L o u i s e d e L a ng- va n Sc h a ik e n O u d Woelw ijck

Louise de Lang-van Schaik en Oud Woelwijck
Aan de Essenlaan 3, 5 en 7 is Creativiteitscentrum Boerderij Oud Woelwijck gevestigd,
in een historische boerderij. In 1951 kocht Louise de Lang-van Schaik de boerderij.
In de jaren 60 maakte zij een eerste begin met wat zou uitgroeien tot een centrum van
creativiteit. Wat is dat voor een boerderij en vooral: wie was Louise de Lang-van Schaik?

Door Marijke Reinsma

Met veel dank aan Henk Wijckerheld Bisdom, die
me op het idee voor dit artikel bracht en me aan
heel veel informatie heeft geholpen.

Namen
Oud Woelwijck, een van oorsprong 16e -eeuwse
boerderij, ligt aan de Essenlaan, een zijstraat
aan de oostkant van de Veurseweg. Bijna recht
tegenover de Essenlaan ligt aan de westkant
van de Veurseweg de Woelwijklaan, met op
nummer 11 eveneens een van oorsprong

16e -eeuwse boerderij. Er staat geen naam op,
ook niet aan de andere kant, de Douw van
der Kraplaan. De naam van deze boerderij is
Woelwijk en die naam heeft hij in ieder geval
sinds 1738.1 En dan heeft er in de 17e en
18eeeuw heeft ter hoogte van de Hoflaan aan de
Vliet ook nog een boerderij Woelwijk gestaan.
Op de eerste kadastrale kaart, van 1832, komt
die niet meer voor. Het was het buitenverblijf
van Petrus Scriverius, ofwel Peter Schrijver,
een ook nu nog bekende historicus en dichter
(1576-1660), bevriend met o.a. Hugo de Groot
en Vondel. Hij woonde in Leiden en ontving zijn
literaire vrienden op Woelwijk. 2
Nu was de naam Woelwijk voor een boerderij
niet ongewoon. In Voorburg staat aan het Oost
einde 193 een boerderij met herenhuis met die
naam.3 De naam komt ook voor in bijv. Tietjerk
in Friesland en in Groningen in HoogezandSappemeer, voor 18e -eeuwse boerderijen.4 De
naam Woelwijk zegt iets over de voorgeschie
denis, althans als de naam bewust gekozen
is en niet een fantasienaam is. ‘Woel’ komt
van woelen, grond woelen, een vorm van
bodembewerking, bijv. afgraven of openbreken,
‘wijk’ betekent toevluchtsoord.

Boerderij Oud Woelwijck, Essenlaan 3.
Foto Marijke Reinsma.
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1 De boerderij is eigendom van de Vereniging Hendrick de Keyser.
Op www.hendrickdekeyser.nl vindt men enige historische
bjzonderheden.
2 K. ter Laan, Letterkundig Woordenboek voor Noord en Zuid,
Den Haag, Djakarta 1952, geraadpleegd via www..dbnl.nl, lemma
Scriverius.
3 Boerderijboek Historische Vereniging Voorburg FINAL.qxd,
geraadpleegd via www.historischeverenigingvoorburg.nl
4 Vgl. www.buitenplaatseninederland.nl.

