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Voorwoord
In juni 2000 hebben wij, bewoners van de Grunerie in Oegstgeest, het 50-jarig
bestaan van de buurt gevierd. Omdat onze buurt in de jaren vijftig grotendeels
gebouwd werd voor de opvang van repatrianten uit het toenmalige NederlandsIndië gaven we ons feest een Oosters tintje en noemde het de "PASAR
GRUNERIE".
Op de feestdag zelf organiseerde het buurteomité een Indische markt met
Indische producten, limonade, spekkoek en soorten kroepoek, bijzondere
sausjes en sambals. De bewoners uit de buurt bemanden kraampjes met
pottenbakkersproducten, patchwork en quilt artikelen, tweedehandskleding,
curiosa etc. Er was een demonstratie tiffany glaswerk maken, optredens in
Indische stijl, een fototentoonstelling met historie van de buurt vanaf het begin
tot aan het heden en spelen voor de jeugd. De dag werd besloten met een
Indische barbecue.
Met name de fototentoonstelling over de buurt maakte het nodige los en bracht
een stel aanwezigen er toe om over de buurt een jubileumboek te gaan maken.
In grote lijnen verhaalt het boekwerkje over het ontstaan van onze buurt: van
de vorming van strandvlaktes en strandwallen tot en met de bouw in de jaren
vijftig. Daarna gaat het verder met artikelen over onder andere "Huize de
Grunerie": de oorsprong van huis en landgoed. In het boekje verder artikelen
over "Problemen in de buurt", "Herinneringen van bewoners", "De
buurtverening", "Het groen en de vogels in de buurt", "De straatnamen" en
uiteraard "Het Jubileumfeest in 2000". Het geheel wordt ondersteund met wat
foto's en krantenknipsels.
Onze dank gaat uit naar de Gemeente Oegstgeest en allen die het nodige hebben
bijgedragen om de uitgave van dit boekwerkje mogelijk te maken.

Maart 2003
Gemma Broekstra
Ben Verhoeve
Peter van de Wetering
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1. Geschiedenis
1.1 De grond onder onze voeten
Wie in onze buurt wat in de tuin aan het graven is, merkt dat de bodem op veel
plekken bestaat uit puur zand. En wie wat wil laten verbouwen is natuurlijk
erg blij met de mededeling dat er "op staal" dat wil zeggen zonder heien, gewoon
op een fundering, kan worden gebouwd. Om te begrijpen hoe dat zand hier, op
toch enige afstand van het duingebied, is gekomen, moeten we zeker 20.000
jaar teruggaan in de tijd.
Nederland was toen, tijdens de laatste ijstijd, onderdeel van een grote
poolwoestijn. IJs lag er hier niet maar het landschap bestond uit een grote
stuivende zandvlakte op een permanent bevroren ondergrond.
Dit zand is nu nog te vinden op ongeveer 18 meter diepte en vormt de stevige
laag waarin bij bouwwerken in de ons omringende gebieden geheid moet
worden. Dat er in onze Gruneriebuurt niet geheid hoeft te worden, zal hierna
duidelijk worden.
Vanaf20.000 jaar geleden begon de ijstijd in hevigheid af te nemen, het ijs van
de landijskappen begon te smelten en het westelijk gedeelte van wat nu
Nederland is, liep tot de Utrechtse heuvelrug vol water.

Tijdens de laatste ijstijd was Nederland onderdeel van een uitgestrekte poolijswoestijn.
Vanaf ongeveer 20.000jaar geleden ging het landijs smelten.De zeespiegel steeg meer dan
100 meter en de Noordzee liep vol
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Vorming van strandwallen
In de toen ontstane zee lag echter een ondiepte, vóór de huidige kustlijn (grof
gezegd van Den Helder tot Hoek van Holland). Op die plek ontwikkelde zich
7000 jaar geleden een stel zandbanken met daarachter, dus op de plek waar wij
nu wonen, een waddenzee.
De zandbanken werden in de duizenden jaren daarna afgebroken en het zand
werd opnieuw afgezet maar nu meer naar het oosten. Daar vormde het een
stelsel van richels ofwel strandwallen. Eerst een strandwal op de plaats waar
nu Rijswijk, Voorburg, Veur en Voorschoten zijn te vinden. De Veurse Straatweg
met daaraan het landgoed "Duivenvoorde" ligt op deze wal. Daarna meer
westelijk een tweede strandwal die loopt vanaf de oude stadskern van Den
Haag tot Den Deyl bij Wassenaar, met daarop de Rijksstraatweg en het landgoed
"De Horsten".
Ten noorden van Leiden ontstond in die tijd een ingewikkelder strandwallencomplex met daarop: Rijngeest, Endegeest, Oegstgeest, Poelgeest, Warmond,
Sassenheim, Lisse, Hillegom en tenslotte Haarlem.
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De Dorpstraat/Rhijngeesterstraatweg in Oegstgeest ligt op een van deze wallen
in dit complex, de wal die dus de oorsprong van de bodem in onze buurt vormt.
Heien in onze buurt is dus vrijwel overbodig, onze huizen staan stevig op de
resten van wat eens een strandwal was. In ons geval dus een vrij smalle strook
in de lengterichting van de Rhijngeesterstraatweg.
Een volgende generatie strandwallen onstond tot 3000 jaar geleden nog meer
naar het westen; daarop zijn nu te vinden: Loosduinen, Scheveningen,
Wassenaar, Rijnsburg en Voorhout. Dit hele stelsel van strandwallen werd
onderbroken door de uitmondingen van rivieren, in onze buurt natuurlijk de
Oude Rijn.

Strandvlaktes
Tussen de strandwallen lagen vlaktes, ze stonden vaak onder water en werden
steeds meer afgesloten van de zee, zodat er tenslotte veen en later moerasbos
in ging groeien. Zo'n veengebied is nu te zien in het gebied tussen Wassenaar
en Voorschoten.
Zo was dus een karakteristiek strandwallenlandschap ontstaan, van afwisselend
stroken zand en veen. Bewoning, wegen en akkers waren te vinden op de
zandige, relatief hooggelegen strandwal; de later vaak tot weiland ontgonnen
moerasbossen op de lager gelegen strandvlakten.
Het gebied tussen Rijnsburg en Oegstgeest, nu de Elsgeester- en
Kamphuizerpolder, is zo ontstaan door inpoldering van het vroegere
veengebied. Bij het in cultuur brengen van het gebied speelde het klooster van
Rijnsburg een belangrijke rol. Onze buurt ligt dus op (de restanten van) een
strandwal, de grens naar het lager gelegen poldergebied wordt nu bepaald door
de sportvelden en de A-44.

Afbraak en afgraven
Ongeveer duizend jaar geleden veranderde het klimaat en ook de stroming van
het zeewater. De buitenste strandwallen werden afgebroken. Het vrijkomende
zand werd oostwaarts geblazen, over het strandwallenlandschap heen, niet
alleen over de wallen, maar ook over de tussengelegen vlakten. Vlakbij de
kust begon toen de vorming van de huidige (jonge) duinen, maar ook daarachter
gelegen veenlagen werden bedekt met zand.
Toen een aantal jaren geleden de sportvelden van UDO werden aangelegd
onstond er in de buurt commotie. Deskundigen vreesden dat ontwatering
van het terrein zou leiden tot inklinken van de onderliggende veenlagen.
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Maquette van het landschap in onze omgeving rond het jaar 700. Hierop is goed het
patroon van de strandwallen te zien. De maquette staat opgesteld in het Rijnsburgs
Museum

Hierdoor zouden woningen, met name in de Willibrordlaan, kunnen
verzakken. Aan de oppervlakte was immers niet meer te zien of er op
een plek sprake was van een (restant van) een strandwal of van een met
zand bedekte veenlaag.
Een laatste fase in de bodemontwikkeling is veroorzaakt door het afgraven
van de strandwallen tot een bepaalde hoogte boven het grondwaterpeil. Het
zand werd gebruikt in de stedenbouw en de overblijvende grond, geestgrond
genaamd werd in onze omgeving vanaf 1830 in cultuur gebracht voor de
opkomende bollenteelt. Het einde van de bollenteelt in onze omgeving was
tevens het begin van de bouw van de Gruneriebuurt in het begin van de jaren
vijftig.
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Kaart uit 1615 van de Gemeente Oegstgeest. De Haarlemmertrekvaart die rond 1657
werd gegraven, is naderhand op deze kaart ingetekend. Aan de Pastoorswetering is de
"Grunerye " te zien
13

1.2 De gemeente Oegstgeest
Oegstgeest behoort tot één van de vroegst bewoonde plekken van ons
kustgebied. Achter de jonge zeeduinen kon men hier op de geestgronden
betrekkelijk veilig wonen, zonder voortdurend overstromingsgevaar.
De naam Oegstgeest verwijst naar de geestgronden, die overigens in de
zeventiende eeuw werden afgegraven ten behoeve van de stadsuitbreiding van
Leiden. Over de herkomst van 'Oegst' bestaat onduidelijkheid. De naam werd
in het verleden ook vaak gespeld als Oostgeest en zou dus kunnen verwijzen
naar de geografische ligging van ons dorp: ten oosten van de geestgronden.
Het is niet zeker of het grondgebied van Oegstgeest na de Bataafse nederzetting
uit de tweede eeuw na Chr. constante bewoning heeft gekend. In de negende
eeuw stond op de plaats van het huidige Groene Kerkje een, volgens de legende
door Willibrord gewijd, kerkje. De aanwezigheid van dit kerkje doet vermoeden
dat zich hier een voor die tijd tamelijk omvangrijke bevolking bevond.
Van de elfde tot de veertiende eeuw heeft Oegstgeest een periode van
vooruitgang beleefd, die werd onderbroken toen Leiden als stad opkwam. Door
belemmering 'van nering en ambacht' en het weren van bebouwing op zekere
afstand van de stad Leiden werd Oegstgeest in zijn ontwikkeling gestuit. De
ambachten Oegstgeest en Poelgeest werden, omdat zij door de achteruitgang
van de bevolking hun belasting aan de graaf van Holland niet meer konden
voldoen, in 1399 verenigd en tot 1 september 1858 officieel altijd samen
genoemd.
Rond 1500 was Oegstgeest een armoedig plaatsje met slechts veertig woningen.
De bewoners hielden zich vooral bezig met landbouw en veeteelt op gronden
die meestal eigendom waren van grote abdijen en kerken of van adellijke heren
of rijke poorters uit Leiden. Dit zou nog eeuwen zo blijven.
Aan het begin van de negentiende eeuw telde het toen uitgestrekte Oegstgeest
slechts zo'n achthonderdvijftig inwoners. Rond 1900 bepaalde de
bloembollencultuur mede het aanzien van de omgeving van het dorp. Grote
delen van het grondgebied van de gemeente werden vanaf eind negentiende
eeuw door de stad Leiden geannexeerd.
Voor de eerste annexatie van 1896 telde de gemeente circa 4300 inwoners. Het
geleden verlies werd binnen twaalf jaar goedgemaakt. Oegstgeest maakte een
stormachtige ontwikkeling door, van agrarische gemeenschap naar
forensenplaats. Als de nieuwe wijk Poelgeest is volgebouwd zal het inwonertal
van Oegstgeest zo'n 22.000 bedragen.
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De Dorpsstraat in de jaren '40. Heel vaag is aan de linkerzijde onder de bomen de
toegang naar het Huis "de Grunerie " te zien

1.3 Huize 'De Grunerie'
Tot in 1950, toen de bouwactiviteiten in de buurt al in volle gang waren, stond er
aan de westzijde van de Dorpsstraat, tussen de huidige Utenwaerdelaan en de
Van Wassenaerlaan, in een toen nog landelijke omgeving, een verwaarloosd en
scheef-gezakt ijzeren inrijdhek met op de posten in doorgeroeste letters de naam:

"Huize de Grunerie ".
De oprijlaan erachter was toen al aan de graafactiviteiten ten prooi was gevallen.
Maar deze leidde ooit naar het nu nog bestaande oude huis dat, wat onwennig
tussen veel nieuwere huizen, staat te dromen van een rijk verleden.
Tot 1830 maakte dit huis deel uit van een aanzienlijke buitenplaats, met een
fraai aangelegd park. Rond 1945 was hiervan nog maar een klein gedeelte
over. Het lag met wat geboomte, struiken en een grasveldje aan het begin van
de oprijlaan, tussen de bollenvelden van de familie Zeestraten. Aan de voorzijde
van het huis bevond zich een vijver, wellicht een restant van een oude slotgracht.
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"De Grunerie ", tussen de bollenvelden

De oorsprong van huis en landgoed

Hiervoor moeten we teruggaan naar het begin van de 17e eeuw. In de laatste
periode van de tachtigjarige oorlog, tussen 1634 en 1637 kocht een zekere
Marcus Mamuchet hier "drie morgen, zeshonderd roeden land, gelegen tussen
de Pastoorswatering en de Heereweg (nu de Dorpsstraat), tegenover
D'Olyphant".
Den Ouden of Swarten Olyphant, een herberg gelegen aan de noordzijde
van de Bijdorplaan, op de hoek van de Dorpsstraat. Vóórdat deze herberg
in het bezit kwam van de familie Mamuchet, was ze in gebruik bij de
Schout en de Schepenen, om recht te spreken. Voor de herberg stond tot
1652 dan ook een geselpaal.
Rond 1640 liet de broer van Marcus, Johan Mamuchet, Heer van Houdringe,
afkomstig uit Henegouwen op die grond een kasteel bouwen en een park
aanleggen.
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Blik over de vijver bij Huis "de Grunerie ", gezien richting de Dorpsstraat

Het bezit kreeg de naam "Grunerie", naar het gelijknamige landgoed bij
Escanafïles in Henegouwen, dat in bezit van de familie was geweest.
In de "Beschrijving van de Stadt Leyden, deel I I " (van Mieris) wordt "de
Grunerie" vermeld als:
"Een deftig gebouw - 'De Greunerije' - geheten, met torens en andere
versterking in het midden zijner graften gelegen". Ook het "Kasteelenboek
van Rijnland" noemt het kasteel als versterkt slot. Het heeft echter nooit
defensieve betekenis gehad, veel eerder was het een schertskasteeltje. Op een
anonieme tekening uit de 18e eeuw (prentenverzameling van het gemeentearchief te Leiden) is het afgebeeld.
Johan Mamuchet, getrouwd met Margaretha Pellecorn, vrouwe van Lauwerecht
(bij Utrecht) breidde door aankoop zijn bezittingen in Oegstgeest uit. Zo kocht
hij o.a. een boerderij, die grensde aan wat nu Dorpsstraat 53 is, en enkele
percelen teelland in de omgeving van de Voscuyl.
Het echtpaar Mamuchet schonk in 1663 een preekstoel met twee familiewapens
aan de Groene Kerk. Hun zoon Jan Frederik, Heer van Houdringe, schonk
later een gebrandschilderd raam met familiewapen.
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Prent met afbeelding van "de Grunerie ". Het origineel bevindt zich in het Rijksprentenkabinet in Leiden

De boerderij Wilthoef (zuidelijk van de Grunerie) kwam in de 18e eeuw ook in
het bezit van een volgende eigenaar van de Grunerie.

Afbraak en nieuwbouw
Het kasteel werd afgebroken rond 1750 en op dezelfde plaats bouwde de
toenmalige eigenaar, Jan André van Westrenen, Heer van Sterkenburg, het nu
nog altijd bestaande karakteristieke witte gebouw.
De vervanging van het kasteel door het landhuis is beschreven als een
verandering ten goede, met name omdat het landhuis veel beter in het landschap
zou passen dan het namaakkasteel van Johan Mamuchet.
Bij zijn dood in 1790 kreeg de dochter van Van Westrenen, Alida Jacoba, het
landgoed. Bij de boedelscheiding werd het bezit met de daarbij behorende
kapitale boerderij (dat moet de Wilthoef zijn geweest) geschat op f. 22.000,-.
In 1805 liet deze Alida Jacoba van Heeckeren, geb. Van Westrenen, vrouwe
van De Grunerie, De Grunerie en De Wilthoef apart verkopen. Een situatieschets
van het landgoed (zonder Wilthoef) toen +/- 3 ha groot, geeft een indruk van
het buiten zoals dat was:

21

Het Huis "de Grunerie "

"De zeer fraaie buitenplaats met fraaie inrichtingen. Verder o.m. een
koetshuis, paardenstalling, knechtenhuis, kapitaal schuitenhuis,
watermolen, tuinmans-woning, zomerhuis, schuur en nieuw vinkenhuis.
Met houtbossen, lanen, plantagiën van vreemde gewassen en boomgaard".

Het einde van het landgoed
Het buiten werd verkocht aan Engelina Brethauer, voor f. 48.000,Begin 19e eeuw krijgt het landgoed een ander aanzien. De ongunstige tijden na
de Franse overheersing zullen wel een beletsel zijn geweest voor het
voortbestaan van "de Grunerie" als buitenplaats.
In 1829 werd Jan Dobbe van Bergen, metselaar en waard in "Het Wapen van
Oegstgeest" eigenaar. Het park werd toen omgezet in cultuurgrond voor
bloembollen en in plaats van bezitting voor mensen met klinkende namen en
titels werd het een domein van kwekers, vermoedelijk ononderbroken tot na
de 2 e Wereldoorlog. Het huis "de Grunerie" zelf is een groot gedeelte van de
vorige eeuw in gebruik geweest als pension. Een stukje bos tussen oprijlaan
en oude dorp is tot de hongerwinter van 1944 bewaard gebleven.
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De Grunerie rond 1900, voorzien van allerlei aanbouwen

Met de bouw van de buurt kwam een eind aan het landgoed, tegelijk of eerder
met het verdwijnen van oude percelen oostelijk van de Dorpsstraat.
Al staat het gebouw niet op de monumentenlijst, gelukkig is het voor ons als
herinnering aan vroegere tijden, bewaard gebleven. Een tijdlang was het zelfs
eigendom van "Standaardbouw", die het wilde slopen. De dochter van de laatste
bollenkweker, Mej. M.C.Zeestraten heeft dit kunnen voorkomen. In de
herinnering leeft zij voort als "Tante Zus", een markante persoon die zich door
de straten van Oegstgeest voortbewoog op een ouderwetse damesfiets.
Een laatste opmerkelijke grondtransactie vond plaats rond 1967. Een voormalig
planter uit Indonesië, de heer Hölscher, die in de Grunerielaan woonde, verkocht
bollengrond rond Huize de Grunerie. Op dit terrein zijn later de drie bungalows
gerealiseerd.

Herstel
In de jaren '70 en '80 van de vorige eeuw raakte het pand in een steeds slechtere
toestand en was op een gegeven moment in gebruik als studentenhuisvesting.
Vrijwel niemand, zelfs niet bij de gemeente, realiseerde zich dat het om een
bijzonder gebouw ging, het leek een verwaarloosde bende.
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Toen wederom sloop dreigde, nu ten behoeve van de bouw van bungalows,
hoorde de huidige bewoonster bij toeval van het bestaan van het huis. Zij
wilde afbraak van een gebouw met zo'n rijke historie in ieder geval voorkomen.
Ook zag ze het unieke van de plek als woonlocatie. Bij de aankoop (in 1984)
verleenden de erven van de familie Zeestraten alle medewerking. Toen volgden
jaren van renovatie, waarbij veel zelf werd gedaan, een enorme klus. Pas daarna
kon worden gewerkt aan de inrichting, die het huis zijn bijzondere karakter
heeft teruggegeven.
In 1986 kreeg "de Grunerie" aandacht in enkele tijdschriften (o.a. Libelle en
Wonen) waarin zowel het wonen op een oude buitenplaats als de heel geslaagde
herinrichting ervan aan de orde kwamen.

PENSION „BE GfêUNEW • ©EGSÏGEESÏ, TEIEFOON 272
RUSTIG PENSION
met Bosch en Tuin.
RIANT

UITZICHT.

Gelegen aan den
Rijksstraatweg.
Gemakkelijke verbinding met

Tram cn Bus naar
Leiden en Haarlem.

