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1. Inleiding 
 
Begraafplaatsen leveren bedoeld en onbedoeld veel gegevens over het leven, werken en cultuur van 
onze voorouders. Uitingen van onze dodencultuur moeten bewaard blijven. Voor de geschiedenis 
van Oegstgeest is het behoud van waardevolle graven op de begraafplaats bij de Groene Kerk dan 
ook van belang. Het kerkgebouw staat op de monumentenlijst van het Rijk. Het Veldhuys (voormalig 
lijkenhuisje) en het grafmonument Gevers van Endegeest staan op de gemeentelijke monumenten-
lijst. De begraafplaats heeft echter meer bijzondere graven die het waard zijn om te behouden van-
wege de historische betekenis en de verhalen die er over zijn te vertellen. 
In het Reglement van de Stichting is in ieder geval een artikel opgenomen over het in stand houden 
van historische graven en graven met een opvallende grafbedekking:  
 

Artikel 33. Lijst 
1. De Stichting houdt een lijst bij van graven die van historische betekenis zijn of waarvan de 

grafbedekking een opvallende kwaliteit heeft. 
2. Alvorens tot ruiming van graven over te gaan, onderzoekt de Stichting of er graven zijn die 

in aanmerking komen om op de onder lid 1 genoemde lijst te worden bijgeschreven. 
3. De Stichting beslist in overleg met de Kerkenraad van de Protestantse Gemeente 

Oegstgeest en/of de Oorlogsgravenstichting over het ruimen van graven en het 
verwijderen van grafbedekkingen die op de in lid 1 bedoelde lijst staan. 

 
Het bestuur van de Stichting Begraafplaats Groene Kerk is eigenaar van de begraafplaats (de grond is 
in erfpacht van de Protestantse Gemeente Oegstgeest) en wil graag zorgvuldig omgaan met de be-
graafplaats als funerair erfgoed. Voor het opstellen van de Lijst ex artikel 33 heeft de Stichting de ge-
gevens van de Kerkvoogdij-College van Kerkrentmeesters gebruikt. Van een aantal graven kon het 
bestuur van de Stichting echter niet achterhalen waarom deze als “bijzonder” zijn aangemerkt. In de 
notulen van de voormalige Kerkvoogdij is daar in ieder geval niets over terug te vinden.  
Voorts trof het bestuur enkele grafstenen aan die tegen de muur van de kerk staan en vraagt zich af 
waarom die stenen daar staan. Moeten deze bewaard worden of zijn ze er tijdelijk geplaatst na het 
ruimen van de graven en heeft de voormalige beheerder van de begraafplaats vergeten deze grafste-
nen af te voeren?  
Om te voorkomen dat historisch waardevolle graven worden geruimd heeft de Stichting aan de Ver-
eniging Oud Oegstgeest gevraagd of zij kan helpen bij het beantwoorden van deze vragen.  
Voor het beantwoorden van die vragen is inzicht nodig in hoe de bestaande lijst als bedoeld in artikel 
33, eerste lid, tot stand is gekomen. Zijn er criteria gehanteerd en zo ja, welke criteria? Het antwoord 
op deze vragen is duidelijk: er zijn geen waarderingscriteria. In het verleden is ad hoc bepaald 
waarom een graf “bijzonder” is. Niet ongebruikelijk, want op grond van verschillende bronnen zijn 
ook verschillende lijsten van bijzonder (markante) personen te maken. Deze vertonen verschillen en 
overeenkomsten, waaruit blijkt dat er kennelijk wel criteria zijn.  
Het bestuur van de Stichting wil nu een beleid ontwikkelen waarbij objectief wordt vastgesteld of een 
graf of grafbedekking op de lijst van te behouden graven geplaatst moet worden. Hiervoor zijn 
waarderingscriteria en een bruikbaar beslisdocument vereist.  
Ook voor de Vereniging Oud Oegstgeest is het lastig om zonder criteria een antwoord te geven op de 
door het bestuur van de Stichting begraafplaats Groene Kerk gestelde vragen. De VOO-werkgroep 
genealogie heeft daarom voor haar onderzoek ook aandacht besteed aan te hanteren waarderings-
criteria voor graven van markante personen die op de lijst ex artikel 33 zouden moeten worden 
geplaatst en hiervoor een beslisdocument ontwikkeld. Onderzoek naar (de overledenen in) het graf is 
samengevat in een biografie die vervolgens langs de meetlat is gelegd om te bepalen of het graf als 
“bijzonder” moet worden aangemerkt. 
 
In het navolgende doet de VOO-werkgroep genealogie verslag van haar onderzoek. 
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2. De begraafplaats 
 
Ten tijde van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden mocht er alleen in de officiële gerefor-
meerde kerken worden begraven. Voor Oegstgeest was dat de Willibrordkerk. Deze kerk is al heel 
oud en van oudsher zijn er mensen begraven. Zoals G.D.M. Schwencke in zijn artikel voor de Vereni-
ging Oud Oegstgeest over het kerkhof rond de Groene of Willibrordkerk schreef: de kerk van Oegst-
geest was vanouds een kerk waarin of waarbij men graag zijn doden te rusten legde. 
In de dood zijn we allemaal gelijk, maar niet daarvoor en daarna. Hoe rijker en beroemder des te 
mooier het graf en hoe beter de plaats van het graf. Aan de plaats en het graf zelf is daarom veelal al 
af te lezen hoe bijzonder (rijk) de overleden persoon was. 
Rijke, belangrijke mensen en gees-
telijken kregen hun laatste rust-
plaats in de kerk en de wat minder 
gefortuneerden buiten de kerk. Niet 
alleen binnen de kerk, maar ook op 
het kerkhof was er een verder on-
derscheid. Binnen de kerk: hoe 
dichter bij het altaar, hoe duurder 
de plek. Buiten de kerk: hoe dichter 
bij de kerk hoe duurder het graf.  
 
De begraafplaats was aanvankelijk 
een groot grasveld (hof) rondom de 
kerk. De graven van de minder be-
deelden lagen onder het gras (“on-
der de groene zoden liggen”).  
 
Later werd slechts een enkel graf 
gemarkeerd met een staande en/of 
liggende steen. Soms omheind door 
paaltjes met een ketting, bedoeld om het graf te beschermen tegen de op de begraafplaats grazende 
geit van de koster om het gras kort te houden of tegen wandelaars en spelende kinderen. 

 
De graven in de kerk veroorzaakten echter een onaangename lucht (de “rijke stinkerds”) en eind 18e 
eeuw kwamen er steeds meer en luidere bezwaren tegen het begraven in de kerk. 

 
In Frankrijk was door het keizerlijk Besluit 
van 12 juni 1804 (23 Prairial XII) het be-
graven in de kerk al verboden en met de 
Franse bezetting op 11 januari 1811 zou 
dat verbod ook voor Nederland gelden.  
De Franse Code Civil uit 1804 schreef voor 
dat ieder lijk in een apart graf begraven 
moest worden en dat het geoorloofd was 
daarop een teken of een grafmonument 
te plaatsen.  
 
