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UIT RIJNLANDSE VERENIGINGSBLADEN IV 
Oegstgeest   

Over Oegstgeest. Een uitgave van de vereniging Oud Oegstgeest. Halfjaarlijks tijdschrift, 30e 
jaargang nummer 2, november 2018. 

Eke Poortinga schrijft over Ontstaan en ontwikkeling van de lage 
en hoge jurisdictie in Oegstgeest, deel 2: 1500-1625. De 
middeleeuwers hebben er weer eens een (onnodig) ingewikkelde 
zaak van gemaakt door de hoge heerlijkheid (het baljuwschap) te 
splitsen. Leiden kocht Oegstgeest in 1615 met de lage heerlijkheid 
en de helft van de hoge en stelde daarna alles in het werk om die 
ontbrekende helft, die via zeer ingewikkelde wegen inmiddels bij 
het baljuwschap Rijnland terechtgekomen was, te verwerven. Dat 
lukte uiteindelijk in 1625 en voortaan stelde Leiden zonder 
inmenging van derden de baljuw van Oegstgeest aan. Volgens de auteur werd de eerste 
baljuw Huyg Lottenz. Gael, die wel enige ervaring gehad zal hebben, want zijn vader was erg 
lang schout van Leiden, tot hij in 1619 aan de dijk gezet werd. Maar mogelijk vanaf 1615 tot 
in ieder geval op 4 juni 1620 was die Loth Huygensz. Gael baljuw van Oegstgeest. 

Carla de Glopper-Zuijderland verzorgt al vele jaren een rubriek Uit het archief gelicht. Dit 
keer gaat het over Vaccinatieplicht. In 1823 kregen alle gemeenten in Zuid-Holland een 
aanschrijving van de provincie dat het Zijne Majesteit (Willem I) behaagd had om te bepalen 
dat onderwijzers geen kinderen mochten accepteren die niet gevaccineerd waren met de 
koepok-inenting. Dat werd aanvaard door Cornelis Vis en Catharina van Egmond; die 
schoolhouderesse tekende een in extenso afgedrukte verklaring op 20 april 1825.  Als 
illustratie dient een leuk ‘pokkenbriefje’ uit 1873. 

Door Onno Koerten worden Endegeest en zijn bewoners, 1300-1900, behandeld. Omdat 
Endegeest in 2018 veel aandacht trok, vooral door een expositie in het kasteel tijdens de 
Open Monumentendag met daarbij de beroemde ‘schaal van Oegstgeest’, worden de 
personen die op deze plek gewoond hebben nader belicht, althans enkelen daarvan. Zoals 
de oudst bekenden, genoemd in een oorkonde van 1307, gedateerd op St. Sherde midde 
Maert. Te vrezen is dat werkelijk niemand die ooit de datering van oorkonden bestudeerd en 
omgerekend heeft, van zo’n heilige gehoord heeft. Denkelijk heeft de auteur die dat in de 
achttiende eeuw schreef een leesfout begaan en stond er St. Gherde, Gertrudis van Nijvel, 
wier feestdag 17 maart is. Ook wordt een verlijbrief uit 1740 uitvoerig behandeld. 
Uiteindelijk werd Endegeest in 1896 voor f 75.000 aan de gemeente Leiden verkocht. 

Een van die bewoners wordt nog eens extra besproken door Rico Sneller. In Descartes op 
Endegeest behandelt hij de periode 1641-1643 toen René Descartes (1596-1650) hier 
gewoond heeft. Dat was nadat hij een jaar (van 7 mei 1640 tot maart 1641) in Leiden 
gewoond had, vermoedelijk op Rapenburg 21 (zie daarvoor: Leids Jaarboekje 1967, 29-54). 

