte ook de bezorging aan 
huis. Het was logistiek niet meer te behappen en nog 
nauwelijks rendabel. ‘Een halfje brood kostte 19 cent.’ 
De broodwijken werden verkocht aan de Leidse Brood 
Fabriek en alle zeventien bezorgers gingen mee. Het was 
spannend wat het effect op de omzet zou zijn. Het brood 
en banket ging vanaf toen alleen nog over de toonbank 
in de twee winkels die er inmiddels waren: aan de De 
Kempenaerstraat en aan de Terweeweg. Deze laatste was 
in 1955 door Hugo van bakker Nagtegaal overgenomen. 
‘We verkochten bijna 9000 broden per week toen we 
aan huis bezorgden. De verkoop liep in eerste instantie 
met tachtig procent terug, maar uiteindelijk hebben we, 
ook omdat Oegstgeest bleef uitbreiden, de verkoop weer 
mooi omhoog weten te brengen.’

Heel wat jaartjes
In 1957 vroeg Harry zijn meisje Jo Streng ten huwelijk. 
‘De beste beslissing in mijn leven.’ Ze zei ja en vanaf 

Harry de Groot werkte van jongs af aan in de zaak van zijn 
vader. Zo bracht hij tot begin jaren zestig brood rond met de 
bakfiets ( foto genomen in de Regentesselaan, omstreeks 1950).

Ook Harry’s zussen Jet en Ank stonden regelmatig achter de toon-
bank in de winkel aan de De Kempenaerstraat ( foto 1952).

Begin jaren zestig werd een ‘ijzeren hond’ aangeschaft, voor 
gemotoriseerde bezorging aan huis. Harry’s kinderen en kinderen 
uit de buurt reden graag een rondje mee ( foto augustus 1963).
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die dag werkten ze samen in de bakkerij. De inbreng 
en invloed van vader Hugo nam geleidelijk af. ‘Op 
het laatst had hij nog een wijkje van twintig à dertig 
klanten, gewoon om hem aan het werk te houden.’ Na de 
geboorte van Harry en Jo’ s dochter Annemarie in 1964 
wilde Harry niet meer voor een loontje bij zijn vader 
werken en gaf hij hem te kennen dat hij op zijn minst 
uitzicht wilde hebben op overname van het bedrijf. 
Uiteindelijk hakte Hugo de knoop door en werd Harry 
eigenaar. En ook deze generatie De Groot betrok de 
woning boven de winkel aan de De Kempenaerstraat. 
Zowel het pand als de machines in de bakkerij waren 
hoognodig aan renovatie en vervanging toe. Ovens, werk-
banken, deeg- en uitrolmachines: bijna alles moest nieuw 
worden aangeschaft.

Het leven als bakker was een leven van hard werken. 
‘Ik begon iedere dag om half drie ’s morgens en ging 
door tot half negen. Dan ontbijten bij Jo, bestellingen 
wegbrengen, kopje koffie, post nakijken en weer de 
bakkerij in. ’s Middags even rusten en vanaf vijf uur 
achter de toonbank want dan kon Jo naar boven om het 
eten te maken. Zo is dat heel wat jaartjes gegaan. Geen 
tijd voor sport- of ander verenigingsleven. Wel ben ik 
zeven jaar penningmeester van de Raad van Kerken 
geweest. En meer dan 25 jaar collectant in de Willibrord-
kerk.’

Nieuwe generatie
Na bijna vijftig jaar voor dag en dauw opstaan en hard 
werken werd het tijd om het stokje over te dragen. ‘We 
hebben twee zoons, maar die hadden andere plannen.’ 
Ook dochter Annemarie zag er aanvankelijk niets in om 
bakker te worden. ‘Mij niet gezien.’ Maar Leonard, die 
de liefde van haar leven bleek te zijn, zag er wel brood 
in, en sinds 1993 kunnen zij zich eigenaar noemen van 
Bakkerij Hugo de Groot. ‘En die naam wordt beslist niet 
veranderd.’ In 1997 namen zij de winkel van Banket-
bakker Kraaij aan de De Kempenaerstraat 20 over. 
De grootste veranderingen die Harry in zijn werkende 
leven als bakker heeft meegemaakt is wel het assorti-
ment in de bakkerij. ‘Toen ik de zaak van mijn vader 
overnam verkochten we vier soorten brood: bruin, wit, 
volkoren en Tarvo. Toen ik de bakkerij overdeed aan 
mijn dochter en haar man waren er 25 soorten. En nu 
verkopen zij er wel 65! Laatst was er het Jan Wolkers-
broodje, met Turks Fruit erin.’
En natuurlijk de uitbreiding van Oegstgeest. ‘Vroeger 
kende ik iedereen in het dorp. Ieder huis, ieder 
keukentje. Toen mijn vader zijn bedrijf hier begon kon 
hij vanuit de winkel het station in Leiden zien liggen.’
Trots is Harry zeker dat Bakker Hugo de Groot nog 
bestaat en op hoe het bedrijf nu gerund wordt. Hij hoopt 
dat de bakkerij ooit zal worden overgedragen aan een 
vierde generatie bakkers De Groot in Oegstgeest. Een 
beetje tegen beter weten in, maar toch. 

De Groot in Oegstgeest

Voor nieuwkomers in de jaren vijftig van de vorige 
eeuw kon het tamelijk verwarrend zijn dat veel 
middenstanders de naam De Groot droegen:
	■ Bakkerij Hugo de Groot, De Kempenaerstraat 111.
	■ Fotograaf Loek de Groot, bekend van de fotover-

zameling, De Kempenaerstraat 21, naast de voor-
malige fietsenwinkel.

	■ Kapsalon De Groot, De Kempenaerstraat 13. 
Gerrit knipte de heren, zijn vrouw Krijna 
verzorgde de dames. Later heeft hun zoon Johan 
de zaak voortgezet.

	■ Aan de andere kant van de De Kempenaerstraat, 
tegenover kruidenier van der Leeden, woonde op 
nummer 42 van 1947 tot 1972 J.J. de Groot, wijk-
zuster bij het Groene Kruis.

Drie broers De Groot hadden een melkhandel in die 
jaren:
	■ Cor de Groot op de Wijttenbachweg 75. Zie het 

interview met zijn zoon Koos in Over Oegstgeest, 
mei 2018.

	■ Willem de Groot op de Terweeweg 53, de boer-
derij Ora et Labora. 

	■ Gerard de Groot op de Rhijngeesterstraatweg 29. 

Voor de volledigheid: Josine, auteur van dit artikel, 
is familie van geen van hen, maar wel een echte 
geboren en getogen Oegstgeestse.

Bronnen
	■ 1924-2015 Bakkerij Hugo de Groot, 3 generaties & ruim 90 jaar bakkers-

historie, een uitgave van de familie De Groot.

	■ Krantencollectie, Erfgoed Leiden en Omstreken.