Koning Willem I maakt dat besluit echter 
kort na zijn aantreden weer ongedaan 
met zijn besluit van 22 december 1813.  

De gewoonte en zelfs het voorrecht om in de kerk te worden begraven, vooral in Amsterdam, moet 
behouden blijven. Eerst moet maar eens door deskundigen onderzocht worden of begraven in de 

 
 

Groene Kerkje 1770 – pentekening Paulus Constantijn la Fargue (1732-1782) 
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kerk echt zo schadelijk is voor de gezondheid als wordt beweerd. Het oude gebruik om in de Kerk be-
graven te worden wordt daarmee weer in ere hersteld. 
 
Bij besluit van 24 mei 1825 stelt de minister van Binnenlandse Zaken een commissie van geleerde he-
ren in die de schadelijkheid van begraven in de kerk en op begraafplaatsen binnen de bebouwde kom 
moet onderzoeken.  
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
Het verslag van deze commissie in augustus 1825 liegt er 
niet om en leidt tot het besluit van de minister van Bin-
nenlandse Zaken dat het toch verboden moet zijn om in 
de kerk te begraven en dat alleen begraven mag worden 
buiten de bebouwde kom.  
De uitwerking en uitvoering van dit besluit wordt opge-
dragen aan de provinciale besturen.  
 
Twee jaar later publiceren Gedeputeerde Staten Zuid-
Holland hun besluit:  
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1o.   Om, bij intrekking van art. 3 van het besluit van den 22sten December 1813, no. 5, de bepa-
lingen van het decreet van 23 Praireal, 12de jaar, geheel te doen herleven, te dien effecte, dat, 
van en met 1e januarij 1829, het begraven van lijken in kerken, kapellen, bedeplaatsen, hetzij 
publieke, hetzij aan gestichten of partikulieren toebehoorende, zoo wel in die provincien, al-
waar het zoo evengemelde besluit van den 22sten December 1813 is uitgevoerd, als in al de 
andere provincien van het Rijk, zal verboden blijven, en zulks, zonder eenige uitzondering, zoo 
wel ten plattenlande als in de steden, behoudens alleen het begraven op Kerkhoven in de Ge-
meenten, welke niet meer dan duizend zielen bevatten, hetwel, na het voornoemde decreet, 
in de Zuidelijke Provincien gebruikelijk is gebleven, en dienvolgens voor het geheele Rijk kan 
worden aangenomen. 

2o.  Om, te rekenen van hetzelfde tijdstip, in de Steden, Dorpen en Vlekken, van eene bevolking 
meer dan 1000 zielen, het begraven op Kerkhoven of Begraafplaatsen, in de bebouwde kom 
der Gemeente gelegen, te doen ophouden, en bij gevolg te bevelen, dat aldaar, voor het ge-
meld tijdstip (…)  enz. 

 
De gemeenten in Zuid-Holland krijgen de opdracht om Gedeputeerde Staten voor 1 januari 1828 te 
informeren over door hen aan te leggen nieuwe begraafplaatsen alsmede de kosten daarvan of de 
buitengewone omstandigheden waardoor zij geen nieuwe begraafplaats kunnen aanleggen.  
Voorts moeten de gemeenten proberen om eigenaren van graven in de Kerken zoveel tegemoet ko-
men door het aanwijzen van graven op de nieuwe of bestaande begraafplaatsen ter compensatie van 
het verlies van graven in de kerk. En ten slotte moeten de gemeenten aangeven met welke middelen 
zij voorzien in het verlies dat kerkgebouwen zullen lijden en een concept Regeling over de begraaf-
kosten aan GS voorleggen.  
 
De gemeente Oegstgeest laat aan GS weten dat de 
twee bestaande bijzondere begraafplaatsen (NH 
en RK) buiten de bebouwde kom liggen en aan de 
bij missive gestelde voorschriften voldoen. De ge-
meente vindt het ook niet nodig - gezien de be-
hoefte - om een nieuwe (burgerlijke) begraaf-
plaats aan te leggen. Met de Kerkvoogden van de 
Nederlands Hervormde Kerk maakt de gemeente 
de afspraak dat de Kerkvoogdij een deel van de 
begraafplaats bij de Groene Kerk zal afstaan om 
als burgerlijke begraafplaats te dienen.  
In de notulen van de vergadering op 29 december 1828 is vastgelegd: “dat de begraafplaats enkel en 
alleen moet strekken ter begraving des lijkes, die door tusschenkomst van het gemeentebestuur en 
op kosten van de gemeente of Armkassen ter aarden worden besteld; zijnde deze begraafplaats al-
leen aangelegd om te voldoen aan de stellige last van Heeren Gedeputeerde Staten, gegeven bij dis-
positie van 21 October 1828.”  

 
                            Kadasterkaar 1895 
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Op 11 september 1830 wordt bij notaris Thomas van Bergen door 
de Kerkvoogdij een stuk grond (64 vierkante ellen ten noorden 
van de kerk) “in vollen en vrijen eigendom” voor 50 gulden ver-
kocht en overgedragen aan de gemeente.  
 
Vanwege het verbod tot begraven in de kerk moet de Kerkvoogdij 
de eigenaren van een graf in de kerk wel compenseren voor het 
verlies van deze begraafmogelijkheid. Zij moeten nu een (fami-
lie)graf op het kerkhof krijgen en wie zal dat betalen?  
Voor het verlies van de graven in de kerk worden de kerkvoogden 

geacht de nodige maatregelen te nemen om “op hun kerkhof eene genoegzame ruimte grond in te 
richten” en het kerkhof in te richten “overeenkomstig de voorschriften, vervat in het rapport van de 
Raad van Genees- en Scheikundigen van den 26 Augustus 1825, …. enz.” 
 
De Kerkvoogdij geeft in ieder geval op 27 september 1828 aan Dirk Cornelis Gevers van Endegeest te 
kennen dat hij “om niet” een stuk grond ten zuiden van de kerk krijgt om een nieuwe grafkelder te 
metselen ter vervanging van de grafkelder in het koor van de kerk.  
Op de ‘Lijst van de graven, gelegen op het kerkhof van de Gereformeerde Kerk te Oegstgeest met de 
naamen van dezelfder Eigenaars – Ten Zuiden van de Kerk” zijn nog enkele andere graven terug te 
vinden: 

▪ Klasse I, Nr. 2. Eigenaar(s): Pieter Hendrik Hoos per september 1851 (anno 2019: grafnummer 0260; 
zie paragraaf 5). 

▪ Klasse I, Nr. 4. Eigenaar: Stephenson (anno 2019: grafnummer 0240; zie paragraaf 5). 
  

▪ Klasse II, Nrs. 6 en 7. Eigenaar: Cornelis van Conijnenburg per maart 1837 ter vervanging van graven 
in de kerk. Zijn vader Arie Lz had 2 graven in het koor van de kerk (nrs. 100 en 101) en is in 1835 
overleden. (anno 2019: grafnummers 0017 en 0013?). 