Vervolgens hebben Inge Harkema en Dineke Peddemors Kees Videler geïnterviewd over de 
wederopbouw in Oegstgeest. Hij was mede-eigenaar van De Tegelhandel in Leiden vanaf 
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1946; zijn compagnon Bartele Bakels bezat daar sinds 1942 een tegelhandel, maar had er 
geen papieren voor en Videler had die wel. Het bedrijf stond aanvankelijk aan de Oude Vest, 
maar verhuisde in 1970 naar nieuwbouw aan de Bloemistenlaan, ontworpen door 
Bouwbureau J. Bakels en W. Ouwerkerk . Videler woonde vanaf 1949 in het nieuwbouwpand 
Grunerielaan 44 in Oegstgeest. In een interview op 11 november 2015, , vertelde hij vooral 
over alle bouwactiviteiten in die buurt en ook over de bewoners daar. Hij overleed kort 
daarna op 7 december 2015. 

Door Freek Lugt wordt in Klooster Mariënpoel (deel 3) de geschiedenis van dat 
nonnenklooster (1427-1572) uitgebreid behandeld; in deze aflevering vooral het leven van 
de nonnen. Grondig maar zeer leesbaar en verhelderend. 

Hierna komt Sylvia Braat aan het woord in Een vrouw in de gemeenteraad, een novum voor 
Oegstgeest. In 1946 was Gerda Alida Kramers-de Vlaming Pleysier (1897-1980) de eerste. 
Hoewel zij haar mannetje stond in woord en daad, was zij tot zijn overlijden in 1951  ook de 
vrouw van prof. J.H. Kramers, die Arabisch, Turks en de islam als zijn interessegebied had. Zij 
bleef van 1946-1957 en 1958-1962 raadslid. 

In zijn vaste rubriek Iets Lugtigs van de al genoemde Freek Lugt bespreekt hij What’s in a 
name? een passage in het Chronicon van Johannes a Leydis uit de vijftiende eeuw. Die 
vertelt daarin over Britten die een zeer goed versterkt fort in Katwijk gebouwd zouden 
hebben, genaamd Britton, zo rond 550 na Chr. Dit zou de later zo bekende Brittenburg 
geweest moeten zijn. Alleen kan men dan tegenwerpen dat daar ter plekke wel Romeinse 
zaken gevonden zijn, maar geen vondsten uit ca. 550 – die zijn wel elders in Katwijk en 
omgeving gevonden.  

Jacques Thorn en Dineke Peddemors schrijven over 500 jaar na Luther. Reformatie in het 16e 
eeuwse Oegstgeest (deel 2). De billen van de pastoor als spiegel van tolerantie. Oegstgeest 
was er niet bepaald vroeg bij waar het de stichting van een hervormde gemeente betreft; 
pas in 1593 kwam die tot stand en toen moest de katholiek gebleven Heer (geestelijke) 
Hendrick (Anthonisz.) Paets als schoolmeester zijn woning ontruimen om de nieuwe 
predikant te huisvesten. Hij overleed in 1598 (andere bronnen spreken van 1601; hij was 
geboren ca. 1536) en zijn opvolger was een ex-monnik uit Dordrecht, Willem de Lange. Deze 
had 16, 17 of wel 18 jaar in Leiden gewoond (goed rekenen kon hij kennelijk niet) en was 
daarna als onderwijzer werkzaam geweest in Wassenaar. Daar kreeg hij ruzie met de 
plaatselijke predikant, en daarbij zou De Lange een gebaar gemaakt hebben in de geest van: 
daar veeg ik mijn achterste mee af. Dat vatte de predikant als een zware belediging op, en 
dat kon je in die tijd niet zomaar over je heen laten gaan. Het in 1603 voor het Hof van 
Holland gestarte proces schijnt doodgebloed te zijn, maar uit de weinige bewaard gebleven 
papieren is toch wel een leuke ‘jalousie de métier’ af te leiden, en vooral ook de toestanden 
in Oegstgeest: volgens de vroedvrouw werden vrijwel alle kinderen katholiek gedoopt, door 
Paets en de Lange, en zelfs door de dominee gedoopten werden nog wel eens door hen 
opnieuw gedoopt. Het clubje protestanten kan in die tijd niet veel groter geweest zijn dan 
een Gideonsbende, en dan zelfs nog een waar de leden regelmatig in twijfel stonden door 
wie zij hun kinderen zouden laten dopen en bij wie ze naar school zouden gaan. 
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Sassenheim 

De Aschpotter, 22ste jaargang, nr. 43 – november 2018. Uitgave van de Stichting Oud 
Sassenheim, opgericht op 8 februari 1990 voor cultuurhistorisch onderzoek en behoud 
cultureel erfgoed. 