	■ Over Oegstgeest, diverse jaargangen.

Harry de Groot heeft in zijn bakkerij menig Oegstgeester school-
kind de kneepjes van het vak laten zien.
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De grafsteen van Willem Frederik en zijn ouders achter het 
Groene Kerkje ( foto Frits Spieksma 2005).

Iets Lugtigs
5 mei jongstleden, het moet toeval zijn, dwarrelde 

een Japans artikel op mijn bureau – gelukkig zat er 
een Engelse vertaling bij – over de dood van Willem 

Frederik Einthoven, die begraven is bij het Groene 
Kerkje. 
Jaren geleden schreef ik een hoofdstuk over hem in 
Oorlogsgraven in Oegstgeest. Hij was namelijk in 1945 
overleden in Tokio, waar hij gevangen zat, en was dus 
een oorlogsslachtoffer. Veel informatie heb ik toen niet 
kunnen vinden. Gedrukte bronnen waren in 2005 vrijwel 
niet beschikbaar. De essentie van zijn levensverhaal heb 
ik vernomen van kleinzoon Willem G. Einthoven, die 
woont in de Verenigde Staten, en van de aan het LUMC 
verbonden Einthoven Foundation, die optreedt als de 
hoeder van de spirituele nalatenschap van zijn vader, 
Nobelprijswinnaar Willem Einthoven. Op deze manier 
kreeg ik ook een portretfoto van Willem Frederik, de 
enige die er nog te vinden is. De schrijver van het Japanse 
artikel, Yoshihiko Mochizuki, vond het portret op de 
website van het Comité Herdenken en Vieren Oegstgeest, 
en vroeg toestemming om het bij zijn artikel te publi-
ceren. Zodoende.
In het artikel las ik allerlei nieuwe gegevens, wat aanlei-
ding was om opnieuw naar materiaal te zoeken. En zie. 
Sinds 2005 is er een in 1947 geschreven manuscript 
gepubliceerd over het radiostation waar Willem Frederik 
Einthoven in Nederlands Indië werkte, is bij het NIOD 
een dagboek boven water gekomen van iemand die 
samen met hem gevangen heeft gezeten, is aan hem een 
lezing gewijd op een seminar in hetzelfde instituut en 
is in het begin van dit jaar een boek gepubliceerd door 
Ineke van der Wal, kleindochter van Willem Frederik 
Einthoven, die uitgebreid onderzoek heeft verricht 
naar de levensloop van haar grootouders, met name 

gedurende de periode 
waarin zij met vier 
andere mannen en 
hun gezinnen in Tokio 
gevangen zaten. 

De tempel met de chry-
santen heet laatstbe-
doeld boek. De titel 
refereert aan de laatste 
maanden van het 
drama, waarin 21 toch 
al zwaar ondervoede 

mannen, vrouwen en kinderen gevangen zaten in een 
tempel op het Japanse platteland. Het onderdak was een 
hok van zes bij elf meter, zonder Europees meubilair en 
vooral zonder waterleiding, elektriciteit en riolering. En 
vrijwel zonder eten. Willem Frederik is dan al overleden. 
De schrijfster heeft geen literaire pretenties. Zij doet, 
terughoudend maar glashelder, chronologisch verslag 
van het wedervaren van haar grootouders en hun 
kinderen, en van de vier andere gezinnen die met hen 
zijn vastgezet, zonder enig contact met de buitenwereld. 
Zij doet dat onder meer op basis van brieven, dagboeken 
en interviews met nog levenden die het hebben meege-
maakt.
Pathos en effectbejag zijn Van der Wal vreemd. Het 
overlijden van haar grootvader en de omstandigheden 
waaronder dit gebeurt, nemen niet meer dan twee van 
de bijna tweehonderd pagina’s in beslag. Even ingetogen, 
maar prachtig, is bijvoorbeeld haar beschrijving van de 
euforie die ontstaat wanneer de ex-gevangenen gecon-
fronteerd worden met de onuitputtelijke Amerikaanse 
voedsel- en andere voorraden waarin zij onbeperkt 
mogen meedelen. De koele ontvangst in Nederland 
vormt opnieuw een groot contrast.                       >

Willem Frederik Einthoven, een boek

Portretfoto van Willem Frederik Einthoven uit circa 1935 ( foto 
collectie Willem G. Einthoven).



Door Jan de Soeten

I n het meinummer van dit jaar schreef ik op pag. 31 
over de vroegere bebouwing van de Leidsche Straat-
weg 2, 3 en 4 waar thans drie nieuwe villa’s staan. Ik 

eindigde met de vraag ‘was er een Leidsche Straatweg 1 
en zo ja, waar stond dat huis en wie woonde er?’ Het 
antwoord dat ik vond is verrassend. 

Aan de noordzijde van de weg van Leiden naar Oegst-
geest, op de hoek van de Achterweg (later Terweeweg 
genoemd), bevond zich het Pennenmakershuisje. Daar 
werden houten pennen gemaakt voor wagenwielen. 
Wagenmakerijen bevonden zich toen in het gebied rond 
De Punt (nabij de huidige Willibrordrotonde). 

Jarenlang stopte de tram bij halte De Pen. Ook toen er 
inmiddels een statig herenhuis op de plaats van het 
Pennenmakershuisje stond. In dat huis woonde o.m. de 
kunstschilder Kamerlingh Onnes (1860-1925). Later werd 
er in de onderbouw van dat huis garagebedrijf Rooy-
akkers gevestigd: adres Leidsche Straatweg 1. Zie Oegst-
geest van toen van Loek de Groot, afbeelding pag. 50.

Na de sloop van dit huis was er op die plaats een benzine-
station. Thans staat er het appartementen gebouw ‘Ter-
weehof’, genummerd Geversstraat 83 t/m 101. Kortom: 
Leidsche Straatweg 1 is dus verdwenen. Het helaas 
gesloopte huis heeft vermoedelijk huisnummer Leidsche 
Straatweg 1 gekregen, toen deze weg hernummerd werd. 
Immers, aanvankelijk waren de huizen aan de Leidsche 
Straatweg foutief genummerd. Begonnen werd toen 
vanaf de hoek Warmonderweg/Leidsche Straatweg.

In het tijdschrift Over Oegstgeest van februari 1994 staat 
een artikel over de huizen Leidsche Straatweg 2, 3 en 4 
en de bewoners ervan tussen bouw en sloop.

John Staats attendeerde de redactie nog op de jaarlijkse 
adresboeken van IJdo uit de jaren 20 en 30 van de vorige 
eeuw waarin de namen van de bewoners van de Leidsche 
Straatweg 1 (na hernummering) worden genoemd. 
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Antwoorden fotovragen
1	 Oude Rijnzichtweg (nrs. 3, 5, 7 en 9) .
2	 Kasteel Oud-Poelgeest.
3	 Het pand van Rooyakkers, want over deze 

garage gaat het, stond op de hoek van de 
Terweeweg en de Leidschestraatweg. 