▪ Klasse II, Nr. 20. Eigenaar: Jan Hendrik Schaaij per 1-10-1863 (anno 2019: grafnummer 0033; zie pa-
ragraaf 5). 

 
Vanaf het moment dat er alleen nog op het kerkhof begraven mag worden, worden de graven ook 
steeds vaker gemarkeerd. Aanvankelijk met een eenvoudige liggende steen waarop de namen staan, 
maar het onderscheid tussen rijk en arm wordt later zichtbaar aan de liggende en/of staande grafste-
nen en grafmonumenten. 
Op latere afbeeldingen van de Groene Kerk is de verandering van het kerkhof in de loop der tijd te 
zien. Er is een toename van graftekens. 
 
De Groene Kerk omstreeks 1900 
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Op de foto gemaakt tussen 1908 en 
1917 is ten noorden van de Kerk het 
“lege” gedeelte van de begraafplaats 
te onderscheiden dat als algemene 
begraafplaats wordt gebruikt:  
“ter begraving van de lijken van 
onvermogende personen, 
drenkelingen en anderen welke in de 
Gemeente komen te overlijden en 
aldaar hunne woonplaats niet hebben 
en waarvoor ook geene regten van de 
Gemeente worden geheven;” (1870).  
 

Op 7 februari 1870 heeft het gemeentebestuur een overeenkomst voor 10 jaar gesloten met de 
Kerkvoogden over het recht gebruik te maken van een gedeelte van de begraafplaats tegen een 
jaarlijkse gemeentelijke uitkering van twintig gulden zolang de gemeente gebruik maakt van dit recht 
(ter ontheffing van het bepaalde in art. 13 van de Begrafeniswet zoals vastgesteld op 10 april 1869). 
In art. 33 van de Wet op de lijkbezorging is nog steeds bepaald dat een gemeente ten minste één be-
graafplaats moet hebben tenzij GS van deze verplichting tijdelijk ontheffing hebben verleend. 
 
Het kerkhof is dus weliswaar oud, maar niet aan te merken als een historische begraafplaats met 
oude graven. Oude graven waarvan de grafrechten zijn vervallen worden geruimd voor hergebruik 
met uitzondering van als “bijzonder” aangemerkte graven. Volgens de website van de Begraafplaats 
Groene Kerk is het oudste graf van 1863 (grafnummer 0033, zie paragraaf 5). Nader onderzoek kan 
uitwijzen dat oudere graven zijn. In ieder geval is grafnummer 0240 ouder (1846). 
 

3. Bijzondere graven 
 

Het bekendst is natuurlijk het grafmonument van Jhr. Mr. Daniël Theodore Gevers van Endegeest 
(1792-1877). Hij was Minister van Buitenlandse Zaken, Hoogheemraad van Rijnland, Curator van de 
Leidse Universiteit. Zijn vader Dirk Cornelis Gevers van Huis Endegeest (1763-1839) was sinds 31-12-
1800 eigenaar van grafnummer 3 in het koor van de Kerk, een grafkelder voor 10 personen. Omdat 
vanaf 1 januari 1829 niet meer in de kerk begraven mocht worden heeft de kerkvoogdij hem op 27 
september 1828 een stuk grond op het kerkhof gegeven om een nieuwe grafkelder te metselen. Op 
de afdekplaat van de nieuwe grafkelder staat de tekst “grafkelder Gevers van Endegeest 1828” met 
het (gebeeldhouwd) familiewapen. Bij KB van 31 december 1827 is Dirk Cornelis Gevers in de adel-
dom verheven en het familiewapen werd begin 1828 goedgekeurd. 
Het grafmonument, in opdracht van de weduwe Gevers Deutz van Assendelft vervaardigd door Jac-
ques Timmermans, is in december 1878 geplaatst ter nagedachtenis aan haar echtgenoot Daniël. 
Dit familiegraf (grafnummer 369) staat op de gemeentelijke monumentenlijst ex artikel 7 van de Erf-
goedverordening 2010 en natuurlijk ook op de Lijst ex artikel 33 van de Stichting Begraafplaats.  
 

 
Foto Jan Goedeljee  (1824–1905) - collectie Erfgoed Leiden en Omstreken 
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De Stichting Begraafplaats Groene kerk vermeldt op haar website dat van april tot oktober op ver-
zoek rondleidingen worden gegeven langs graven van beeldend kunstenaars, schrijvers, dichters, 
schilders en personen die wereldwijd, voor ons land of voor Oegstgeest van betekenis zijn geweest. 
Loop over de begraafplaats met oudere dorpsgenoten en er komen bij het zien en lezen van de graf-
stenen diverse gedachten en verhalen los. Als je het ziet weet je het, maar het omgekeerde geldt 
ook: als je het weet dan zie je het.  
Er zijn diverse soorten grafstenen die het bekijken en wellicht behouden waard zijn vanwege de 
kunst of de cultuurhistorische betekenis. Er zijn eenvoudige graven met alleen een steen waarop na-
men overledenen maar oook grafstenen met een tekst of bekende symbolen zoals een duif met in de 
snavel een palmtak dat refereert aan het verhaal over de zondvloed of met een symbolisch beeld-
houwwerk. 
 
Omdat de oude begraafplaats bij de Groene Kerk nog steeds in gebruik is, moeten graven worden 
geruimd om plaats te maken voor personen die op het kerkhof begraven willen worden.  
Er geldt een wettelijke grafrust van 10 jaar. Voor algemene graven geldt bij de Groene Kerk een ter-
mijn van 15 jaar die niet verlengd kan worden. Voor particuliere graven geldt een termijn van 20 jaar 
die wel verlengd kan worden.  
Als de grafrechten zijn vervallen dan zal het graf dus in principe worden geruimd voor hergebruik. 
De Stichting ziet zich dan voor de vraag geplaatst of een graf behouden moet (en kan) worden van-
wege het graf zelf en/of vanwege de persoon die er is begraven. 
Uitgangspunt is dat bijzondere graven behouden worden. Maar wanneer is een graf bijzonder? 
G.D.M. Schwencke vermeldt in zijn eerder genoemde artikel voor de VOO over de begraafplaats in 
ieder geval enkele bijzondere graven. Ook E.J. Veldhuyzen vermeldt in zijn publicatie uit 1993 bijzon-
dere graven. Bij vergelijking met de lijsten die zijn opgesteld door de Stichting Begraafplaats zijn er 
overeenkomsten maar ook verschillen (zie bijlage 2). 
 
Om antwoord te geven op de specifieke vragen van de Stichting Begraafplaats heeft de werkgroep 
Genealogie onderzoek verricht naar de sociaalhistorische betekenis van de personen die op het kerk-
hof zijn begraven en hun betekenis voor de gemeenschap. Iedereen is bijzonder, maar hoe “bijzon-
der” waren zij? Aan de hand van welke criteria kan dat worden bepaald?  
 