Het blad opent met Even voorstellen: Aad van der Geest. Deze 
coördinator van de Werkgroep Historie is nu ook lid van het 
stichtingsbestuur geworden (en is ook bekend als lid van de redactie 
van Rijnland Geschiedenis). Hij vertelt over hoe hij tot de historie 
gekomen is, of hoe die historie hem bijna helemaal in beslag genomen 
heeft. Vooral naamkunde (plaatsnamen met een Indo-Europese, 
Keltische of Germaanse oorsprong) boeit hem sterk. Dat hij dus 
voorzitter van de werkgroepen Historie en Archeologie zou worden, 
ligt dan voor de hand.  

Gijs Overvliet onderzoekt de in een filatelistenblad gepubliceerde Een opmerkelijke 
postwissel uit 1912. Die werd vanuit Utrecht gezonden aan G. Kruijff op Casa Reale 
(verwijzend naar het Oude Koningshuis) in Sassenheim. Mr. Gerard Kruijff (1864-1921) wordt 
uitvoerig behandeld, zelfs compleet met een genealogisch schema en een hint op een 
familieruzie; leuk om te lezen.  

Door Margrit Tibboel wordt de biografie van Jan van Velzen geschreven: 
Weltevreden/Kastanjelaan: ‘We hadden er een absoluut gelukkige jeugd’. En dat ondanks 
het feit dat Jans vader al vroeg overleed, een nare tijd in de oorlog en het harde werken 
daarna als kolenboer en bloembollentransporteur. Aad Scholten bespreekt Kunstwerken 
langs de openbare weg (2), en Irma Ooijevaar Bruggen: de namen en de verhalen. In de 
hele gemeente Teylingen was vóór 2011 van slechts één brug de naam officieel vastgesteld. 
Hier worden die in Sassenheim besproken, waar in 2017 naamborden werden aangebracht: 
de Houtvesterbrug, Concordiabrug (uit 1951), Hoogelandsbrug (van kort na 1960), 
Klinkenbergerbrug (1937), Stenenbrug en Weteringbrug (1997). 

In de 24e aflevering van de reeks Sassenheim, Toen en Nu, behandelen Aad Scholten en 
Frans van der Wiel straatnamen: de Rusthofflaan (1). Deze ligt in de buurt van het park 
Rusthoff, aangelegd door tuinarchitect J.D. Zocher. Pand na pand wordt besproken, zij het in 
zeer grote lijnen en vaak per blok.  

Door Jaap Bergman wordt in Sassenheim: emigratie in de jaren 1883 t/m 1944 en 1945 t/m 
1965 het landverhuizen eerst zeer algemeen en uitgebreid beschreven, en daarna de 
getallen van Sassenheim gegeven: in de periode 1896-1944 350, waarvan velen naar 
Duitsland en de USA, maar ook naar Groot-Brittannië, Indië en België. In de periode 1945-
1965 waren dat er maar liefst 1154, onder meer naar Canada, de USA, Duitsland, Australië, 
Nieuw-Zeeland, Indonesië en Groot-Brittannië. Het eindigt met een oproep wie een 
verklaring heeft voor de emigratie van 38 personen in de jaren 1942 en 1943 naar de USA en 
Groot-Brittannië; dat was toch onmogelijk?  
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Aad Lelijveld haalt in Portret uitgelicht. Bekende en minder bekende Sassenheimers voor de 
camera dit keer Johannes Adrianus (Arie) van der Voort naar voren. Deze bollenman was 
geboren te Sassenheim op 27 december 1880, verbleef in de oorlogsjaren in Engeland en 
keerde ziek naar Nederland terug, waar hij op 25 juni 1945 in een ziekenhuis in Leiden 
overleed. 