4	 De Beukenhof.

Leidsche Straatweg 1

Een enkele onjuistheid met betrekking tot Oegstgeest 
kan de schrijfster niet worden aangerekend: Willem 
Frederiks echtgenote herinnert zich dat, toen ze op 
11 mei 1940 de kinderen uit Oegstgeest ophaalden – 
en daar een uitgebrande autobus zagen –, er midden 
in het dorp een vuurgevecht tussen Nederlandse en 
Duitse soldaten aan de gang was. Dat kan niet juist zijn: 

Duitsers waren daar toen niet. Het moet zijn gegaan om 
de arrestatie van NSB’ers, die soms heftig verzet boden. 


Ineke van der Wal, De tempel met de chrysanten. 
Krijgsgevangene in Tokio, Walburg Pers, Zutphen 2021. 
ISBN 9789462496798, prijs € 19,99. Aanbevolen. 
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Langs de Nachtegaalweg 
gevonden Romeinse zwaard-
schede-drager, gedateerd 
150-230. Hij was kennelijk 
van een veteraan (tekening: 
P. Boomsma).

Tweeduizend jaar waterputten

Op een betrekkelijk klein terrein langs de Haar-
lemmerstraatweg in Oegstgeest zijn niet minder 
dan 35 waterputten gevonden die van de midden-

bronstijd tot de vroege middeleeuwen in verschillende 
perioden in gebruik zijn geweest. In de Over Oegstgeest 
van november 2020 ben ik er uitgebreid op ingegaan. 
Elke vorm van putwand die in de loop van twintig 
eeuwen in gebruik is geweest, kon hier worden bestu-
deerd, net als de wijze van fundering. Een bijzondere 
vondst in een van de putten was een ‘verlatingsoffer’, 
vermoedelijk gebracht door de Keltische puteigenaren 
bij het verlaten van hun woning in opdracht van de 
Romeinen.

Keltische cultusplaats
Omstreeks 200 v.Chr. was er in Oegstgeest een plaats 
waar de Kelten hun goden vereerden. Deze lag onder 
waar nu de Langenakker ligt, uitkomend op de Rijnsbur-
gerweg, ongeveer op het punt waar nu Oegstgeest, Rijns-
burg en Valkenburg aan elkaar grenzen. De plek lag toen 
vlak aan de Rijn, die destijds een getijdenrivier was. Ook 
hieraan heb ik kort geleden in dit tijdschrift aandacht 
besteed, in het nummer van november 2019. Mede door 
deze opgraving kon worden vastgesteld dat hier destijds 
inderdaad Kelten hebben gezeten. Een andere aanwijzing 
hiervoor, naast gegevens van taalkundige aard, is de 
vondst van aardewerk dat werd gebruikt bij de productie 
van zout uit zeewater. Dit aardewerk werd in een van de 
bovengenoemde 35 waterputten en elders in het gebied 
gevonden.

Romeinse boerderij
Inheemse Romeinse soldaten gingen na 25 jaar dienst 
met pensioen, tenminste als ze al niet eerder arbeidson-
geschikt waren geworden of overleden, wat in de helft 
van de gevallen gebeurde. Wie de eindstreep haalde 
kreeg het Romeins staatsburgerschap en een stukje land 
om met zijn gezin een boerderij op te bouwen. Zo’n boer-
derij is gevonden langs de Nachtegaalweg, vlak over de 
grens met Leiden, waar het tot 1920 nog Oegstgeest was. 
Nu is daar het terrein van revalidatiecentrum Basalt, dat 
eerder bekend stond als ‘het land van Pomona’, waar ASC 
ooit voetbalde.
De nederzetting bestond uit minstens twee boerderijen 
met erf, veekralen, tuinen, afscheidingen, spiekers 
(voorraadschuren met verhoogde vloer) en waterputten. 
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Een van de spiekers was gefundeerd op acht zeer zware 
palen. Vijf waterputten hadden een fundering van 
wagenwielen met een doorsnede van ongeveer 95 centi-
meter, samengesteld uit zes segmenten en voorzien 
van twaalf spaken, die overigens waren verwijderd. In 
enkele van de hierboven genoemde putten waren wielen 
als fundament ook te zien. De wanden van de putten 
bestonden uit plaggen. In een van de putten stond nog 
de onderkant van een ladder; blijkbaar moest de put zo 
vaak worden schoongemaakt dat het praktischer was de 
ladder maar te laten staan. Bijzonder was de vondst van 
een pottenbakkersoven met daarin een aantal nog onge-
bakken weefgewichten. Verder werden ook hier enige 
stukken aardewerk voor zoutproductie aangetroffen. 
Op een van de erven zijn de resten van enkele kennelijk 
ritueel begraven dieren gevonden: een paard, een koe, 
een schaap en twee honden. Het afgehakte hoofd van het 
paard was achter het bekken gelegd. Rituele dierenbegra-
vingen waren bij de inheemse bevolking in de Romeinse 
tijd niet ongewoon. 
Hoewel de dierenbegravingen wijzen op bewoning door 
autochtonen, had de nederzetting ook een Romeins 
karakter. Het gevonden aardewerk is voor een opmer-
kelijk groot deel origineel Romeins. Dit geldt ook voor 
diverse andere zaken: een gouden munt als onderdeel 
van een sieraad, een aantal bronzen kledingspelden, 
een bronzen hengsel van een kistje, verschillende slin-
gerkogels, een bodemfragment van een bronzen zegel-
doosje dat werd gebruikt bij het verzegelen van brieven, 
en bovenal een deel van een zwaardschede-drager van 
een model dat in gebruik was tussen 150 en 230, zie 

de afbeelding. Hiermee 
bevestigden Romeinse 
soldaten het zwaard aan 
hun gordel. Te denken 
valt verder aan het grote 
aantal wagenwielen dat 
ter beschikking stond 
voor de fundering van 

Oegstgeest onder de grond, deel 2
Door Freek Lugt

Tweede deel van een drieluik over de archeologie in Oegstgeest. Het eerste deel vormt de inleiding; in dit deel en het derde is 
een overzicht van de grote opgravingen te vinden.
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de waterputten en de constructie op acht zware palen, 
die een Romeinse indruk maakt. Uit dit alles mag de 
conclusie worden getrokken dat op deze plaats aan 
een afgezwaaide veteraan grond voor een boerderij is 
gegeven.