4M4

24

De geschiedenis van "Huize de Grunerie" is een bewerking van een artikel
van H. Verkuil, verschenen in Het Gruneriebulletin van maart 1981
Over dit landgoed zijn gegevens aanwezig o.m. in het stadsarchief van Leiden,
in het Algemeen Rijksarchief in Den Haag en over de periode na 1811 in het
Kadaster.
In Rijnland', het tijdschrift voor genealogie en streekgeschiedenis voor Leiden
en omstreken (jaargang 1972) staat een artikel van W.J.van Varik te Oegstgeest
over de Grunerie vanaf het ontstaan ervan omstreeks 1640.
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Vlieger-luchtfoto van de heer Van der Putten genomen in voorjaar 1940. Op de
voorgrond de boerderij van Van der Putten. Vanuit de hoogte wierp de camera een
blik op het noord-oosten. De straat midden rechts op de foto is de Toorenveltstraat die
nog maar net is aangelegd, de weg over de breedte is de Rhijngeesterstraatweg met
daarlangs de palen van de tramlijn. De woningen daaraan staan tussen de
Toorenveltstraat en de uitgang van de Wyttenbachweg op de Dorpsstraat. In de verte
ontwaart men het Oegsgeester Kanaal en aan de horizon ligt Warmond. De polders
waarop men uitkijkt zijn opgegaan in woongebieden als Bloemen- en Schildersbuurt,
Haaswijk en Morsebel. Op het gedeelte midden links is men in 1949 begonnen met de
bebouwing van de Gruneriebuurt. (OC.jan. 2000. Vliegerfoto Van der Putten)
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2. De bouw
Woningnood
In de jaren '50 was de behoefte aan woningen in Nederland erg groot. Er
waren tijdens de tweede wereldoorlog veel woningen vernield, en er waren
maar weinig nieuwbouwactiviteiten.
Daarnaast werden er kort na de bevrijding veel huwelijken gesloten en voor de
jonge gezinnen waren eigen woningen zeer welkom. "Inwoning" was in die
jaren een veel voorkomend verschijnsel; het hield in dat bewoners van grotere
woningen verplicht werden woonruimte beschikbaar te stellen. Wanneer je
met je gezin "inwoonde" bij een betrekkelijk vreemde, was het bezitten van
een eigen woning vanzelfsprekend een grote wens.
In dezelfde tijd kwam er een einde aan het koloniale tijdperk voor wat betreft
Nederlandsch Indië. De zelfstandige staat Indonesië ontstond en vele Nederlanders die in Indië hun bestaan hadden opgebouwd, werden gedwongen naar
ons land terug te keren, te repatriëren.
In Oegstgeest was het oog van een bouwmaatschappij gevallen op voormalige
bollenvelden gelegen ten westen van de Rhijngeesterstraatweg, in de buurt
van het huis "de Grunerie", teneinde daar woningbouw te realiseren.
In een "prospectus" van bouwmaatschappij "NV Standaardbouw" uit die jaren, lezen we het volgende (over de in onze buurt te bouwen huizen):
"Gezien de enorme behoefte aan goedkope, kleine middenstandswoningen ten behoeve van de vele gerepatrieerden en andere woningzoekenden is door ons in samenwerking met enkele bekende Nederlandse
architecten een woningtype ontworpen, dat zowel in prijs als indeling
aan de huidige omstandigheden is aangepast.
Voorts is al bij het ontwerp rekening gehouden een pand te bouwen,
geschikt voor bewoning met één familie, waarbij dus zgn. verplichting
tot inwoning of dubbele bewoning practisch is uitgesloten.
Door de massa zijn wij in staat een geheel gestandaardiseerde woning te
bouwen voor een prijs, welke ver beneden het tot nu toe geldende peil
ligt.
DE PRIJZEN ONZER STANDAARDWONINGEN VARIEREN
VAN F 16.000= TOT F 18.000,=, inclusief de grond waarop het huis
gebouwd wordt. Wij bouwen dus niet op erfpachtgrond
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OEGSTGEEST
Nieuwbouw van Landhuisjes
met groot eigen park van pl.m. 16.000 m*.
Kooppr* slechts ƒ 16.000. Hypotheek desgewenst ƒ 10.000. Rijkssteun ca. ƒ 7.000.
Do N.V. S T A N D A A R D B O U W te 'a-Gravenhage deelt mede dat behalve
de door haar in opdracht van de „Nationale Bond" voor gerepatrieerden
ln aanbouw zijnde landhuizen te Oegstgeest door aankoop van aangrenzende terreinen ook voor particulieren ter plaatse aan de Bljngeester•traatweg een groot complex landhuizen wordt gebouwd. Gemakkelijke
verbinding. Stadsnet Lelden.
De koopprijs bedraagt slechts f 16.000 en ƒ 16.500.
'
Hypotheek beschikbaar tot f 10.000, zodat per huls slechts benodigd le
ƒ 6.600 maximum. Deze som kan ln termijnen worden betaald. Rijksbijdrage
pl.m. ƒ 7.000, over welk bedrag door het Rijk echter voorlopig alleen 4%
rente wordt vergoed.
Totaalbelastingen per huis per j a a r f 50. Oplevering zomer 1950.
De hulzen, bevatten; Beneden: Flinke woonkamer met eethoek, keuken,
W.C., gang, lyaklerkast, « n . voor-, zij- en achtertuin. Boven: Twee flinke
slaapkamers, een kleine slaapkamer, douchekamer, balcon, drie kasten, enz.
Onze hulzen worden prima afgewerkt en geheel compleet opgeleverd.
Onze lage koopprijs kunnen wij berekenen tengevolge van een tot het
uiterste doorgevoerde, standaardisering in geh. vooroorlogse norraaalbouw.
Speciaal ten behoeve van de a.s. bewoners wordt door ons een
groot park mot plantsoenen, speelweide, vijvers, broeikassen,
enz. aangelegd' ter totale oppervlakte van ruim 16.000 m ï .

VESTIGINGSVERGUNNING GEGARANDEERD
I N L I C H T I N G E N , T E K E N I N G E N ENZ., HOOFDKANTOOR

N.V. STANDAARDBOUW
B E Z U I D E N H O U T S E W E G 131 t» ' 8 - G R A V E N H A G E . T E L . 770887 en 770317.

Advertentie, zoals die in 1949 in de dagbladen verscheen
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De eerste woningen
De gronden voor een eerste project van 60 woningen worden aangekocht van
verschillende eigenaren, genoemd worden: Tolboom, Witteman, Van der Putten en Zeestraten.
In de Oegstgeester Courant zijn in de ontwikkelingfase van de bouw geen
mededelingen van de Gemeente Oegstgeest te vinden In de gemeenteraadsvergadering van 6 september 1949 is instemming verleend met het bouwen
van de woningen en in april 1950 heeft het bouwbedrijf "Standaardbouw" al
plannen voor nog meer huizen.
Mevrouw de Glopper, archivaris van de gemeente Oegstgeest achterhaalde de
afgiftedata van de eerste bouwvergunningen: voor 32 woningen aan de
Grunerielaan is op 24 januari 1950 vergunning verleend. De vergunningen
(28 woningen), Kamphuizenlaan Willibrordlaan en Rhijngeesterstraatweg zijn
van 25 oktober 1949. De vergunning Utenwaerdelaan, Van Cuycklaan, vervolg Grunerielaan, vervolg Willibrordlaan en Dorpsstraat (in totaal 72 woningen) is van 19 september 1950.

De grootse plannen van N.V. Standaardbouw komen in de raad ter sprake
Mr. Valentgoed maant B. en W. ernstig toe te zien op de
bouw aan de Rijngeesterstraatweg door N.V. Standaardbouw
In de raadsvergadering van 6 Septemoer 1949
werd toesloten aan de N V. Standaardbouw te
s Gravenhage toesterrming te verlenen tot de
aanleg van straten op een terrein ten westen van
de Rhijngeesterstraatweg. ten einde daar 60 won^gen te Douwen. De Standaardbouw heeft hierna de aangrenzende gronden, getegei terzijde
en voor de Grunerie ten westen van de Dorpsstraat aangekocht en is voornemens deze op korte
termijn eveneens als bouwgrond te exploitatie te
brengen. Op dit terrein zijn echter enkele blokken woningen geprojecteerd, die afwijken van de
in het uitbrektngspian gestelde eisen, terwijl ook
de straataanieg enige wijziging zal ondergaan. Het
plan is langs de Dorpsstraat enkele blokken midoenstandswon logen en een blok van 6 Winkelwoonhuizen met maximaal 1 bovenwoning behorenbij de winkel, te bouwen. De gevelbreedte van
de wsnkeSwoomhuizen wordt min- 7 meter en de
goothoogie 7.50 m. Bij deze panden komen be-

30 dames gevraagd
om te collecteren op 29 April voor de Rondrit

Ouden van Dagen
waarvan 12 door loting zullen worden aangewezen, om als Geleidster mee te gaan
op 20 juni.
Aanmelding in Het Witte Huis op Maandagavond 24 April tussen 6 en 7 uur.

drijfswoningen met een mox. opperv!. van 45m2
en een max hoogte van 3 fn. Voorts zijn ter weerzijde van de meest noordelijk ontworpen straat
bouwblokken met boven- en benedenwoningen
ontworpen, teneinde een goede afsluiting te krijgen ten opzictne van de noordelijk gelegen gebouwen. Aan de zuidkant van deze weg komen
10 woningen aaneen en aan de Noordkant 12- Per
2 Woningen krijgen deze een minjbrumgevenbreedte van 12 35 m„ terwijl de gocjhoogtei
max 7 m. .is. Daar de hier genoemde typen woningen fen het uitbreidbgsplan niet voorkomen,
zal dit herzien moeten worden en stelde B. en
W. de raad voor hiertoe in beginsel te beslq'ten.
De heer Btomsma vraagt of er bij de bouw met
een verdieping rekening wordt gehouden dat de
woningen Noordzijde zon krijgenMr. Valentgoed stelde de vraag of hetgeen de
N.V. Standaardbouw uitvoert attes overeenkomstig
de bouwvoorschriften is. Hij wijst oa. op he! rosarium van grote afmeting waar we straks wellicht de Victoria Reginia kunnen gaan bewonderenMaar, zo vraagt deze vroede vader, gaat dat alles
maar buiten de raad om- B. en W. en de dienst
van gemeentewerken dienen z i. nauwkeurig op
alles toe te zien. zodat alles volgens uiftxeAiteg
plan ©n bouwvoorschriften geschied- Zijn er soms
geen vergunningen verleend of toegezegd, buiten
het uitbreidingsptain om? Hij herjhnert aan hef
grootse bouwplan voor een 20 jaar terug in Leiderdorp tot standgekomen. wat een teleurstefling is geworden. Z.i- mag met recht de vraag
gesteld worden ot dit alles wel verantwoord isDe huizen zullen straks verkocht worden en hij
meent dat het de plicht is van het gemeentebe-

ver hem bekend gebeurt daar niet anders dan
op de plannen is aangegeven en deze zijn behandeld in een raadsvergadering in het Witte HuisHij herinnert er voorts aan dat de oorspronkelijk
door de N-V, Standaardbouw ingediende voorstellen niet aan de voorschriften voldeden, waarna
nadere plannen zijn overgelegd.
Door het College van B, en W- is
aan de voorgeschreven afmetingen gehouden Er Wordt wel degelijk toegezien dat alles punctueel
volgens de voorschriften wordt uitgevoerd- Hij
kan echter geen garantie geven dat deze middenstandswoninbouw over 25 jaar geen aroeidersI woningen zullen zijn geworden. Er mogen volgens
i de voorschriften hoogstens 4 woningen aanéén
gebouwd worden terwijf er slechts blokken van
3 verrijzen. Het recreatieoord is een plan van de
N-V. Standaardbouw en naar zijn mening in de
raad behandeld. Warneer dit gereed is worden
straten en plantsoenen OM NIE1 aan de gemeente
te eigendom en onderhoud overgedragen
en
wtenneer nader blijken mocht dat niet alles overeenkomstig de voorschriften zou zijn uitgevoerd,
zal die overdracht niet plaats vindenDe heer Blom»ma wees er op dat de besprekingen te de vergadering te het Witte Huis slechts
van informatief karakter wanen en hij toen gezegd heeft dat hij zich volkomen het recht voorbehoud een volledig oordeel te vomwn.
te die vergadering heeft hij dit te berde gebracht en de toenmalige voorzitter, burgemeester Baumarm. gjng hiermede volkomen Qccoord,

Gaos

Gaas

Gaas in alle soorten en maten volop,
Horregaas, Zeeftegaas, Kippengaas, Volièregaas. Afrasteringsgaas. IJzerdraad, Prikkeldraad, Krammen, Spijkers, Hamers, Tangen,
Scharen, en verder alles wat U w ijzerwarenhart begeert.

DELFTSCHE

ZAADHANDEL

Geversstraat 65, Oegstgeest,

Telef. 25494

Uit de Oegstgeester Courant van 14 april 1950. Aankondiging van het tweede
gedeelte van het bouwplan aan de Rhijngeesterstraatweg
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I

De Kamphuizenlaan in 1950, toen de
bouw in volle gang was

mm

Niet allemaal hetzelfde of evenhoog
Uiteindelijk blijken niet alle woningen van hetzelfde type te zijn: de huizen in
het eerste gedeelte van de Grunerielaan verschillen van die in het tweede gedeelte, die voorzien zijn van een balkon aan de voorzijde. Ook zijn in de Van
Wassenaerlaan duplexwoningen gebouwd, vanzelfsprekend met een ander
bouwplan. En tenslotte zal het iemand met een scherpe blik opvallen dat ook
in het eerste gedeelte van de Grunerielaan en Willibrordlaan verschillen bestaan tussen de ogenschijnlijke identieke huizen: de wat later gebouwde huizen hebben een hoger dak!

Het schuurtje achter dit huis aan de
Rijngeesterstraatweg is nog niet af
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Advertentie
In december 1949 verschijnen er advertenties (o.a. Trouw) waarin de woningen als "villa's" en later als "landhuizen", te koop worden aangeboden. Voor
gerepatrieerden is er een bijdrage van f 4000,- beschikbaar.
Als bijzonder feit wordt vermeld dat er ten behoeve van de bewoners een
"groot Park" zal worden aangelegd, volgens de tekeningen gesitueerd aan de
overkant van de Pastoorswetering, met een toegang aan het einde van de Kamphuizenlaan.

De bouw
De bouw gaat snel, zo snel dat in augustus 1950 al 30 woningen zijn betrokken en de Oegstgeester Courant hoopt vele bewoners als abonnee te kunnen
noteren.
Ook blijken de appelbomen nog midden in de straat te staan terwijl de huizen
al zijn gebouwd.
De ligusterheg, voor de huizen langs de Rhijngeesterstraatweg (in de buurt
van de Kamphuizenlaan) is zelfs nooit gerooid: hij staat er nu nog steeds ten
dele; ze vormde de afscheiding tussen de straatweg en de daarlangs gelegen
bollenvelden.

De

N . V . Standaarcïboxw
ging in zo'n tempo, d a t
de
appelbomen in de straat b l e v e n staan.

Uit de Oegstgeester Courant, 5 juni 1950
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In de Gemeenteraad maakt men zich ondertussen zorgen: het park zou wel
eens te veel onderhoud nodig kunnen hebben, en er is geen garantie dat de
woningen na 25 jaar geen arbeiderswoningen (!) zullen zijn geworden.

De (eerste) bewoners
De eerste bewoners in de Gruneriebuurt waren voor driekwart mensen uit het
voormalig Nederlands-Indië. Bij hun terugkeer in Nederland in 1946 en 1947
logeerden zij meestal een tijd bij hun familie in Nederland voor zolang dat
ging.
In het blaadje Pelita (olielampje), een blad voor mensen uit Nederlands-Indië,
stond in 1949 een advertentie van Standaard Bouw voor een complex van
woningen in Oegstgeest. Voor repatrianten uit Indië was er een voorkeursregeling. Daar maakten veel mensen gebruik van.
Mevrouw G.Koop was één van eerste bewoners van de wijk en betrok met
haar twee dochters in juni 1950 haar woning op het adres Rhijngeesterstraatweg
179. Momenteel, 91 jaar, woont zij daar nog. Daardoor is zij zowel één van de
oudste, als langstwonende bewoner van de Gruneriebuurt.

WONINGZOEKENDEN
'NZoekt u
u tot de

e e n

passende woning dn beschikt u over enig kapitaal, wendt

N.V. „STANDAARDBOUW" te 's-GRAVENHAGE
Wy bouwen iji het seizoen 1949/1950 van onze erkende „Standaardtype
Herenhuis" bevattende woonkamer met eethoek, keuken, drie slaapkamers, badkamer, vliering enz., o.a, te *s-Gravenhage:
78 herenhuizen nabij het Zuiderpark aan de Van Vleutenstsraat en de
Polsbroekstraat (waarvan reeds ruim 50 verkocht).
Wassenaar: 14 herenhuizen aan de Violieren weg te Deyleroord. ) . J - . , Voorburg, speciaal voor gerepatrieerden:
8 herenhuizen aan de ELsbengistraat.
*' —
Oegstgeest, speciaal voor gerepatrieerden: in een voor dit doel in aan- v , _
leg zijnd viüap'Srftvlseër gunsfig gelegen tussen de grote Rijksweg en de
Rij nfceeste rstraatweg. 60 henen huizen.
Als unicum i n Nederland wordt te Oegstgeest ten behoeve van de a.s.
bewoners een groot park aangelegd ter totale oppervlakte van ruim
12.000 vierkante meters met plantsoenen, vijvers, kind er speelweide,
broeikassen enz.
Ons standaardtype omrvat tegen uiterst lage prijs alles wat maar enigsZins mogelijk op dit gebied te bereiken is.
A l onze prijzen zijn met Inbegrip van eigen grond (geen erfpacht) en
variëren v a n / 15.000.— tot ƒ 18.000.—. Desgewenst hoge, voordelige hypotheek beschikbaar. Vestigingsvergunning absoluut gegarandeerd. Alle
huizen worden gebouwd boet rijkssteun ingevolge financieringsbesluit
1948. Inlichtingen, tekeningen, enz.: Hoofdkantoor N.V. „Standaardbouw", Bezuidenhoutseweg No. 127, 's-Gravenhage, Tel. 770887 en 770317.

Advertentie in "Trouw", december 1949
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De kampong
A l snel betrokken meer mensen de woningen op de Rhijngeesterstraatweg en
de Kamphuizenlaan. Het merendeel kwam uit Nederlands-Indië, daarom werd
de wijk door de Oegstgeestenaren al gauw de kampong genoemd. Het was
heel bijzonder: een buurt bestaande uit bewoners met dezelfde achtergrond.
De gesprekken gingen dan ook meestal over 'tempo doeloe' (de goede oude
tijd) en natuurlijk over Indisch eten. In de jaren '50 waren er nog geen 'toko's'
waar allerlei verse exotische artikelen verkrijgbaar waren. Maar gelukkig kwam
na enkele jaren eenmaal per week Si-Piet langs, een rijdende Indische kruidenier. Ook kwam er de eerste jaren een schillenboer aan de deur en Willem die
oud-papier op kwam halen. Hij liep met zijn volle karretje weer terug naar
Leiden.
Binnen een jaar was het tweede gedeelte van de wijk, vanaf de Van Cuycklaan
naar de Van Wassenaerlaan, klaar voor bewoning.

De poort in de brandgang tussen de Willibrordlaan en de Grunerielaan, eindeloze
mogelijkheden om te spelen
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Speelruimte genoeg
Tussen 1950 en 1965 was het een kinderrijke buurt en er was genoeg ruimte
om te spelen, bijvoorbeeld op het weiland aan de overzijde van de Pastoorswetering, ook al vond boer Van der Putten dat niet goed.
Gevoetbald werd er door de jeugd op de kruising van Van Cuycklaan/
Grunerielaan of op het pleintje in de Kamphuizenlaan. De heer Van der Berg
uit de Grunerielaan was daarbij heel vaak van de partij. Ook de talrijke brandgangen vormden een geliefd speelterrein.

Bezorging aan huis
Er waren geen winkels in de buurt, maar de Gruyter, de slager, de bakker en de
melkboer kwamen allemaal aan huis. Op zaterdag 28 augustus 1999 kwam
daaraan een einde. De laatste leverancier, melkboer Jan van der Voort, hield
ermee op. Op grootse wijze werd door de Gruneriebuurt afscheid genomen
van 'Onze Melkboer'. Jan en zijn hele familie kreeg een warm onthaal door
het 'melk-comité'. Met een enorme bos rozen werd een minimelkbus vol goede
wensen en bijdragen aan de ontroerde Jan aangeboden.

Jan van der Voort, na een laatste groet kan hij gaan
genieten van een welverdiende rust
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Verloop in de buurt
In de loop der jaren vonden ook enkele tientallen 'medewerkers' van het (voormalige) Zendingshuis hun stekkie in één van de lanen van de Grunerie. Vooral
de Grunerie- en de Van Wassenaerlaan waren zeer geliefd.
Na de jaren zestig verouderde de buurt langzamerhand. De oudere mensen uit
Nederlands-Indië overleden of gingen elders wonen. Veel van de huizen werden door de kinderen of neven en nichten overgenomen van de eerste bewoners, zodat b.v. Kamphuizenlaan 2 nog steeds door de familie Weiter bewoond
wordt, de Kamphuizenlaan 1 door de familie Weyzig en de Van Cuycklaan 1
door de familie Zejdlik.

Verjonging van de buurt
De laatste jaren worden de huizen aan jongere gezinnen verkocht, zodat er nu
weer veel kinderen wonen die de buurt verlevendigen. Veelal waren dat jonge
mensen die hun kinderjaren in Oegstgeest hadden doorgebracht en na hun
studie een betaalbaar huis zochten in een leuke buurt. Of starters die via hun
ouders, familie of vrienden attent werden gemaakt op de Gruneriebuurt.

