
4fb 1. Plattegrond van de kerk te Oegstgeest waarop dc plaats van
de verschillende in de tekst vermelde vondsten staat aangetekend.



Afb. 2. Plattegrond en aanzicht vanuit het westen van de gevonden
funderingsresten, die een onderdeel vormen van de vroegere kerk.



DE RESTAURATIE VAN HET GROENE

KERKJE TE OEGSTGEEST

Zoals ook de restauratie van 1916 aanleiding gaf tot het publi-
ceren van een bijdrage over het ,,Groene  Kerkje” in het Leids
Jaarboekje l), zo is dit wederom het geval met de tegenwoordige,
in 1954 begonnen, restauratie, daar de verschillende vondsten die
gedaan werden ons in staat stellen, een iets duidelijker beeld te
vormen van de geschiedenis van dit kerkje dan tot dusver moge-
lijk was. Er bestaat een tekening van VERHEES “) uit 1797 van
,,de  Kerk en Thoorn van Oegstgeest” (afb. 3), waarbij hij o.m.
schreef: ,,de Kerk is van die groote oudtheijt niet die men aan
deselve toeschrijft. Deselve zal op de fondamente van een oft
meer kerken, die aldaar vroeger zijn geboudt geweest en van
ouderdom vervallen zullen zijn, gebout  zijn.”

Voor dit zo lang geleden door VERHEES uitgesproken vermoe-
den zijn tijdens de huidige restauratie de bewijzen gevonden.

In verband met te verrichten herstellingen aan de fundering in
de hoek tussen noordelijke transeptarm en koor werd de gewapend
betonvloer ter plaatse opgebroken. Direct hieronder kwamen res-
tanten te voorschijn van muurwerk  in tufsteen (afb. 1, bij 1,
afb. 2 A en B, en afb. 4, 5 en 6). Vlak daarvóór, in westelijke rich-
ting, lag een hiervan losstaand stuk metselwerk van klooster-
moppen, formaat 8/15/30  (afb. 1, bij 2, afb. 2 A, bij 2 en afb.
5). Het tufstenen fragment bestaat in de onderste lagen uit zeer
grof of geheel niet behakte blokken. Hiervoor bevindt zich (terug-
springend) een laag van iets zorgvuldiger bewerkt materiaal. Deze
lagen vormen in plattegrond een enigszins holle lijn. Daarna
komt een (wederom terugspringend) volgens een rechte lijn ge-
legen stroomlaag, waarvan de stenen onder een hoek van ca.
45O  liggen (afb. 2 B). Het bovenste gedeelte van het nog aanwezige
tufsteenwerk bestaat uit 4 lagen goed behakte blokken met een
lagenmaat van ca. 10 cm. Het welverzorgde voegwerk hiervan is
nog duidelijk zichtbaar (afb. 4 en 6, links). Het vlak ligt 20 cm
terug t.o.v. de oostelijke wand van het dwarsschip. In de rechter-
hoek van afb. 2 B is de aanzet van een boogje aangegeven waar-
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van enkele losse stenen in het zand ter plaatse aangetroffen wer-
den. Verder naar het zuiden gaat het tufsteenwerk verscholen
achter het gemiddeld 80 cm dikke fragment van kloostermoppen
afb. 1, bij 2),  dat geheel losstaat van de eerstgenoemde vondst,
zoals te zien is op afb. 5. De doorgaande spleet is ruim 10 cm
breed.

Achter de tufsteen, onder de noordelijke muur van het koor,
bevindt zich eveneens metselwerk van kloostermoppen, tussen
beide materialen bestaat een duidelijke bouwnaad, die op deze
plaats ook buiten zichtbaar is (afb. 1, bij 5) en die zowel binnen
als buiten ook in het jongere opgaande werk doorloopt (afb. 8
en 9). De ten westen van deze naad gelegen tuf is aan de buiten-
zijde van de kerk door later baksteenwerk aan het gezicht ont-
trokken; ook aan de oostelijke zijde bleken losse stukken tufsteen
van 9 à 10 cm dikte in de fundering verwerkt te zijn, tussen de
moppen, die een dikte van 8 à 9 cm bereiken; het betreft hier
waarschijnlijk secundair gebruikt materiaal.