Overdorp
In Nieuw-Rhijngeest, tussen de A44 en de Oude Rijn, 
heeft in de zesde en zevende eeuw – de Merovingische 
periode, naar de Frankische koning Merovech – een rela-
tief grote nederzetting gelegen met de naam Overdorp. 
Deze naam betekent: dorp aan de overkant, in dit geval 
aan de overkant van Valkenburg, waar in die periode het 
gezag was gevestigd, mogen wij aannemen. Verderop, 
aan de andere kant van de A44, zijn in 2018 in het Bio 
Science Park, vlak onder de voormalige sportvelden langs 
de Plesmanlaan, de graven van twee zevende-eeuwse 
jonge mannen gevonden. De een droeg een zwaard aan 
zijn gordel, bij de ander lagen een groot aantal nog niet 
geïdentificeerde voorwerpen. Dit betekent niet dat Over-

dorp zich tot hier uitstrekte; het tussenliggende gebied 
is voor zover mogelijk ook onderzocht, maar sporen van 
bewoning zijn hier niet gevonden. De opgraving van 
Overdorp vond hoofdzakelijk plaats onder de inspire-
rende leiding van Jasper de Bruin.

Overdorp waterdorp
Overdorp was bij uitstek gericht op activiteiten langs het 
water, anders is de voor het overige ongunstige ligging 
van dit dorp niet te verklaren. Het dorp bestond uit vier 
‘wijken’, door geulen gescheiden maar door dammen 
en bruggen met elkaar verbonden. Een geuldam die het 
opstuwende water van de Rijn had moeten tegenhouden 
is op een gegeven moment doorgebroken en vervangen 
door een andere dam. Er zijn honderden meters kade-
wand aangetroffen met daarin boothellingen voor het in 
en uit het water halen van schepen; tussen twee palen is 
een denkelijk door een zevende-eeuwse rivierhandelaar 
verloren gouden munt teruggevonden. Voor het noorde-
lijke deel van de kade stonden palen, vermoedelijk meer-
palen, van een zodanige lengte en dikte dat die alleen 
maar met behulp van een heistelling de grond in kunnen 
zijn gedreven. Haaks op de beschoeiing zijn de staanders 
van (vermoedelijk) een steiger gevonden. Sommige van 
de in de nederzetting aangetroffen waterputten zijn 
bekleed met secundair gebruikt hout van oorspronkelijk 
opgeboeide (van planken aan de zijkanten voorziene) 
boomstamkano’s. De bijgebouwen bij de woonstalhuizen 
lijken vaak een verhoogde vloer te hebben gehad, die 
niet alleen bescherming bood tegen ongedierte maar 
zeker ook tegen hoog water. Dit alles maakt duidelijk dat 
het leven in het dorp sterk door het water werd bepaald.
In het rivierdorp zijn sporen aangetroffen van een groot 
aantal eenbeukige boerderijen met een oppervlakte 
van ongeveer 6 × 20 meter. Flinke gebouwen dus, voor 
die tijd normaal. De stal bevond zich in het gebouw. 
De woonstalhuizen waren gebouwd van in de grond 
gegraven palen met daartussen vlechtwerk, bestreken 
met leem, en een rieten dak. Op een afstand van 80 
centimeter buiten de wanden stonden extra ‘buiten-
staanders,’ die hielpen het dak met zijn grote overspan-
ning te dragen. De vastgestelde boerderijen hebben er 
overigens niet tegelijk gestaan. In elk van de vier wijken 
stond één woonstalhuis en in twee van de wijken – niet 
steeds dezelfde – stond nog een kleinere woning, voor de 
oudere generatie of voor personeel, kun je je voorstellen. 
Mogelijk waren enkele gebouwen langs de kade ook als 
woning in gebruik. De archeologen schatten het totale 
aantal tegelijk levende inwoners op ongeveer 60.
Er zijn honderden kuilen gevonden, die voor allerlei 
doeleinden werden gebruikt: waterput, opslagplaats, 
afvalput. Waterputten die onbruikbaar werden, veran-
derden in afvalputten. Daarin is veel huishoudelijk afval 
gevonden, zoals het onvermijdelijke gebroken aarde-
werk, voor een klein deel handgemaakt in de nederzet-
ting zelf, voor het grootste deel gedraaid. Dit moet zijn 

Plattegrond van het opgegraven Overdorp. Aan de rechterzijde 
is de contour van de A44 te zien met de afslag naar de N206 
(situatie 2018); schuin links de kade van de toenmalige (tak van 
de) Rijn. De rode vlakjes representeren alle gevonden gebouwen; 
in werkelijkheid zijn die niet gelijktijdig aanwezig geweest 
(plattegrond: Jasper de Bruin, 2018).
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geïmporteerd, draaischijven zijn hier of in de regio 
nergens aangetroffen. De inwoners van Overdorp waren 
dan ook zeker niet zelfvoorzienend: ze hielden koeien, 
varkens en schapen, hadden misschien een grote eenden- 
en visvijver, maar verbouwden geen graan. Ze moeten 
dit en allerlei andere zaken van buiten het dorp gehaald 
hebben, en niet alleen van dichtbij: uit het Duitse Rijn-
land kwam aardewerk, wijn en graan; walnoten, druiven 
en vijgen moeten uit Zuid-Europa zijn geïmporteerd; met 
Engeland bestond kennelijk ook een relatie. De Overdor-
pers maakten deel uit van een internationaal netwerk. 
Een deel van hen moet zich hier en elders met handel 
hebben bezig gehouden; kooplieden uit Engeland en het 
midden en zuiden van Europa klopten bij hen aan. De 
kade lag er niet voor niets.
Van de vele dingen die verder nog in Overdorp zijn 
aangetroffen noem ik een houten drinknap, een van 
handvaten voorziene en fraai bewerkte trog, weefge-
wichten, een naald, kammen, een gouden ring, diverse 
munten en een handboog. Opvallend zijn de halve 
gouden zwaardkraag, dat is een versiering of verzwa-
ring – of beide – aan het ondereind van de greep van 
het gevest, en de bovenkant van een pommel, dat is het 
gevesteind van het zwaard. De voorwerpen zijn prachtig 
versierd, in een stijl die ook voorkwam in het zuidoosten 
van Engeland. 

In een van de dammen is de opmerkelijke vondst gedaan 
van het oudste paar schoenleesten van Nederland, maat 

41-42, van esdoornhout. Bij de vondst waren ze nog met 
een leren veter aan elkaar verbonden. De leesten, waarop 
de schoenen binnenstebuiten werden genaaid, werden 
met leren passtukken aangepast voor de maat die nodig 
was. De schoenen in Overdorp hadden een aparte zool, 
wat een noviteit was; in Leiderdorp bijvoorbeeld deden 
ze het nog zonder. Daar waren schoenen niet veel meer 
dan met veters rond de voet gebonden lappen leer. 
Wellicht is de innovatieve extra zool met de leesten 
vanuit het zuidoosten van Engeland naar hier gekomen.