Maar twee boerderijen met dezelfde naam uit
dezelfde tijd vlak bij elkaar? Vreemd.
Namen van boerderijen, of huizen, zijn niet
onveranderlijk. De eigenaar kan ze wijzigen. Dat
is ook gebeurd met de naam van de boerderij die
nu Oud Woelwijck heet. De naam daarvan was
Suydersigt. Na 1850 is de naam veranderd in
Woelwyk.5 Waarom dat gebeurde, was niet na
te gaan. In een transportakte uit 1933 is sprake
van de ‘bouwmanswoning’, ofwel boerderij,
‘genaamd Woelwyk, met erf, tuin en een
gedeelte laan’. In de transportakte van Louise de
Lang-van Schaik uit 1951 wordt geen naam meer
genoemd, daarin is de omschrijving ‘drie huizen
met erven, tuinen en laan’.6 Van een boerderij is
dan al lang geen sprake meer, twee huizen, de
nrs. 5 en 7, waren verhuurd. En dan duikt opeens
in 1968 de naam Oud Woelwijck op en wel als
naam van de stichting waarin Louise de Lang
de creatieve activiteiten onderbracht – meer
daarover hieronder. Daarmee werd kennelijk
bewust teruggegrepen op de geschiedenis.
Louise de Lang wist dat de boerderij vroeger
‘Woelwyk’ heette: ze had van de notaris ook
de transportakte uit 1933 met daarin de naam
‘Woelwyk’ toegestuurd gekregen. Waarom
werd het ‘Oud Woelwijck’? Waarschijnlijk om
aldus een onderscheid aan te brengen met de
naam van de nabij gelegen boerderij Woelwijk,
ook toen al gelegen aan de Woelwijklaan. ‘Oud’
mogelijk als een verwijzing naar de vroegere
naam. En de archaïserende spelling met ck? Om
de naam authentieker te maken?

Het echtpaar de Lang-van Schaik in 1955. Foto beschikbaar gesteld door
de kleindochter van Ernst de Lang, Els van Roosmalen-Mann.

In het deel van de boerderij dat evenwijdig aan de
Essenlaan staat bevindt zich een kelder waarvan
aangenomen wordt dat die van middeleeuwse
oorsprong is. Daarboven heeft waarschijnlijk een

woontoren gestaan of in ieder geval is daar een
stenen vertrek geweest. Dit wordt afgeleid uit de
grootte van de kelder en de dikte van de muren
en uit enkele schaarse bouwsporen. Op de
resten van die woontoren is in de 16e eeuw een
woonhuis gebouwd. Haaks op dit woonhuis is in
de 17e eeuw een zogenaamde langhuisboerderij
gebouwd.

5 Robert van Lit en Carla Scheffer, Boerenerfgoed
Het boerderijenboek van Voorschoten en Wassenaar, Hollandse
Rading 2006, p. 163.
6 Akte van 9 juli 1951, opgemaakt door notaris P.F.D de Valk te
Den Haag.

Al in de 17e eeuw groeide Suydersigt uit tot een
buitenverblijf voor Leidse en Utrechtse families.
Geboerd werd er ook, er hoorde veel grond bij
Suydersigt, 22 hectare, aan de oostkant lag de
grens bij de Vliet. Begin 17e eeuw werd een stal

De boerderij Oud Woelwijck
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verbouwing en restauratie plaats gevonden en
in 1999 een renovatie.
Oud Woelwijck is een rijksmonument, maar
wel eentje waarover de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg een beetje zuinig opmerkt:
nogal verbouwd.9 In de loop van vele jaren zijn
vele bouwsporen en historische elementen
verloren gegaan. Maar van buiten ziet het pand er
nog altijd schitterend uit.

Louise van Schaik
Louise van Schaik werd op 4 november 1900
in Delft geboren. Ze had één oudere broer,
Henri (Marie Louis, 1899) en twee jongere
zusters, Maria (‘Minnie’) (1902) en Carolina
Theodora Ernestine (’Er’) (1905). Louise werd
Wies genoemd. Hieronder zal de naam Louise
aangehouden worden. Haar vader, Robertus
Henricus van Schaik (1863-1942) kwam uit
een familie die al enige generaties lang in Delft
woonde, haar moeder, Carolina Theodora
Dobbelman (1876-1964) kwam uit Rotterdam.
Daar trouwden ze ook in 1898.10 De ouders van
Louise waren gegoed, haar vader was directeur
van een tabaksfabriek in Rotterdam, de N.V. v.h.
Louis Dobbelmann. En ze geloofden in goed
onderwijs voor hun kinderen. Alle kinderen
gingen naar het gymnasium.