Ze woonden hiervoor in Leiden. Franks ouderlijk huis staat in
Oegstgeest, en ook Henriëtte heeft kort met haar ouders hier gewoond,
en op hun verhuiskaart stond dan ook " terug naar Oegstgeest".
Ze hebben beiden in Leiden gestudeerd; ze kennen elkaar van het
studentenhuis, het straatnaambordje uit die tijd hangt nog in hun
slaapkamer.
Bron: De Grunerie, 21 juni 2002, nr. 4

Toevallig kwamen ze tijdens het "Buurtfeest" (juli vorig jaar) in de
Grunerie. De gezelligheid van het feest en al het groen in de buurt trok
hen direct aan. Zo belden ze aan bij Anja van der Hart die net haar huis
te koop aanbood. Het huis en vooral de grote tuin beviel ze direct dus
dachten ze niet lang na over de koop.
Ze wonen er nu bijna een half jaar, samen met de konijntjes Guusje en
Truusje met veel plezier.
Ze genieten van de grote tuin waarin zoveel verschillende vogels zingen.
Bron: De Grunerie, 3 juni 2001, nr. 3
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Koeien, in het weiland aan de overzijde van de Pastoorswetering toen er van
sportvelden nog geen sprake was

Door de interviews die door de "buurtvereniging" gehouden wordt voor het
Gruneriebulletin weten we dat iedereen met veel plezier in deze wijk woont.
Sommigen wonen hier zelfs met zoveel plezier dat ze binnen de buurt verhuizen, bijvoorbeeld van een tussenhuis naar een hoekhuis of van kleiner naar
groot of omgekeerd!
Elders in dit boek staan (stukjes uit) interviews die door het buurtcomité gehouden zijn met nieuwe bewoners.

Eveline komt uit Oegstgeest; ze heeft hier vlakbij gewoond, op de hoek
van de Toorenveltstraat en de Rhijngeesterstraatweg; haar ouders wonen
hier ook nog in de buurt. En dat is niet de enige band met deze buurt:
aan het begin van de straat wonen vrienden van hen: Danielle en Eric
en die hebben hen op dit huis attent gemaakt.
Bron: De Grunerie, 25 mei 1998, nummer 1
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3. De straatnamen
De straten en hun namen
Oegstgeest verkeert in 1950 in een periode van bouwactiviteiten. Tijdens de
raadsvergadering van 9 maart 1950 doet B & W een voorstel voor de eerste
drie namen voor onze buurt: Kamphuizenlaan, Willibrordlaan en Grunerielaan.
Eerder heeft een raadslid de idee geopperd een straat te vernoemen naar het
Noordbrabantse plaatsje Berlicum, dat na de Tweede wereldoorlog door
Oegstgeest werd geadopteerd. Tegen dit voorstel rezen echter de nodige bezwaren. Is het wel nodig dat Oegstgeest een Berlicumstraat krijgt? Niettemin
wordt voorgesteld de Grunerielaan te wijzigen in Berlicumstraat: Grunerie
klinkt immers zo "inheems". Ook de Kamphuizenlaan vindt men ineens niet
zo'n goede naam
Uiteindelijk haalt het voorstel van B & W het en besluit
men de "Berlicumstraat" tegoed te houden voor een andere laan of straat.

De Gruneriebuurt
Zoals in het Gruneriebulletin iedere keer weer te lezen valt wordt het bulletin
verspreid in onze buurt tot en met het gedeelte dat onze buurt omsluit. Tot
"onze buurt" rekenen we dan ook de Kamphuizenlaan, Willibrordlaan, Van
Cuycklaan, Grunerielaan, Utenwaerdelaan, Van Wassenaerlaan, Dorpsstraat
1 t/m 43 (onevenzijde) en Rhijngeesterstraatweg 169 t/m 205 (onevenzijde).
De laatste twee straatnamen bestonden al toen met de bouw van de
Gruneriebuurt werd begonnen.

Zoekplaatje
Waar bevindt zich deze verwijzing naar de Franse herkomst van
de naam "Grunerie "?
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Rond 1900 bepaalde de bloembollencultuur mede het aanzien van de omgeving van ons dorp. Tot aan 1950, het moment dat de Gruneriebuurt bebouwd
ging worden, was het gedeelte waar nu de meeste huizen in onze buurt staan,
een echt bollenland.

Grunerielaan
De Grunerielaan dankt zijn naam aan Huize "De Grunerie". Het huis is genoemd naar de heerlijkheid La Grunerie in Henegouwen die in de familie kwam
van de latere bewoner van "De Grunerie", Jean Mamuchet, heer van Houdringe
te De Bilt. Deze bewoonde rond 1660 een ruimer huis dat op deze plek stond.
Hij was de schenker, in 1662, van de preekstoel die zich in de Groene of
Willibrordkerk bevindt. De eerste jaren schreef men overigens ten onrechte
"Grünerielaan", dus met twee puntjes op de u! Ook het straatnaambordje blijkt
in het begin "Grünerielaan" te hebben vermeld!
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Kamphuizenlaan
De Kamphuizenlaan heeft zijn naam te danken aan de Kamphuizerpolder, onderdeel van de Elsgeester- en Kamphuizerpolder, een vroeger veengebied tussen Rijnsburg en Oegstgeest (zie ook hoofdstuk 1, Geschiedenis: strandvlaktes)

De Kamphuizenlaan, lang geleden

Kamphuizenlaan, gezien richting Rhijngeesterstraatweg, in 2002
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Willibrordlaan
De Willibrordlaan herinnert aan de Benedictijner monnik Willibrord, die in
het jaar 690 vanuit een klooster in Noord-Ierland overstak naar wat toen Francia
(Frankenland) werd genoemd, om daar het Evangelie te gaan verkondigen.
Volgens zijn biograaf Alcuin bereikte hij het vasteland van Europa bij de monding van de Rijn. Deze stroomde in die tijd nog via Utrecht en Katwijk in zee.
Valkenburg was een havenplaats met eertijds een belangrijke graanoverslag.
We mogen dus aannemen dat Willibrord met zijn gezelschap van medebroeders
vlak bij Oegstgeest voet aan land heeft gezet.
In een bepaalde periode van zijn werkzaamheid predikte Willibrord vooral in
de kuststreek van ons land. Daarbij zou hij ook de kleine gemeenschap hebben
bekeerd die woonde in wat we nu Oegstgeest noemen, op de oude duinrug of
strandwal die zich uitstrekt van Endegeest tot aan de vooruitspringende hoogte
waarop we nu de Groene of Willibrordkerk vinden.

Het "Groene Kerkje ",
genoemd naar de heilige
Willibrord

Wellicht stond op deze plaats vanouds al een heiligdom, gewijd aan een van de
germaanse goden of godinnen. Bij de kerstening van de nederzetting werd
deze plek uitgekozen voor de bouw van een christelijke kerk. De legende wil,
dat Willibrord zelf zijn bekeerlingen daartoe, een jaar voor zijn dood, zou hebben aangespoord. Hij beloofde daarbij in eigen persoon het kerkje te zullen
wijden. Toen de kerk eenmaal gereed was, was Willibrord overleden. Toch
hielden de gelovigen vast aan Willibrords' belofte dat hijzelf, "hetzij levend of
dood", de wijding zou komen voltrekken.
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En ziet, terwijl de zon helder aan de hemel schitterde en geen enkele
lichte wolk zich vertoonde, viel eensklaps een zachte, fijne, zoete regen
rondom het nieuwe heiligdom neder en besprenkelde de muren, zoals de
bisschop die bij de wijding besproeit, terwijl een lieflijk koorzang, als
van engelen uit het kerkruim, naar buiten drong.
Zo was Willibrord zijn belofte nagekomen en had hij zelf de kerk gewijd waarvan hij later de patroonheilige is geworden.
Bron: De Groene of Willibrordkerk van Oegstgeest door G.D.M. Schwencke, 1997

Willibrordlaan

41

Utenwaerdelaan - Van Cuycklaan - Van Wassenaerlaan het gevolg van "heerlijke rechten"
In 1242 verleende graaf Willem II van Holland de heerlijkheid Oegstgeest aan
ene Diderik van Oegstgeest. Het huidige gemeentewapen, een schild van goud
beladen met een rood ankerkruis, herinnert nog aan de Heren van Oegstgeest.
Door vererving via de geslachten Van Cuyck en Utenwaerde kwam de heerlijkheid in 1342 in het bezit van de Heren van Wassenaer, burggraven van
Leiden, die hun rechten in 1615 aan de stad Leiden verkochten. Vanaf dat
moment traden 'burgemeesters en regeerders der stadt Leiden' op als ambachtsheren van Oegstgeest.
Na de omwenteling van 1795 ( Franse revolutie!) werden de heerlijke rechten
afgeschaft. Oegstgeest kon zich gaan ontwikkelen tot een zelfstandige gemeente.
Onze buurt mag dan nog niet zou oud zijn, in haar straatnamen draagt zij een
lange historie met zich mee!!

Utenwaerdelaan

Zicht op de Utenwaerdelaan (recente opname)
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Van Cuycklaan

Van Cuycklaan in 2002, gezien vanaf de Dorpsstraat. Na het nemen van deze foto zijn
de bomen vervangen
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Van Wassenaerlaan

4. Problemen in de buurt
In de loop van de jaren zijn er een aantal kwesties geweest waardoor min of
meer grote commotie onstond in de buurt. En wanneer inwoners zich bedreigd
voelen in hun rust en woongenot, klimmen ze in de pen, beramen een actie,
bevolken de publieke tribune bij de gemeenteraad, of gaan zelfs naar de rechter, zo ook in onze buurt.

Perceelsgrootte
Direct bij oplevering van de eerste woningen in de Grunerielaan bleek dat aan
de zijde met de even nummers (8 tm 14) de tuinen niet overal zo diep waren
als bij de verkoop was voorgespiegeld door de Bouwmaatschappij "Standaardbouw".
Pas na een procedure van twee jaar kregen de bewoners het juiste oppervlak
toegewezen en kon men aan de definitieve inrichting van de tuinen beginnen.
Het merkwaardige verloop van de poort achter de woningen is nog een stille
getuige van de toenmalige kwestie. Dat "Standaardbouw" ook wat betreft het
te realiseren park de zaken onjuist had voorgesteld zou pas later blijken.

Op dit fragment uit de
aanbiedingsbrochure is te zien hoe de
tuinen achter Grunerielaan 6, 8,10
en 12 riant zijn ingetekend

De schets uit een advertentie, waarop te zien is hoe
achter de even zijde van de Grunerielaan een
driehoekig stukje grond overblijft en de tuinen dus
kleiner zijn
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Garage-boxen
De eerste keer dat er commotie onstond was al heel snel nadat de woningen
waren betrokken. In juli 1953 verscheen een bericht in de Oegstgeester Courant waarin gewag werd gemaakt van een protest tegen de voorgenomen bouw
van een aantal garageboxen achter de woningen aan de Grunerielaan 31 t/m
53.
Gevaar voor de spelende kinderen, stank- en lawaaioverlast en brandgevaar
werden als bezwaren aangevoerd. Maar met name het schenden van de belofte, bij de bouw gedaan, dat er achter de huizen niet meer zou worden gebouwd was aanleiding voor de verontwaardiging. Het protest is succesvol geweest, de garageboxen zijn er niet gekomen. Wel zijn op het bedoelde terrein
later een aantal bungalows verrezen.

16 ingezetenen maken in een gemeenschappelijk
adres aan de Raad bezwaar tegen het
ontwerp-uiibreidingsplan Grunerie.
Deze 16 ingezetenen verzonden het navolgenie adres aan de gemeenteraad tegen het ontwerp-uitbreidingsplan Grunerie, wat i n de e.v.
raadsvergadering aan de orde zal komen.
„Ondergetekenden, alle bewoners van panden
gelegen aan de Grunerielaan en van Cuycklaan
te Oegstgeest, hebben met teleurstelling en onsteltenis kennis genomen van het uitbreidingsplan GRUNERIE van de gemeente Oegstgeest,
zoals dit uitbreidingsplan ter inzage is gelegd
ten gemeentehuize.
Het betreft hier de voorgenomen bouw van
een aantal boxen-garages achter de percelen
Grunerielaan 31 t.m. 53.
Ons is bij aankoop van deze huizen de indruk
gegeven, dat wij landhuizen kochten i n een
fraaie en vooral rustige omgeving, terwijl aan
de heren Mulder, Grunerielaan 43 en Mr Zaayer,
Grunerielaan 41, op hun informatie, ingewonnen ten gemeentehuize, is te verstaan gegeven,
dat achter de bovenbedoelde huizen niet méér
getiöuwd zal worden.
Ernstige bezwaren hebben wij tegen de voorgenomen bouw van box-garages achter onze
tuinen met slechts een brandgang van 1 meter
als tussenruimte.
Onze bezwaren richten zich vooral tegen het
onvermijdelijke lawaai van in- en uitrijdende
auto's, tegen de aanwezigheid van benzinedampen en uitlaatgassen, die ons zullen hinderen en
het brandgevaar, dat aanwezig geacht moet wor-

den bij een dusdanig s'opeengedrongen bouwwijze.
•
Onze verdere bezwartj i zijn gericht tegen de
aanwezigheid van het gévaar, dat de in- en uitrijdende auto's veroorzaken voor de vele kinderen i n deze buurt, bij d vestiging van boxgarages in een dergelijk aantal, .
Redenen waarom wij allen ons beleefd tot uw
gemeentebestuur wenden met het dringend
verzoek niet over te gaan tot goedkeuring van
het plan om boxgarat >s te bouwen, zoals nader worden omschreven in het uitbreidingsplan
Grunerie van Uw Gemeente.
Het welk doende met -ie meeste hoogachting :
Drs N. J. Bruin, Grunerielaan 45.
W. R. A. Zecha, Grunerielaan 39
Mr M. Zaayer, Grunerielaan 41.
E. Zimmer, Grunerielaan 51.
A. van Melle, van.Cuycklaan 18.
H. Verkuil, Grunerielaan 35 ;
H. F. Juta, van Cuycklaan 20.
M. K. Wierstra, Grunerielaan 47.
H. G. Mulder, Grunerielaan 43,
A, C, Dozy, Grunerielaan 53 ;
W. van Haver, Grunerielaan 33 ;
C. J. Zeestraten Juffermans,
„De Grunerie", Grunerielaan 14.
J, Harsinck, Grunerielaan 29.
C. H. M. de Groot, Grunerielaan 37 ;
F. C. F. Beem, v&t, Cuycklaan 16.

Grote bezwaren toen er plannen waren om achter de Grunerielaan, ter hoogte van het
Huis "de Grunerie" garages te bouwen (uit de Oegstgeester Courant van 31 juli
1953)
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Het Park
In de ontwerpfase van onze wijk stond het unieke aan te leggen eigen park,
met speelweide en een rosarium van 16.000 m 2 , trots vermeld in alle advertenties en beschrijvingen. De gemeente maakte zich alleen wel wat zorgen over
de kosten van het onderhoud wanneer na aanleg het park aan de gemeente zou
zijn overgedragen.(O.C. 14 april 1950).
Maar in januari 1954 blijkt bij een bespreking in de Gemeenteraad dat de grond
waarop het park zou moeten worden aangelegd helemaal niet in het bezit is
van het bouwbedrijf (N.V."Standaardbouw"). Terwijl door dat bedrijf was
aangeboden om het park gratis aan de gemeente over te dragen! Ook blijkt er
onduidelijkheid te zijn over de aan te leggen brug over de
Pastoorswetering.(hout of beton?). In de Raad neemt men harde woorden in
de mond: "het park als lokmiddel voor a.s. bewoners", "zijn de kopers indertijd bij de neus genomen"?, zelfs het woord "zwendel" valt.
Het terrein is dan inmiddels verworden tot een wildernis, van dien aard dat de
Gemeente er geen heil meer in ziet het park alsnog aan te leggen, temeer daar
een behoorlijke brug nog steeds ontbreekt.
Of de voorgestelde civiele procedure om de N.V. Standaardbouw te dwingen
haar belofte na te komen ooit is gevoerd, vermeldt de geschiedenis niet. Wat
wel zeker is dat er aan het einde van de Van Cuycklaan een stevige betonnen
brug is gekomen, waar de volkstuinders dankbaar gebruik van maken. Maar
tot op heden is er geen park en slechts weinig speelruimte in onze buurt.
Een actie, gestart in 2001 om de Gemeente te bewegen, op grond van oude
beloften, alsnog een speelterrein aan te leggen langs de randen van het UDOterrein, lijkt evenmin succesvol te zijn geweest. De grond, die bestemd leek
voor de aanleg van het Park, is later onderdeel geworden van het UDO-complex. De aanleg daarvan heeft ook letterlijk de nodige voeten in de aarde gehad.
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\ N a m de N V S t a n d a a r d b o u w d e toekomstige kopers
|de huidige bewoners) van haar gebouwde woningen bij de neus. . .
daardbouw vergiibniing gevraagd om tegenover de van Cuykbnbi een brug te mogen
bouwen. Deze brug ;rou
een breedte krijgen
van 3.50 m. (tussen 4 e leuningen pl.m. 3 m.)
Op 20 Sept. d.a.v. werd de gevraagde vergunning vebleend, waarbij o.m. werd bepaald
dat het brugdek .gemaakt moest worden van
gewagfgnd,-beton.
ï.
-• \
Op 3 Januari 1952. vroeg 1I.V. Standaard-

8, en W: gaan een rechtskundig
advies inwinnen.
Bij Bet vooronderggek van de Begroting 1954 i
'X éép der raadsleden (Mevr. Smits) de vraag |
teldjrf B. em W. zover met hun plannen omrit hetfl}aj»1s|ien„Standaardbouw" denken te
n, dat éëh én ander in 1954 gereed komt en of

raagt

het éérst

eens

Wij houden een korte tijd OPRUIMING

bij

DOELMAN

e n k e l e o - a . ;

^,i^*z^ ~.JAai&&wX&tfkdAbékelew,. Verlichting en VerWarm'S^jt.-

"
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bouw, alsof er nimmer een vergunning was
verleend, toestemming om een houten voetbrug over de Pastaoorswataring te mogen
maken.
Na correspondentie en recente besprekingen met de directie van de N.V. Standaardbouw hadden B. en W. in overeenstemming
met het standpunt der commissie van openbare werken — medegedeeld dat de schenking slechts kon worden aanvaard, indien
park en toegang ten genoegen van B. en W.
in orde zouden worden gebracht.
Daar zich sindsdien geen nieuwe gezichtpunten hadden voorgedaan is op de begroting
1954 geen rekening gehouden met uit de e.v.
aanvaarding der schenking voortvloeiende
kosten waarbij B. en W. nog mededeelde dat

daarmede op de begroting 1954 is rekening gehouden

B. en W. herinnerde in hun antwoord aan een
vraag door hetzelfde vrouwelijk raadslid gedaan
in de openbare vergadering van 12 Juni 1952
luidende als volgt:
„Hoe is de stand van zaken ten aanzien van
de onderhandelingen tassen enerzijds de N.V.
Standaardbouw en anderzijds het gemeentebestuur van Oegstgeest over het plantsoen dat
langs de Willibrordlaan aangelegd zou worEn waarop B. en W. toen het volgende hadden
geantwoord :
„B(j brief van 25 Januari 1950 heeft de N.V.
Standaardbouw ons medegedeeld dat zij een
„bindend" aanbod deed om een park aan de
overzijde van de Pastoorswatering gratis aan
OEGSTGEEST
de gemeente over te dragen. Het park zou in
overleg en onder toezicht van de dienst van
gemeentewerken worden aangelegd. Deze Sxwaqi
aanbieding had plaats „om de a.s. let wel a.s(dus lokmiddel) bewoners der woningen te
blijkens een uittreksel uit de kadastrale leggerieven en tevens als dank voor de welwilger dd. 15 Juli 1953 de N.V. Standaardbouw
lende medewerking van de gemeente ondergeen eigenaresse is van de grond.
vonden.
B. en W. hebben hierop op 9 Febr. 1950 geantwoord dat zij met erkentelijkheid van dit
schrijven hadden kennis genomen en zich beg reid verklaarde te bevorderen, dat deze
f, schenking (door de gemeenteraad, red.)
wordt aanvaard.
I B. en W. wezen er daarbij op dat de ge| meenteraad tot aanvaarding der schenking
* moet besluiten onder goedkeuring van Ged.
Staten.
Op 10 September 1951 had de N.V. Stan-

T A X I . . . 22527
VAN NtEUWKOOP

Verslag van de vergadering van de gemeenteraad, waarin men zich realiseert dat
bouwbedrijf "Standaardbouw" slechts loze beloften deed toen men een plantsoen in
onze buurt aankondigde (uit de Oegstgeester Courant van 8 januari 1954)
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Een schets van het aan te leggen plantsoen aan de overzijde van de Pastoorswetering,
op de plek waar nu de sportvelden van UDO zijn gelegen
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V O O R O O II L O € S E \ C) li M A A L B O U W
T e n behoeve v a n de door de N.V. S T A N D A A R D B O U W ter plaatse te bouwen
p a n d e n wordt e e n groot eigen p a r k ter o p p e r v l a k t e v a n r u i m 12.000 vierk a n t e meters, voorzien v a n speelweide, gazons, borders, b r o e i k a s s e n , vijvers,
enz. aangelegd.