Bewoners van buiten de streek
Een groot aantal vondsten in Overdorp wijst op de 
aanwezigheid van mensen van buiten de streek, van 
buiten Nederland ook, hoewel die term toen natuurlijk 
niet bestond. Ik noem de belangrijkste.
In de eerste plaats is er het graf van een vrouw van 40 
tot 50 jaar. Organische resten suggereren dat zij op een 
bed van stro of bloemen heeft gelegen. Naast haar lag 
een met metaal versierd houten schaaltje en bij haar 
heupen is een munt aangetroffen; vermoedelijk zat deze 
in een beurs die is vergaan. Het idee zal zijn geweest 
dat hiermee de veerman naar de overkant kon worden 
betaald. In het graf zijn verder een mesje en een pot 
aangetroffen. De overledene droeg om haar hals een 
snoer met kralen van, van boven naar beneden, glas-
pasta, barnsteen en bergkristal. In de buurt van het 
graf van deze vrouw zijn vier in slaaphouding begraven 
honden gevonden, op regelmatige afstanden van elkaar 
en van het graf van de vrouw. Het is niet duidelijk of de 
hondengraven met dit graf in verband staan en evenmin 
of er een verband is met het nabij gelegen graf van een 
jongere vrouw; zij was 18 tot 25 jaar oud toen ze over-
leed. Deze vrouw was eveneens op een bed van stro of 
bloemen begraven, had een mesje en een versierd leren 
etui meegekregen en daarnaast een schijffi bula (kleding-
speld) die was ingelegd met almandijn (een doorzichtige 
rode halfedelsteen). Op het grafveld in Rijnsburg en in 
Katwijk-Zanderij zijn ook dergelijke schijffi bula’s met 
almandijn-inleg gevonden. Zij dateren alle uit de late 
vijfde of de zesde eeuw en zijn vermoedelijk afkomstig 
uit het Duitse Nederrijngebied. Buiten Rijnland komen 

Boven: in tweeën gescheurd deel van een gouden zwaardkraag. 
Onder: de gouden knop van het gevest ( foto’s: De Bruin c.s., 
Riverine settlement, 240); de onderste foto is helaas niet scherp.

Merovingische schoenleesten, de oudste van Nederland ( foto: 
Archol, 2004).
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ze in het Hollands-Zeeuwse kustgebied niet voor. Dit 
geldt ook voor de hondengraven.

Uit isotopenonderzoek is gebleken dat beide vrouwen 
in de tweede helft van de zesde eeuw zijn begraven. De 
onderzoeksmethode maakte het tevens mogelijk vast 
te stellen dat de oudste van lokale herkomst was, maar 
dat de jongste afkomstig was uit een gebied als, bijvoor-
beeld, de zandgronden in oostelijk Nederland. Ook is het 
skelet onderzocht van een kind van 6 tot 8 jaar dat even-
eens hier begraven is; het blijkt ook in de zesde eeuw 
begraven te zijn en is van Engelse of Duitse herkomst. 
Belangwekkend zijn verder twee bij elkaar begraven 
paarden. Ze lagen op hun zij en keken elkaar als het 
ware aan. Bij de skeletten zijn restanten van het tuig 
aangetroffen. Een van de dieren had het met verzilverde 
schijven versierde hoofdstel nog om, inclusief het bit 
met versieringen in de vorm van een verzilverd blad van 
een bijl, zie de foto. Het bit is van een model dat verder 
alleen gevonden is in het zuidoosten van Engeland; in 
het koningsgraf van Sutton Hoo is een paard met een 
zelfde bit gevonden, met dien verstande dat daar de als 
versiering dienende ‘bijltjes’ en schijven aan het hoofd-
stel waren verguld. De paarden waren nog jong, het 
ene ongeveer 4 jaar en het andere 5 of 6 jaar. Hoewel in 
moderne ogen klein (formaat forse pony) waren het voor 
toen grote paarden. Ze vertoonden geen rugblessures 
en zullen dus met een goed zadel zijn bereden; paarden 
werden toen nog niet als trekdier gebruikt. 

Het halssnoer van de oudere vrouw. Boven een bij de opgraving 
gemaakte schets waarop de ligging van de kralen ten opzichte 
van het skelet is aangegeven. Onder het gerestaureerde snoer met 
onderaan een grote kraal van bergkristal ( foto’s: Faculteit Archeo-
logie, 2014; Restaura, Heerlen).

Een van de ritueel begraven paarden ( foto: auteur, 2014). Daar-
onder het bit met de verzilverde bijlvormige versieringen. De 
verzilverde schijven daarboven zijn riemverdelers die aan het 
hoofdstel waren bevestigd ( foto:Restaura, Heerlen).
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Het is aannemelijk dat de dieren ritueel zijn gedood: 
bij het ene paard is bij de voorbenen de rechterhoef op 
de linkerhiel gelegd, bij de achterbenen ligt de linker-
hoef onder de rechterhiel; vermoedelijk was dit bij het 
andere paard andersom. Hoewel elders in West-Europa 
dergelijke graven niet ongewoon zijn, is er langs de kust 
van Holland en Zeeland geen enkel ander dergelijk paar-
dengraf uit de zesde of zevende eeuw bekend. De eige-
naar van de dieren was zonder twijfel een belangrijk en 
aanzienlijk man: het doden van een goed rijdier, getuigd 
en wel, moet immers een nog groter vertoon van macht 
en status zijn geweest dan het berijden van zo’n dier.

Een zeer bijzondere vondst is die van de zilveren schaal 
die bekend is geworden als de ‘Schaal van Oegstgeest’. 
De schaal heeft een diameter van ongeveer 21 cm en een 
hoogte van 11 cm en heeft aan de binnenkant gouden 
decoraties. Aan de buitenzijde zijn in een latere fase twee 
verguld zilveren beslagstukken toegevoegd, ingelegd met 
almandijn en voorzien van ophangogen in de vorm van 
ringen. Aan de binnenzijde is, in dezelfde latere fase, 
een eveneens met almandijn ingelegde gouden sierschijf 
in de schaal bevestigd, met gouden klinknageltjes. De 
schijf bedekt precies een even groot rozet dat eerder 
op de bodem is aangebracht en er nog steeds zit, onder 
de schijf. Blijkens een infraroodopname is deze onder-
liggende rozet groter, maar verder gelijk aan de drie 
rozetten die aan de binnenzijde van de schaal onder de 
rand te zien zijn.
Op basis van technische kenmerken kan worden aange-
nomen dat de schaal dateert uit de late vierde of vroege 
vijfde eeuw en is gemaakt door een niet-Romeinse 
edelsmid in bijvoorbeeld de Po-vlakte of Hongarije. In 
Engelse koningsgraven uit dezelfde tijd zijn ook zilveren 
voorwerpen gevonden die uit die streken afkomstig 
moeten zijn. De verguld zilveren beslagstukken met hun 
ophangogen zijn in de tweede helft van de zesde eeuw 
aan de schaal bevestigd, vermoedelijk door een Engelse 
edelsmid, in Kent of in Rijnland. 
Nu zijn nog slechts twee beslagstukken met ring 
aanwezig. Hoewel bij de restauratie geen sporen van 
een derde beslagstuk zijn gevonden, moet dat er wel 
geweest zijn. De schaal is namelijk van het type ‘hanging 
bowl’, waarvan verschillende bronzen exemplaren zijn 
aangetroffen in koningsgraven in onder meer Essex en 
in Sutton Hoo (Suffolk). Deze ‘hanging bowls’ hebben 
allemaal drie hangringen, een enkele keer vier. Aange-
zien echter een derde beslagstuk niet is vastgesteld, moet 
rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat de 
‘ombouw’ van de schaal nog niet gereed was toen hij in 
bezit kwam van een zesde- of zevende-eeuwse Oegstgees-
tenaar; het feit dat de tweede ring niet versierd is, wijst 
daar eveneens op.
De schaal is gevonden op de bodem van een destijds 
bestaande ondiepe waterloop. Ook in die tijd werd er nog 
geofferd door wapens en andere kostbare zaken aan het 

