
Inhoud archief van de heer G. Schwencke 
 
Rond de Oegstgeester Achterbuurt  

• Geprint exemplaar, inclusief bijlagen. 262 pagina’s. 

• Pagina’s met schetsjes om te kopiëren in de definitieve tekst. 

• Grote hoeveelheid aantekeningen per perceel, schetsjes, tekeningen van de 
omgeving van de Achterweg. 

• Handgeschreven kopieën van de verzoeken/beschikkingen aan schout en 
ambachtsbewaarders inzake diverse onderwerpen, o.a. de voorzieningen in het 
‘Wapen van Oegstgeest”, zoals bel en geselpaal. 

• Handgeschreven kopieën van een aantal verkoopakten. 

• Brieven van A.A. Franke betreffende de familie Borsboom. 

• Geschiedenis van ‘Klein Curium’ geschreven door H.A.J.M. van Woerden (35 pag.) 
(Collecties/Documentatie) 

• Inventaris van de nalatenschap van Willem van Steijn. Lage- of Achterweg 38.  

• Geschiedenis van het Rechthuis, de herberg ‘Het Wapen van Oegstgeest’, tussen  
4-2-1615 en 3-5-1712.  

• Voorgeschiedenis van het ‘Oude Raadhuis’. Eigenaren tussen 9-5-1618 en de 
verkoop aan de Heilige Geest en Diaconie op16-4-1686 en de overeenkomst met 
schout en ambachtsbewaarders op 4-4-1686. (Over Oegstgeest 1990 en 1991) 

• Foto gebied midden jaren 50 van de 17e eeuw. ELO 

• Kaart van Hans Ploos (VOO) met het voorstel om de studie ‘huis-aan-huis’ in gebied 
van onderzoek aan te bieden bij het sluiten van een lidmaatschap van de VOO. 

• Plattegronden van Oegstgeest en stukjes uit de OC, ‘Het Oegstgeest van Toen’. 
 

Oegstgeester Verklarend Straatnamenboek 

• Van Abtspoelhof naar Zoutkeetlaan, zonder illustraties. (Collecties/Documentatie) 

• Correspondentie met Carla de Glopper. 

• Concept met wijzigingen. 

• Rubrieksgewijze ordening van de namen van lanen, straten, bruggen en parken. 

• Van ‘De Gheer’ tot ‘Blijgeest’. G. Schwencke. (Over Oegstgeest, febr. 1994) 

• Aantekeningen betreffende Bij-Dorp. 

• Endegeest, Oegstgeest. Artikel uit ‘Kastelen en buitenplaatsen in Rijnland’. 
(Collecties/Documentatie)  

• Aantekeningen m.b.t. de Grünerie.  

• Schets van een familiebedrijf aan de Hoge Mors. De bollenschuur aan de Hoge 
Morsweg 111. 

• Plattegronden van Oegstgeest. Situatieschets Kerk van Oegstgeest omstreeks 1600 
met bebouwing langs Heerweg en Achterweg. 

• Brochure ‘Oegstgeest een ideale woongemeente’. 
 

Groene of Willibrordkerk - Artikelen 

• Oegstgeest, Echternach en Willibrord. H. van Woerden sept. 1983. 
Toelichting op expositie in Pieterskerk oktober 1983. (Collecties/Documentatie) 

• De Oudste Geschiedenis. G.D.M. Schwencke. (Geen nieuws t.o.v. Willibrords Erven) 



• De restauratie van het Groene kerkje te Oegstgeest. Mr. B.C. van Krieken, in: Zuid-
Hollandse Studiën, deel VIII. (Collecties/Documentatie) 
Achterop handgeschreven toespraak in Groene Kerk in 1990. 

• Bouwkundige beschrijving van de kerk 1600 e.v. 

• De restauratie van het Groene kerkje te Oegstgeest. Ir. J.J. Raue en ir. C.L. Temminck 
Groll, in: Leids Jaarboekje. 1956. 

• De Kerk van Oegstgeest. W.J.J.C. Bijleveld. Dec. 1916, in: Leids Jaarboekje 1917. 

• De Hollandse en Friese kerken van Echternach. D.P. Blok, in: Mededelingen van het 
Instituut voor Naamkunde 1974. 