Zo stond het omschreven in de advertenties.

Mevr. Smits
is geschokt door het
feit dat gronden worden aangeboden die
men niet bezit!
Mevr. Smits kwam bij de openbare behandeling van de Begoting op deze belangrijke kwestie terug. Zij was, naar zij zei de geschokt door
de mededeling van B. en W. waaruit blijkt dat
de N.V. Standaardbouw geen eigenaresse is van
de grond, die zij de gemeente heeft aangeboden
als plantsoen.
Zij kon dit moeilijk aannemen. Op het uitbreidingsplan komt. deze grond als plantsoen
voor. Standaardbouw heeft een duidelijk aanbod gedaan. Zij kon moeilijk aannemen dat dit
allemaal zwendel van de N.V. Standaardbouw
ZOU ZïjlB.

.

•

„mtu.i.ii.iiiii.hiiihi.h»»

De verbazing over de handelwijze van "Standaardbouw " was groot
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"Omspuiten" bij de aanleg van de sportvelden
Van de aanleg van een plantsoen voor onze buurt was dus niets gekomen, dat
was een teleurstelling. Maar in 1979 sloeg de bewoners van de Gruneriebuurt
de schrik om het hart toen men lucht kreeg van de wijze waarop de sportvelden aan de overkant van de Pastoorswetering zouden worden aangelegd: met
een "diep-spit-techniek", waarvoor bronbemaling noodzakelijk was.
Vurige vergaderingen/bijeenkomsten ten huize van de families Out en Tibboel
vonden plaats. Via de heer Baak van de Willibrordlaan kwam informatie over
bronbemaling van de T.H. Delft beschikbaar. En deze informatie loog er niet
om.
De ondergrond van het beoogde sportterrein en ook van de Willibrordlaan
bevat ondermeer veenlagen, (zie ook het hoofdstuk 1.1 'De grond onder onze
voeten') Deze zouden bij ontwatering inklinken en dit zou dan een onomkeerbaar proces zijn: met een groot gevaar van onregelmatige bodemverlaging en
daardoor van scheuring van funderingen en muren voor de woningen vooral
aan de Willibrordlaan! Een gevaarloos proces van omspuiten was het goede
alternatief.
Bij het omspuiten wordt een drijvende zandpomp eerst in
een voldoende diep gegraven kuil met water geplaatst. Waar
de zandlaag voldoende dik is wordt het zand samen met het
grondwater opgezogen. Als er op deze manier veel weggezogen is zal de bovenliggende laag instorten en moet de pomp
een aantal meters verplaatst worden. Het schone gewonnen
zand wordt achter de pomp in de gegraven kuil gestort.
In een vergadering in het gemeentecentrum verdedigde de buurt het omspuiten.
Een pleidooi van de heer Weiter gaf de doorslag. Hij haalde voorbeelden aan
waaruit de nadelen van de bronbemaling bleken. De aanwezige directeur van
"Adviesbureau Grondmechanica MOS", de heer Koster, blies staande de vergadering de bronbemaling af.
Kennelijk was ook de gemeente op de hoogte van de risico's van bronbemaling.
Men had het project (voor één jaar) verzekerd tegen schadeclaims. Een vertegenwoordiger van de verzekeraar, de heer Lengkeek, was op de bewuste avond
aanwezig.
Bewoners maakten hem duidelijk dat zij waarschijnlijk geen toestemming
zouden geven voor het aanbrengen van meetpunten door middel van foto's,
noodzakelijk om eventuele schade objectief te kunnen vaststellen. Toen deze
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vertegenwoordiger ook nog duidelijk werd hoe de grond onder de huizen is
opgebouwd en dat het gevaar voor verzakken aanzienlijk zou zijn, trok de
verzekeringsmaatschappij zich terug. Hierop werd de vergadering geschorst
en na enige minuten van overleg binnen het gemeentebestuur werd de buurtbewoners medegedeeld dat bronbemaling niet door zou gaan.
De sportvelden zijn hierna aangelegd met behulp van omspuiten, zoals te zien
aan de enorme bergen grond op de foto.
De buurtvereniging "Grunerie" is ontstaan in de tijd dat de zaak van het
omspuiten speelde, het bleek zinvol om een spreekbuis te hebben bij het contact met de overheid.

Schaatspret in januari 1980. Dat bij de aanleg van de sportvelden veel grond moest
worden verzet, blijkt duidelijk uit deze foto
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Een zaal vol Grunerie-bewoners
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Blik op de Willibrordlaan (1979) met daarop de zandzuiger die nodig is voor het
omspuiten van de grond

Voor al uw
BRUILOFTEN
RECEPTIES EN
PARTIJEN
Café-Restaurant
DE ROODE LEEUW'

' Kamji
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Gruneriebewoners:
Éérst alternatieven
aanleg voetbalvelden
De aanleg v a n voetbalvelden ten noorden v a n het
complex „ D e Voscuyl" en de daarbij toe te,passen zgn.
diepspitmethode heeft de bewoners van de Gruneriewijk te Oegstgeest de schrik om het hart doen slaan.
E e n van de voorwaarden om genoemde methode toe
te passen is namelijk de verlaging van de grondwaterstand door middel van bronbemaling. Dit
brengt de grondstructuur in beweging en daarmee de
buizen die er op staan. Nu is er natuurlijk bij huizenbouw op dit gebied „ f u n d a m e n t e e l " nogal wat speling
aanwezig maar gaat men die grens overschrijden dan
k a n er door de beweging, in vaktermen aangeduid als
„ z e t t i n g " , schade ontstaan, zoals bijvoorbeeld scheuren in muren. Toevalligerwijs deden zich op dit gebied
elders in den lande enkele gevallen van „ z e t t i n g "
voor die nooal sterk tot de verheeldinf* « n r e k e n

Uit de Oegstgeester Courant
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Het ontbrekende trottoir
In het allereerste Gruneriebulletin, in juni 1980 wordt niet alleen gesproken
over gezelligheids-activiteiten, het gaat ook over zaken die met name richting
Gemeente de aandacht vragen. Genoemd worden een verkeersplan, afwerking
na de aanleg van de voetbalvelden, speelruimte voor de kinderen (het Park
met speelweide is er immers nooit gekomen!), en veiligheid voor ouderen in
de buurt.
Twee zaken vragen direct actie van het bestuur van onze toenmalige buurtvereniging: het ongelukkige kruispunt Grunerielaan / Kamphuizenlaan, maar
vooral het ontbreken van een trottoir langs de Rhijngeesterstraatweg (vanaf
nummer 161a tot de Kamphuizenlaan) blijkt een dan al bijna 30 jaar slepende
kwestie te zijn.
In de jaren 1980 en 1981 gebeurt er niets op dit front, maar uiteindelijk komt
er een toezegging dat de aanleg wordt meegenomen in de begroting van 1982.
Die toezegging wordt niet gestand gedaan. Opnieuw volgen gesprekken met
de wethouders, er volgt weer een toezegging dat in het voorjaar van 1982 het
voetpad zal worden aangelegd. In februari 1982 is de schriftelijke bevestiging
binnen. In mei staat een enkel zinnetje in het Gruneriebulletin:
"
dit impliceert dat er geen kwesties zijn met de gemeente, behoudens de bekende stoep, waarop met de aanleg wordt gewacht."
Tenslotte, in het oktoberbulletin van dat jaar:
"Een voor de buurtvereniging belangrijke gebeurtenis heeft plaatsgevonden. De alom bekende stoep is door de Gemeente aangelegd; zelfs
het fietspad is herbestraat. Een belangrijke gebeurtenis des te meer, daar
buurtbewoners vele jaren de Gemeente om deze stoep hebben gevraagd:
toen zonder succes. "Actie" voeren door de buurtvereniging en gesprekken met wethouders hebben dit resultaat opgeleverd"

Bomen in onze buurt
De bewoners van onze buurt zijn erg gesteld op de bomen die onze straten
sieren. Steeds als er sprake is van plannen van de Gemeente om te gaan snoeien,
of als er ook maar het vermoeden is dat er iets met de bomen gaat gebeuren,
dan is er altijd wel iemand die zich opwerpt als hoeder van ons groen.
Zo ook in mei 1987 toen de toenmalige buurtvereniging in de pen klom en de
gemeente de collectieve zorg van de buurtbewoners liet blijken. De Gemeente
was namelijk "iets van plan". Ze liet weten dat:
"Gelet op een aantal uitgangspunten, waaronder leeftijd, vorm, plaats,
groeiprognose, en kostenbeheersing, wij besloten hebben om in de Ge-
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De Gruneriebuurt is een groene, bomenrijke buurt

meente de meest noodzakelijke c.q. onvermijdelijke beheersmaatregelen
aan het bomenbestand uit te voeren. De deskundigheid van onze dienst
groenvoorzieningen staat er borg voor dat de identiteit van lanen en straten niet zal worden aangetast ten gevolge van de beheersmaatregelen"
In 1988 luidde weer de alarmbel bij een buurtbewoner nadat in de Oegstgeester
Courant melding was gemaakt van het snoeien in de Van Cuycklaan / Grunerielaan. Op zijn brief van 3 december 1988 reageerde de gemeente pas op 7
april 1989, met excuus voor de vertraagde beantwoording. Het snoeien had
gelukkig geen betrekking op de bomen maar slechts op het kleine perkje openbaar groen op genoemde straathoek. De Gemeente liet verder weten dat de
Grunerielaan niet in de planning zat van de "beheersmaatregel bomen 1987".
Tot slot kreeg de buurtbewoner de geruststelling dat "alvorens werkzaamheden te starten, de betreffende bewoners altijd via een brief over de aard en het
tijdstip van de werkzaamheden zullen worden ingelicht".
Dat de Gemeente woord houdt bleek laatst (najaar 2002) bij de herbestrating
van de Van Cuycklaan en de Kamphuizenlaan. De bomen in beide lanen werden namelijk - tot schrik van bewoners uit andere straten die van niets wisten
- gerooid! Er brak een lichte paniek uit in de buurt! In januari 2003 ging de
Gemeente gelukkig volgens afspraak over tot herplanting in de bewuste straten. De rust is weergekeerd!
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Bouwvergunningen
Wat bijna de hele geschiedenis van de Gruneriebuurt de bewoners, soms bijna
tot wanhoop toe, heeft beziggehouden zijn de voorschriften voor het ver- en
aanbouwen van onze woningen (en de interpretatie ervan) zoals de Gemeente
die in de loop van de jaren hanteerde. Het is zelfs nodig geweest dat één van de
bewoners een AROB-procedure aanspande bij de Raad van State. Pas daarna,
door het moedig verzet van een bewoner, werd het mogelijk onze woningen te
vergroten. Er zijn daarna in de loop van de jaren zovele verschillende regels
geweest voor: aan te bouwen oppervlaktes, dakkapellen, garages, stahoogte,
afstanden, balkonhekken en nog vele meer, dat een poging om zelfs maar van
de meest sprekende voorbeelden hier een verslag te doen zou leiden tot een
enorm aantal pagina's. Het resultaat van al die bouwvergunningen is echter
steeds zichtbaar: een Gruneriebuurt met een enorme variatie aan woningen. Er
zijn nog maar enkele huizen die vanaf de bouw in de jaren vijftig ongewijzigd
zijn gebleven. Van de overigen kan men rustig stellen dat er geen twee hetzelfde zijn.
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En zo kan het ook
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Speelplek
Waar in bijna alle opgesomde "Problemen" de buurt schouder aan schouder
stond, samen tegen Gemeente of Bouwmaatschappij, gebeurde het eenmaal
dat er tweedracht ontstond in de buurt. Dat was in 1997 toen de Gemeente
invulling wilde geven aan plannen om in buurten speelplekken voor kinderen
te realiseren. Voor onze buurt was het oog van de Gemeente gevallen op het
veldje hoek Grunerielaan / Van Cuycklaan. Tot groot genoegen van velen,
want enkele jaren eerder was door een aantal buurtbewoners tevergeefs verzocht een speelgelegenheid te realiseren.
De Gemeente wilde kinderen en ouders bij de invulling van de speelplekken
betrekken. Zij waren door middel van een oproep in de Oegstgeester Courant
uitgenodigd voor een bijeenkomst op woensdag 2 april 1997 in de raadszaal.
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De Grunerie en
de speeltuintjes.
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Verslag uit de Oegstgeester
Courant (mei 1997) over de
opwinding die in de buurt
ontstond over de aan te
leggen speelplek

Uit onze buurt hadden zich 16 families voor deze bijeenkomst opgegeven. Op
die woensdag verzamelden zich in het gemeentehuis wel honderd Oegstgeester
families, samen met ambtenaren van Openbare Werken, Planvoorbereiding en
wethouder Guus van Eisen.
Elke buurt kreeg tijdens die bijeenkomst een pakket mee met daarin afbeeldingen en prijzen van speeltoestellen, een situatiekaartje en een opgave van het
door de buurt te besteden bedrag. Er volgden in onze buurt enkele bijeenkomsten waarop driftig werd gerekend en getekend. Uiteindelijk ging op 17 april
een voorstel voor de invulling van de speelplek naar de gemeente.
Met enkele bezwaren uit de buurt (onder andere tegen het drastisch snoeien
van openbaar groen) was al rekening gehouden, maar voor enkele omwonenden blijkbaar niet genoeg. Ze vreesden verlies van privacy, geluidsoverlast en
problemen wanneer "hangjongeren" zich de speelplekken zouden toe-eigenen.
Er dreigde een flink conflict te ontstaan, zo groot dat de gemeente aanleiding
zag om speciaal voor onze buurt een hoorzitting te organiseren op 21 mei.
Daar, in de raadszaal konden de harten worden gelucht.
Het uiteindelijke resultaat was dat op twee verschillende plekken een speeltoestel werd geplaatst.
Wanneer U door onze buurt wandelt, langs de wip op het kruispunt Grunerielaan / Van Cuycklaan, en het duikelrek aan de Utenwaerdelaan, is het nauwelijks voor stellen dat deze twee toestellen ooit aanleiding waren tot zo'n grote
consternatie.
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5. Herinneringen van bewoners
Eén van de eerste bewoners: Henk Broekstra
door Henk Broekstra

Wij, mijn ouders en mijn broer, zijn in augustus 1946 met de Johan van
Oldenbarneveld in Holland aangekomen. Bij familie in Leiden hebben wij
tijdelijk onderdak gevonden. In februari 1947 moest mijn vader weer terug
naar Indonesië (vroeger Ned.-Indië). Hij overleed in 1949 in Bandoeng.
In het blaadje Pelita (olielampje), een blad voor mensen uit Ned.-Indië, stond
een advertentie van Standaard Bouw voor een complex van woningen. Omdat
mijn broer en ik regelmatig met onze moeder met de tram naar mijn oma in
Hillegom gingen, wist ik dat deze woningen op het bollenland van Witteman
kwamen te staan. In de advertentie stond ook dat er een speeltuin zou worden
aangelegd (op het terrein waar nu de voetbalvelden van UDO zijn). Dat was
toen voor Nederland nog uniek. De prijzen voor de woningen aan de
Rhijngeesterstraatweg waren (in 1950) f. 19.500,-, de huizen daarachter
f. 16.000,- enf. 16.500,-.
Toen het geld van de levensverzekering, na het overlijden van mijn vader, vrij
kwam, heeft mijn moeder, op aanraden van kennissen, het huis gekocht waar
ik nu nog steeds woon.
Mevrouw Koop met haar twee dochters waren de eerste bewoners en wij betrokken kort daarop in juli 1950 het huis op nr. 175. Van lieverlee kwamen er
steeds meer mensen hier wonen en het merendeel kwam uit Ned.-Indië. Daarom
werd deze wijk door de Oegstgeestenaren al gauw de kampong genoemd.
De heg aan de Rhijngeesterstraatweg was de afscheiding van het bollenland
en dezelfde heg vormt nog steeds de afscheiding van de huizen aan de
Rhijngeesterstraatweg en de stoep.
Het fietspad was er al, maar de straat was erg smal. De rails voor de blauwe
tram, die vanaf het station Leiden naar Haarlem ging, via Sassenheim, Lisse,
Hillegom en Bennebroek, nam een belangrijk gedeelte in beslag. Bij de invoering van de bus reed er alleen nog één tramwagen van de Rode Leeuw, via de
Breestraat en Hoge Woerd, naar de Wilhelminabrug in Leiden.
Het was toen een kinderrijke buurt en we speelden vaak op het weiland aan de
overzijde van de Pastoorswetering, al was de speeltuin daarop nooit gekomen.
De eigenaar, boer Van der Putten, joeg ons er steeds weer af.
Ongeveer een klein jaar later is het tweede gedeelte van de Gruneriebuurt
gebouwd: vanaf de Van Cuycklaan naar de Van Wassenaerlaan. Een ideaal
speelterrein voor ons, de kinderen die er al woonden, tussen al die huizen en
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kalkputten. A l liep daar wel bewaker 'Daniël' rond, die na vijf uur tot het
donker was toezicht op het bouwterrein moest houden en ons natuurlijk altijd
wegjoeg.
Langzamerhand verouderde de buurt. Maar de laatste jaren worden de huizen
aan jongere gezinnen verkocht, zodat er nu weer veel kinderen wonen die de
buurt verlevendigen. Wij vinden het heerlijk dat we weer kinderen op straat
zien spelen, wat gelukkig in deze buurt kan, en kinderstemmen horen als wij
buiten zitten.

Het openbaar vervoer
In 1951 laten de bewoners in en rond het Oude Dorp zich horen. Door
de voortdurende nieuwbouw (Gruneriebuurt) komen steeds meer
mensen in het Oude Dorp wonen. De bewoners zouden daarom graag
zien dat de trams wat vaker en verder gingen rijden: ze pleiten voor
een zeven-minuten dienst. De vervoersmaatschappij reageert positief
op het verzoek en laat weten dat er vanaf de zomerdienst elke werkdag
76 trams van en naar het Oude Dorp zullen rijden!