water toe te vertrouwen, wat het uiterst waarschijnlijk 
maakt dat de Schaal van Oegstgeest als offer in het water 
is gedeponeerd. In de bodem is op het laatst een klein 
gaatje gemaakt, in elk geval na het aanbrengen van de 
bodemschijf, die mede is doorboord. Het gaatje zal er 
in het kader van het offer in zijn gemaakt om de schaal 
onbruikbaar te maken als drinkschaal of iets dergelijks. 
Het onklaar maken van een te offeren voorwerp was een 
belangrijke handeling in het offerritueel en heeft niets te 
maken met het eventueel bespoedigen van het afzinken 
van het offer, waaraan een zo klein gaatje weinig zou 
hebben bijgedragen. 
Overdorp was kennelijk een handelsplaats waar immi-
granten woonden, een plaats ook waar macht werd uitge-
oefend.

Het einde van Overdorp
In het jaar 602 werd de kust geteisterd door een enorme 
stormvloed. Heel Overdorp raakte overstroomd; het dorp 
zal toen een aantal jaren verlaten zijn geweest, waarna 
het door een geheel of gedeeltelijk andere groep mensen 
weer is opgebouwd.
Aan het begin van de achtste eeuw werd de wateroverlast 
echter permanent onhoudbaar. Uit dendrochronolo-
gisch onderzoek blijkt dat de groei van de houtopstand 
in Rijnland toen tientallen jaren achterbleef. Dit moet 
te wijten zijn aan overstromingen, of in elk geval aan 
een hoge grondwaterstand, waardoor de boomwortels 
onvoldoende zuurstof kregen. In eerste instantie werden 
de lagere delen van het dorp verlaten, en tenslotte het 
hele dorp. Sommige inwoners zijn wellicht verhuisd naar 
Dorestad (nu Wijk bij Duurstede), dat zich ontwikkelde 
als het handelscentrum van het Friese gebied. Er kan 
echter ook een andere reden zijn geweest voor het uitein-
delijke vertrek van de Overdorpers: de mensen zijn door 
binnenvallende Franken verjaagd. In elk geval bleef het 
dorp in de vroege achtste eeuw vrijwel verlaten achter. 

Bronnen

■ Freek Lugt, Rijnland in de donkere eeuwen, Leiden 2021, en de daarin 

genoemde bronnen.

De Schaal van Oegstgeest ( foto: Restaura, Heerlen).De Schaal van Oegstgeest ( foto: Restaura, Heerlen).
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van de verbouwde school van zijn kinderen. Architect is 
A.T. Kraan en Jac. verzorgt er de tuinaanleg. 
Jac. ziet de noodzaak om zich verder te ontwikkelen. In 
de Leidsche Courant van 21 september 1929 wordt er 
een tuinbouwcursus voor de bollenteelt aangekondigd. 
Jac. meldt zich aan. Organisatoren oud-wethouder T. van 
Egmond en hoofd van de school B.J. van der Meene kent 
hij nog uit 1914 van het christelijk Militair Tehuis. Later 
geeft hij zich op als contractant bij de Vereniging De 
Narcis in Voorhout voor het narcissen snijbloemencon-
tract.
Van 1928 tot 1931 wordt de Leidse Hout aangelegd als 
werkverschaffingsproject, met ‘edele motieven om de 
soms armelijke Leidse burgerij wat verpozing te bieden’. 
In Oegstgeest staan burgemeester en wethouders een 
collecte voor de aanleg van de Leidse Hout trouwens 
niet toe. In 1966 vertelde J.N. Berg, het hoofd van de 
Leidse Houtschool, dat Jac. hieraan meegewerkt heeft (en 
wellicht zoon Gerrit ook). 

Kwekerij
Eind mei 1932 wordt een corruptieschandaal binnen 
B&W breed in de pers uitgemeten. Het gaat hier om 
wethouder Rübenkamp, onder meer bekend als ontwik-
kelaar van het Prins Hendrik-, Oranje- en Julianapark. 
Aan grondtransacties voor de nieuwe school aan de 
Terweeweg hield hij persoonlijk 5000 gulden over, 
zonder dat dit bij overige collegeleden bekend was. Ter 
verantwoording geroepen besloot hij niet te verschijnen 
voor de betreffende commissie en bedankte voor zijn 

Jac. in het voorjaar van 1933.

I n het eerste deel van deze bijdrage (Over Oegstgeest 
mei 2021) hebben we kunnen lezen hoe Jac. van der 
Schrier ongeveer 120 jaar geleden vanuit Sassenheim 

naar Oegstgeest verhuisde om winkelier te worden. 
In 1917 ziet hij zich genoodzaakt de winkel te sluiten. 
Deel 2 beschrijft de ondernemersactiviteiten vanaf dat 
moment.

Van winkelier naar tuinder
Na sluiting van de winkel in 1917 onderneemt Jac. van 
der Schrier allerlei activiteiten om aan werk te komen. 
Hij wordt bezorger en agent van kranten en daar-
naast heeft hij werk in de agrarische sector. Als zoon 
Johannes in 1921 overlijdt, vermeldt de akte landbouwer 
als beroep van Jac. Uiteindelijk wordt hij als tuinder 
opnieuw zelfstandig ondernemer. 
Van Vanaf begin jaren ’20 is Leo Van der Putten (van 
kwekerij Rozenhage, later de Beukenhof) actief in de 
tuinaanleg voor particulieren in onze groeigemeente. 
Jac. (en zijn zoons) gaan bij hem in de leer en werken 
jarenlang met hem samen. Een eerste demonstratie van 
zijn nieuwe beroep is in januari 1925, bij oplevering 

Oegstgeester ondernemers 
Van der Schrier, deel 2
Door Peter van der Schrier

De man in de voorgrond, aan het werk bij de aanleg van de Leidse 
Hout, lijkt op de foto van Jac. uit 1933.
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lopende wethouderschap. Jac. koopt in juni 1933 voor 
1.260 gulden 8,5 are grond van speculant Cornelis 
Koordes. Het grenst deels aan de school, achter huizen 
met oprit aan de Terweeweg. Koordes raakte het maar 
niet kwijt. Geen wonder: in de koopakte zijn acht 
(ketting)bedingen opgenomen waar de koper, op straffe 
van boete, zich aan diende te houden.
Amper een maand later wordt er door de Leidse bloemist 
Hendrik Kors een broeikas en broeiramen ter overname 
aangeboden. Kors had in dat jaar meermaals last van 
inbraak en diefstal, waardoor hij in fi nanciële problemen 
kwam en genoodzaakt was zijn zaak te verkopen. Jac. 
neemt alles over en dit biedt hem de mogelijkheid om 
voor zichzelf en zijn zoons aan de Terweeweg een zeker 
bestaan op te bouwen.