 

4. Waarderingscriteria 
 
“Ach, ze hebben een goede man begraven, en voor mij was hij meer dan dat.“ (M. Claudius) 
 
Het bestuur van de Stichting Begraafplaats Groene Kerk heeft lijsten opgesteld van te behouden gra-
ven omdat zij “bijzonder” zijn. Deze graven zijn als erfgoed van belang vanwege de sociaalhistorische 
en/of cultuurhistorische waarde ervan. De stichting heeft twee lijsten op haar website gepubliceerd: 
een Lijst “Markante personen” en een Lijst “Kunst op de begraafplaats”. Hoe zijn deze lijsten tot 
stand gekomen? Op grond waarvan en door wie is geoordeeld dat sprake is van een “bijzonder” graf. 
Het bestuur van de stichting wil graag een beleid ontwikkelen waarmee op systematische en objec-
tieve wijze een oordeel kan worden gegeven of een graf behouden moet worden vanwege de histori-
sche waarde ervan.  
Voor waarderingscriteria en het ontwikkelen van een objectief waarderingsinstrument heeft de 
werkgroep Genealogie aansluiting gezocht bij organisaties die zich al decennia lang bezig hebben ge-
houden met de historische waarde van begraafplaatsen in Nederland. 
Stichting Terebinth, de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen en de toenmalige Rijksdienst voor 
de Monumentenzorg (nu Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten) hebben in 
2003 het boekwerk Begraafplaatsen als cultuurbezit uitgegeven. Dit boek is een handleiding om een 
inventarisatie te maken van graven op een begraafplaats die als erfgoed behouden moeten worden.  
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De werkgroep is gevraagd een oordeel te geven over het sociaalhistorische aspect van de zeven door 
de toenmalige Kerkvoogdij als “bijzonder” aangemerkte graven. In termen van het hiervoor ge-
noemde handboek: graf van een “historische persoonlijkheid”.  
Historisch bijzondere of markante personen zijn personen die belangrijke activiteiten hebben verricht 
op sociaal, religieus, maatschappelijk, politiek-bestuurlijk, wetenschappelijk, cultureel en/of econo-
misch terrein en met deze activiteiten een bepaalde bekendheid bij leven hebben gehad en als zoda-
nig worden herinnerd. De verdienste waarmee zij deze bekendheid hebben verworven kan lokaal, 
regionaal of (inter)nationaal zijn. Indien de overleden persoon een (inter)nationale bekendheid was 
zal er meer aanleiding zijn om een graf te behouden. 
 
Om een systematisch en objectief oordeel te kunnen geven of en waarom de door de Stichting Be-
graafplaats aangegeven graven “bijzonder” zijn, was het voor de werkgroep noodzakelijk om een be-
slisdocument te ontwikkelen waarin waarderingscriteria zijn verwerkt en worden gewogen. Zie Bij-
lage 3. 
Met dit waarderingsformulier (beslisdocument “historische persoonlijkheid”) wordt getoetst op de 
componenten: (1) hoe bekend is iemand, (2) welke band heeft de persoon met Oegstgeest, (3) wat is 
zijn/haar verdienste (waardoor bekendheid) en/of ( 4) is er een bijzonder verhaal over de persoon te 
vertellen. Bij verdienste en bijzonder verhaal moet de onderbouwing worden aangegeven zodat deze 
kenbaar is voor anderen.  
Deze verschillende componenten worden gewaardeerd door scores toe te kennen. Op grond van de 
totaalscore wordt ten slotte de sociaalhistorische betekenis bepaald en daarmee antwoord gegeven 
op de vraag waarom een graf als “bijzonder” is aan te merken respectievelijk behouden moet wor-
den vanwege de sociaalhistorische betekenis ervan.  
 
In het onderhavige onderzoek naar de zeven graven en zeven grafstenen die tegen de muur van de 
kerk staan, is niet gekeken naar de cultuurhistorische waarde ervan. Een oordeel over de cultuurhis-
torische waarde van graven vergt een specifieke deskundigheid. 
Er wordt dan ook geen antwoord gegeven op vragen die de Monumentencommissie Oegstgeest in 
het kader van het project heeft gesteld:  
- Is de grafsteen een uiting van de tijd? 
- Zijn er cultuur/bouwhistorische waarden in het geding? 
- Is de architectuur van het grafmonument bijzonder? 
- Betreft het graf een kunstuiting van een bekende kunstenaar? 
Het verdient aanbeveling om in vervolg op dit onderzoek een inventarisatie te maken van de begraaf-
plaats als bedoeld in het hiervoor genoemde boekwerk Begraafplaatsen als cultuurbezit.  
 
In de volgende paragrafen worden de zeven graven en zeven grafstenen langs de door de werkgroep 
Genealogie ontwikkelde meetlat “historische persoonlijkheid” gelegd. 
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5. De zeven door de Kerkvoogdij als “bijzonder” aangemerkte graven 
 
Grafwijzer Begraafplaats Groene Kerk Oegstgeest 

 
 
 
       0085             0110                   0057                   0033                                                       0240                    0260 
      Spruijt   &                    Dirkse                 Oort                                                       Hagen             Van Ginkel 

              0111 
                 Van den Ameele 

 

5.1  Grafnummer 0033 Oort 
 

 
 

Personen vermeld op grafsteen: 
 Jan Hendrik Schaay 
     * 06-03-1802  Rotterdam      † 06-07-1863 Warmond 

 Jan Hendrik Faber 
     * 16-11-1864  Ossendrecht   † 15-06-1921  Oegstgeest 
…………………………………………………………………………… 

Overledenen in graf (Grafwijzer): 

 Henricus Oort 
     * 30-06-1898  Franeker          † 08-06-1922  Oegstgeest 

 Abraham Hermanus Oort 
* 28-03-1869  Harlingen        † 12-05-1941  Oegstgeest 

 Ruth Hanna Oort - Faber 
     * 06-10-1869  Ossendrecht    † 20-11-1957  Leiden 

 

Biografie 
In 1863 is het graf Klasse II nummer 20 gekocht 
door Jan Hendrik Schaaij die op 6 juli 1863 in 
Warmond overlijdt. 
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Jan Hendrik Schaaij trouwt in 1824 met Henrietta Sophia Susanna Leopold met wie hij 13 kinderen 
krijgt. (Zijn jongere zus Jannetje Schaaij trouwde, 36 jaar oud, in 1835 met de 72-jarige jonkheer mr. 
Dirk Cornelis Gevers van Endegeest). Henrietta overlijdt in 1882 in Zürich volgens de rouwadvertentie 
van schoonzoon dr. A. Kuijper. (Dochter Johanna Hendrika Schaaij trouwde in 1863 in Warmond met 
de in Leiden wonende predikant Abraham Kuijper, die van 1901 tot 1905 minister president was). 
 