En dan de meer gebruikelijke rubrieken: Wie weet het? (foto’s met vragen daarover), een 
boekbespreking en een verhaal over de expositie Openbaar vervoer in de Bollenstreek in 
het ‘clubgebouw’ De Coy (Kagerdreef 72). Al met al een zeer gevarieerd nummer. 

Warmond 

De Hekkensluiter 30. Jaargang 15 (2018) nr. 2.  

Wim Slingerland trapt af met Iets over de familie van de Warmondse 
schoolmeester Hendrik de Haaij, voordat hij in Warmond tot 
onderwijzer werd benoemd. Deze Hendrik werd geboren in  1807  in 
Leiden als zoon van Johannes Jansz. de Haaij en Maria Zachariasdr. 
Rozendaal, die op 22 februari 1800 in Leiden getrouwd waren. Beide 
families worden uitvoerig besproken. Het verhaal gaat dus helemaal 
over Leiden, maar is dan ook nog maar het eerste deel van het 
grotere verhaal; Warmond komt ook nog wel aan de orde. Hendriks 
zus Anna trouwde met de ondermeester Evert de Groot, die eerst in Wassenaar, daarna in 
Oude Wetering en uiteindelijk in Leiden carrière maakte. Deze moet dan ook een grote rol 
gespeeld hebben in de beroepskeuze van Hendrik. Die werd eerst ondermeester in 
Wassenaar. In 1836 werd hij meester in Katwijk aan den Rijn en toen kort daarop de 
Warmondse schoolmeester Jan van Leeuwen op 7 april 1836 overleed, was hij meteen 
geïnteresseerd. Hoe hij daar benoemd werd, zal de volgende aflevering wel aan het licht 
brengen. 

Anja Schrage behandelt in Het Oude Raadhuis van Warmond naar aanleiding van het 150-
jarig bestaan daarvan vooral de stichter, Abraham Nederburgh, Warmonds burgemeester 
van 1851 tot zijn dood in 1903 stond (!). Meteen na zijn benoeming ging de Raad niet meer 
in de dorpskroeg De Stad Rome vergaderen, al is onbekend waar dan wel precies. Maar toen 
in 1860 een Heerenhuis met grote tuin en koepel etc. publiek verkocht werd, was 
Nederburgh de koper voor 7083 gulden. Dit perceel besloeg het hele terrein tussen 
Dorpsstraat, Herenweg, Vrouw Bakkersdam en Burgemeester Schölvinckstraat. Door de 
Leidse architect Th. Molkenboer (1796-1863) werd er een school met onderwijzerswoning 
gebouwd. Daarna was het de beurt aan een Raadhuis (met arrestantenlokaal, secretarie etc.) 
ontworpen door de Leidse architect en aannemer J. van Lith jr., met medewerking van een 
andere Leidse architect, Carel Blansjaar. In 1867 werd het in gebruik genomen. Onder 
burgemeester Schölvinck groeide het ruimtegebrek en toen de Villa Welgelegen aan de 
Herenweg van mw. Sander verworven kon worden, werd dat het nieuwe raadhuis. Het Oude 
Raadhuis bleef gemeente-eigendom en kreeg tal van functies als stempellokaal, school, 
distributiekantoor, bijkantoor van een bank en gewoon kantoor. In 1994 werd het onder 
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leiding van architect F. Robers grondig gerestaureerd en dient thans ook (weer) als 
trouwlocatie. 