Mevrouw Verkuil: 'Een mens moet toch bezig blijven'
Interview uit 1997 met mevrouw Verkuil
Er zijn buurtbewoners die hier al heel lang wonen, zoals mevrouw Verkuil. Zij
woont al 47 jaar in de Gruneriebuurt.
Na dertien jaar in Indonesië gewoond te hebben, kwam ze met haar gezin in de
Grunerielaan wonen. De huizen waren pas gebouwd en ze waren één van de
eerste bewoners. Met twee kinderen was het huis wel wat klein, na wat ze in
Indonesië gewend waren.
"Ja, de huizen waren klein en je moest alles weer zelf doen, daar werd alles
voor je gedaan. En het was hier koud!", vertelt mevrouw Verkuil. "We begonnen", gaat ze verder, "met een tweedehands haard en een tweedehands vloerkleed. Wel driekwart van de buurt waren Indische mensen.
Foto links:
De "Blauwe Tram " op de Dorpsstraat. Met in de verte de huizen in het smalle
gedeelte. Te zien is dat de tramrails in de weg niet verder gaan; de tram staat bij het
eindpunt
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Dat terrein van de volkstuinen, waar dat brugje naar toe gaat, dat had een park
moeten worden. Er was een vijvertje, daar gingen onze jongens schaatsen. En
er stonden mooie bomen; later zijn die voor de volkstuinen weggehaald. Ik
weet niet precies wanneer die tuinen er gekomen zijn, langer dan twintig jaar
geleden. Er was altijd veel belangstelling voor. Ik heb samen met m'n vriendin
een volkstuin gehad; niet hier, maar bij de Indische buurt.
Er waren geen winkels in de buurt, maar de Gruyter en de slager, de bakker en
de melkboer kwamen allemaal aan huis. En in de Dorpsstraat, tegenover de
bakker, zat een heel oud winkeltje van Pietje Vink. Ze woonde daar met haar
zuster, dat was een naaistertje. Ze had alles in dat winkeltje en op de pof ook,
hoor. Je kon de stroop nog op de kan krijgen en postzegels, klompen, hengels
en van alles. Voor andere boodschappen moest je naar de Kempenaarstraat. Er
kwam ook een schillenboer aan de deur en Willem die iedere dag het oud
papier op kwam halen. Hij liep iedere dag met z'n karretje helemaal naar Leiden toe.
Nee, ik geloof niet dat er verder veel veranderd is. Drie jaar geleden, nadat
mijn man overleden was, ben ik in de van Wassenaerlaan gaan wonen. We
gaan met een clubje al jaren elke week Mah-jongen, elke woensdag in de winter. En dan in de zomer tennissen. Tennissen doe ik niet meer, hoor. Verder doe
ik nog van alles, naaien, de tuin, patchwork, zijdeschilderen, een mens moet
toch bezig blijven?'.
Bron: De Grunerie, 24 mei 1997, nr.4

Mej. L.J.Weiter
Met haar moeder en haar neef F.L. Weiter heeft zij in de Jappenkampen Kramat
en Tjideng in Batavia gezeten. Daarna werd tot de repatriëring naar Holland in
juni 1946 opvang genoten in de beschermde 'Sumatrawijk'. De overtocht geschiedde met het vrachtschip 'Sloterdijk'. Opvangadres na aankomst was bij
haar zus in Utrecht.
Via het blad van Pelita en de voorkeursregeling voor repatrianten uit Indië
kocht zij Kamphuizenlaan 2. Haar voorkeur voor Kamphuizenlaan 1 was reeds
vergeven aan de familie Weyzig.
Eind 1971 verliet zij de Kamphuizenlaan en ging voornoemde neef, F.L. Weiter, met zijn gezin in dit huis wonen die daar nog steeds woont.
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Nog een eerste bewoner: Louis Weyzig
Met een troepentransportschip naar Nederland
Mijn naam is Louis Weyzig en ik woon aan de Kamphuizenlaan nr. 1.
In 1950 zijn wij naar Nederland gekomen vanuit Soerabaja. Wij, dat zijn mijn
ouders, mijn drie oudere zussen, Joke, Trees en Ankie, mijn tante Bea, een zus
van mijn vader en ik dus. De bootreis met het stoomschip de Dorsetshire, een
Engels troepentransportschip, duurde ongeveer 6 weken en werd gekenmerkt
door storm, een pokkenepidemie en motorstoring. Maar uiteindelijk bereikten
we toch Amsterdam.
Eerst een paar maanden in hotel Het Witte Huis
Door de familie Dofferhof, die destijds een winkel had in de Kempenaerstraat
is mijn vader attent gemaakt op Oegstgeest. Mevrouw Dofferhof was namelijk de nicht van onze buurman in Soerabaja en toen zij hoorde dat wij naar
Nederland zouden komen en een huis zochten, kwam ze met het bericht van
een nieuwe wijk in Oegstgeest. Mijn vader besloot een huis te kopen en zo zijn
wij in de Kamphuizenlaan op nummer 1 terechtgekomen. Overigens niet direct, want toen wij in februari 1950 arriveerden was het huis nog niet klaar. We
hebben toen voordat wij het huis konden betrekken eerst nog een paar maanden in hotel Het Witte Huis gewoond.
Water, gas en licht moesten nog worden aangesloten
Van dat alles weet ik uiteraard zelf niets want ik was in die tijd pas 1,5 jaar
oud. Maar mijn oudere zussen kunnen het zich nog goed herinneren. Vooral
koninginnedag met de kermis voor de deur van het hotel. Wij zijn vervolgens
zo snel mogelijk in ons huis getrokken. De overlevering binnen de familie
luidt dat water, gas en licht nog aangesloten moesten worden. Of dit echt zo is
geweest weet ik niet helemaal zeker. Het zou een enigszins aangedikte familieanekdote kunnen zijn.
Met zijn tienen in huis
Toen later onze buren uit Indonesië ook naar Nederland kwamen hebben die
tijdelijk ook nog bij ons ingewoond. Dat betekende dat we op dat moment met
zijn tienen waren, maar dat heeft niet zo lang geduurd, want zij vonden vrij
snel woonruimte in Haarlem en ook mijn tante verhuisde al gauw naar een
eigen huis.
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De straat als speelplek

Mijn hele jeugd in de Gruneriebuurt
Ik heb mijn hele jeugd doorgebracht in de Gruneriebuurt. Samen met mijn
vriendjes uit die tijd - en dat waren er heel veel - doorkruiste ik de buurt. Ik
kende elk plekje in de buurt en ook vrijwel alle buurtbewoners. Een aantal van
hen woont nog steeds in onze buurt. Ook in de Kamphuizenlaan wonen nog
mensen van het eerste uur. Er waren in mijn jeugd nog nauwelijks auto's in de
buurt. Op straat kon je dus naar hartelust spelen. Voetballen deed je op de
kruising Van Cuycklaan/Grunerielaan of op het pleintje in de Kamphuizenlaan. En mijnheer vd Berg uit de Grunerielaan was daarbij heel vaak van de
partij. Maar ook werd er wel eens geklaagd door buurtbewoners als wij aan
het voetballen waren op straat en dan verscheen soms de politie en die nam je
bal in beslag!!
Geliefd speelterrein
De talrijke brandgangen vormden ook een geliefd speelterrein. Er stonden toen
veel fruitbomen in de tuinen en sommige mensen gebruikten een gedeelte van
hun tuin als moestuintje. We wisten natuurlijk precies waar de lekkerste appels, peren, pruimen etc. te halen waren. Ook het land van boer Van der Putten
aan de overkant van de sloot werd verkend. En langs de Pastoorswetering
stonden nog wat bomen en struiken waar je kon spelen. Op de hoek van de
Van Cuycklaan en de Grunerielaan woonde naast het grasveldje een mijnheer
(zijn naam ben ik kwijt) die voor een sigaar de mooiste zeepkistkar voor je in
elkaar knutselde.
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Leveranciers en nog meer aan huis
Het was ook de tijd dat leveranciers nog aan huis kwamen. Talloze bakkers,
melkboeren, groenteboeren, visboeren en petroleumboeren kwamen aan huis
met paard en wagen, een handkar of een bakfiets. Ook aan inzamelen werd al
gedaan. De voddenman trok luid roepend door de straat en haalde oude kleding op. De schillen werden opgehaald door de schillenboer. En Willem uit de
Zoutkeetlaan haalde met zijn handkar oude kranten op. Ik kan de meeste mensen en hun voertuigen die toen door de buurt trokken nog duidelijk voor de
geest halen. De boekjes waar alle boodschappen in werden genoteerd. De man
van het ziekenfonds, die het geld (centen) kwam ophalen en een bonnetje als
kwitantie achterliet. Uiteraard kan ik de gezichten van mijn vriendjes zoals ze
er toen uitzagen moeiteloos terughalen. Ik weet alle namen nog. Sommigen
zie en spreek ik nog regelmatig, anderen minder. En diegenen die ik al in jaren
niet meer heb gezien ben ik misschien al wel eens voorbij gelopen zonder
teken van herkenning.
Het geschraap van de kolenschop
In de winter als je 's avonds in je bed lag hoorde je het geschraap van de
kolenschop als je vader in de schuur de kolenkit vulde. Eierkolen of antraciet
gevolgd door een nummer dat de kwaliteit of grootte aangaf. De asla werd
trouwens geleegd in de brandgang.
Grijs gedraaide platen van de Rolling Stones
Onlangs ben ik nog eens door de buurt gelopen en heb ik geprobeerd of ik nog
wist wie waar ook alweer woonde. Bij een heleboel huizen wist ik het nog,
maar van bijna evenveel kon ik het mij niet meer herinneren...
De huizen en de tuinen in de buurt zijn in de loop der jaren gemoderniseerd en
een tuin zoals die van de familie Grippeling (Grunerielaan 23) bestaat niet
meer: een kale zandwoestijn, waar de tieners uit de buurt zich verzamelden en
waar iedereen altijd welkom was. Waar je naar toe trok met je grijs gedraaide
platen van de Rolling Stones, omdat daar feesten werden gevierd zoals dat
toen hoorde inclusief visnetten aan het plafond. Daar stonden de Puchs en
andere bromfietsen broederlijk geparkeerd naast de Zündapp brommer van
mijnheer Grippeling. En.... te midden van al die herrie en bedrijvigheid zat een
heel klein omaatje stilletjes te mijmeren.
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Mevr. L.E.Koop
Na op Celebes in het Jappenkamp te hebben gezeten is mevrouw Koop met
haar twee dochtertjes, Thea en Joke, vanuit Batavia met de boot naar Holland
vertrokken.
Zij vonden onderdak bij de broer van Mevr. Koop die (in haar geboorte provincie) in het ouderlijk huis in Veendam woonde. Daar kregen zij de beschikking over de bovenverdieping. Na zekere tijd was bij de broer gezinsuitbreiding
op komst en zou het wellicht welkom zijn indien mevrouw Koop ander onderdak zou kunnen krijgen.
Via het blad van Pelita bood de gelegenheid zich in Oegstgeest aan. Na bouwkundig gunstig advies van een goede kennis, besloot mevrouw Koop
Rhijngeesterstraatweg 179 te kopen en vervolgens in juni 1950 te betrekken.
Momenteel, 90 jaar oud, woont zij daar nog.

IJspret op de Pastoorswetering

68

Interview met Jeannette en Dieter Zejdlik
Twee buurtbewoners die hier al heel lang wonen en dus een flink stuk buurtgeschiedenis kennen zijn Jeannette en Dieter Zejdlik. Ze hebben twee dochters van 29 en 24, die hier zijn opgegroeid, maar al enkele jaren het huis uit
zijn. Jeannette woont sinds 1951 in de Van Cuycklaan nummer 1; ze kwam
hier wonen met haar ouders, die het huis "op tekening" hadden gekocht.
Jeannette en Dieter zijn in 1964 vanuit de Van Cuycklaan getrouwd en zijn er
samen blijven wonen.
De huizenprijzen van toen herinnert ze zich nog goed: tl. 13.500,—; met serre
en CV kwam de prijs op tl. 18.000,— met een rijkssubsidie van ca. tl. 3.500,—
. De kopers van deze huizen kwamen - op een enkele uitzondering na - uit
Indonensië. Onze buurt had daarom al snel de bijnaam "de kampong". Het
was wel heel bijzonder: een buurt bestaande uit bewoners met dezelfde achtergrond. De gesprekken gingen dan ook meestal over "tempo doeloe" (de goede
oude tijd) en natuurlijk Indonesisch eten. In de jaren 50 was er nog geen sprake
van de z.g. "toko's" met allerlei verse exotische artikelen. In die tijd werd er in
de keuken heel wat geëxperimenteerd. Lukte een bepaald gerecht goed, dan
ging het recept de hele buurt door.
In de Van Cuycklaan was één familie in het luxe bezit van een zwart/wit TV.
Op zaterdagavond en bij bijzondere uitzendingen was iedereen welkom; de
huiskamer leek dan wel een kleine bioscoop met stoelen in rijen. Natuurlijk
nam iedere gast iets lekkers mee en ja hoor: het meegebrachte werd door iedereen geproefd en beoordeeld.
Afgezien van de kale tuinen met de jonge aanplant, was ook de straat ruim en
overzichtelijk: in de Van Cuycklaan waren slechts 2 autobezitters! Ook de
omgeving was heel anders: het winkelcentrum Lange Voort kwam pas in 1966;
de huizen aan de linkerkant van de Wyttenbachweg stonden er nog niet en de
grond tot de Irislaan behoorde aan bloemenkwekers. Onze buurt vanaf Huize
Klimop tot de Van Wassenaerlaan was eens een bloemenveld.
De Hofdijck was een verhard pad met aan beide kanten hoog gras. In het pand
van de bloemenzaak van Vianen was vroeger de kruidenier "Koerten" gevestigd. De heer Koerten bezorgde zelf de boodschappen aan huis. Voor uitgebreide boodschappen moest men naar de Kempenaerstraat, die te bereiken
was met de Blauwe Tram uit Leiden, met als eindpunt de Dorpsstraat ter hoogte
van de Van Wassenaerlaan.
Door natuurlijk verloop werd onze buurt wat bewoners betreft meer gemêleerd;
het typisch Indische karakter verdween, maar wat bleef was een gevoel van
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saamhorigheid. Zo ontstond in 1980 een buurtvereniging "De Grunerie", waarvan Jeannette van 1981 t/m 1983 bestuurslid is geweest, tezamen met de dames Baak en Weiter en de heren Broekstra, De Best, Heddema, Verkuil en
Weijzig. Er komen nu oude buurtbulletins en krantenknipsels op tafel.Tijdens
deze periode waren er kontakten met de Gemeente over o.a. trottoiraanleg
gedeelte Rhijngeesterstraatweg, olielozing in de sloot achter de Van Wassenaerlaan, geluidsoverlast UDO en diverse zaken i.v.m. de volkstuinen.
Ze herinneren zich nog goed de jaarvergaderingen van de buurtvereniging in
het Gemeentecentrum met een diapresentatie over het oude en huidige
Oegstgeest door fotograaf Loek de Groot. In Taberna waren ook jaarvergaderingen gecombineerd met een tentoonstelling van werkstukken van creatieve
buurtbewoners. Ook herinneren ze zich een jaarvergadering in Tabema met
een muzikale bijdrage door jeugdige buurtbewoners, zoals Marco Selier (piccolo), Herke van Hulst en Petra Harpe (blokfluit) en Pieter Heddema/Niels
Cornelisse/Coen Verhoeve als "De Grunerie Boys". De georganiseerde tennisavonden waren ook zeer geslaagd. Onder het motto "Kinderen voor Ouderen"
werd er door de jeugd Kerststukjes en brooddeegfiguren gemaakt en aan oudere
buurtbewoners aangeboden.
Van de barbecues, vroeger straatfeesten genoemd, was het optreden van de
"Cacaphoniens"een hoogtepunt. Een toenmalige buurtbewoner speelde in deze
dixielandband. Ook het straatfeest met een echte troubadour komt ter sprake.
Met zijn gitaar en zang kreeg hij de jeugd achter zich aan.
Dan komt er een oude "Oegstgeester Courant" van 1982 tevoorschijn met een
foto van de gekostumeerde voetbalwedstrijd Grunerie-Buitenlust. (enige citaten uit de krant:
er werd zelfs nog heus gevoetbald
één ving de bal
herhaaldelijk met een schepnetje (Loeki Baak), terwijl ze daarnaast ook hockeykuren vertoonde
de vreemde vogels waarvan een midvoor een babydoll droeg
)
In de loop der tijd is er wel veel aan de huizen veranderd. Bij velen was de
eerste verandering de vervanging van het 6-delige woonkamerraam in één groot
raam, vervolgens werd er aan de in principe vrij kleine huizen veel aangebouwd
en veranderd. Het is leuk te zien hoe de buurtgenoten hun ideeën hebben vorm
gegeven.
Ontstaan uit een oppasochtend voor eikaars kinderen, is er 25 jaar geleden een
mini-scrabbleclubje ontstaan: de kinderen gingen naar school en de moeders
bleven elkaar ontmoeten.
De laatste tijd zijn er veel nieuwe gezichten in onze buurt gekomen. Als
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Jeannette haar jaarlijkse ronde doet voor de Nierstichting en het Astmafonds
kan ze deze nieuwe gezichten eindelijk "thuisbrengen".
De buurt bevalt nog heel goed en hopelijk maken ze nog lang deel uit van de
Gruneriewijk!

Dieter Zejdlik aan het werk in de buurt waar hij al bijna
50 jaar woont
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Interview met Jan van der Voort
In het boek over de Grunerie mag een verhaal over Jan van der Voort, onze
vroegere buurtmelkman, zeker niet ontbreken. Hieronder zijn verhaal.
Jan is in 1940 geboren in de Dorpsstraat 73 tegenover bakker Tij sterman. Vanaf
1952 bezocht hij de Willibrordschool waar hij 2 maal per dag heen liep. Hij
herinnert zich dat ze in de winter vaak op de schaats gingen. Na schooltijd
moest hij bij zijn vader werken die een tuinderij had in de Dorpsstraat. Ook
moest hij met zijn vader schillen ophalen, want ze hadden een paar koeien in
de wei, waar nu de Almondehoeve is. Indertijd was er sprake van dat daar de
nieuwe melkfabriek van Menken zou komen, maar dat plan is nooit gerealiseerd.
In de vrije tijd speelden de kinderen in de bollenvelden en voetbalden ze op de
veldjes. Op 14 jarige leeftijd ging hij als bakkersknecht werken bij bakker
Tij sterman voor ongeveer 25 gulden per week. Het was hard werken, vaak 12
uur per dag. In die tijd mocht je niet vóór 10.00 uur brood verkopen. Zo kreeg
Jan eens een bekeuring omdat hij om 5 minuten voor tien al brood aan het
verkopen was. De bakkersoven werd gestookt met houtkrullen, die ze bij het
timmerbedrijf van Amersfoort haalden. Dat was gevestigd in het pand waar nu
schoenmaker Abswoude zit.
Hij herinnert zich de Gruneriebuurt als "de nieuwe buurt". De huizen werden
er na de oorlog gebouwd en zelfs de burgemeester kwam er wonen. Er woonden heel veel mensen uit Indië, en als hij brood bracht geurde de hele buurt al
naar lekker eten. Regelmatig kreeg hij lekkere dingen te eten aangeboden,
want Indische mensen zijn erg gastvrij. Ook zijn zusjes en andere kinderen
kwamen lekkers halen bij de mensen in de buurt. Hij weet nog precies wie
waar woonde. Waar nu de Groenhoevelaan is gekomen, was vroeger het bollenbedrijf van de firma Homan gevestigd. Daarnaast woonde groenteman Hogervorst en daarnaast was expeditiebedrijf Hogervorst. In die tijd was het gedeelte van de Van Wassenaerlaan en Uterwaerdelaan een bos met een pad dat
naar de Grunerie liep. In oorlogstijd werden er veel bomen gekapt. Eindjaren
50 was er sprake van dat er een park zou komen op de plek waar nu de volkstuinen zijn. Daarom is het bruggetje over de Wetering er gekomen. Het is bij
plannen gebleven.
Jan verliet bakker Tij sterman om in dienst te gaan en vertrok naar Nieuw Guinea.
Hij vertelt hoe fantastisch hij het vond dat mevrouw Van Suylekom en haar
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dochter Tineke regelmatig brieven stuurden om verslag te doen van de gebeurtenissen in de buurt. Na zijn diensttijd ging hij werken bij bakker De Groot in
de Kempenaerstaat. In die tijd ontmoette hij zijn vrouw An op een dansavondje.
Hij ging daarna werken bij een bakker in Leiden. Via zijn wijk kwam hij altijd
langs de Rijnburgersingel waar An de huishouding van de familie Witmuts
bestierde. De heer Witrus was direkteur van de melkfabriek "De Landbouw"
en vroeg Jan in zijn fabriek te komen werken. Hij kreeg daar een opleiding en
heeft er veel geleerd. Zo werd hij tot chef benoemd.
Later kocht hij een eigen melkwijk in Leiden in de buurt van het Utrechtse
Veer. In 1969 nam hij de melkwijk in de Gruneriebuurt over van Willem de
Groot. Dat was in de tijd dat je bij de melkboer nog losse melk kocht. De
klanten kwamen met een pannetje aan de melkkar en Jan schepte met een
halve- of hele litermaat de melk in de pannen. Als service bracht hij het soms
naar binnen. Zo herinnert hij zich dat hij in Leiden een pannetje melk voor een
mevrouw naar binnenbracht, struikelde en de gevolgen laten zich raden ... een
melkballet in de gang. In onze buurt liep in die tijd ook groenteboer De Jager
herinnert hij zich. Jan kwam altijd op precies dezelfde tijd aan de deur. Vaste
prik was een kopje koffie bij mevrouw Hoegen en verder niet te veel praten en
zeker niet roddelen.
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In 1999 is hij gestopt. De lichamelijke lasten en financiële zorgen werden te
zwaar. Hij verleende goede service, bracht soms na 18.00 uur nog een onsje
kaas of een pak koffie bij de klanten en maakte zo hele lange dagen. De buurt
heeft hem op de laatste dag feestelijk uitgezwaaid. Hij heeft er geen spijt van
dat hij is gestopt. Hij heeft nu geen zorgen meer. Veel tijd brengt hij door met
zijn kinderen en 6 kleinkinderen. Daarnaast doet hij vrijwilligerswerk. Tennissen en fietsen zijn zijn hobby's. Ook bezoekt hij regelmatig zijn oude klantjes
uit de Gruneriebuurt in Rustenborgh.