Het in de kerk gelegen fragment van tufsteen is aan de ooste-
lijke zijde gedeeltelijk weggekapt.

Blijkens een onderzoek, ingesteld door de Rijksdienst voor het
Oudheidkundig Bodemonderzoek te Amersfoort, kunnen de on-
derste lagen van het gevonden tufsteenwerk zeer wel Karolin-
gisch zijn. Mogelijk is hierbij gebruik gemaakt van materiaal van
Romeinse afkomst (afb. 6, links). Gedacht kan worden aan een
spanmuur onder een triomfboog of aan de oostelijke muur van
een kerk zonder absis. Het fragment in moppen (afb. 1, bij 2)
kan afkomstig zijn van het funderingsblok van een preekgestoelte.

Verder kwamen bij het onderzoek van het gebouw de volgende
feiten aan het licht:

a. Van de in dec. 1824 l) ingestorte toren is de fundering niet
meer terug te vinden. Hetzelfde geldt voor de noordelijke veel-
hoekige kapel, die vermeld wordt in ,,Monumenten van Geschie-
denis en Kunst” “) en nog afgebeeld staat op de tekening van
VERHEES uit 1797 (afb. 3). Van de iets grotere zuidelijke kapel is
de fundering nog aanwezig (afb. 1, bij 11). Blijkbaar werden in
1839 bij de bouw van de toen nieuwe westelijke gevel (afb. 1,
bij 3),  die aanmerkelijk dieper gefundeerd werd dan de oudere

delen van de kerk, alle restanten van de toren, de noordelijke
kapel en de oude westelijke gevel met fundering en al verwijderd.

b. De voet van de westelijke muur van het noordelijke transept
vertoont een onverklaarbare verzwaring van het metselwerk (afb. 1,

5 8



-bij  4). Het steenformaat is hetzelfde als dat van het omringende

metselwerk. De bovenliggende muur was gescheurd tot op deze
verzwaring, door de geringere zakking van het deel boven de
verzwaring ten opzichte van het muurwerk aan weerszijden, dat
normaal gefundeerd is. Gedacht kan worden aan een verandering
van plan tijdens de bouw.

c. Aan de zuidelijke zijde werden verschillende aanlopende
funderingen gevonden, die echter niet in verband gemetseld wa-
ren met het fundament van de kerk, maar daarop rustten (afb. 1,
bij 12). De twee funderingen die op de tekening met een stippel-

lijn verbonden zijn, zullen behoren bij een portaaltje, dat op de
plattegrond van VERHEES nog aangegeven staat.

d. De overhoekse steunberen van het dwarsschip bleken aan
de noordoostelijke en de zuidwestelijke zijde te rusten op funde-
ringen, die een hoek van ca. 15O  maken met het opgaande werk

(zie afb. 1, bij 13 en afb. 7).
e. In de kerk zijn de muurhoeken tussen schip en transept af-

geschuind (afb. 1, bij 7). Aan de noordelijke kant is deze afschui-
ning gaaf gemetseld, aan de zuidelijke zijde echter afgekapt van
ouder metselwerk. Hieruit blijkt dat bij de gedeeltelijke verwoes-
ting in 1672 “)  dit gedeelte van de zuidwestelijke hoek is blijven
staan en later volgens het herstellingsplan bijgewerkt is, en dat
de noordwestelijke hoek bij de herstelling nieuw is opgetrokken.

.f. In de meest oostelijk gelegen travee van de noordelijke wand
van het schip is een halfronde nis aangetroffen (afb. 1, bij 8),
onder het venster. Blijkens handtekeningen op het pleisterwerk
is deze bij de herstelling in 1916 dichtgezet. Ook bij de lopende,
restauratie is de gevonden nis weer gesloten.

g. Tegenover deze nis, in de zuidelijke wand van het schip, zijn
de sporen van een poortje gevonden, dat zowel op een in het
Leids Gemeente-archief aanwezige tekening van WILLEM VAN DER

HELM (1662) als op de plattegrond bij de tekening van VERHEES
staat afgebeeld. Aan de buitenzijde was dit slechts te zien aan
onregelmatigheden in het muurwerk, aan de binnenzijde echter
was de opening gedicht met kalkzandsteen (waarschijnlijk ook
in 1916). Bij de huidige restauratie is dit poortje weer geopend.

h. Aan de binnenzijde van het schip bevinden zich onder de
vensters in de zuidelijke wand restanten van een tufstenen band,
waarvan het profiel is afgekapt (afb. 1, bij 10).