Met vijf man sterk: Jac. (58), zoons Gerrit (32) en Pieter 
(16), samen met Rijnsburgse schoonzoons/ timmerlieden 
Cees Schoneveld (31) en Willem van Egmond (20), wordt 
veel werk verzet. In de Julianastraat wordt de kas deels 
gedemonteerd, deels gesloopt en vervolgens met behulp 
van Jac.’s achterbuurman Van der Luijt van de Wijtten-
bachweg, op transport naar Oegstgeest gezet en daar 
vervolgens weer opgebouwd.

Kalkmortel wordt van de gesloopte bakstenen afgebikt. 
De schone stenen worden weer gebruikt in het metsel-
werk van de borstweringen van de kas, de pergola en 
de hoge schoorsteen. Zomer is voor dit karwei een 
goede tijd, want er zijn minder opdrachten en het weer 
is meestal goed. De vormgeving van de pergola, bij de 
ingang van de kwekerij, lijkt sprekend op die van het 
rijtje pergola’s in de tuin van de Beukenhof langs de 
Terweeweg. Bovenop de pergola groeit en bloeit een 
‘bruidssluier’ (Wisteria Sinensis Alba).
Een trotse ondernemersfamilie poseert in maart 1934 in 
de kas met voorgetrokken tulpen, die door Tine als snij-
bloemen zullen worden verkocht.

V.l.n.r.: dochter Annie van der Schrier met schoonzus Tine, 
Jac. van der Schrier en zoon Gerrit (echtgenoot van Tine).

Jac. werkt in deze jaren aan zijn public relations. In 
april 1934 wordt het zilveren jubileum van de christe-
lijke school gevierd en hij geeft bij die gelegenheid een 
bloemstuk cadeau. De nieuwe gereformeerde kerk aan 
de Mauritslaan wordt in september geopend. Ook hier 
is Kraan de architect en Jac. neemt de aanleg van de 
tuin voor zijn rekening. Hij wordt door dominee Eringa 
geprezen: ‘die door zijn tuinaanleg om het kerkgebouw 
een schitterend aanzien bracht’. In maart 1936 wordt Jac. 
als ‘plantenkweker/ tuinbouwkundige’ bedankt voor zijn 
belangeloze medewerking aan het Emma-monument, in 
het rosarium aan de Louise de Colignylaan. 

De crisis en de oorlog
In april 1938 adverteert Gerrit voor een tuinmansjongen 
(18-20 jaar) en is daarmee de breuk met broer Piet (20) 
een feit. Naarmate Piet ouder wordt, werd het ondoenlijk 
om met z’n drieën (vader en twee zoons) in één particu-
liere tuin te werken.
Als gevolg van de crisis moet er weer allerlei werk 
worden aangepakt. Jac. werkt eind jaren ’30 onder meer 
als doodgraver van de Hervormde Kerk en drager bij 
begrafenissen. Van deze ‘ondernemersclub’ bestaat een 
groepsfoto:

Entree van de kwekerij met zonnewijzer, de werkschuur links-
achter met pergola en de kas rechtsachter.

Nieuwe Leidsche Courant, 15 juli 1933.
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Dit bord dateert uit 1956, na de overname van de kwekerij door 
Gerrit van zijn moeder Anna, weduwe van Jac. van der Schrier.

het dorp. Zolang de Duitsers nog gelegerd zijn in het 
Zendingshuis (van juni 1941 tot november 1942) gaat de 
verkoop stiekem. 

Ali, de dochter van Gerrit, vertelt: ‘bij ons hingen de 
tabaksbladeren, die in de kwekerij van Opa geteeld 
waren, te drogen. Daarna werden ze gefermenteerd 
en rook je dat: de bladeren werden besprenkeld en 
versneden (gekerfd). Achter ons huis aan de Terweeweg 
is het park van het Zendingshuis. In de oorlog was dat 
gebouw gevorderd en werd gebruikt als ziekenhuis. 
Tussen de middag gingen de dokters die daar werkten, 
uit wandelen en kwamen dan naar ons toe om tabak te 
kopen. Daar hadden mijn vader en moeder een aardige 
bijverdienste aan. Die tabak was door ons verpakt in 
zakjes. Om er sigaretten van te rollen werd bijbelpapier 
gebruikt, omdat er niets anders was: dat papier is mooi 
dun’. Toen ze dat van het bijbelpapier vertelde, keek Ali 
een beetje afkeurend. 

Mijn vader Pieter vertelde mij dat hij bevriend was met 
Chrétien Breebaart. Ze kenden elkaar van school en kerk. 
Verloofde Lena had het niet zo op die vriend begrepen. 
Dat kwam misschien – ontdekte ik onlangs – doordat 
Chrétien in het Oegstgeester verzet zat bij de groep van 
Jacob Key en Theo Talboo. Lena vond dat maar gevaar-
lijk. Zelf werkte zij bij de Duitsgezinde familie Stafleu. 
Talboo en Key werden op 8 maart 1945 gefusilleerd op de 
Leusder heide (Kamp Amersfoort) als vergelding voor de 
aanslag op de chef van de Duitse politie H.A. Rauter.

Ook Jac. overleeft de oorlog niet. Hij overlijdt eind 
januari 1944. De activiteiten worden onder zijn zonen 
verdeeld. Gerrit neemt het beheer van de kwekerij over 
en Piet de activiteiten rondom Sikkens. 

In maart 1956 overleed Anna van Vliet, echtgenote 
van Jac. Het beheer van de kwekerij door Gerrit wordt 
omgezet in volle eigendom (vandaar het bord) en haar 
erven worden uitbetaald. Een bijzonderheid daarbij 
is tot mijn verbazing, dat in plaats van haar dochters 
de mannelijke partners gerechtigd zijn. Eerst enkele 
maanden later dat jaar verandert de wet en worden 
vrouwen in Nederland handelingsbekwaam.