Louise de Lang-van Schaik, Villa Schakenburg. Foto René Zoetemelk.
gebouwd en in het begin van de 18e eeuw kwam
er een karnmolenhuis voor de melkverwerking;
dat staat er nog steeds, maar het is opnieuw
opgebouwd. Er waren boomgaarden en een
moestuin en er werd gehooid. De boerderij
verloor begin 20e eeuw haar functie en werd toen
verbouwd tot twee woningen; later werden dat
er drie.7 Toen Louise de Lang het pand in 1951
kocht ging het blijkens de transportakte om ruim
24 are, dus om veel minder grond. De grens lag
niet meer bij de Vliet.
Na de dood van haar man in 1960 begon Louise
de Lang met cursussen, waartoe aanpassingen
van het gebouw plaatsvonden. Eind jaren 80
7 Boerderijenboek Voorschoten en Wassenaar, p. 161, 162.
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dreigde er groot gevaar. In het bestemmings
plan voor Starrenburg I was de Essenlaan
aangewezen als een ontsluitingsweg voor
de nieuwe wijk. Niet alleen zou het landelijk
karakter aangetast worden, wat nu juist iets
authentieks gaf aan deze oude boerderij, maar
het vele verkeer zou ook wel eens gevaarlijk
kunnen zijn voor de fundering en de gebouwen.
Het is niet doorgegaan. Louise de Lang, toen
al hoogbejaard, 85, heeft zich, gesteund door
buren, met kracht en met succes verzet.8 Je
kunt de Essenlaan in met een auto, maar het
is geen doorgaande weg. Na de dood van
Louise de Lang in 1993 heeft een ingrijpende
8 Creativiteitscentrum Boerderij Oud Woelwijck De visie van Louise
de Lang-van Schaik, Leiden z.j. (2000), p. 27, 28.

De keuze van het gymnasium is interesssant.
Het gymnasium was voortgekomen uit de
vroegere Latijnse school en was in het begin
van de 20e eeuw de enige vooropleiding die
zonder meer toegang tot de universiteit gaf.
Daarnaast had je in die tijd ook de Hogere
Burgerschool (HBS) en voor meisjes de
Middelbare Meisjesschool (MMS). Met de
MMS kon je niet zoveel, met de HBS wel. De
HBS was in 1863 door Thorbecke ingevoerd.
Hij had vastgesteld dat handel en industrie
behoefte hadden aan beter opgeleide krachten.
Die hoefden niet wetenschappelijk gevormd te
zijn, het ging om een brede praktische vorming.
Het was bepaald niet Thorbeckes bedoeling de
standenmaatschappij te doorbreken: de HBS
was bedoeld voor de middenklasse, je kon met
het einddiploma een aantal niet-universitaire
9 www.rijksmonumenten.nl/monumenten/alle-rijksmonumenten/
voorschoten.
10 www.stadsarchiefdelft.nl.

technische en handelsopleidingen volgen,
maar je kon er niet mee naar de universiteit.
Voor de ‘hogere stand’ bleef het gymnasium
bedoeld, dat toelating tot de universiteit gaf.
Je kon overigens met HBS wel een enkele
universitaire studie, bijv. geneeskunde, volgen,
als je een aanvullend examen Latijn deed. De
‘hogere stand’ keek natuurlijk een beetje neer op
de HBS en omgekeerd vond de middenklasse
het gymnasium elitair. Maar de HBS was een
groot succes en een geduchte concurrent voor
het gymnasium. In de loop der jaren werd de