Toen Ineke Jansen-Jonker een wandeling door Overveen maakte, werd haar aandacht 
getrokken door een opvallend pand, smederij Plukker. In Korporaal Thomas Weijers legt zij 
haarfijn uit wat die korporaal met Warmond van doen had. Hij was schuurbaas, maar werd 
eind 1939 gemobiliseerd en gelegerd in Overveen. Zij concludeert dat Plukker een bekend 
dorpsfiguur in Overveen was, waar Weijers vriendschap mee gesloten had, tot hij in maart 
1940 naar Vught overgeplaatst werd. Na de oorlog was Weijers weer schuurbaas, ziekzoeker 
en gemeenteraadslid van Warmond; hij overleed in 1999 in Huize St. Liduina aldaar.  

Mathieu Fannee legt uit Hoe de sterfdata van de middeleeuwse heren van Warmond ons 
beeld van de geschiedenis bepalen. Het overlijden van Heer Jan van den Woude is 
vastgelegd in een soort ‘gedenksteen’ op perkament in een cartularium van een door hem 
gesticht klooster en luidt daar 9 oktober 1417, maar in een al even geloofwaardig 
memorieboek van datzelfde klooster staat 7 oktober 1417. Grotere verschillen bestaan er 
t.a.v. het overlijden van zijn vader Jacob XIV van den Woude; genoemd werden 1389 en 
1395. Het blijkt 1393 te zijn. En had die een zoon Jacob XV? Fannee heeft op de hem eigen 
uiterst grondige manier uitgezocht en zeer aannemelijk gemaakt dat Jacob XIV wel een zoon 
Jacob had, maar dat die nooit Heer van Warmond geworden is, want hij moet vóór zijn vader 
gestorven zijn. Ook moest er nog een ander vuiltje weggewerkt worden: de bewering van 
sommige auteurs dat het Huis te Warmond in 1393 verwoest zou zijn omdat Jacob XIV een 
van de samenzweerders bij de moord op Aleid van Poelgeest en Willem Cuser geweest zou 
zijn. In een uiterst scherpzinnig betoog wordt die vermeende verwoesting rechtgezet: daar is 
geen enkel bewijs voor, en integendeel: Jacob XIV, al overleden vóór de wraakactie tegen de 
moordenaars in gang werd gezet, moet juist een grote steun geweest zijn voor graaf 
Aelbrecht van Beieren. 

De Zilk (Noordwijkerhout) 

Terra Salica. Stichting Genootschap “Oud de Zilck”, 2018, jaargang 17 nr. 1. 

In dit qua formaat kleine maar fijne blad wordt Ria van der 
Blom, juf voor het leven, geïnterviewd door Elly van der Voorn-
Nederstigt. Zij is geboren in 1936 in Hillegom, maar woonde 
sinds 1939 in De Zilk. Na de oorlog overleefd te hebben, 
waarover een en ander meegedeeld wordt, vond zij haar 

roeping in het onderwijs. Als juffrouw aan de RK lagere school aan de Kerkstraat in 
Noordwijkerhout hebben vele generaties kinderen haar meegemaakt; zij woonde daar ook 
veel jaren, maar is nu weer een vaak geziene inwoonster van De Zilk.  

Jan Duivenvoorde behandelt in Breeland de geschiedenis van een gebiedje aan de 
Zilkerbinnenweg, dat al voor het midden van de zestiende eeuw ontgonnen is en waar de 
familie Van der Laen een boerderij bezat. Via Haesje Willemsdr. van Foreest, die in 1584 
eigenares werd, kwam het door het huwelijk van haar dochter Adriana Gerardsdr. van Hulft 
aan Frans Cousebant en bleef toen tot 1822 in die Haarlemse familie; pachters waren enkele 
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generaties Akersloot. Sinds 1896 was eigenaar de familie Van Haaster, die langzaam 
omschakelde  naar bollenland.  

Door Theo van Gijlswijk wordt de lokale politieke partij Een Zilker Partij (EZP), opgericht in 
1974 behandeld. Meteen na de verkiezingen van 1974 kwam die partij met drie zetels in de 
Gemeenteraad van Noordwijkerhout. Tal van voorzieningen werden daarna tot stand 
gebracht. Het succes was zo groot, dat in 1986 de twee zittende raadsleden er een punt 
achter zetten, waarna de beweging in elkaar zakte. 
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