Portret van koster en begrafenisondernemer Van Nieuwkoop met 
zijn dragers, van links naar rechts: Van Nieuwkoop, Van Vliet, 
De Roode (brandstoffen), Van der Schrier (tuinder), Adam van 
der Luijt (vrachtwagens), Glasbergen (winkelier), Andries Nek sr. 
(aannemer), De Leen (winkelier), De Wit (transport), Schoneveld 
(schilder), Dool (bezorger apotheek) en Jan van der Luijt (vracht-
wagens), 30 november 1939.

Aanvankelijk verandert er weinig tijdens de bezetting. 
Er wordt nu ook groente gekweekt en Oma Anna doet 
de verkoop en de administratie. Dat levert goed geld op, 
waarmee wordt gespaard en de lening van de kwekerij 
wordt afgelost. Piet wordt aangemoedigd om vakdi-
ploma’s te behalen, zoals bloemschikken en fruitteelt. 
In 1942 richten Jac. en Pieter een firma op. De nieuwe 
fabriek van Sikkens, op de grens met Sassenheim, wordt 
de grootste klant. In februari 1943 koopt Piet naar vaders 
voorbeeld 7,7 are grond aan de Juffermansstraat en eind 
jaren ’40 verwerft Gerrit 12 are aan de Boonstraat, naast 
het voetbalveld van ASC. 

Tabak gaat in april 1942 op de bon en op de kwekerij 
gaan ze ermee aan de slag. Er is voldoende kennis van 
tabaksteelt en roken wordt nog gezien als gezond. Er 
is wel een kas voor nodig en die van Opa is de enige in 

 Jacobus en Pieter in 1942. 



31

Bronnen
	■ Digitaal Fotoarchief Oegstgeest.

	■ Riet van Dort en Bert Driessen, Oegstgeest in bange dagen 1940-1945.

	■ Krantencollectie, Erfgoed Leiden en Omstreken

	■ Archief Historische Vereniging Oegstgeest.

	■ A. van der Vliet, 75 jaar Leidse Hout, Leidse Historische Reeks 20.

Na de oorlog
In 1960 neemt Gerrit deel aan de braderie. Kort hierna 
wordt hij ernstig ziek en overlijdt in oktober 1962. Gerrit 
heeft geen opvolger in zijn bedrijf en daarom besluit 
Tine de kwekerij te verkopen aan J.J. Maandag. Na hem 
zet zoon Jaap Maandag de kwekerij en het tuinmans-
bedrijf voort.

Eind jaren ’50 kom ik na schooltijd af en toe op de 
kwekerij. ‘In de kas was het stil en rook het er lekker 
naar vochtige aarde. Vanaf de ingang bij de schuur 
groeide er een boom met blauwe druiven langs de nok 
tot aan het andere einde van de kas. Tine was goed in 
het krenten van de druiven’, vertelde Jaap Maandag aan 
mij. In de zomer van 1977 moet Pieter om medische 
redenen na ruim 30 jaar afscheid nemen van de Sikkens 
en hij overlijdt enkele maanden later. Ook hij heeft geen 
opvolger en zijn bedrijfsterrein en aanpalende woning 
aan de Juffermansstraat worden in het voorjaar van 1978 
verkocht.

In 1974 kwam het pand van mijn grootvader aan de 
Kempenaerstraat 43 te koop bij makelaar Proper. De 
laatste gebruiker van dit pand was Dofferhoff met groen-
tenwinkel California. Omdat de verkoop niet vlotte 
(of omdat er meer grond dichtbij beschikbaar kwam), 
besloot Proper helaas om het winkelpand uit 1910 te 
slopen. Tegelijkertijd werden ook de oude barakken 
aan de Terweeweg gesloopt. Op de plaats van de winkel 
kwam de passage en de boekwinkel aan de Kempe-
naerstraat (naast de nog huidige slijterij) met een door-
loop naar de Terweeweg waar het nieuwe kantoor van 
Proper is gebouwd.

In 2010 wordt, in opdracht van de familie Maandag, de 
kas en de werkschuur uit 1933 gesloopt en wordt er voor 
hen een seniorenwoning gebouwd. De woning en omlig-
gende grond wordt ‘Hof van Maandag’. 

Tine en Gerrit lopen langs hun braderiekraam voor de oude 
winkel van Jac. op Terweeweg 48, mei 1960.

Pieter aan het werk bij de Sikkens, 1955.

Sloop van de winkel van Jac., maart 1974.
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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 Historische Vereniging Oegstgeest ontvangen schenking, zoals een foto, een schilderij of een 
briefwisseling; een opmerkelijke verbouwing van een huis; een 100-jarige Oegstgeestenaar; een verenigingsjubileum. Alles kan 
In Beeld gebracht worden zolang het maar iets met de historie van ons dorp te maken heeft.

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@historischeverenigingoegstgeest.nl

I n januari 2020 ontving de werkgroep Genealogie een 
verzoek van mw. Quirine van der Aart, wonend in 
België, om haar te helpen met informatie voor het 

schrijven van de familiegeschiedenis van haar moeder 
Annie de Groot (1916-2018). 
Als dank voor de hulp bij het verzamelen van infor-
matie en speuren naar familieleden heeft de Historische 
Vereniging Oegstgeest op zaterdag 24 april 2021 het boek 
ontvangen uit handen van mw. Quirine van der Aart en 
haar achterneef Koos de Groot. 

Het boek verhaalt over zeven generaties van haar voorou-
ders en begint met drie boerenjongens die in 1723 samen 
twee boerderijen kochten in Zoetermeer. 
Huib de Groot (1819-1869) verhuisde van Zoetermeer 
via Zoeterwoude naar Voorschoten om tenslotte boer te 
worden in Oegstgeest. Hij trouwde in 1853 in Oegstgeest 
met Maria van Steijn. Zijn zoon Koos (1860-1946) trouwde 
in 1887 in Oegstgeest met Krijntje Braasem, werd boer 
op de pachtboerderij van kasteel Endegeest en startte 

Geschenk uit België
Door Nienke Krudde

een melkhandel. Omdat deze boerderij moest verdwijnen 
vanwege de verbreding van de weg van Haarlem naar 
Den Haag kocht hij in 1933 de boerderij Ora et Labora 
aan de Terweeweg. 

Het boek bevat de diverse stambomen en is rijk geïl-
lustreerd met documenten, familiefoto’s, plattegronden 
en foto’s van boerderijen waar familieleden hebben 
gewoond.

In het artikel ’Hoe de melkkar verdween uit Oegstgeest’ 
van José Niekus en Marijke Teppema in Over Oegstgeest 
van mei 2018, kunt u in het kort de familiegeschiedenis 
lezen, verteld door achterneef Koos de Groot, geboren en 
getogen in Oegstgeest. 
Wellicht stimuleert dit boek ook anderen om hun 
familie geschiedenis op papier vast te leggen.
Het boek is opgenomen in de collectie van de Historische 
Vereniging Oegstgeest en in te zien in de bibliotheek 
Oegstgeest via onze archivaris, Herman Oost. 

In Beeld
Quirine van der Aart en Koos de Groot