Louise de Lang-van Schaik, Kinderportret. Foto René Zoetemelk
eis van gymnasium als vooropleiding voor een
universitaire studie steeds verder losgelaten, het
eerste voor de studies van wis- en natuurkunde
en geneeskunde in 1917. Het schooltype HBS
is bij de onderwijshervorming van 1968, de
Mammoetwet, gesneuveld.11
11 www.historischnieuwsblad.nl/de-andere-schoolstrijd.
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In Delft was ook een HBS, maar de kinderen
van Schaik gingen dus naar het gymnasium, het
Stedelijk Gymnasium. Voor meisjes was dat zeker
in die tijd allesbehalve vanzelfsprekend. Heel lang
waren het middelbare en ook het universitaire
onderwijs niet eens toegankelijk voor meisjes,
maar daar was aan het eind van de 19e eeuw
verandering in gekomen. In 1910, net voor Louise
naar het gymnasium ging, gingen er in Nederland
611 meisjes naar het gymnasium en 2239 naar
de HBS.
Na hun eindexamen gingen alle kinderen
een universitaire studie volgen. Dat was voor
meisjes in die tijd al helemaal niet gebruikelijk.
Ze gingen allemaal naar Leiden. Henri, de
oudere broer van Louise, schreef zich in bij de
faculteit Rechtsgeleerdheid, Louise bij Wisen Natuurkunde, waar zij biologie ging lopen.
Minnie werd onder die naam ingeschreven bij
Rechtsgeleerdheid en Er bij Letteren, onder
haar officiële voornamen.12 Louise moest haar
studie echter al na een jaar, in 1919, afbreken. Ze
ging met een vriendin mee naar Zwitserland als
gezelschapsdame.
Na terugkeer in Nederland pakte zij de biologie
studie niet weer op. In 1927 schreef zij zich
in bij de Academie voor Beeldende Kunsten
in Den Haag, toen nog zonder het predicaat
Koninklijke. Die opleiding heeft zij ook afgemaakt.
In de jaren 30 was zij als kunstschilder werkzaam
in Den Haag, waar ze een deel van het atelier
van de schilder Leonid Sologoub (1884-1956)
huurde. Zij leerde toen ook haar latere echtgenoot
kennen, Ernst de Lang (1880-1960), directeur
van de Haagse krant Het Vaderland. Hij toonde
al in 1932 belangstelling door haar bloemen te
sturen. Later volgden boeken en gedichten.
Louise van haar kant stuurde brieven, etsen en
tekeningen. Na 1941 moest ze tijdelijk stoppen
met schilderen omdat ze niet aan verf kon
komen. Zij woonde in die tijd bij haar ouders,
die inmiddels naar Wassenaar verhuisd waren,
naar Villa Schakenburg13 , gebouwd in 1923, aan
de Raadhuislaan 1. ‘Villa’ is tegenwoordig een
enigszins rekbaar begrip. Villa Schakenburg was
12 Album Studiosorum Academiae Lugduno Batavia 1875-1925,
bijeengebracht door dr. J.E. Kroon, Leiden 1925.
13 Creativiteitscentrum, p. 6, 7; p. 15.
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een heel groot pand met een kleine 6000 m2
grond. Het bestaat nog steeds en is een Rijks
monument.