Dochter Henrietta Sophia Susanna Schaaij trouwt in 1840 met predikant 
Jan Douwes Faber. Uit dat huwelijk worden 6 kinderen geboren. Zoon 
Jan Hendrik Faber is civiel ingenieur als hij in 1921 overlijdt ten huize van 
zijn jongere zus Ruth Hanna Faber in Oegstgeest, . Hij wordt bij zijn opa 
Jan Hendrik Schaaij begraven. Het Leidsch Dag-
blad schrijft dat hij in Oegstgeest voorzitter was 
van de Huurcommissie en lid van de Gezond-
heidscommissie. Hij wordt op het gebied van 
woningvraagstukken als een der meest vooraan-
staande personen beschouwd en maakte deel 

uit van het Permanent Comité voor de Internationale Woningcommissie.  
Ruth Hanna Faber trouwt op 14 september 1897 in Leiden met Abraham 
Hermanus Oort. Hij is op 28 maart 1869 in Harlingen geboren als 7e kind van 
predikant Henricus Oort (1836-1927) en Elisabeth Wilhelmina de Goeje 
(1838-1906). Moeder Elisabeth is als vrouw behorend tot de gegoede burge-
rij maatschappelijk actief in Leiden waar zij overlijdt en wordt begraven in 
het familiegraf De Goeje op de Begraafplaats Groenesteeg Leiden (zie web-
site Groenesteeg bij “nader belichte personen”). Vader Henricus is oud-
hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Leiden als hij in 1927 overlijdt, 90 jaar 
oud, en in Velsen wordt gecremeerd. 
Aabraham Hermanus Oort is geneesheer/psychiater aan de psychiatrische 
inrichting in Franeker. In 1903 wordt hij eerste-geneesheer van Sanatorium 
Rhijngeest en verhuist met zijn gezin naar Oegstgeest. Bij zijn overlijden in 
1941, woont hij met zijn vrouw in de Waldeck Pyrmontlaan 2.  
Abraham overlijdt in 1941, 72 jaar oud. Ruth woont in Leiden als zij, 88 jaar 
oud, in 1957 overlijdt en in Velsen wordt gecremeerd. 
Abraham en Ruth krijgen samen 5 kinderen.  
De eerste zoon, Henricus Oort is in Franeker geboren, overlijdt in 1922 in Oegstgeest op 23-jarige 
leeftijd en wordt bij zijn opa Jan Hendrik Schaaij en oom Jan Hendrik Faber bij de Groene Kerk begra-
ven.  
De tweede zoon, Jan Henrik Oort, is in Franeker geboren en trouwt met Johanna Maria Graadt van 
Roggen (1906-1993). Hij is emeritus hoogleraar in de Sterrenkunde te Leiden en directeur van de  
Sterrewacht met vele onderscheidingen als hij in 1992 in Wassenaar overlijdt en in Velsen wordt ge-
cremeerd, 92 jaar oud. 
De derde zoon, Arens Joan Petrus Oort, is in Oegstgeest geboren en trouwt met Titia Margaretha 
Martha van Mesdag (1906-1991). Hij is emeritus Hoogleraar landbouw te Wageningen met vele on-
derscheidingen als hij in 1987 overlijdt en in Arnhem wordt gecremeerd, 83 jaar oud. 
Beide zonen zijn lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen geweest. 
Dochter Jetske Sophia Susanna Oort blijft ongehuwd en is wijkverpleegkundige in Leiden. Zij woont in 
Den Haag waar zij in 1990 overlijdt en wordt gecremeerd, 86 jaar oud. 
Dochter Emilie Annette Oort, trouwt in 1934 met röntgenoloog Jelle Harings Nauta (1907-1987).  
 
Waardering 
Graf behouden vanwege sociaalhistorische betekenis voor Oegstgeest.  
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5.2  Grafnummer 0057 Dirkse 
 

 
grafsteen staat tegen de kerk 

Overledenen in graf (Grafwijzer): 
 

vader/grootvader: 

  Johannes Petrus Dirkse  *) 
 *30-09-1836 Leiden    †19-09-1903 Leiden 

 

zoon: 

  Johannes Gerardus Dirkse  
*23-08-1864 Leiden    †29-05-1922 Leiden 

 Antoinette Hermina Dirkse - van Vuuren   
 * 22-01-1861   † 07-05-1948 Rotterdam (woonadres: Oegstgeest) 

 

 Jacobus Johannes Planjer   
 * 25-02-1888 Leiden   † 13-07-1957 Leiden 

kleindochter: 

  Gerardina Catharina Planjer - Dirkse   
 * 01-06-1888 Leiden    † 14-02-1969 Leiden 

………………………………………………………………………………………….….. 
*) Weduwnaar van Gerardina Catharina Staats (1833-1867) en her-

trouwd met Adriana Maria Johanna van Vuuren (1837-1908) 
 
Biografie 
Alle personen zijn geboren in Leiden en woonden ook in Leiden. Behalve familie-bijzetting in het fa-
miliegraf in Oegstgeest hebben zij geen bijzondere betekenis voor Oegstgeest. Johannes Petrus 
Dirkse was goudsmid. Zijn zoon Johannes Gerardus Dirkse was boekhouder en chef bij de Marekerk. 
Jacobus Johannes Planjer was 55 jaar procureur-boekhouder bij de NV Sajetfabrieken in Leiden en 
volgens het Leidsch Dagblad “een bekende en beminde Leidse persoonlijkheid”. Hij was o.a. vele ja-
ren diaken van de Waalse gemeente en schreef een boekje over Leiden. Hij is in stilte begraven bij 
zijn schoonouders in Oegstgeest. 
 

Waardering 
Geen sociaalhistorische betekenis voor Oegstgeest noch (inter)nationaal om het graf te behouden. 
 

5.3  Grafnummer 0085 Spruijt 
 

 

Overledenen in graf (Grafwijzer): 
 

 Abraham Spruijt 
* 14-02-1883  Rotterdam     † 04-04-1927  Oegstgeest 

 Johanna Maria Spruijt - Boogertman   
* 08-02-1884  Rotterdam     † 16-10-1973  Oegstgeest 

     
       

 
Biografie 
Abraham Spruijt is in 1883 in Rotterdam geboren als zoon van Bernardus Jacobus Spruijt en Hendrika 
Ravenschot. Hij heeft 9 broers/zussen en trouwt in 1908 met Johanna Maria Boogertman (1884 Rot-

terdam - 1973 Oegstgeest). Uit dit huwelijk worden in Rotterdam 3 kinderen geboren.  

https://www.openarch.nl/search.php?name=Gerardina+Catharina+Staats&lang=nl
https://www.openarch.nl/search.php?name=Adriana+Maria+Johanna+van+Vuuren&lang=nl
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Het gezin verhuist naar De Kempenaerstraat 44 in Oegstgeest.  
Abraham is diaken van de Kerkeraad, secretaris van de Vereeniging tot 
Bevordering van de Zendingszaak en commissaris bij de in 1924 opge-
richte vereniging “Draag elkanders Lasten” (Dela) voortgekomen uit de 
Werkmansbond om bij ziekte uitkeringen aan haar leden te doen.  
Abraham overlijdt plotseling in 1927, 44 jaar oud. Johanna overlijdt in 
1973, 90 jaar oud en is in stilte bij de Groene Kerk begraven. 
 