In de noordelijke wand is op deze plaats een sprong in het

baksteenwerk. In combinatie met het onder e genoemde, geeft
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dit de indruk, dat de zuidelijke gevel in zijn geheel grotendeels is
blijven staan in 1572, terwijl de noordelijke gevel nadien bijna
geheel vernieuwd is.

Met behulp van deze gegevens en van wat reeds omtrent de
kerk bekend is, kunnen we ons het volgende beeld van de bouw-
geschiedenis vormen:

1. In de 8ste eeuw, mogelijk omstreeks 740 4),  zou een houten
kerk zijn gesticht op een terp, waarvan wel vermoed werd, dat
er zich resten van een nederzetting uit de Romeinse tijd bevon-

den 5).  Althans bij een afgraving zouden Romeinse scherven ge-
vonden zijn “). Dàt het zuidelijke deel van de terp is afgegraven,
is in de verkaveling goed waar te nemen.

In een goederen-register van de St. Maartenskerk te Utrecht
van omstreeks 866 wordt gesproken van bezittingen te Oresgeest,

Ostresgeest of Osteresgeest “).  De overlevering wil, dat de houten
kerk in 856 door de Noormannen is verwoest.

2. De eerste betrouwbare vermelding van de kerk te Oegst-
geest vindt plaats in 1063 : in een verdrag tussen WILLEM VAN

GELDER,  Bisschop van Utrecht, en REGIMBERTUS, abt van de abdij
te Echternach is sprake van de kerk te Kiericwerve (Kerkwerve,

Oegstgeest) als moeder van de kerken te Warmond, Leimuiden,
Rijnsaterswoude en Esselijkerwouder”)  . Het voorkomen van twee
namen in verband met Oegstgeest houdt verband met een nu
verdwenen bewoningskern om de kerk (de latere Kerkbuurt) en
een hiervan gescheiden gelegen nederzetting ter plaatse van het
tegenwoordige dorp Oegstgeest. Tussen de terp en de Rijksweg

van Den Haag naar Amsterdam zijn op luchtfoto’s sporen van deze
vroegere bewoning te herkennen in de vorm van donkere vlekken.
Het terrein vertoont allerlei onregelmatigheden in de oppervlakte,
die ook ter plaatse in het weiland goed zichtbaar zijn. Het tuf-
steenfragment kan wat het onderste werk betreft behoren tot de
aanleg van een kapel uit de 8ste eeuw, de gave bovenste lagen
kunnen afkomstig zijn van de in 1063 genoemde kerk, ze kunnen
echter ook uit de 12de of zelfs 13de eeuw dateren. Doordat niet

onder de vloer van het tegenwoordige koor gegraven kon worden,
is van de vorm van het vroegere niets bekend.

3. Het is vrijwel zeker, dat een groot gedeelte van de nu ver-
dwenen toren Romaans was “). Op een tekening van 1728 (aan-
wezig in K.B. Den Haag), zijn duidelijk boogfriezen te herkennen,

ook op een prent van ca. 1600 ‘) “)  en op een van 1732 i).
Op de tekening van VAN DER HELM staan ze niet, hij had ver-
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Foto Ir. J. J. Ram

Afb. 4. Gezicht van uit westelijke richting op de zeer oude funderings-
resten, die onder de vloer werden gevonden. De onderste, uit onregel-
matige stukken bestaande, lagen kunnen restanten zijn van de Karo-
lingische of de vroeg-Romaanse kerk, de zorgvuldig bewerkte lagen die
links boven zichtbaar zijn, zullen afkomstig zijn van een Romaanse of

laat-Romaanse toestand.