Het bleek een goed idee om de buurt de gelegenheid te bieden voor
het geven van bijdragen voor het afscheid van 'Onze Melkboer'. Van
allerlei kanten kwamen er envelopjes binnen en ook tijdens de
barbecue werd de minimelkbus gevuld.
Op zaterdag 28 augustus op de gewone tijd, arriveerde Jan in de
buurt, waarna een groepje belhamels (met bel) de straten doortrok om
iedereen bij elkaar te roepen.
Jan bleek niet alleen, maar vergezeld door bijna zijn hele familie en
kreeg in de Grunerielaan een warm onthaal door het 'melk-comitee'.
Met een enorme bos rozen werd de minimelkbus, vol goede wensen en
bijdragen, aan de ontroerde Jan aangeboden.
We bedanken Jan voor al die jaren trouwe dienst en wensen hem het
allerbeste!
Bron: De Grunerie, 29 oktober 1999, nr. 5

Een echt "buurtgevoel"
door Ben Verhoeve

Bij het samenstellen van dit jubileumboekje was ik in onze fotoalbums op
zoek naar wat foto's. A l bladerend en foto's bekijkend vond ik dat ik ook zelf
best een tekstuele bijdrage kon leveren. Tineke en ik wonen hier immers al
bijna 35 jaar en daar hebben wij nog nooit spijt van gehad! Neen, wij wonen
hier met zoveel plezier dat wij zelfs binnen de buurt zijn verhuisd. En wij zijn
niet de enigen!! Hieronder in grote lijnen "ons verhaal".
Ikzelf ben in 1950 met mijn ouders in Oegstgeest, in de Laan van Alkemade,
komen wonen. Ik was toen 7 jaar en ging naar de lagere school, zoals dat toen
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heette, aan de Rhijngeesterstraatweg: de Willibrordschool. Dit was een jongensschool, er zaten dus uitsluitend jongens op. Mijn drie zussen, ik was de oudste,
gingen eerst naar de bewaarschool die was gehuisvest in wat nu "La Lrance"
is. Bij het bereiken van de leerplichtige leeftijd, toen 6 jaar, gingen zij naar de
Mariaschool die uitsluitend voor meisjes was. Ik had op een gegeven moment
een vriendje in de Grunerielaan wonen waardoor ik voor het eerst kennismaakte met de buurt. Als ik dat vriendje niet had gehad was ik hier waarschijnlijk nooit komen wonen!
In 1960 verhuisde ik met mijn ouders naar Leiden. Als 17-jarige ging ik aan
het werk bij het "staatsbedrijf der PTT" zoals dat toen nog heette. In 1964
leerde ik mijn Tineke daar kennen: ook zij kwam bij de PTT in dienst. In 1965
sloeg de vonk ook bij mij over - zij had al eerder haar zinnen op mij gezet,
maar dat wist ik toen nog niet! - en wij kregen verkering. In 1968 trouwden
wij en gingen inwonen bij mijn ouders. Wij wilden eerst op kamers ergens in
Oegstgeest maar dat vonden mijn ouders "zonde" van het geld. A l snel kregen
wij de idee om in Oegstgeest een huis te kopen en ik wist wel waar: in de
Gruneriebuurt! Een zus van een collega op kantoor werkte bij de Universiteit
in Leiden. Daar kregen ze van makelaars lijsten met koophuizen voordat de
huizen publiekelijk werden aangeboden. Op die manier zijn wij aan ons (eerste) huis in de Grunerielaan 19 gekomen. Wij hadden bij wijze van spreken al
ja gezegd voordat wij het huis van binnen hadden gezien: de grote tuin en de
buurt gaven de doorslag. Drie maanden nadat wij getrouwd waren hadden wij
een eigen huis! Wij waren dolblij! Naast ons woonden toen de heer en mevrouw Willemse op nummer 17 en mevrouw Specht-Carelsen op nummer 21.
Op nummer 18 tegenover ons woonde de familie Colsen; naderhand is daar de
familie Heddema komen wonen die al eerder op twee andere adressen in de
buurt woonde!
Omdat wij alletwee werkten hadden wij de eerste jaren niet zoveel contact in
de buurt. Dat veranderde met de geboorte van onze kinderen en vooral toen de
eerste naar de peuterspeelzaal ging. Toen kregen wij ook meer contact met
andere stellen met kinderen in de buurt: de families Van Harte, De Jong,
Cornelisse, Heddema, Van Hulst, Harpe, Baak, Holland, Van Haeften, Vreeken en Dekker. Toen onze oudste naar de lagere school ging vormde zich een
hecht drietal: Niels Cornelisse, Pieter Heddema en Coen Verhoeve. Vanaf dat
moment vormden wij als ouders van dit drietal een "eenheid": ze werden dan
door de een, dan door de ander gehaald of gebracht. Opvang na school was
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Janny en Cees Cornelisse 12 V2 jaar getrouwd, reden voor een buurtfeest (oktober
1979)

ook nooit een probleem: een van de drie ouders was altijd wel thuis. Pech voor
de jongens was soms dat wij als ouders altijd onderling overlegden als er wat
bijzonders was, een schoolfeestje, uitgehaald kattenkwaad of wat dan ook!
Een probeersel van: "Pieter's" of "Niels' moeder vindt het goed" werd altijd
nagetrokken en omgekeerd natuurlijk ook.
Ook in de jaren vóór de buurtvereniging, dus voor 1980, was er voor ons
gevoel in de buurt al een echt "buurtgevoel": zelfs toen al organiseerden wij zij het in beperktere mate dan nu het geval is - evenementen voor kroost en
ouders. Ik herinner me de schaatspret met koek en zopie op de Pastoorswetering
in 1979. De gezamenlijke fietstocht in september '79, de "buurtoptocht" in
oktober '79 met taart en muziek naar Janny en Cees Cornelisse die \2Vi jaar
getrouwd waren en hun verraste blik toen wij voor de deur stonden. Ook de
jaarlijkse Kerstvieringen in de garage bij de familie Cornelisse waren haast
een traditie. Een bijzondere happening was ook een buurtkampeerweekend in
Baam in 1984: met vijf families een ongedwongen weekend uit kamperen!
Waar maak je zoiets nog mee?!
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Door buren verrast.

In de loop der jaren hadden wij ons huis op nummer 19 wat uitgebreid: er was
een dakkapel op geplaatst en ook hadden wij de keuken naar achter uitgebouwd. Toch kregen wij het gevoel dat het huis ons - met drie opgroeiende
kinderen - wat te klein werd. Wij hebben wel even elders rondgekeken in
Oegstgeest naar andere woonruimte maar iedere keer moesten wij weer constateren dat er toch niets boven onze Gruneriebuurt ging! Toen wij dan ook de
gelegenheid kregen om het huis naast ons, een hoekhuis te kopen, aarzelden
wij geen moment!
In 1988 verhuisden wij naar nummer 21 nadat wij eerst ons huis op nummer
19 hadden verkocht en zo onze eigen buren hadden kunnen kiezen! Na een
aardige casco verbouwing hadden wij ineens ruimte genoeg, temeer daar onze
oudste inmiddels in Delft was gaan studeren en op kamers gaan wonen. Het
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Ontvangst door een buurtcomité bij de laatste werkdag van Ben Verhoeve

grove afwerken van de casco verbouwing is allang achter de rug, wat rest is
nog wat "afmaakwerk" zoals ik dat noem. In een eigen huis ben je immers
nooit klaar?! Alle drie de kinderen zijn ondertussen het huis uit, wij hebben
dus het rijk alleen. Het huis te groot....? Neen, beslist niet. Wij genieten van
alle ruimte die wij nu hebben en van een tuin die momenteel wordt aangepast
om als onderhoudsvriendelijk de komende jaren verder te kunnen.
In september 2000 ben ik met de VUT gegaan. Op mijn laatste werkdag werd
ik in de straat op feestelijke wijze welkom thuis geheten. Over buurtgevoel
gesproken , geweldig toch!! Er zal heel wat moeten gebeuren willen wij
hier ooit nog weg gaan.

Een buurt om in te wonen
door Peter van de Wetering

In september 1985 waren we op zoek naar een huis in Oegstgeest. We hadden
al enige tijd wat vrijblijvend rondgekeken, maar de aangekondigde komst van
onze Sofie over 9 maanden maakte dat we wat meer haast kregen. Met een
makelaar hadden we een afspraak bij een huis in de Sportmanstraat; maar dat
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Allemaal op de foto tijdens het Buurt-kampeer-weekend, juni 1984

Gezamenlijke kerstviering in de garage van de familie Cornelisse (kerst 1980)
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bleek in minder goede conditie. "Ik heb nog wel wat in de Grunerielaan",
sprak de makelman. We reageerden niet zo enthousiast: ondanks ons beperkte
budget vonden we de huizen in die buurt wat klein en teveel "rijtjeshuizen".
Laten we toch maar gaan kijken, niet geschoten is altijd mis was onze gedachte. Maar eigenlijk onmiddellijk nadat we "ons" huis met gigantische tuin
hadden gezien, hoefden we niet verder meer te zoeken: "Doe maar", zei ik
tegen de makelaar, die tegensputterde omdat er volgens hem best wat van de
prijs afkon. Ik vond dat maar niks want dan zou het huis misschien aan onze
neus voorbijgaan. Hij hield voet bij stuk en we kregen het huis voor minder
dan de vraagprijs! Met in het makelaars-rapport de voor ons fantastische opmerking: "Voor Oegstgeester begrippen zeer groot grondoppervlak van 357 m 2 ".
In de roos
En al heel snel bleek dat we midden in de roos hadden geschoten: buren nodigden ons uit voor een verjaardagsfeest, en daar bleek zowat de halve straat
te zitten: de kennismaking was dus geregeld. Toen de buik van Charlot op
ging vallen werden we gevraagd mee te doen aan "de oppasclub" van een
aantal gezinnen vooral uit de buurt. Tegen betaling van bonnen pasten we bij
elkaar op de kinderen. De moeders dronken samen regelmatig koffie, om elkaar en de kinderen beter te leren kennen. Ook af en toe een avondje "stappen" stond op het programma van de club (voor de moeders dan, de vaders
bleven trouw thuis). Dus was er weer kennismaking geregeld. Toen we in het
eerste jaar aan de straat-barbecue toe waren, leek het wel of we al jaren in de
Gruneriebuurt woonden.
Meer dan een huis
Voor ons betekent wonen meer dan alleen een fijn huis met een heerlijke tuin
eromheen. Wij willen ook graag tussen mensen wonen, die we kennen, waar
we op kunnen rekenen, die op ons kunnen rekenen en waar we plezier mee
kunnen maken. En dat alles kon hier
Daarna gebeurde er zoveel, mensen vertrokken en kwamen hier wonen, de activiteiten van het buurtcomité
gingen uitbreiden en daar wilden we graag ons steentje aan bijdragen. Om
alles op te noemen zou veel te veel zijn maar het grote Buurt-Millennium-feest
was onvergetelijk. Fantastisch dat een paar kerels zo'n duizend gulden in de
buurt ophalen om vuurwerk te kopen; dat er oliebollen en champagne waren
en tenten tegen de kou: het lijkt me een goed plan om dat elke vijf jaar te
herhalen. Ook een herinnering bewaren we aan onze overbuurman, de heer De
Wilt, een vriendelijke, wat oudere heer, die al jaren op gepaste afstand was
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Millenniumfeest met de buurt, proosten op het jaar 2000!

Vol bewondering kijken en luisteren naar het door de buurt
verzorgde vuurwerk

gebleven. Maar toen hij door ziekte hulp nodig had, en de officiële zorg grote
steken liet vallen, toen konden we als buren wat voor hem betekenen. En dan
het eerste Sinterklaasfeest, met ballen uit het dak en Sint in een wiebelbootje

81

op de Pastoorswetering, getrokken door de "Trekpieten". De straatspeeldagen
waren knallers. De fietstochten die, al werd de animo wat minder, altijd bijzonder waren. Eigenlijk was alleen het gebeuren rond de aanleg van de speelplek een minpuntje in de geschiedenis in de buurt: begonnen als een enthousiast plan om een lang-gekoesterde wens om wat speelvoorziening te realiseren, leidde het enige tijd tot tweedracht, die niemand wilde. Maar bijna iedereen in de buurt is blij er te wonen; in advertenties staat "gewilde buurt", we
zijn er trots op.
Dat het 50-jarig jubileum een topper was spreekt dan ook voor zichzelf, het
was ook de aanleiding voor dit boekje dat voor ons een bijzonder plekje zal
krijgen.

Buurtgedicht
In het novembernummer van 1982 van het Gruneriebulletin lazen we een gedicht van een buurtbewoner. We willen het u niet onthouden, het is wel toepasselijk.
Waar komen die mensen vandaan
Bij ons in de buurt, bij u in de laan
Je kent ze soms en je ziet ze
's Morgens vroeg de deur uit fletse..
Of in hun tuf de weg opdraaiend
Even nog naar achter zwaaiend
Uit werken gaan ze; doen ze 't graag?
In deze tijd? 't Is maar een vraag
Je ziet ze lopen met de hond
Een zenuwrimpel om de mond
Van: halen wij dit keer het groen
Of zal hij het weer eerder doen
Waar komen z'allemaal vandaan?
En waar zijn z'ooit eens wegggegaan?
Vraag 't de vogels van de Grunerie
Die weten meer dan weet ik wie
Zij hebben uit hun hoge bomen
De hele troep zien binnenkomen
82

"Die praat'n en bijt'n op hun woord'n
Die koom'n zeker uit het noord'n
Is de zachte G in hun geluiden
Dan komen ze vast uit 't zuiden"
"Er is één groep daar spreekt men zacht
Daar heeft men heel veel afgewacht
Ze kwamen met hun jeugdig kroost
Door 't lot verbonden uit de Oost"

Ina Mooi: 'ik kom altijd tijd te kort'
Ina Mooi woont sinds 1950 in de Grunerielaan. Ze is opgegroeid in een dorpje
in Friesland, waar haar vader predikant was.
Na wat omzwervingen ging het gezin in het Brabantse Someren wonen. Ina's
vader was inmiddels met emeritaat en werd in Someren hulppredikant. Ina
werkte daar op het 2 mans/vrouws dorpsschooltje. Toen haar vader 75 werd
verlieten ze de pastorie in Someren en kwamen via een advertentie in Hervormd Nederland in Oegstgeest terecht. Toen Ina's ouders besloten in
Oegstgeest te gaan wonen, konden ze nog kiezen tussen de Willibrordlaan en
de Grunerielaan. De Willibrordlaan viel af omdat ze dachten dat de laan te
onrustig zou worden in verband met het geplande speelterrein/park aan de
overkant!! Het werd dus de Grunerielaan waar ze ook nog konden kiezen aan
welke kant ze wilden gaan wonen. Ze besloten een hoekhuis te nemen met een
tuin rondom. Het huis was nog in aanbouw. Ina kon van tevoren een kijkje
nemen hoe de vorderingen verliepen.
Ze herinnert zich nog dat ze in Someren al een brief kregen van de toekomstige melkboer in Oegstgeest, Koos de Groot, die hen om klandizie vroeg! Zo
ging dat in die tijd!
Eenmaal in Oegstgeest aangeland heeft haar vader nog twee jaar moeten procederen om het stukje tuin toegewezen te krijgen dat volgens de kadastrale
tekening bij het huis hoorde: de tuinen waren namelijk zodanig door Standaardbouw afgepaald dat er achter een aantal tuinen een driehoekig stuk grond overbleef dat als volkstuin dienst zou gaan doen. Als je nu door de poort loopt
achter de huizen Grunerielaan 10 t/m 16 kun je zien hoe een en ander in elkaar
steekt. De grootte van het huis was in vergelijking met de pastorie in Someren
overigens aan de kleine kant; het was dan ook een passen en meten met de
meubels die ze hadden meegenomen.
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Ina had al heel vroeg de idee om onderwijzeres te worden. Het leek haar zo
leuk om op het bord te schrijven! Ze moet zelf lachen om dit idee. Ina bezocht
de Kweekschool en behaalde na 3 jaar haar diploma. Ze werkte 14 jaar aan een
Lagere School in Katwijk en fietste dagelijks heen en weer. Bij slecht weer
pakte zij de auto die ze eigenlijk speciaal had aangeschaft voor het vervoer
van haar ouders. Ze herinnert zich nog goed haar eerste auto: een Renault
Fregat, een grote auto omdat haar vader nogal groot was!
Het les geven heeft ze altijd heel leuk gevonden. 'Na mijn Katwijkse jaren heb
ik in Oegstgeest op de Hofdijckschool en de Joris de Witte School met veel
plezier lesgegeven. Op de laatste tot mijn zestigste; officieel ben ik toen opgehouden, om met wat minder uren als vrijwilligster door te gaan. Wegens bezuinigingen moest er een leerkracht verdwijnen en dit was de beste oplossing.
Later werkte ik in overleg met de school veel met buitenlandse kinderen als
remedialteacher'.
We zien Ina nog regelmatig in een flink tempo voorbijfietsen. Ze blijkt nog
steeds (net als vier jaar geleden toen we haar interviewden!) les te geven aan
een Thaise die getrouwd is met een Nederlander en die de taal graag goed
onder de knie wil krijgen. Zij heeft eerst de dochter van deze mevrouw les
gegeven. Ina vertelt dat ze het heel leuk vindt, en op deze manier contact heeft
met mensen van andere culturen. Vooral bij het wel en wee van dit gezin is ze
nauw betrokken.
Vroeger kende ze wel veel mensen in de buurt maar door haar drukke leven
had ze er niet veel contact mee. Vooral de zorg voor haar ouders in combinatie
met haar werk liet dat niet toe. De meeste kennissen kreeg ze toen door de
kerk. Nu heeft ze meer tijd en volgt wel alles wat er in de buurt gebeurt.
Over vroeger gesproken herinnert ze zich nog heel goed buurvrouw Van der
Vliet die heel lang naast haar op nummer 12 heeft gewoond. Ze is wel 96
geworden! Ook herinnert ze zich nog goed de familie Sonneville die op nummer 8 woonde. De ouders van dat gezin gingen bij toerbeurt naar Indonesië.
De familie leefde veel buiten - een Indische gewoonte - en ontving veel bezoek! Veel oud-Indiers hadden volgens Ina grote gezinnen. De buurt bestond
voor 90% uit Indische Nederlanders, zoals dat toen heette, die veel met elkaar
omgingen. Desondanks waren er geen merkbare verschillen tussen de Nederlanders en de mensen die uit Indië kwamen.
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Ina tuiniert nog steeds heel graag. 'De appelboom die we samen met de oude
heer Witteman geplant hebben staat er nog steeds. Patiënten bezoeken in het
Diaconessenhuis met de boekenwagen doe ik niet meer. Wel bezoek ik nog
regelmatig ouderen. TV kijken doe ik niet zo veel. Ik lees graag vooral historische romans. Ook handwerk en knutsel ik nog graag. Ik kom altijd tijd te kort'.
Ina hoopt nog lang in de buurt te blijven wonen.
Bron: De Grunerie, 22 maart 1999, nr. 2 (gedeeltelijk bewerkt), alsmede
interview januari 2003
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6. Het groen en de vogels in onze buurt
6.1 "Plantaardige" buurtbewoners
De ondergrond van de Gruneriebuurt is zandgrond. Prettig om op te bouwen,
maar niet altijd makkelijk om op te tuinieren. Van zichzelf laat zandgrond heel
goed water door, het houdt daarbij nauwelijks voedingsstoffen vast. Veel tuinplanten doen het op zulke droge en schrale grond niet geweldig. Daarom is het
leuk dat een groep mooie wilde planten hier juist heel goed groeit.

Het voorjaar
Een van de eerste bloeiende wilde buurtplanten in het voorjaar is de voorjaarshelmbloem, een laag plantje met blauwgroen blad en paarse bloemtuitjes; het
wordt ook wel 'vogeltje op de kruk' genoemd. Het is een knolgewasje wat na
de bloei spoorloos verdwijnt, net als het speenkruid, een heel laag plantje met
glimmend groen blad en gele sterretjes als bloemen.
Ook al vroeg in het voorjaar begint de (tweejarige) judaspenning te bloeien,
meestal paars, maar de witte variant komt hier ook voor. Als je na de lange
bloei een paar planten laat staan dan ontstaan de groene platte zaaddozen; na
drogen en voorzichtig loswrijven houd je takken met zilveren 'penningen'
over die ook binnen mooi staan in een vaas.

Judaspenning (Lunaria annua).
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Het longkruid (vaste plant) houdt de hele
winter mooi groen blad met zilverwitte stippen er op; en al heel vroeg in het voorjaar
bloeit het met blauwe en roze bloemen aan
dezelfde plant. In dezelfde tijd komen de
varens de grond uit, met lichtgroene half opgerolde bladeren die op vraagtekens lijken.

Gevlekt longkruid (pulmonaria
officinalis)

Wat later bloeit, in allerlei kleuren,
is de akelei, een andere mooie
wilde plant die het hier goed doet
en ook uit wil zaaien.
Wilde akelei (aquilegia vulgaris)

Iets later gaan de eerste kaarsen van het
(tweejarige) vingerhoedskruid van onder af
bloeien, en pas weken later zijn de allerlaatste hoedjes boven in de toppen aan de beurt.
In dezelfde tijd bloeit het lelietje der dalen,
een knolgewas. Het kan zich op deze grond
goed handhaven en weet soms hele velden
van de tuin in beslag te nemen, vooral op
schaduwplekken.
Vingerhoedskruid (digitalis purpurea)
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De zomer
Een wilde gast die in de zomer bloeit is de tweejarige teunisbloem; de bloemen springen in de schemering met schokjes open, en staan de hele nacht als
gele lampjes open voor nachtelijk vlinderbezoek. Wat bescheidener wilde
zomerbloeiers in de buurt zijn de gele helmbloem (vast) en, op- en aan muurtjes en plantenbakken, de muurleeuwebek, met minuscule mooi getekende
leeuwebekjesbloemen.
Het paarse ruige klokje heeft behaard prikkerig blad
en bloeit lang en uitbundig.
Kinderen zijn dol op de reuzen springbalsemien.
Een eenjarige metershoge plant met dikke vlezige
vuurrode stelen, en gek gevormde lipbloemen variërend van donkerpaars tot wit. De hele dag door stommelen de hommels er in rond. De dikke rijpe zaden
knallen open als je ze aanraakt, een kick-voor-niks
die nooit verveelt. Hij zaait met duizenden tegelijk
uit, maar het teveel is makkelijk uit te trekken.