Waardering 
Geen sociaalhistorische betekenis voor Oegstgeest noch (inter)nationaal 
om het graf te behouden. 
 

5.4  Grafnummers 0110 & 0111 Ameele 

 
 
    

Namen op grafstenen / overledenen in graf 
 

0110 
 Maria Elisabeth van der Meij - Driebergen 

* 18-04-1828  Katwijk        † 27-05-1906  Oegstgeest 

 Sophia Gerardina C. van den Ameele - Bouthoorn 
* 08-08-1884  Woubrugge  † 18-12-1926 Oegstgeest 

  Maria Elizabeth van den Ameele 
    * 08-07-1882  Oegstgeest    † 23-12-1928 Oegstgeest 
 

Overledenen in graf (Grafwijzer): 

 Sophia Maria van den Ameele - van der Meij 
    * 30-03-1855  Oegstgeest    † 28-12-1928 Oegstgeest 

……………………………………………………………………………… 
0111 
 Hendrik van den Ameele 
    * 07-10-1880  Oegstgeest    † 23-03-1897 Oegstgeest 

 Hendrik van den Ameele 
* 04-07-1897  Oegstgeest    † 04-09-1897 Oegstgeest 

 Johanna Maria van den Ameele 
* 25-09-1876  Oegstgeest    † 24-11-1904 Oegstgeest  

 Hendrik van den Ameele 
* 01-02-1846  Oegstgeest    † 05-04-1910 Oegstgeest 

 

Overledenen in graf (Grafwijzer): 

 Johanna Wilhelmina van den Ameele 
* 19-06-1894  Oegstgeest    † 15-06-1918 Oegstgeest 

 

 

Biografie 
Hendrik van den Ameele wordt in 1846 in Oegstgeest geboren als zoon van Gilles van den Ameele 
(1810-1872) en Johanna Maria Elfrink (1814-1883). Hij trouwt (1870) met Anna Christina Meijer 
(1841-1873). Uit dit huwelijk worden 3 kinderen in Oegstgeest geboren: een tweeling (*1871 Gillis 
Nicolaas en Johannes Wilhelm) werd slechts 1 jaar oud en Gilles Nicolaas van den Ameele (1872-
1943).  
Hendrik is weduwnaar als hij trouwt (1877) met Sophia Maria van der Meij (1855-1928 Leiden), in 
Oegstgeest geboren als dochter van Hendrik van der Meij en Maria Elisabeth Driebergen. Uit dit hu-
welijk worden 12 kinderen geboren: 1. Johanna Maria (1877-1904 Oegstgeest), 2. Hendrik (1880-
1897 Oegstgeest), 3. Johannes Wilhelm (1881-1882), 4. Maria Elizabeth (1882-1928 Leiden), 5. Maria 
(1884-1974), 6. Elisabeth Maria (1885-1886), 7. Elisabeth Maria (1886-1939 Velsen), 8. Sophia Maria 
(1888-1943 Kampen), 9. Cornelia (1889-1890), 10. Cornelia (1892-1982 Oegstgeest), 11. Johanna Wil-
helmina (1894-1918 Leiden) en 12. Hendrik (1897-1897). 

http://genea.pedete.net/derijp/4646.htm
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Hendrik van den Ameele is jarenlang, tot zijn overlijden in 1910, kerkvoogd van de Hervormde Ge-
meente te Oegstgeest. In 1896 wordt hij penningmeester van de Protestanten-kiesvereeniging en lid 
van het Algemeen Armbestuur. In 1897 benoemt de Commissaris der Koningin van Zuid-Holland Hen-
drik tot zetter der directe belastingen..  
Hij is ook lid van de gemeenteraad Oegstgeest. In 1905 wordt 
Hendrik nog met 217 stemmen herkozen (Leidsch Jaarboekje 
1906). Hendrik overlijdt in 1910, 64 jaar oud. 
 
Hendrik van den Ameele vestigde in 1864 een wagenmakerij 
bij de boerderij van Juffermans aan de Geversstraat. De ge-
meenteraad besluit in 1895 dat Hendrik met ingang van 1 ja-
nuari 1896 voor de gemeente gaat werken als rijtuig- en wa-
genmaker, hoef- en kachelsmid. In 1899 krijgt hij een vergun-
ning om een smederij en wagenmakerij in de Leidsche Buurt 
op te richten.  

Zoon Gilles Ni-
colaas van den 
Ameele trouwt 
in 1904 in Woubrugge met Sophia Gerardina Cornelia 
Bouthoorn (1884-1926) en treedt in de voetsporen van 
zijn vader. Hij wordt in 1919 met bijna algemene stem-
men herkozen tot lid van het Kiescollege der Ned. 
Herv. Gemeente. Het bedrijf dat is gevestigd op de 
Rhijngeesterstraatweg 25, 26 en 27 wordt in 1921 ge-
sloopt voor een nieuwe wagenmakerij met smederij en 

een schilderswerkplaats. Als Gilles van den Ameele in 1943 overlijdt worden zijn twee zonen Hendrik 
en Gijsbertus van den Ameele directeur van Ameele’s Automobielbedrijf.  
 
Van den Ameele gaat met zijn tijd mee en gaat ook zelf auto’s bou-
wen. Hij kocht dan een chassis met een motor van Ford, want die 
was het goedkoopst en daarop bouwde hij vervolgens een cabine. 
Van den Ameele heeft zelfs kans gezien om op de smalle chassis 
een soort bus te bouwen, maar dat werkte niet, want het bouwsel 
kantelde in de bochten. Het bedrijf heeft ook een soort bergings-
dienst. Vooral bij het Groene Kerkje zijn er tot 1939 veel ongeluk-
ken gebeurd in de kromming van de Haarlemmerweg waarlangs 
een brede sloot liep. Deze werd daardoor ook wel “het Chauffeurs-
graf” genoemd. Gemiddeld 3x per week belandde een wagen in de 
sloot die eruit moest worden getakeld. De Leidse kranten bevatten 
veel berichten over ongelukken waarbij Van den Ameele te hulp werd geroepen. Het bergingsbedrijf 
van Van den Ameele deed goede zaken! Zie voor historische bedrijven in Oegstgeest de website van 
Hoogerdijk (www.wimhoogerdijk.info).  
Van den Ameele Berging BV (bergingsbedrijf en benzinestation) waste later ook wekelijks de dienst-
auto’s van de Rijkspolitie die in het bureau tegenover het bedrijf zat. 
In 2006 is het bedrijf overgenomen door een ander bergingsbedrijf. De locatie raakte in verval tot de 
gemeente in december 2012 besloot een vergunning af te geven voor de bouw van 23 woningen op 
deze locatie (project “De Pointe”, bestemmingsplan “De Punt”).  
 