• Hervormde kerk te Oegstgeest. J.B. van Loenen. Nov. 1908, in: Het huis oud & 
nieuw, 1909. (Collecties/Documentatie) 

• Icoon in de Groene Kerk? Henk Visch. Zomer 1998. (Collecties/Documentatie) 

• Hoge heren en de kerk van Oegstgeest in de 17e en 18 e eeuw. G.D.M. Schwencke. 
(Over Oegstgeest maart 1997). 

• Causerie over de Groene of Willibrordkerk op 13 mei 1997. 

• Korte geschiedenis van de Groene of Willibrordkerk te Oegstgeest. G.D.M. 
Schwencke. Concept met correcties. (Over Oegstgeest oktober 1995). 

• De herbouw van de kerk van Oegstgeest en zijn financiering. G.D.M. Schwencke. 
Lezing, geen nieuws t.o.v. Willibrords Erven. 

• Enkele problemen betreffende de kerk van Oegstgeest. G.D.M. Schwencke. 
Onderzoek dossier uit 1990-1992, niet afgerond.  

• De hervormde trouwboeken van Oegstgeest. Drs. J.G. Endhoven (Ned. Genealogie 
vereniging). Lezing bij de aanbieding van de publicatie. 

• De Groene of Willibrordkerk het behouden waard. G.D.M. Schwencke (brochure 
fondsenwerving) 1997. (Collecties/Documentatie) 

• Het Kerkhof rond de Groene of Willibrordkerk. G.D.M. Schwencke. (Over Oegstgeest 
maart en oktober 2000) 

• Lijst van de graven bij de gereformeerde kerk te Oegstgeest.   

• Begraven bij de Groene Kerk. E.J. Veldhuyzen. Februari 1993. 
(Collecties/Documentatie) 

 
Groene of Willibrordkerk - Diversen  

• Overzicht documenten in bibliotheek gemeentearchief Leiden. 

• Overzicht documenten Abdij van Rijnsburg in Algemeen Rijksarchief. 

• De kerkwijding te Oegstgeest in 739. Nederlandse legenden, J.J. van der Horst, 
pastoor te Noordwijk. 1887 

• Afsluiten van de kerkrekeningen was jaarlijks een evenement waar de hele bevolking 
bijeenkwam in feestelijk samenzijn. 

• Gedicht: Bij het Groene Kerkje te Oegstgeest. Muus Jacobse (pseudoniem van dr. K.H. 
Heeroma). 

• Beknopte geschiedenis van het historisch pijpwerk in het nieuwe orgel van de 
Groene kerk te Oegstgeest. 1977 

• Ingelijste fotokopie in de Groene of Willibrordkerk. (Collecties/Documentatie) 
 
Herbouw van de Groene Kerk 



• Verklaring van baljuw en schout, ambachtsbewaarders en kerkmeesters te 
Oegstgeest dat het dienstig is dat de kerk op zijn oude muren herbouwd wordt, 
alsmede de wijze waarop de middelen daartoe gevonden moeten worden. 25 nov. 
1660 

• Regueste van schout en kerkmeesters van Oegstgeest aan de Staten van Hollant en 
Westvrieslant om subsidie voor herstel van de kerk. Mooie argumentatie! 28 nov. 
1661. 

• Bestek van timmerwerk nodig voor de opbouw van de kerk. 

• Map met tekeningen en plattegronden van de kerk. 

• Verzoek een lening te mogen afsluiten voor het financieren van het opbouwen van 
de kerk ter grootte van f 6.000. 11 nov. 1662. 

• Bouw kapel en begraafplaats aan de kerk toegestaan aan Constantin Sohier de 
Vermandois, die daarvoor een gift aan de kerk heeft gedaan waarmee het gehele 
plafond van de kerk met wagenschot kon worden bekleed.  

• Rekeningen van de kerkmeesters over 1665.  

• Groot aantal rekeningen voldaan in relatie tot vernieuwing en opbouw van de kerk. 

• Betalingen door kerkmeesters aan personeel in dienst van of diensten geleverd aan 
de kerk.  