Foto  Ir. J. 3. Ram

-4fb.  5. Gezicht in ongeveer zuidelijke richting langs de bij afb. 4 ge-
noemde funderingsresten (deze staan hier aan de linkerzijde). Duidelijk
is hier de holle li,jn in de onderste, oudste lagen zichtbaar. Rechts er van
ligt een vrijstaand gemetseld blok van moppen; vermoedelijk is dit het

fundament van een preekstoel uit de Gothische  tijd.



Afb. 6. Gezicht van uit zuidwestelijke richting op de bij Afb. 4 genoemde
funderingsresten.

.4fb.  7. De merkwaardige scheve stand van de overhoekse transept-
steunbeer op de zuidwestelijke hoek t.o.v. de onderliggende fundering.
Wijziging van plan tijdens de bouw lijkt hier waarschijnlijker dan op-

nieuw optrekken op een oudere fundering.



Foto Ir. C. L. í-emminck  Gd

Afb. 8. De bouwnaad  in de fundering tussen koor en dwarsschip. Links
van de naad, onder de koormuur, bevinden zich zware moppen en
verspreide tufsteenblokken, rechts er van gaat het bij Afb. 4, 5 en 6

getoonde tufsteenwerk schuil achter later baksteenwerk.



moedelijk het plan de toren te wijzigen. Op de tekening van
VERHEES uit 1797 staan ze ook niet, mogelijk waren ze al ernstig
verweerd. Aangaande het materiaal zegt deze: ,,Den  Thoorn is
van Touf tot aan de galmgaten, en seer oudt.”

4. Uit het formaat van de bij de fundering van het koor ge-
vonden kloostermoppen (en die van het preekstoel-voetstuk) blijkt,
dat rond 1300 een vergroting van de kerk plaats heeft gevonden.

5. De oudste ons bekende priesterbenoeming is van 1312 “).
6. Bij de bouw van het tegenwoordige koor (vermoedelijk in

de 15de eeuw) zijn voor het fundament de reeds genoemde grote
moppen en ongeveer even grote stukken tufsteen - willekeurig
door elkaar gelegen - gebruikt. Het is ook mogelijk, dat de fun-
dering uit de tijd van de moppen zelf stamt (ca. 1300), alleen de
tufsteenblokken zouden dan secundair gebruikt materiaal zijn,
de bovenbouw zou dan in de 15de eeuw vernieuwd zijn. In dat
geval is echter moeilijk de eerder genoemde doorgaande bouw-
naad (afb. 8 en 9) te verklaren, er had allicht een sprong bestaan.

Geheel nieuw optrekken van het koor, tegen een ouder, later
gewijzigd, schip, met gebruikmaking in de fundering van ouder
materiaal, is hier het meest waarschijnlijk.

In de steunberen werden tufstenen hoekblokjes verwerkt, ook
in de dagkant van het oostelijke venster in de noordelijke gevel
vinden we er onderaan links en rechts nog enige. Merkwaardig
is hier de rechte koorsluiting.

7. Omstreeks 1450 wordt grond verkocht om de torenbouw te
bekostigen l)“). Uit het onder 3 genoemde blijkt, dat het on-
waarschijnlijk is, dat de gehele toren omstreeks deze tijd gebouwd
zou zijn. Mogelijk betreft deze mededeling slechts de bovenste
geleding die niet van tufsteen was, of een constructieve ver-
betering. Mogelijk ook had men het plan een nieuwe toren te
bouwen.