 Waardering: 
Graf behouden vanwege sociaalhistorische betekenis voor Oegstgeest en omgeving in combinatie 
met de grafsteen die mogelijk waardevol is (ensemble van stèles op sokkel).  
 

http://www.wimhoogerdijk.info/
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5.5  Grafnummer 0240 Hagen 
 

 
 
Tekst:  

begraafplaats 
der familie 
Irish Stephenson 

 

Jean François Clément Irish Stephenson 
* 09-02-1843 Oegstgeest    † 12-04-1846  Oegstgeest 

zoon van: 
- Ida Wilhelmina Ludovica Antonia, Baronnesse Von Hadeln  
    ~15-09-1802 Höppeke (Pruisen)   † 09-03-1855  Oegstgeest 

-  John Irish Stephenson  
    ~3-07-1788 Londen  † 23-11-1859  Loosduinen       

…………………………………………………………………………………….……… 
Overledenen in graf (Grafwijzer): 
dochter 

 Jeannette Irish Stephenson  
* 06-03-1837  Doesburg    † 14-02-1866  Delft 

kleinzoon 

 John Irish Stephenson  
* 30-01-1874  Delft            † 02-01-1950  Oegstgeest  

 Maria Jacoba Johanna Hagen 
* 13-01-1882  Alkemade   † 13-07-1950  Oegstgeest 

 
Biografie 
 

John Irish Stephenson wordt op 3 juli 1788 in Londen gedoopt als zoon van Elisabeth Irish (†1832 
Rotterdam) en Michael Stephenson (†voor 1796 in Frankrijk). Hij wordt 
evenals zijn stiefvader David Hendrik Chassé beroepsmilitair en vecht in 
Europa in het leger van Napoleon.  
(Joost Welten: Antihelden; hfst 9. Een Engelsman contra de Engelsen; John Irish 
Stephenson en de Britse aanval op Antwerpen; Leuven 2015) 
 

John krijgt in Duitsland een relatie met jonkvrouw Ida Wilhelmina Ludo-
vica Antonia, Baronesse Von Hadeln waar hun eerste dochter in 1834 
wordt geboren. Het gezin vertrekt naar Nederland.  
John en Ida trouwen op 18 oktober 1836 In Stad Doetinchem.  
In 1842 is John commandant van de militaire strafgevangenis in Oegst-

geest en cipier van ’s Gravenstein in Leiden.  
 
Als zij in Oegstgeest wonen (dienstwoning Militair Detentiehuis;  huis nr.158,  nu: Pesthuislaan Lei-
den) wordt hun zoontje Jean François Clément 
geboren die daar op 12 april 1846 overlijdt, nog 
geen 3 jaar oud. John Irish Stephenson koopt ten 
Zuiden van de Kerk een graf Klasse I nummer 4 
om hem te begraven.  
 
 

John wordt in 1851 genaturaliseerd tot Nederlander (Staatsblad nr. 39, Wet van den 3den Mei 1851): 

 
 

 

Ida overlijdt op 9 maart 1855 in het huis Wijk 
2, nr 108 te Oegstgeest (nu: Hoge Morsweg 
111, Leiden), 52 jaar oud.  
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Op zijn eigen verzoek wordt John met ingang van 31 maart 1859 eervol ontslag verleend als kom-
mandant van het Militair Detentiehuis en ver-
huist naar Loosduinen waar hij een half jaar 
later overlijdt (Wijk A, nr. 60), 71 jaar oud.  
Hij wordt op 28 november 1859 begraven bij 
de Groene Kerk in Oegstgeest. 

 
Uit het huwelijk van John en Ida zijn 4 kinderen geboren: 
1. Elise Cornelie Amalie Wilhelmine Stephenson (1834-1912) trouwt in Delft (1868) met Bernard An-

toine Janssen, zoon van een kantonrechter.  
2. Jeannette Irish Stephenson wordt op 6 

maart 1837 in Doesburg geboren. Zij blijft 
ongehuwd en overlijdt in 1866 bij haar broer 
in Delft, 28 jaar oud. Zij wordt in Oegstgeest 
begraven bij haar broertje en ouders.  

3. Willem Irish Stephenson (1839-1897) is Kapitein bij de Staf der Artillerie in Den Haag als hij op 10 
mei 1871 in Delft trouwt met Maria Fokkelina Reese (1846-1931). 

4. Jean François Clement Irish Stephenson (1843- 846). 
 
Uit het huwelijk van Willem Irish Stephenson en Maria Fokkelina Reese worden drie kinderen gebo-
ren: 1. John (1872-1950), 2. Marius (1874-1954) en 3. Ida Wilhelmina (1883-1953). 
 
John Irish Stephenson (1872-1950) en zijn broer Marius zijn evenals hun vader Willem beroepsmili-
tair en trekken samen op. Zij moeten zich in 1896 voor de Krijgsraad in Haarlem verantwoorden om-
dat zij in burgerkleding in Amsterdam een inspecteur van politie hebben mishandeld. John wordt ver-
oordeeld tot 5 weken gevangenisstraf (maart-april 1897 gevangenis Breda). Vader Willem overlijdt 
echter plotseling op 24 maart 1897 in Den Haag, 57 jaar oud, waardoor hem bij Koninklijk Besluit van 
25 maart 1897 (nr. 32) het nog onvervulde gedeelte van zijn gevangenisstraf wordt kwijtgescholden. 
 

John is eerste luitenant bij de veldartillerie als hij op 4 okto-
ber 1905 in Leiden trouwt met Maria Jacoba Johanna Ha-
gen (roepnaam: Mico), dochter van Johannes Gerardus Ha-
gen en Maria Diederieka Tichler. Ze gaan in Den Haag wo-
nen, verhuizen in 1916 naar Leiden en wonen ten slotte op 
de Willem de Zwijgerlaan 27 in Oegstgeest. 
 
Maria wordt bestuurslid van het opgerichte Reuvensfonds 
dat belangrijke aankopen van het Museum van Oudheden 
mogelijk moet maken en houdt diverse lezingen over Egypti-
sche Kunst. John en Maria zijn ook beide lid van de Leidsche 
Kunstvereeniging.  
John overlijdt op 2 januari 1950, 77 jaar oud, en wordt in 
stilte bij het Groene Kerkje begraven.  
 

Een half jaar later overlijdt Maria Hagen op 17 juli 1950, 68 
jaar oud. 
 

John en Maria hebben geen kinderen. De onder architec-
tuur gebouwde villa aan de Willem de Zwijgerlaan 27 te 

Oegstgeest wordt in augustus 1950 te koop aangeboden.  
 