Ruig klokje, met paarse
bloemen (Campanula
trachelium)

Tegen het einde van de zomer gaat de
gulden roede bloeien met goudgele
pluimen, die in de winter in zilvergrijs
pluis veranderen. Laat je hem zijn
gang gaan, dan koloniseert deze plant
steeds meer terrein, met een mat van
kabelachtige taaie wortels waar geen
andere plant het tussen redt.

Springbalsemien (Impatiens
grandiflora)
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Een andere wilde rakker is de bonte dovenetel,
met mooi gevlekt blad, en in mei gele lipbloemen.
Een goed duo met maagdenpalm die in dezelfde
tijd met enkele paarse bloemetjes bloeit, vooral
voor plekken waar niet veel wil groeien. Beter
dan het saaie zevenblad, ook een wilde plant,
maar in een tuin niet in de hand te houden.

Herfst en winter
De grijsgroene dikke bladeren van het sedum zijn
al vanaf het begin van de zomer steeds dikkere
pollen aan het vormen, en in september, als er
verder niet zoveel bloemen meer zijn, begint de
bloei, met donkerroze of donkerrode schermen.
Het is een vaste plant, die jaar in jaar uit op dezelfde plek terugkomt.
Zevenblad, wanhoop van menig
tuinbezitter (Aegopodium
podagraria)

Het kleine roze winterpostelein (Claytonia
sibirica)

Dan vind je bijna het hele jaar door, in brandgangen en langs paadjes, nog twee bescheiden
wilde plantjes: winterpostelein, en het maarts
viooltje. Winterpostelein ( j a inderdaad, eetbaar) heeft glimmende bladrozetten en kleine
roze bloemetjes. Het maarts viooltje heeft
vooral grote toefen blad, en in maart een paar
hele kleine bloemetjes die erg lekker ruiken,
maar je moet er wel diep voor bukken.
Er zijn natuurlijk nog meer wilde planten die
zich hier (en overal) thuisvoelen, zoals de
brandnetel en de stinkende gouwe (met goudgeel melksap), maar die zijn in de meeste tuinen niet zo welkom.
De soorten die ik hierboven beschreven heb
zijn echt (plant) aardige buurtbewoners, en
dragen jaar in jaar uit bij aan het tuinplezier.
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6.2 Bomen in de Grunerie
Misschien mede doordat de eerste bewoners van de buurt voor een groot deel
uit Nederlands Indië kwamen, met een ambitie voor tuinieren, en niet bevreesd
voor hoogopgaand groen, had de Gruneriebuurt al spoedig na haar ontstaan
een groen karakter.
De meestal grote diepte van de achtertuinen staat kennelijk een ruimere mate
van opgaand groen toe dan elders. In elk geval is het groene karakter van de
buurt een van de gewaardeerde kenmerken om hier te wonen.
Maar ook veel terreinen grenzend aan onze buurt zijn rijk begroeid. Met name
betreft dit het hoge boombestand op het erf van Van der Putten zuidelijk aan
de Kamphuizenlaan, de houtwal langs de sportvelden bij de Willibrordlaan en
het hoge groenbestand langs de volkstuinen achter de Van Cuycklaan en rond
huize 'de Grunerie'.

Een prachtig doorkijkje
in een van de tuinen
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Er zijn veel soorten bomen zoals ceders, dennen, lariksen, coniferen, berken, kastanjebomen, vleugelnootbomen, iepen, en de laanbeplantingsbomen:
wilde peer en japanse kers (prunus). Sommige hiervan staan in voortuinen,
zoals bijv. de fraaie ceder aan het begin van de Kamphuizenlaan. Een aantal
mooie exemplaren raakt gecamoufleerd door of hebben last van woekerende
beplanting bijv. esdoorns, vlier, hulst of klimplanten.
Enkele bijzondere bomen verdienen speciale aandacht:
Aan de Dorpsstraat staat in een voortuin een fraaie Eucalyptus, de meeste
bladeren nog in de rondere jeugdvorm. Later worden de bladeren langwerpig
en smal (hét voedsel van de Koalabeertjes).
Langs de Willibrordlaan zijn als parkbeplanting een achttal Taxodiums. Prachtige bomen, ruim geplaatst, zodat de natuurlijke vorm (habitus) tot volle recht
kan komen.
Tot slot staat in de Kamphuizenlaan een ca. 40 jaar oude Tulpenboom of wel
Liriodendron Tulipifera, die elk jaar vol komt met de kenmerkende groenoranje bloemen. Deze boom is een loot van het oude exemplaar uit rond 1755,
dat bij de ingang van de Hortus Botanicus van Leiden staat.

6.3 Een buurt voor vogels
Niet alleen voor de (menselijke) bewoners is de Gruneriebuurt aantrekkelijk,
omdat er zoveel en zo gevarieerd groen is zijn er ook veel vogels te vinden.
Vaak als vaste bewoner, soms als min of meer regelmatige gast, of slechts
overvliegend.
De meest bekende is natuurlijk de huismus, die op het ogenblik weer wat
meer te zien is na een aantal jaar van bijna totale afwezigheid, en zijn grijze
naamgenoot, de slanke grijze heggenmus, die scharrelt in de buurt van heggen en struiken.
Dagelijkse tuingasten zijn de mezen:
koolmees met zwarte pet en stropdas en
de wat kleinere pimpelmees met blauw
petje; zij gebruiken menig nestkastje. A f
en toe komt zelfs een groepje staartmezen langs.
Kleine grijze scharrelaar tussen de
struiken: de heggenmus
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Natuurlijk ook even wat over de alleseters, die
zich vaak schrokkend te goed doen aan uitgestrooid voedsel: de kauw, de ekster, de
spreeuw en af en toe een zilvermeeuw. Ook
een grote eter is de blauwe reiger, bezoeker
van de slootkant van de Pastoorswetering en
ook wel van tuinvijvers.
Veel turkse tortels hebben een nestplaats in
ons groen, net als een aantal houtduiven en
(vlaamse) gaaien. Naar het wel en wee van
de turkse tortels in onze omgeving heeft een
aantal jaren geleden een bioloog onderzoek geDe spreeuw, meester in het

daan.

imiteren van geluiden

Op de gazons huppen vaak merels en zanglijsters, die op zomeravonden nog laat van zich
laten horen. In de struiken vinden we winterkoninkjes, vinken en roodborstjes. Ook wanneer ze niet te zien zijn gemakkelijk aan hun kenmerkende liedjes te herkennen.
In de avond, als het donker is, is de onheilspellende roep van de bosuil vaak te
horen vanuit het groen in en rondom de buurt; en af en toe het luide schreeuwen van een steenuil.

Massale bewoner van onze tuinen:
de turkse tortelduif

Bezoeker van slootkanten en
tuinvijvers: de blauwe reiger
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Spechten zijn er ook: soms de grote bonte
specht en af en toe een groene specht
met zijn lachende roep bijvoorbeeld vanaf
de UDO-velden.
Het is pas echt voorjaar als tjiftjaf en
tuinfluiter zich vanaf de hogere bomen
laten horen en tussen de boomstammen
in de straat zie je af en toe een
boomkruiper van de ene stam naar de
andere vliegen om die van beneden naar
boven op insecten te inspecteren.
A l bijna gewoon is het groepje groene
halsbandparkieten dat zich de laatste jaren een plaats heeft verworven en luid
De (vlaamse) gaai. een prachtige
schreeuwend de strijd aangaat met al lantuinvogel
ger inheemsen.
Veel vogels vliegen natuurlijk hoog over,
ze zijn niet allemaal bij naam te noemen,
maar de roep van de grutto en de scholekster of bonte piet zijn regelmatig te
horen. De laatste vaak nog laat in de avond, luid "te-pief' roepend. In de zomer zijn de zweefvlucht van de buizerd en de snelle bewegingen van de gierzwaluw te zien.
Niet zo vaak in de buurt maar wel heel bijzonder zijn koperwieken, putters,
bladkoninkjes en gekraagde roodstaarten. En ooit heeft een sperwer,
midden op de Grunerielaan, een jonge
turkse tortel opgepeuzeld; een spectaculair theater.
Vliegend net als de vogels, maar toch
zoogdier zijn de vleermuizen. Op zomeravonden vliegen er altijd wel enkele, op jacht naar insecten. Andere
kleine zoogdieren die onze tuinen bewonen zijn egels, woelmuizen, veldmuizen en af en toe een mol.
Kleinste vogeltje met het pittigste
geluid: het winterkoninkje
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De boomkruiper die in een zig-zag
beweging van boom tot boom gaat

De halsbandparkiet, een luidruchtige
gast

6.4 De volkstuinen
Misschien niet voor alle buurtbewoners bekend, maar aan het einde van de
Van Cuycklaan, over het bruggetje en achter het hek bevindt zich een aantal
volkstuinen. Vaak zien we de tuinders met de producten van hun tuin door de
straten fietsen of rijden.
Over de geschiedenis van dit complex vertelde de eerste voorzitter van de
Volkstuinvereniging, de heer Penning, in een interview:
"In onze gemeente waren op verschillende plaatsen een paar terreinen
met wat volkstuinen. Bij de Zoutkeetlaan, Nachtegaallaan, de Dorpstraat
en bij het Groene Kerkje. Iedereen had een contract met de gemeente en
dat kon per maand opgezegd worden zonder ook maar een enkele vergoeding. Op het huidige complex waren ook een aantal tuintjes (12). In
het gemeentebestuur was de bereidheid om te komen tot één volkstuin-
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complex, zij wilde een vereniging met een voorzitter en eigen verantwoordelijkheid, huishoudelijk reglement enz., zodat de gemeente of
gemeentewerken de controle bij dat bestuur kon leggen. De drie grote
partijen hebben de handen in één geslagen en zo is het gekomen".
De oprichtingsvergadering van de Oegstgeester Volkstuinvereniging vond plaats
op 28 november 1977. De officiële Statuten kwamen tot stand op 10 maart
1978. De vereniging kon echter niet direct beginnen. Tussen 1978 en 1982
was er langdurig overleg met de gemeente: het bestemmingsplan moest gewijzigd worden en er was geen geld.
In 1982 zijn de Volkstuinvereniging en de gemeente uiteindelijk tot een beslissing gekomen. De gemeente vraagt slechts f. 10,- per jaar. Daartegenover staat
dat de vereniging verder alles heeft betaald. Het 'bouwrijp' maken van de
grond werd begroot op f. 25.000,-. Maar eerst moest er hard gewerkt worden.
Het terrein zat vol met puin en troep vrijgekomen bij de ontmanteling van de
oude trambaan door Oegstgeest. Nadat de rommel was opgeruimd was er plek
voor 115 tuinen.
Helaas is de plek door het drukker worden van de snelweg A-44 en de steeds
uitbreidende Flora-Rijnsburg steeds minder een groene oase. Van het ooit
weidse uitzicht richting Elsgeester- en Kamphuizerpolder (met molen) is niet
veel meer over.

Een mooie opname van het volkstuincomplex, waarvan de ingang zich
bevindt aan het einde van de Van Cuycklaan
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7. De buurtvereniging
Hoe het zo kwam
Bladerend in de allereerste buurtbulletins lezen we dat het eerste initiatief tot
oprichting van de buurtvereniging kwam van de heren Otten en Van den Berg.
Een grote buurtactie naar aanleiding van een voorgenomen bronbemaling voor
sportvelden naast de Willibrordlaan leidde tot de oprichting van de buurtvereniging De Grunerie.
In juni 1980 verschijnt het eerste Gruneriebulletin. Het bulletin opent als volgt:
" Het is zover.....
Na urenlang gepraat is de kogel door de kerk.
Weliswaar met enige vrijblijvendheid, in afwachting van een verdere
ontwikkeling, is de Buurtvereniging "De Grünerie" een feit. Van harte
hoopt het thans gevormde bestuur enige gestalte te kunnen geven aan
het idee dat oorspronkelijk ontsproten is aan het brein van de heren Otten
en Van den Berg. In eerste instantie zal het bestuur zich laten leiden door
de reakties ontvangen op de enquête. Een woord van dank in dit kader
aan de heer Weiter voor het vele werk door hem hiertoe verricht.
Elders in dit bulletin vindt U een artikel van Harry Heddema m.b.t. deze
enquête.
Hoewel uit deze enquête bleek dat er een nadruk gelegd dient te worden
op belangenbehartiging, hetgeen het bestuur ook voorstaat, willen wij
onze aktiviteiten beginnen, juist om de oprichting enige luister bij te
zetten, met een barbecue/straatfeest t.b.v. de gehele buurt".

Gezelligheidsfestiviteiten
Het bulletin spreekt verder van gezelligheidsfestiviteiten en zaken die met name
richting Gemeente de aandacht vragen. Genoemd worden een verkeersplan,
afwerking aanleg voetbalvelden, speelruimte voor de kinderen en veiligheid
voor ouderen in de buurt. Met name een slepende kwestie zoals het ontbreken
van een trottoir aan de Rhijngeesterstraatweg en het "ongelukkige" punt
Grunerielaan - Kamphuizenlaan zijn één van de eerste zaken die het bestuur
op zich neemt!

Het eerste bestuur
Het eerste bestuur bestaat uit de heren Henk Broekstra, Harry Heddema, Ebbo
de Jong, H. Verkuil, C. Weyzig en mevrouw Marjolein van Velzen.
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Het eerste Gruneriebulletin uit 1980!
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Mevrouw Louise van Haeften verklaart zich bereid het stencilwerk van het
bulletin te verzorgen waarbij de heer Kees van Velzen het ontwerp van het
logo voor zijn rekening neemt.
Aardig om te memoreren is de toen gehouden enquête onder de buurtbewoners:
> ± 40 % geeft aan interesse te hebben in het straatfeest, contactavonden,
een buurtsportdag voor de kinderen en een straatbarbecue; ± 20 % heeft
geen interesse en ± 35 % heeft niets ingevuld,
> ± 27 % reageert positief op een fietsdag; ± 27 % heeft geen interesse en ±
45 % heeft geen mening,
> ± 27 % reageert positief op een bingo-avond; ± 36 % heeft geen interesse
en ± 35 % heeft geen mening,
> Weinig interesse is er voor kaartavonden en een sportdag voor jong en
oud,
> 70 % heeft veel interesse voor een boodschappendienst en burenhulp,
> 50 % heeft interesse in de op te zetten babysitcentrale,
> 40 % ziet hulp bij subsidieaanvragen en belastingzaken wel zitten,
> 50 % stelt een buurtbulletin op prijs,
> 82 % is voor groenaanleg langs de sportvelden,
> 39 % is tegen een voetbrug vanuit de Kamphuizenlaan naar de sportvelden
terwijl 34 % geen mening heeft,
> 31 % is voor een verbinding Willibrordlaan - van Houdringelaan terwijl
34 % tegen is en 32 % heeft geen mening.

Buurtavond
Op 8 november 1980 wordt een eerste buurtavond belegd in de benedenzaal
van Tabema. Naast het nuttigen van een hapje en een drankje kunnen de volgende spelletjes worden gespeeld: sjoelen, dammen, schaken, scrabble, poker,
yahtzee, backgammon, crossword, matchpoint, mastermind, domino, menserger-je-niet, dartgooien, kaartspelen enz. enz.! De avond wordt ook benut
voor het tentoonstellen van foto's gemaakt tijdens het straatfeest.

Sint Nicolaas in de buurt
Op 5 december 1980 trekt Sinterklaas door de buurt: op een twintigtal adressen bracht hij een bloemengroet!
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"Onze zuivelbezorger"
In maart 1981 besteedt het bulletin aandacht aan het 12/4 jarig jubileum van
"onze zuivelbezorger" Jan vd Voort. Hij weet vervolgens in 1993 de 25 jaar
vol te maken! Groot is het verdriet als Jan in augustus 1999 tenslotte voor het
laatst langs de deuren gaat: allerlei eisen ingevolge de warenwet vereisen aanpassing van zijn zuivelkar; dat ziet Jan financieel niet meer als haalbaar en
neemt node afscheid van zijn klanten. We moeten de melk voortaan zelf gaan
halen bij AH, de Digros, C 1000 of hoe ze ook allemaal heten ... gewoon de
super dus!!

en een "vreemde vogel"....
In hetzelfde bulletin van maart 1981 wordt melding gemaakt van het feit dat er
een vreemde vogelrelatie is gesignaleerd en wel nabij het volkstuincomplex.
Daar blijkt een wel zeer bijzondere relatie te zijn ontstaan tussen een vrouwtjes Kievit en een Vlaamse gaai! Men kan het tweetal tegen schemer zien zitten: vleugel aan vleugel op hun vrij primitief gebouwde nest. Navraag bij het
vogeltrekstation leerde dat iets dergelijks wel heel bijzonder is. Omdat in dit
geval het mannetje de Vlaamse gaai is, is de combinatie denkbaar andersom
evenwel niet!

Huize De Grunerie
Ook in maart 1981 een stukje in het bulletin over " Huize De Grunerie" van de
hand van de heer H. Verkuil. We hebben er dankbaar gebruik van gemaakt
voor een bijdrage in dit jubileumboekwerkje!

De eerste jaarvergadering
Op 8 mei 1981 wordt de eerste jaarvergadering gehouden, opgeluisterd met
een diapresentatie over het oude en het huidige Oegstgeest verzorgd door Loek
de Groot. In het junibulletin lezen we: " Het sluitstuk van ons verenigingsjaar
moet het straatfeest zijn. Ik hoop en wens dat de opkomst op 13 juni veel
groter zal zijn dan op onze jaarvergadering. Het moet ons toch wel van het hart
dat deze erg tegenvallend was
De opkomst blijkt circa 25 (!) buurtbewoners te zijn geweest. Op deze eerste jaarvergadering is er ook al een bestuurswijziging: door verschillende persoonlijke omstandigheden treden Ebbo de
Jong en Marjolein van Velzen terug. Ter vervanging van de aftredende bestuursleden stelt het bestuur twee dames kandidaat: Loekie Baak en Jeanette
Zejdlik. Zij worden door de vergadering gekozen.

100

Muziek bij de barbecue in juni
1981. De band "de
Cacaphoniens " bestond onder
meer uit buurtbewoners

Festiviteiten in 1981
In de bulletins van 1981 lezen we dat er op 13 juni weer een grandioze straatbarbecue wordt georganiseerd die zal worden opgeluisterd door onze eigen
enige en echte Grunerie Jazzband!
De voor 20 september geplande fietstocht met de
buurt naar Meijendel en via
Katwijk weer terug naar
Oegstgeest valt helaas in het
water. De weergoden waren
ons niet welgezind!
Op 7 november wordt een
"Franse avond" gehouden in
Tabema onder vertoning van
een grote verscheidenheid
aan handvaardigheden van
onze buurtgenoten. Hier
bleek weer eens hoe creatief
mensen kunnen zijn: er waren mooie schilderstukken,
Het optreden van de "Grunerie Boys ", bestaande brei- en borduurwerk, zelf
uit: Pieter Heddema, Niels Cornelisse en Coen
gemaakte poppen en sieraVerhoeve
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den, ontwerpen voor weven en borduren, droogbloemen, beschilderde gebakken brooddeegfiguren enzovoorts.
In de maand december maken kinderen uit de buurt brooddeegfiguren betrekking hebbend op de Kerst. In de dagen voor de Kerst worden de deegfiguren uitgedeeld aan de ouderen in de buurt met als gedachte: Kinderen
voor Ouderen!

Het lang gewenste voetpad
In het decembernummer van 1981 lezen we dat het voetpad op de
Rhijngeesterstraatweg (vanaf de Kamphuizenlaan tot en met huisnummer 161a
van de Rhijngeesterstraatweg) nog steeds niet is aangelegd!! Er schijnt wel
een toezegging te zijn van de wethouder dat het pad - ijs en weder dienende in het voorjaar van 1982 zal worden aangelegd!! (de buurt moet het al ruim 30
jaar zonder doen).