8. Tegen het onder 6 genoemde koor werden, waarschijnlijk
niet heel veel later, in baksteen van ongeveer dezelfde maat (4 x
9 x 19 cm), maar met iets rodere kleur en iets dikkere voeg, een
nieuw dwarsschip en schip gebouwd. In plaats van de afwerking
met tufsteenblokken langs de hoeklijnen, zoals we bij de steun-
beren van het koor vonden, treffen we in het jongere werk meer
doorgaande horizontale banden natuursteen aan, waartussen de
baksteen tot in de hoeken doorloopt. Een en ander is zichtbaar
op afb. 9. In de plattegrond van het schip valt de merkwaardig
scheve stand van de muren op. Ze lopen niet evenwijdig, maar
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naar het westen toe uit elkaar (vgl. de streep-punt-lijnen in afb. l)..
Dit verschijnsel zou misschien als volgt verklaard kunnen wor-
den: om de kerk tijdens de verbouwing voor de dienst te kunnen
blijven gebruiken, heeft men, uitgaande van het koor, nieuwe
muren geprojecteerd om het bestaande schip heen. Toen deze
voltooid waren, is alles wat er binnen stond, afgebroken. De
transepten, die ook onregelmatigheden vertonen, zijn hierbij aan-
gepast. Het is opvallend, dat men, bij verlenging van de schip-
wanden in de richting van het koor, precies uitkomt op de breedte
van de triomfboog.

Erg duidelijk is een en ander nog niet, en helaas zijn er tot
heden toe in het schip geen funderingsresten van een smallere
kerk gevonden, die deze theorie zouden kunnen ondersteunen.
In het beschreven tufsteenfragment zit geen enkele aanwijzing
over een mogelijke plaats van een muur in westelijke richting.

9. Aan weerszijden van de toren zijn kapellen gebouwd, ver-
moedelijk is het onder 8 genoemde schip dóórgetrokken langs de
zijkanten van de toren, en stonden de kapellen tegen de zijgevels
van de westelijke travee van dit schip. Vgl. de plattegrond van
VERHEES;  in het aanzicht is ook de kleine noordelijke kapel
zichtbaar. Van de grotere, van steunberen voorziene zuidelijke
kapel zijn nog funderingsresten aanwezig (afb. 1, bij ll), die na
de restauratie in het zicht gelaten zullen worden.

Ter plaatse van de tegenwoordige consistoriekamer, die hier-
onder nog ter sprake komt, moet ook vóór de verwoesting in
1572 reeds een aanbouw gestaan hebben. Dit blijkt uit de ge-
noemde prent van ca. 1600 ‘) s), waarop de kerk in ruïne-toestand
staat afgebeeld.

1 0 . Omstreeks 1572 is een groot gedeelte van de kerk verwoest l)
3),  ‘), “).  In hoeverre de Spaanse troepen dit op hun geweten
hebben is niet bekend, de meningen daarover zijn nog verdeeld,
ook over het juiste jaartal is men het nog niet eens.

Wèl zeker is, dat reeds vrij spoedig het schip hersteld was “);
op de afbeelding van de ,,Kleefse  Oudheden” i) is dit gedeelte
reeds onder de kap. In het houten tongewelf zijn nog de cijfers
. .6.0.0.  te herkennen (van westelijk naar oostelijk in de rozetten,
de 1 zal verdwenen zijn bij het bouwen van een nieuwe westelijke
gevel in 1839, die het meest westelijke spant deed vervallen). De
merkwaardige vorm van de eikenhouten consoles duidt ook op
deze tijd. (Zie verder voor deze herstelling ook het hierboven
onder e en h genoemde betreffende de schipmuren).
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In 1600 is de eerste predikant benoemd l).
ll. Volledig herstel volgde pas in de jaren 1662-1663. Over

de bouwrekeningen is reeds het een en ander gepubliceerd l). De
leiding van deze herstellingswerkzaamheden had de Leidse archi-
tect W ILLEM VAN DER HELM, hij kreeg f lOO.- voor bestekken
en tekeningen. Het feit, dat hij zich wanneer hij aan een bestaand
gebouw werkte gaarne aanpaste aan de daarin gebruikte vormen,
kan verklaren dat de vormen van het tongewelf over koor en
dwarsschip precies gelijk zijn aan die van het schip, want hoe-
wel het gewelf van het koor - op dezelfde wijze als in het schip
het geval is - gedateerd is op 1662 vinden we ook daar de con-
soles in de vormen van ca. 1600. Wèl bestaat enig verschil tussen
de vensterprofielen in het schip en koor “).  In het koor is boven-
dien al het metselwerk boven de lijn ter hoogte van de geboor-
ten van de vensterbogen vernieuwd. Dit metselwerk heeft een
zeer regelmatig kruisverband, de bakstenen van de bogen zijn
zorgvuldig geslepen. Ook de bovengedeelten van de steunberen
zijn op deze wijze vernieuwd, vanaf een naar het westen toe
steeds geringere hoogte. De ondergedeelten zijn van het onder 6. ge-
noemdekoor, erbevindenzichtufsteenblokkenopdehoeken (afb. 10)