• Verzoek aan de Staten van Hollant en Westvriesland een loterij te mogen houden 
voor uitbreiding van de begraafplaats voor de katholieke gelovigen. Plus pamflet. 
25000 loten van 4 gulden, opbrengst 100.000 gulden, uitkering prijzen en premies 
100.000 gulden. Voor de kerk wordt 8% ingehouden van iedere uitgekeerde 
prijs/premie. 1705 (Over Oegstgeest, maart 2000) 

• Verzoek aan baljuw van Oegstgeest om bouw nieuwe muur rond kerkhof en nieuwe 
beplanting. 31 okt. 1776 

 
Kerkelijke aanstellingen 

• Aantekeningen Particuliere synode van Zuid-Holland in Den Briel (1593), Leiden 
(1600) en Gouda (1601) aangaande bediening van Oegstgeest en Voorhout door 
eenen paep.  

• Verhaal over katholieke priester Willem de Lange, die van 1600-1603 de geestelijke 
bediening in Oegstgeest en Wassenaar uitvoerde en de schoolkinderen nog steeds 
onderwees uit paepsche boeken.   

• Overzicht pastoors te Oegstgeest voor de reformatie.  

• Overzicht predikanten, schoolmeesters, kosters, voorlezers, secretarissen van 1580 – 
1680. 

• Lijst van Katholieke ambtenaren ten plattelande van Zuid-Holland. Personen in 
Oegstgeest. 17 sept. 1658 

• Instructie voor de koster van de kerk te Oegstgeest. 1643 
 
 
Bijzondere aangelegenheden 

• Kerkelijke tucht in de hervormde Kerk in de 18e eeuw. De zaak Abraham Bubbezon. 
19 sept. 1733 

• Anna van Zwieten maakt bezwaar tegen huwelijkse proclamatie van Abraham 
Bubbezon met Klazijna van Rooijen. 



• Een roerend verzoek. 42 gezinshoofden uit de parochie Oegstgeest gaven met een 
verzoekschrift aan de burgemeester en regeerders van de stad Leiden uiting aan hun 
ongenoegen over de aanstelling van Nicolaas de Reder als pastoor van Oegstgeest. 
Circa 1716. 

• Kwestie Dina Krook (hervormd) en Jan Driessen (katholiek) betreffende de doop van 
haar dochter. 1783 

• Notitie van 25 oktober 1671 met betrekking tot het verbieden van godsdienst 
bijeenkomsten in het openbaar door de papisten. 
 

Heilige Geest Armbestuur van Oegstgeest 

• Het Heilige Geest Armbestuur van Oegstgeest. Mr. B.C. van Krieken. Juli 1949  
(2 exemplaren) (Collecties/Documentatie) 

• Afspraken tussen Schout en ambachtsbewaarders enerzijds en de Heilige Geest en 
Armenmeesters over het gebruik van het “Oude Raadhuis” aan de Achterweg en het 
gedurende 12 jaar heffen van accijnzen. 1686 

• Afschrift van de overeenkomst van 1699 betreffende onderhoud van de katholieke 
armen. 

 
Kerkeraad 

• Diverse aantekeningen en notulen van de kerkenraad tussen 1671 en 1812. 
 
Geschiedenis van Oegstgeest 

• Overzicht van boeken van belang voor de geschiedschrijving van Oegstgeest. 

• Enige opmerkingen bij de tekst van het hoofdstuk “Oegstgeest in heden en verleden” 
van de Gemeentegids. G.D.M. Schwencke. 

• Hoge Heren en de kerk van Oegstgeest in de 17e en 18e eeuw. Een bijdrage van 
Gerard Schwencke. (Over Oegstgeest mrt. 1997) 

• Schwencke vertelt over Willem van Mathenesse. 

• De Grünerielaan door Gerard Schwencke. 

• Gerard Schwencke over kasteel Oud-Poelgeest. 

• Gaarders register 1696-1806.  

• Middeleeuwsch Oegstgeest door mr. S.J. Fockema Andreae. Aantekeningen van 
Schwencke. O.a. de tol aan het Warmonderhek. (Collecties/Documentatie) 

• Gemeentearchief Leiden: Verzoek aan de Heren van Oegstgeest om teelland te 
mogen verkopen (1632). 