De buurtactiviteiten in de volgende jaren
In de bulletins van 1982 lezen we verder nog over een scala van buurtactiviteiten. Zo wordt er in maart met de buurt getennist in Noordwijk, op 16
mei fietsen we warempel met schitterend weer naar Meijendel, op 19 mei wordt
er gekostumeerd gevoetbald tegen buurtvereniging Buitenlust, hebben we op
5 juni weer een zeer geslaagde straatbarbecue met een heuse troubadour en
wordt er op 13 november weer een buurtavond gehouden in Taberna met een
fotopresentatie, muziek en film verzorgd door buurtbewoners.
Het muzikale gedeelte van de avond werd verzorgd door kinderen uit de buurt.
Marco Selier speelde piccolo, Herke van Hulst en Petra Harpe speelden samen
blokfluit en de Grunerie Boys bestaande uit Pieter Heddema, Niels Cornelisse
en Coen Verhoeve besloten het geheel.
Op de buurtavond werd tevens de jaarvergadering gehouden.
In het decembernummer van 1982 lezen we nog dat de twee aftredende bestuursleden Loekie Baak en Harm Heddema zijn opgevolgd door Toot Weiter
en Hans de Best. Het blijkt de laatste bestuurswisseling te zijn....!
Verschenen er in 1982 nog 5 bulletins, in 1983 houdt het met twee stuks op!
Uit het oktoberbulletin plukken we het volgende:
Het geplande straatfeest van 28 mei ging door de regen niet door. Wel was het
stralend weer op 18 mei tijdens het gekostumeerde voetballen tegen opnieuw
Buitenlust. Zondag 12 juni werd er weer gefietst naar Meijendel.
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Even uitblazen bij de fietstocht op 16 mei 1982
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Een echte troubadour trad op bij de barbecue op 5 juni 1982

Het gaat overigens niet goed met het aantal bestuursleden: het bestuur vraagt
dringend kandidaten want op de eerstkomende avond in Tabema treden twee
bestuursleden af en stellen zich niet herkiesbaar. Het jaarverslag 1982/83 besluit met de regel: " Het bestuur hoopt dat in het komend jaar de buurtbewoners zelf met initiatieven komen om de kontakten in de buurt te verstevigen."

De buurtvereniging dut in
Het eerste bulletin in 1984 verschijnt in april. Er wordt opgemerkt dat er van
de kant van de bewoners blijkbaar weinig belangstelling voor de buurtvereniging bestaat. Het bestuur geeft aan niet te kunnen functioneren zonder
respons uit de buurt: zij hebben besloten een "sluimerend bestaan te gaan leiden " totdat er weer signalen komen uit de buurt. Wel verzorgt het gekortwiekte bestuur dat jaar nog de straatbarbecue.

104

De sluimerende jaren
De jaren daarna treedt het "houtskoolcomité" - zoals we dat toen allemaal
noemde - op als organisator/stimulator voor de jaarlijkse straatbarbecue. Onder de bezielende leiding van Jopie Holland is er gelukkig jaarlijks toch nog
een buurthappening. Vanaf 1995 neemt Charlot Devilee het stokje van haar
over..

De buurt wordt weer wakker
In de zomer van 1996 - na weer een gezellige straatbarbecue - steken de bewoners van het blok Grunerielaan 17, 19 en 21 de koppen bij elkaar. Onder het
genot van een drankje, zittend op het muurtje van de familie Heddema aan de
overkant mijmeren ze over een vernieuwde aanpak van buurtactiviteiten. In
december gaat het eerste "bulletin" weer huis aan huis in de brievenbus met de
uitnodiging om op 10 januari in de avond te komen brainstormen over die
vernieuwde aanpak.

Een vernieuwde aanpak
Sindsdien verschijnen er weer buurtbulletins: ten minste 5 maal per jaar, soms
meer! Een echte buurtvereniging met statuten is het niet meer geworden, daar
waren te weinig buurtbewoners voor te vinden. Wat het wel geworden is, dat
kunt u iedere keer weer ervaren als het bulletin opnieuw in de bus glijdt dankzij de buurtcontactpersonen.
De buurt is dus weer wakker, mede dankzij alle buurtgenoten die steeds weer
bij toerbeurt klaarstaan om te helpen bij de diverse activiteiten.

De diverse activiteiten sinds 1997
De vernieuwde aanpak voor buurtactiviteiten heeft er voor gezorgd dat er jaarlijks toch steeds weer buurtgenoten zijn die het een uitdaging vinden om de
organisatie van één of meer activiteiten op zich te nemen. De praktijk laat zien
dat een vast groepje bewoners er ieder jaar wel weer voor te porren is om wat
voor de buurt te doen. De kracht van de nieuwe aanpak ligt in het feit dat
steeds andere, vaak nieuwe bewoners in het groepje van enthousiastelingen
worden opgenomen. Daardoor ontstaan weer nieuwe ideeën, nieuw enthousiasme, nieuwe zin om opnieuw invulling te geven aan het jaarprogramma.
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Straatspeeldag in juni 1998, wat een drukte, maar auto'smogen even de straat niet in!

Tijdens de straatspeeldag (1998) was er ook nog tijd om een actie te houden voor een
oversteekplaats op de Rhijngeesterstraatweg; de actie had succes!
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Elke paashaas wordt zorgvuldig geschminkt door Alexandra Vieten en Charlot
Devilee (maart '97)

Alle paashazen staan naast Paashaas Eva van den Berg met hun mandjes klaar, ze
gaan in verschillende tuinen eieren zoeken (maart '97)
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Een terugblik
Terugkijkend op de activiteiten sinds 1997 is het aardig om te zien dat sommige dingen nu haast als een vanzelfsprekendheid ieder jaar worden georganiseerd. Maar...., zo vanzelfsprekend is dat niet!! Ieder jaar moet er toch altijd
weer "iemand" zijn die de bewuste activiteit trekt. Gelukkig lukt dat steeds en
het aardige is dat iemand die dat voor het eerst doet of meemaakt ook altijd
"besmet" wordt met het "Grunerievirus": de zin om iets te doen voor de buurt,
wat bovendien nog leuk is!
•
•
•

•

•

In 1997 begonnen we voor het eerst mee te doen met de Nationale Straatspeeldag. We doen het nog steeds, ieder jaar weer!
In 1997 vierden we voor het eerst Sint Maarten op 11 november met een
lampionnenoptocht. We doen het nog steeds, ieder jaar weer!
In 1997 deden we wat met Pasen: eieren verven en andere knutselbezigheden. Op Pasen zelf werden de eieren in een aantal tuinen verstopt;
het was aan de kinderen daarna om de eieren weer te vinden. Voor de ouders
was er vaak een leuke bijkomstigheid: je kon eens heerlijk een vreemde
tuin bewonderen! Sindsdien wordt er ieder jaar rond Pasen wel het een of
ander georganiseerd.
Ook in 1997 begonnen we met af en toe een buurtinterview te plaatsen in
het bulletin, een leuke manier om eens wat meer over de bewoners te weten te komen. Sinds begin 2001 doen we bij nieuwe bewoners een "welkom-bulletin" in de bus; zij kunnen daarbij aangeven of ze "in" zijn voor
een interview. De meesten reageren daar positief op zodat onze twee
interviewsters, Eva vd Berg en Mieke Heddema, niet te klagen hebben,
neen soms zelfs wegens tijdsgebrek een keuze moeten wie te interviewen
en wie niet!
Een paar maal is getracht een fietstocht te houden met buurtgenoten; op
een enkele keer na was of het weer spelbreker of de animo gering. De
fietstocht van 1998 was in ieder geval een succes. Ze werd weliswaar niet
op de geplande datum - 5 april - verreden (wegens weersomstandigheden),
maar op 19 april stonden er zo'n 25 buurters klaar om de tocht te gaan
maken. Na afloop van de rit stond de koffie in de buurt weer klaar en werd
er ook nog naar verstopte Paaseieren in de buurt gezocht.

108

•

•

In 1999 werd op grootse wijze "Oud en Nieuw" gevierd. Het speciaal daartoe in het leven geroepen "Oud en Nieuw" comité verrichtte veel werk
waardoor de buurt op Oudejaarsavond van een spectaculair vuurwerk kon
genieten. We gingen onder het genot van champagne, oliebollen en vuurwerk met ons allen het nieuwe millennium in!
2000 was het jaar van ons 50-jarig buurtfeest!! Naast een geweldige start
met het milleniumvuurwerk, de "normale" buurtactiviteiten als
Paasknutselen en Lampionnenoptocht was daar het formidabele jubileumfeest op 24 juni. En of het niet op kon: op 25 november kwam voor het
eerst sinds jaren de Sint weer op bezoek. Het beviel de Sint zo goed dat hij
sindsdien ieder jaar weer van de partij is!

Het bezoek van Sint Nicolaas aan de Grunerie leek even helemaal in het
water Ie vallen... Ware het niet dat slimme Pieten hem met heden al hadden meegenomen naar alle lieve kinderen die zaterdag op het zaten te
wachten. Wat was er aan de hand? De Sint had geen schone kleren omdat
de huispiet had vergeten ze in de was te doen. "Als ik mij niet goed kan verlonen, dan blijf ik maar in bed"", zei de Sim en hij voegde de daad bij het
woord. Bij zijn aankomst zaterdag jl. sliep hij nog zo vast dat de kinderen
hem wakker moesten maken... met de verrassing dat hun moeders een hele
mooie mantel voor hem hadden gemaakt, (foto Antoon Koch)

De intocht van Sinterklaas in 2002 (Verslag uit de Oegstgeester Courant)
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Op Sint Maarten (11 november 1998) met lampions langs de deuren. Waar buitenlicht
brandt, kan op wat lekkers worden gerekend
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Leden bestuur buurtvereniging
In dit boekwerkje mag uiteraard een overzicht van de vroegere bestuursleden
van de buurtvereniging niet ontbreken. In het bestuur zaten de volgende
(ex)buurtgenoten:
Henk Broekstra
Harry Heddema
Ebbo de jong
H. Verkuil
C. Weyzig
Marjolein van Velzen
Loekie Baak
Jeannette Zejdlik
Toot Weiter
Hans de Best

1980
1980
1980
1980
1980
1980
1981
1981
1982
1982

-

*)
1982
1981
*)
1983
1981
1982
1983
*)
*)

*) in 1984 heeft het toenmalige bestuur besloten een sluimerend bestaan te
gaan leiden.
Tot op de dag van vandaag is dat nog steeds zo; er is in de buurt geen animo
om zitting te nemen in een formeel bestuur.
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De nieuwe bemensing voor buurtactiviteiten vanaf 1997
We besluiten dit hoofdstuk met een opsomming van de buurtgenoten die sinds
de vernieuwde aanpak o.a. als motortje dienden voor het Gruneriebulletin:
Initiatiefnemers in 1996:

Charlot Devilee
Peter vd Wetering
Eva vd Berg
Alex Strating
Tineke Verhoeve
Ben Verhoeve

Redactie bulletin:
Peter vd Wetering
Ben Verhoeve

sinds 1997
sinds 1997

Interviews:
Eva vd Berg
Mieke Heddema

sinds 1997
sinds 1997

Contactpersonen in de buurt:
Charlot Devilee
sinds 1997
Madeleine den Hertog
sinds 1997
Lillibeth Buts
sinds 1997
Heieen Dake
van 1997 tot 1998
Hetty Boter
sinds 1997
Henk Broekstra
sinds 1997
Marja van Mastrigt
van 1998 tot 2002
Christiane Weibel
sinds 1998
Marleen Audretsch
sinds 2001
Marry Klein
sinds 2001
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grunerie
buurt
zaterdag

24 juni
vanaf 15.00 uur

op kruispunt grunerielaan / van cuykla^n
(bij slecht weer, uitwijkdatum: ljuli)

buurtmarkt (pasar)
muziek

barbecue
optreden
kinderspelen

Raambiljet met de aankondiging van de jubileumviering in het jaar 2000
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8. Het Jubileumfeest: de buurt 50 jaar jong
De voorbereidingen
Zoals u al een paar keer in dit boekje hebt kunnen lezen was 1950 voor de
Gruneriebuurt in feite haar geboortejaar. Toen werden de eerste huizen opgeleverd dan wel bewoond. Het nieuwe buurtcomité, dat zich sinds begin 1997
met meer activiteiten ging bezighouden dan alleen de jaarlijkse barbecue, had
het jaar 2000 voor een bijzonder feestje zeker al in gedachten. In het buurtbulletin van mei 1998 stond in ieder geval al een opwarmertje voor het jubileumfeest van de Gruneriebuurt in 2000: "De buurt is bijna jarig" kopt het stukje in
het bulletin. "Voor de (actieve) buurtjes", gaat het stukje verder, "alvast een
signaal om zich te beraden op mogelijke festiviteiten in dat jubileumjaar...."
Wel, de oproep was wel wat vroeg, maar heeft in ieder geval voldoende bewoners uit de buurt enthousiast gemaakt om er een grandioos feest van te maken.
Op een extra belegde buurtavond in maart 2000 werd uitsluitend gebrainstormd
over plannen voor het jubileumfeest.
Er werden vijf werkgroepen geformeerd:
een werkgroep voor de organisatie van een Indische barbecue,
een werkgroep die zich zou bezighouden met de muziek, dans en spel,
- een werkgroep voor spelletjes en de versiering,
een werkgroep voor de organisatie en opbouw van de Pasar Grunerie,
een werkgroep Markt en Publiciteit.
Ook werd de officiële feestdatum vastgelegd: zaterdag 24 juni

De activiteiten op de feestdag
De feestdag zelf stond in het teken van een Indische Pasar; veel eerste bewoners van onze buurt waren namelijk mensen die uit het voormalige Nederlands Indië naar Nederland kwamen.
Klokslag één uur werd op die feestelijke zaterdag begonnen met het afsluiten
van een gedeelte van de Grunerielaan en de Van Cuycklaan. De straat werd
versierd en de marktkramen werden neergezet. Er werd een groot paneel opgesteld waarop allerlei wetenswaardigheden over het ontstaan van de buurt en
activiteiten die in de loop der jaren in de buurt werden georganiseerd. Vanaf
twee uur werden de marktkramen ingericht en bemand en om drie uur werd
het startsein gegeven voor de opening van de "Pasar Grunerie". Een markt
waar bewoners én bezoekers uit andere delen van Oegstgeest, waaronder de
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Op de Pasar stonden panelen met foto 's uit de geschiedenis van de buurt; de eerste
aanzet voor dit boek

burgemeester en haar echtgenoot, onder andere tropische-vruchtenlimonade
kregen aangeboden, een stukje spekkoek kochten of van kunst konden genieten. Zo waren daar onder meer Ilse de Feijter met haar brooddeegfiguren, Inge
Noordermeer met keramiek, Ada Houweling met patchwork en quilt en Toot
Weiter en Louise van Haeften met appliqué. Eén van de hoogtepunten in de
middag was het optreden van de "Klappertantes", een voor deze gelegenheid
in Indische kledij gestoken gelegenheidsgroep van zes buurtdames die de tropen even lieten herleven en al heupwiegend de heren in verleiding brachten
met gezongen liedjes van toen.
Een ander bijzonder schouwspel was een Balinese dans uitgevoerd door twee
dames in Balinese kledij. Voor de kinderen en ouderen uit de buurt waren er
diverse spelen zoals volleybal, tafeltennis, waterbaan, steltlopen, blikken
gooien, stoepkrijten, ringwerpen, knutselen/tekenen, enzovoorts.
Het feest werd afgesloten met een in stijl gehouden Indische barbecue: er was
gezorgd voor voldoende zitgelegenheid, (vegetarische) nasi en satésaus. Ook
de jaarlijkse bierpomp was uiteraard aanwezig. De buurtbewoners dienden
uitsluitend eigen (saté) vlees en frisse salade mee te nemen. Het feest duurde
uiteindelijk tot in de kleine uurtjes!!
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Gezellig lopen langs de kraampjes op de Pasar Grunerie

9R

En voor iedereen een lekkere suikerspin
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Gezellig samen aan de Indische maaltijd

De orgelman was vaker gast op onze straatfeesten
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Een buurtfeest met karakter

Een inspirerend optreden van de enig echte Oegstgeester "Klappertantes " tijdens de
viering van 50 Jaar Grunerie (foto Loek de Groot)

Liedjes gezongen op de Pasar Grunerie

Kolé Kolé
Kolé Kolé, arombai kolé
Karna Ambon soeda djauh
Arombai kolé
Manisé Manisé
Soe terlaloe manisé
Ramas santen dengan goela
Soe terlaloe manisé
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't Is nu 50 jaar geleden
Dat de wijk hier zo ontstond,
't Was het Indische verleden
Dat de mensen samenbond.
Nu ontmoet je goeie vrienden
Op de Pasar Grunerie
En we vieren het verleden
Met wat oude nostalgie.
Refrein:
Ja, dat waren goeie tijden
Maar zij keren nooit meer weer.
Ja, dat waren goede tijden
Ze herleven nog een keer.
't Is nu 50 jaar geleden
Dat de wijk hier zo ontstond,
't Was het Indische verleden
Dat de mensen samenbond.
Nu ontmoet je goeie vrienden
Op de Pasar Grunerie
En we vieren het verleden
Met wat oude nostalgie.
Refrein:
Ja, dat waren
Maar aan alles komt een einde
Want de Pasar is voorbij.
Alles wordt weer afgebroken
Maar toch is mijn hart nog blij.
Want de buurt die kan nog feesten
Dat bewijzen we elke keer.
Daarom vragen wij u allen
Kom 'n volgend keer toch weer.
Refrein:
Ja, dat waren
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50 Jaar Grunerie:
Door Antoon Kocli

Je kon ze horen in 'De Grunerie': Sterke verhalen van
vroeger. Over de prijs van de woningen en de eerste
bewoners van wie er velen uit Indië kwamen en in de
nieuwe wijk neerstreken. Met al hun sores en herinneringen. E r werd van gedachten gewisseld over de prijs van
de woningen die toentertijd als hoog werd ervaren maar
thans is doorgeschoten. E n er moet in de buurt een pension als 'De Grunerie' geweest zijn. Verder werd er
gepraat over hoe de Grunerie aan zijn naam gekomen is.
Dit laatste was door middel van een kleine expositie over
de buurt te achterhalen alsmede aan de hand van een
artikel van wijlen Oegstgeester historicus Van Varik.
Heimwee naar de Oost? Het was
niet zo verwonderlijk dat de jonge
generatie, die 'De Grunerie' alweer
voor een groot deel bevolkt, de keuze
had gemaakt het 50-jarig bestaan
van de buurt op Indische wijze, met
een Pasar Grunerie te vieren.
Beschei-den van opzet maar heel
gezellig. ,|l. zaterdag waren het niet
alleen Gruneriebewoners, maar ook
bewoners uit de Bloemenbuurt (en
verder) die even kwamen buurten,
een stukje spekkoek kochten en
echte Indonesische tropische-vruchtenlimonade kregen aangeboden uit
de toko van Hemde Dietz
De kunst.
De kunst sprak ook een woordje mee.
Zoals die van Ilse de Feijter met haar
brooddeegfiguren. "Dit is een mooie
gelegenheid om ze aan te'bieden"., zei
ze enthousiast. En zo dachten Inge
Noordermeer (keramiek), Ada Houweiing (patchwork en quilt) en de dames
Weiter en van Haeften (appiiqué) er
ook over. Er was ook gezorgd voor een
zitje en voor het geval het zou gaan
regenen was een tentzeil over de weg
gespannen. Maar wonderlijk genoeg
bleef' het bij dreigen. Even herleefden
de tropen echt toen de "Klappertantes"
op zijn Indisch gekleed de heren in
verleiding brachten met heupwiegend
gezongen liedjes van toen. Zelfs op
Maleise teksten en zomaar uit, het
hoofd. Als ze hi iel kaar blijven dan is

Masters Voice', onvermijdelijk.
Karakter.
Wij kwamen als bezoeker op het halve
eeuwfeestje waaraan de burgemeester
en haar echtgenoot eveneens aandacht
besteedde. Niet voor niets, want 'De
Grunerie' is na 50-jaar een bijzondere
buurt met bewoners die graag door
middel van het bouwen van een buurtfeest en straat speeldagen voor de kinderen, de onderlinge band en verdraagzaamheid versterken. Zo nu en dan
komen ze in het nieuws omdat ze houden van wat in de politiek bekend staat
als 'kritisch opstellen'. De bouw van
de wijk luidde in de jaren 1950 de
grote uitbYeiding van Oegstgeest in
met daarna het ontstaan van Bloemenen Sehtldersbuurt en later de sprong
over het Oegstgeester Kanaal. Het
karakter van Oegstgeest veranderde
ten zeerste. De Gruneriebewoners zijn,
door al die tientallen jaren heen, zuinig
geweest op het karakter van hun wijk.
Vandaar ook dat het een buurtfeest was
met karakter. Een kort bezoek onzerzijds was slechts een momentopname.
Ook de rest van het feest met kinderspelen en een heerlijke Indische barbecue verliep naar wij vernamen in een
gezellige sfeer. En... het bleef droog.

Verslag uit de "Oegstgeester"
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