Louise de Lang-van Schaik
In 1944 trouwde Louise met Ernst de Lang.
Hij was 20 jaar ouder en twee keer eerder
getrouwd geweest, en gescheiden. Geen van
beide families was erg ingenomen met het voor
genomen huwelijk, vooral vanwege het grote
leeftijdsverschil. Maar het werd een heel gelukkig
huwelijk.
In 1951 kocht Louise de Lang-van Schaik, zoals
ze zich na haar huwelijk noemde, zoals te doen
gebruikelijk, drie huizen aan de Essenlaan, de
nummers 3, 5 en 7. Als je naar de transportakte
kijkt, vraag je je af hoe Louise de gang van zaken
bij de eigendomsoverdracht ervaren heeft. Zij
en haar man waren ‘buiten elke gemeenschap
van goederen’ getrouwd, zij kocht het huis,
dat op haar naam kwam te staan. Maar door
haar huwelijk was zij handelingsonbekwaam
geworden én de handelingsonbekwaamheid van
de gehuwde vrouw werd pas in 1957 opgeheven.
Dus werd zij ‘ten deze bijgestaan en gemachtigd
door haar echtgenoot’ en was die ook aanwezig
bij de notaris, ‘volgens zijn verklaring ten deze
handelende tot bijstand en machtiging zijner
genoemde echtgenote’. Maar misschien is dit
teveel met de ogen van nu bekeken en heeft
Louise haar schouders opgehaald of zelfs dat
niet.
In 1952 gingen ze er wonen. Samen met haar
man pakte ze de tuin aan, een groot werk, want
die was groot en een wildernis. Manshoge
brandnetels, hop en dode bomen. Het werd na
verloop van tijd een prachtige tuin.
Louise en haar man hadden sinds hun huwelijk in
Wassenaar gewoond bij Louises moeder in het
huis aan de Raadhuislaan 1. Daar had ze in de tuin
een schildersatelier staan. Toen het echtpaar naar
de Essenlaan verhuisde, werd het atelier in de
tuin daar opnieuw opgebouwd. Louise schilderde
vooral portretten en soms landschappen. Voor
landschappen trok zij er met de ezel op uit, de
portretten werden in het atelier gemaakt, vaak
van mensen uit de directe omgeving. Haar man
heeft ze in de jaren 50 heel vaak geschilderd.

Ook kinderen uit de buurt werden geportretteerd.
Om ze stil te laten zitten werden ze voorgelezen
door haar man of door Tinie de Lange, haar hulp
van jongsaf aan. Ze nam ook wel opdrachten voor
portretten aan, maar heeft nooit geëxposeerd
en ook nooit doelbewust verkocht.14 In Oud
Woelwijck hangen veel van haar schilderijen, het
museum Voorschoten bezit er twee. Prachtig
werk.
Haar man had uit zijn eerste huwelijk
twee dochters, Joan en Erna. Louise had een
goede band met hen- ze waren zo’n vijftien jaar
jonger. Ze kwamen vaak op bezoek, met hun
kinderen. Louise was dol op kinderen, ze had ze
graag zelf willen hebben. Ook de kinderen uit
de buurt waren altijd welkom. Nog altijd kun je
in Oud Woelwijck op verschillende plaatsen de
grappige pitriet kinderarmstoeltjes zien staan.
De boerderij was ook een soort cultureel
centrum. Er werden verteluurtjes georganiseerd
voor kinderen uit de buurt, het Voorschotense
Kamerorkest repeteerde er elke week, de
Remonstrantse Gemeente in Voorschoten
kwam er bij elkaar, er werden toneelrepetities
gehouden.15

1960
In 1960 overleed Ernst de Lang, 80 jaar oud.
Zijn dochters Joan en Erna wilden Louise een
cadeau geven als blijk van waardering voor de
verzorging van hun vader. Het werd een potten
bakkersdraaischijf. Daar keek ze nogal van op,
maar ze vond wel dat ze er iets mee moest. Ze
was intussen 60. Ze ging cursussen volgen in
Leiden en schafte een oven aan. Een paar jaar
later ging ze zelf cursussen pottenbakken geven.
En nog weer later kwam ze op het idee om de
boerderij om te vormen tot een creatief centrum.
Er werd verbouwd, er kwamen steeds meer
cursussen bij.

Louise de Lang-van Schaik, Portret van haar man Ernst de Lang.
Foto René Zoetemelk.
Zij had namelijk helemaal geen hoge dunk van
haar eigen werk. Dat verklaart ook waarom ze
niet exposeerde en in beginsel niet verkocht. In
Oud Woelwijck staat een aantal prachtige, grote,
portretten in houtskool die zij in haar eerste
jaar aan de kunstacademie gemaakt heeft. Ze
vond het niks en heeft ze een keer opgerold bij
de vuilnis gezet, waar Tinie de Lange ze weer
weggehaald heeft.