• Verzoek van de schout en de ambachtsbewakers aan de burgemeesters van Leiden, 
als heren van Oegstgeest, om een klok of een schel te mogen kopen voor Het Wapen 
van Oegstgeest, waar de vierschaar bijeen zal komen in een nieuwe kamer. 
(Collecties/Documentatie) 

• Nering en Ambacht in 17e eeuws Oegstgeest. 

• Onderwijs in Oegstgeest in de 17e eeuw. (Over Oegstgeest maart 1996). 

• Buitennering voor getimmerten.  

• Krantenknipsels en onderzoeksaantekeningen. 

• Enkele notities bij ‘Bijdragen tot de geschiedenis van Oegstgeest’ door W.J. Van 
Varik. 



• Over verkeersproblemen in de Dorpsstraat gesproken. Brief met verzoek de zandweg 
te verharden, 1666 (Over Oegstgeest febr. 1989). 

 
Bouwplannen 

• Haaswijk, Lange Voort (renovatie winkels), Poelgeest en Villapark “Prins Hendrik”. 

• Plattegronden, brochures en krantenartikelen. 
 
Gebouwen 

• Oude documenten met betrekking tot het Regthuys. 

• Openbare verkoping van een herberg genaamd de Roo Leeuw ten westen van de 
Heerenwech. 

• Korte toelichting bij het overzicht van de geschiedenis van het plekje waarop het huis 
Schoutenburg is gebouwd. 

• Aantekeningen Toorenvelt. 

• In gesprek met Lijntje Uittenboogaard-Bresijn over Veldheim. Interview in Over 
Oegstgeest. 

• De Voskuil, Leids Jaarboekje 1957. (Collecties/Documentatie) 

• De Zoutkeetlaan. 

• Artikel: ‘Meer over de Zoutkeet in Oegstgeest’. Verder handgeschreven 
aantekeningen. (Over Oegstgeest, oktober 2002) 

• Krantenartikelen. 
 
Personen 

• Handgeschreven aantekeningen. 

• Krantenartikelen 
 
Het Oude Raadhuis 

• Het Oude Raadhuis van Oegstgeest. De Voorgeschiedenis. Het Weeshuis. Het oude 
Rechthuis. Het nieuwe Rechthuis. (Over Oegstgeest 1990, 1991) 

• Enkele aanvullingen inzake het wees- armenhuis. 

• Plattegrond zestiende eeuw Zuid-Hollands boerderijtje. 

• Correspondentie met heren burgemeesters en regeerders der stad Leyden.  

• Archiefstukken van de H. Geest Armmeesters te Oegstgeest. 

• Boek met kopieën van armenrekeningen 1651-1665. En meer. 
 
Project Geschiedenisbeoefening in Zuid-Holland 

• Cursus Bronnen voor Leiden en omstreken. 

• Rechtspraak Ancien regime tot 1811. 

• Kaarten en Tekeningen in het Algemeen Rijksarchief. 

• Literatuur Prekadastrale kaarten. 

• Stadsplattegronden uit de 16e en 17e eeuw. 

• Voornaamste onderzoeksmogelijkheden in Rijksarchieven. 

• Het archief van het Hoogheemraadschap van Rijnland. 

• De morgenboeken van de ambachten gelegen in het Hoogheemraadschap van 
Rijnland. 



• Het kadastrale perceel als referentieadres voor een nauwkeurige (historische) 
plaatsbepaling. 

 
Pauluskerk 

• Locatie van de kerk op kaartje.  

• Brochure ‘Kerkbouw in Oegstgeest’. 

• De Pauluskerk bestaat 50 jaar. Enige artikelen verzameld ter gelegenheid van het 50-
jarig bestaan. 1932-1982 

• Enkele foto’s. 

• ‘De Pauluskerk’ door E.J. Veldhuyzen. Deel D in de serie Kerkgebouwen. 7 boekjes die 
tezamen de complete geschiedenis vormen. 1993 

• ‘De Pauluskerk vijfenzeventig jaar’. G.D.M. Schwencke. (Over Oegstgeest, maart 
2007) 

• De symboliek van de Pauluskerk. E.J. Veldhuyzen in Oegstgeester Kerkblad van 6 
maart 1982. 

• ‘Over de ramen in de Pauluskerk. Pieter Pauptit 

• Pauluskerk, beschrijving van de kerk.  
 