Ook de consistoriekamer is in dit fijne metselwerk opgetrokken,
aan de zuidzijde bevindt zich een breed venster bekroond door
een fraai gemetselde tudorboog. Vrijwel zeker is ook dit gedeelte
werk van W ILLEM VAN DER HELM. Het door hem gemaakte
restauratie-ontwerp uit 1662 is echter niet ongewijzigd uitge-
voerd : het vieringtorentje is anders gebouwd dan op deze tekening
staat aangegeven. Ook de indeling van de vensters is anders
geworden. Van de zuidelijke kapel bij de toren tekent hij één
muur in doorsnee evenals hij de consistoriekamer in doorsnee
tekent. Over zijn bedoelingen dienaangaande is dus uit de tekening
niets af te lezen.

Koorhek en preekstoel dateren ook van de herstelling in 1662 “).
De aannemers bij deze herstelling waren CLAES JACOBSZ.

MOREEL en GERRIT HERMANS  VAN AARDENSTOF 1).
12. In verband met bouwvalligheid van de toren werden tegen

het einde van de 18de eeuw steunberen tegen de westgevel van
de toren opgetrokken. VERHEES  zegt hiervan in 1797 : ,,Onlangs
zijn in het westen tegens den Thoorn twee steene beeren aange-
metseldt, om Denselven te steijve.”

13. Een en ander heeft niet mogen baten: in dec. 1824 is de
toren ingestort i).
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14. In 1839 was de nieuwe westelijke gevel voltooid, een zeer
sobere gevel die tot voor kort de buitengevel was. Zoals gezegd,
werd deze muur zeer diep gefundeerd, en werden alle vroegere
funderingen verwijderd, slechts een deel van die van de zuidelijke
kapel bleef bestaan, vermoedelijk omdat deze in verband stond
met grafkelders.

15. In 1850 is het houten schot opgetrokken, dat tot voor kort
schip en koor scheidde. Ook de orgelgalerij en het orgel dateren
uit deze tijd, vermoedelijk ook de ingang in de oostelijke gevel,
die nu weer gedicht wordt.

16. Omstreeks 1900 zijn de meeste venstertraceringen ver-
nieuwd in lelijke machinale steen.

17. In 1916 volgde een restauratie, die reeds ter sprake is
gekomen ‘). (Zie ook onderf  en .p.)

18. Sedert 1954 is men, onder leiding van het architectenbureau
DEKKER en VAN DER STERRE,  bezig met een algemene restauratie
van het gebouw. Aan de westelijke zijde is een drastische veran-
dering aangebracht: uit practische overwegingen is vóór de gevel
van 1839 nog een tweede westelijke gevel gebouwd, daarvóór is
een geheel nieuw portaal opgetrokken. In dit tegen de oude kerk
gebouwde gedeelte zijn twee nieuwe steunberen opgenomen, die
dezelfde vorm hebben als de oude. Door het aanbrengen van een
bakstenen profiel waar in de oude een natuurstenen lijst voorkomt,
is het verschil enigszins zichtbaar gemaakt. Daar in de noorde-

lijke gevel van het schip al het metselwerk aan de buitenzijde is
vernieuwd, is de bouwnaad  tussen bestaand en nu toegevoegd
werk nauwelijks zichtbaar, door middel van enige boven elkaar
gelegen stootvoegen is deze op bescheiden wijze aangegeven. Aan

de zuidelijke zijde is meer van het oude werk blijven zitten, zodat
hier de bouwnaad  duidelijker zichtbaar is. De nieuwe westelijke
aanbouw is op fig. 1 met dunne lijnen aangegeven.