Maar geen cursus schilderen. Zij vond dat
schilderen een ambacht was dat je alleen van
professionals kon leren op een kunstacademie.
Nu had zij zelf een opleiding aan de kunst
academie gevolgd, maar schilderles geven, nee.

Na verloop van tijd gaf Louise de Lang zelf
geen les meer en zorgde ze ook niet meer voor
koffie en zelfgebakken cake en koekjes zoals ze
altijd gedaan had. Sommige cursussen werden
overgenomen door Tinie de Lange, die na vele
jaren helemaal was ingevoerd. Louise richtte zich
vooral op de organisatie en het bestuur.16

14 Creativiteitscentrum, p. 15, 16.
15 Creativiteitscentrum, p. 10; p. 23.

16 Creativiteitscentrum, p. 18; p. 23; p. 31.
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de knie had begon zij met klei te werken met
vrouwen uit de buurt. En met de vrouwen die
het niet zo op kleien begrepen hadden ging ze
spinnen en wol verven en weven, nadat ze zich
eerst zelf die vaardigheden, weer in Leiden, eigen
had gemaakt. Zij vond dat vrouwen in de jaren 60
te vaak te eenzijdig bezig waren- het huishouden,
de kinderen, dat was het wel. Creatief bezig
zijn verruimt het gezichtsveld. Je krijgt er zelf
vertrouwen van en zelfkennis. Het leven krijgt
een andere dimensie.

Een van de houtskoolportretten die de maakster bij de vuilnis gezet had.
Foto René Zoetemelk.

De visie van Louise de Langvan Schaik
Louise de Lang-van Schaik was een begaafde,
veelzijdige, creatieve, ondernemende vrouw,
dat is wel duidelijk. Het opzetten van creatieve
activiteiten was nog weer iets nieuws om aan
te pakken, maar was de nieuwheid de enige
reden waarom zij met de activiteiten begon en ze
voortzette en uitbouwde?
Hierboven is, zoals uit de voetnoten blijkt,
soms gebruik gemaakt van een boekje dat als
ondertitel heeft: De visie van Louise de Langvan Schaik. Dat is een boekje dat in 2000 is
uitgebracht als een hommage aan Louise de
Lang-van Schaik na de renovatie van de
boerderij in 1999. Het zijn schetsen, geschreven
door mensen die nauw bij haar betrokken zijn
geweest. Uit dit boekje wordt duidelijk dat zij
ook door idealisme gedreven werd. Toen zij het
werken met de pottenbakkersdraaischijf onder
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Gaandeweg kwamen er meer creatieve
activiteiten en meer cursussen, en niet meer
alleen voor vrouwen. In 1968 werd de Stichting
Oud Woelwijck opgericht waarin de activiteiten
werden ondergebracht. In 1984 stelde Louise de
Lang een testament op waarin werd neergelegd
dat het grootste deel van haar vermogen
nagelaten zou worden aan de na haar dood op
te richten Louise de Lang-van Schaik Stichting.
Aldus stelde ze zeker dat na haar dood de
activiteiten op de oude voet voortgezet konden
worden. Ze overleed in 1993. De Louise de langvan Schaik Stichting is in 1994 opgericht en heeft
o.a. als doel om als steunfonds te dienen voor
de Stichting Oud Woelwijck. De belangrijkste
doelstelling is te vinden in de statuten van beide
stichtingen: ‘Het stimuleren van activiteiten
op geestelijk, cultureel en sociaal terrein, alles
gericht op de ontplooiing van het eigen initiatief,
en de expressiemogelijkheden van de mens’.
De twee stichtingen bestaan nog steeds en de
Stichting Oud Woelwijck is nog steeds belast
met de organisatie en de uitvoering van de
creatieve activiteiten. Er is een ruim aanbod.17
Aldus leven de visie en de idealen van Louise de
Lang-van Schaik voort.

17 Zie www.oudwoelwijck.nl