Zoals reeds gezegd is, werd het poortje in de zuidelijke gevel

van het schip geopend, en de vorige-eeuwse doorgang in de koor-
gevel gesloten. De consistoriekamer krijgt een lagere vloer, in
verband daarmee zal het venster met de tudorboog in zijn geheel
omlaag gebracht worden.
Het schot tussen schip en koor zal na de restauratie niet meer

worden aangebracht, zodat de ruimte weer in zijn geheel in het
zicht komt. De machinale baksteenvan ca 1900. uit de venster-
traceringen wordt weer vervangen door handvormsteen.
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Afb.
bevel
baar
blokk
schip

Foto Ir. C. L. Tmminck  Gd

g. De in het opgaande werk doorlopende bouwnaad  loodrecht
n  die welke in Afb. 8 getoond werd. Duidelijk is het verschil zicht-
tussen de steunbeer van het koor (links), met reeksen tufsteen-

:en op de hoeken, en het gedeelte dat bij het iets jongere dwars-
behoort, waarin doorgaande banden van natuursteen voorkomen.

Ook het profiel van de cordonband is verschillend.



Afb. 10. De oostelijke travee van de zuidgevel van het koor. Ook hier
zijn verschillende bouwperiodes  te onderkennen. Bij de zo juist vernieuwde
fundering is wederom-gebruik gemaakt van gröte  möppen,  zoals die
ook op andere punten in de fundering van het koor aanwezig zijn.
Daarboven het opgaande muurwerk  van het vermoedelijk 15de-eeuwse
koor, dat weer bekroond wordt door het 17de-eeuwse  werk uit de tijd
van VAN DER HELM. De venstertracering is hier nog van ca. 1900, onderin

de linkse steunbeer zijn nog vorige-eeuwse herstellingen zichtbaar.



Verder worden behalve in het interieur geen eigenlijke ver-
anderingen in het gebouw aangebracht. Wel worden op vele
plaatsen de materialen aan de oppervlakte vernieuwd, voor zover
ze in ongunstige staat verkeerden, b.v. het baksteenwerk van de
transept-topgevels. Uiteraard heeft het gebouw, doordat hierbij
allerlei kleine onregelmatigheden verloren gingen, iets van zijn
charme verloren 11).  Ongetwijfeld is het echter technisch weer in

staat om een geruime tijd aan zijn veelbewogen geschiedenis toe
te voegen.

Ir J. J.  RAUE

Ir C. L. T EMMINCK GROLL

1)  W. J. J. C. BIJLEVELD, de Kerk van Oegstgeest, Leidsch Jaarboekje,
1917, blz. 57.

2)  HENDRIK VERHEES;  (Boxtel 7 nov. 1744-23 apr. 1813),  landmeter
en cartocraaf: zie ..Taxandria”  1918, blz. 30. Dc tekening is aanwezig; in
het CapGcijncrklooster  te Handel (gem. Gemert). -

“) Prof. Dr. E. H. TER KUILE,  Leiden en W.-Rijnland, 1944.
4) ,,Westerheem”  - sept.-okt. 1954.
6)  VAN DER AA, Aardr. Woordenboek, deel 8.
6) J. OUDAAN,  Roomsche Mogendheyt, z. p. 1669
i) Kabinet van Nederl. en Kleefse Oudheden, deel 11, blz. 263.

19”o’gJ;1,.  1 3 7
v LOENEN,  Herv. Kerk te Oegstgeest, Huis Oud & Nieuw

9) ‘Mogelijk onder  leiding van een der Leidse stadsarchitecten uit deze
tijd: Dit was eerst PIETER ANTHONISZ. en later JORYS ANDRIESZ., vgl.:
Dr. E. H. TER KWILE, Oudh. Jrb. 1938, blz. 83. Zeker is dit echter niet,
daar pas in 1616 de hoge Heerlijkheid van Oegstgeest door Leiden
werd gekocht.

I’J)  1. H. Gosses; Verspreide Geschriften (Groningen, 1946) p. 300.
rl) Ook doordat de begroeiing - waaraan het kerkje zijn naam dankte -

is verwijderd, omdat deze schadelijk was voor het muurwerk, is het ons
zo vertrouwde beeld wel zeer gewijzigd.
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