Waardering: 
Graf behouden vanwege sociaalhistorische betekenis voor Oegstgeest en omgeving.  

https://www.openarch.nl/search.php?name=%25%22eerste+luitenant+bij+de+veldartillerie%22&lang=nl
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5.6  Grafnummer 0260 Van Ginkel 
 

 

Familiegraf van Pieter Hendrik Hoos 
en Fam. van Ginkel 
 

Pieter Hendrik Hoos (x Cornelia Dirks) 
* 23-02-1766  Delfshaven    † 02-09-1851 Leiden 

 

zoon: 
Pieter Hendrik Hoos (x  Hermina Jacoba Coster) 

* 04-08-1816 Zoeterwoude   † 26-10-1892 Leiden 
 

Kleinzoon (zoon van Johannes Laurens Hoos): 
Pieter Hendrik Hoos  (x Elisabeth L.J. Eigeman) 

* 12-08-1850 Oegstgeest       † 17-04-1919 Leiderdorp 
Kleindochter (dochter van Pieter Hendrik Hoos): 
Hermina Juliana Franchimon - Hoos 

* 26-02-1849  Den Haag        † 26-01-1921  Leiden 

……………………………………………………………………………………….…. 
Overledenen in graf (Grafwijzer): 
 

 Nicolaas Corstiaan Frans van Ginkel 
* 12-09-1873  Breda          † 13-09-1950  Leiden 

Achterkleindochter (dochter van Hermina Juliana Hoos): 

 Jacoba Hermina van Ginkel - Franchimon 
* 30-10-1875  Leiden         † 28-04-1965  Oegstgeest 

 
Biografie 
Vader Pieter Hendrik Hoos, schipper op Gent, woont in Rotterdam, wordt weduwnaar met 4 
kinderen en hertrouwt in 1800 met 
Cornelia Dirks. Zij vestigen zich op 
22-08-1808 in Leiden en richten in 
1837 een Steenbakkerij op in 
Leiderdorp.  
Pieter Hendrik Hoos overlijdt op 2 september 1851 in Leiden, 85 jaar oud en wordt in graf 2 (klasse I) 
ten zuiden van de kerk begraven. Zoon Pieter Hendrik Hoos jr. is dan eigenaar van dit graf. 
Cornelia Dirks zet het familiebedrijf met haar zoon Pieter Hendrik Hoos jr. voort tot zij in Leiden op 
20 februari 1867 overlijdt, 83 jaar oud.  
Na haar overlijden wordt de Steenbakkerij in Leiderdorp voortgezet door de jongste zoon Johannes 
Laurens Hoos (1825-1911), bloemkweker wonende te Oegstgeest. 
 

Uit het huwelijk van Pieter en Cornelia zijn 6 kinderen geboren. Het 2e kind, Pieter Hendrik Hoos jr. 
(1816 -1892) is steenbakker als hij in 1842 in Leiden trouwt met Hermina Jacoba Coster (1823-1892). 
Zij krijgen 6 kinderen.   
Dochter Hermina Juliana Hoos (1849-1921) trouwt in 1873 in Leiden met loodgieter Jacques Adriën 

Franchimon, zoon van 
metselaar Jean 
Franchimon en Adriana 
Maria Cattel.  
Adriën vertrekt in 1874 

naar Amsterdam en wordt bij vonnis van 20 november 1876 in staat van 
faillissement verklaard (J.A. Franchimon, loodgieter, zinkwerker en koopman 
te Leiden). Hij overlijdt op 23 april 1891 in Amsterdam, 42 jaar oud.  
Hermina Juliana Franchimon-Hoos overlijdt, 71 jaar oud, op 26 januari 1921 
in Leiden en wordt bijgezet in het graf van grootvader Pieter Hendrik Hoos. 
 

https://www.wiewaswie.nl/nl/zoeken/?q=Hermina%20Jacoba%20Coster
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Uit het huwelijk van Hermina Hoos en Jacques Franchimon zijn een zoon en een dochter geboren: 
Jean Jacques (1874 -1944) en Jacoba Hermina Franchimon (1875-1965). 
Dochter Jacoba trouwt in 1900 met handelscorrespondent Nicolaas Corstiaan Frans van Ginkel, zoon 
van Nicolaas van Ginkel en Corstiana Johanna Adriana de Jong.  
 

Nicolaas van Ginkel overlijdt plotseling op 13 september 1950, 77 jaar oud. Er wordt in de Leidse 
kranten veel aandacht besteed aan zijn overlijden en zijn loopbaan: hij trad in 

1897 in dienst van de Grofsmederij in Leiden en werd op 
1 mei 1920 tot directeur benoemd. Hij vervulde voorts in 
Leiden diverse bestuursfuncties en commissariaten. 
    

   Leidsch Dagblad 14 september, p. 3: 

    
 
Jacoba Hermina Franchimont verhuist in 1958 naar het 
bejaardencentrum “Hofwijck” in Oegstgeest waar zij op 
28 april 1965 overlijdt, 89 jaar oud.  
 

 
Waardering 
Geen sociaalhistorische betekenis voor Oegstgeest om het graf te behouden.

https://www.wiewaswie.nl/nl/zoeken/?q=Jean%20Jacques%20Franchimon
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6. De zeven grafstenen tegen de muur van de Groene Kerk 
 

 
Foto: Landelijke Organisatie van Begraafplaatssen (LOB) 
 
Grafsteen 1 

 

Tekst: 
Moeders Graf 
 
Namen op de grafsteen: 
 

Anna Clasina Koets - Noorlander 
* 31-12-1881  Capelle a/d IJssel 
† 14-11-1921  Leiden 
 

Omer Koets 
* 18-02-1876  Wissenkerke (Zld) 
† 29-03-1955  Leiden 

 

Biografie 
De familie woonde in Leiden. Anna Noorlander is jong overleden (40 jaar oud) en Omer Koets 
hertrouwt daarna twee maal. Omer Koets was technisch ambtenaar en schouwraad van het 
Hoogheemraadschap Leiden en is na zijn overlijden (49 jaar oud) bij zijn eerste vrouw begraven.  
Geen bijzondere verhalen bekend. 
 

Waardering 
De grafsteen heeft geen sociaalhistorische waarde.  
 

Grafsteen 2 

 

Namen op de grafsteen: 

 
Rinse Keikes 
* 17-09-1903  Kampen 
† 24-07-1922  Leiden 

 
zoon van: 
Helena Keikes-Streutgers 
* 23-01-1872  Meppel 
† december 1944  Katwijk  
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Biografie: 
Rinse Keikes is in 1903 in Kampen geboren als 4e kind uit het huwelijk van Helena Streutgers met de 
steenhouwer Marten Keikes.  
Marten Keikes overlijdt in 1909 in Kampen en Helena verhuist met haar kinderen naar Katwijk. 
Zoon Rinse was van beroep kapper en is in het Diaconessenhuis Leiden overleden en daarom 
waarschijnlijk in Oegstgeest begraven. Moeder Helena is na haar overlijden in 1944 bij haar zoon 
begraven. 
Geen bijzondere verhalen bekend. 
 
Waardering 
De grafsteen heeft geen sociaalhistorische waarde.  
 
 

Grafsteen 3 

 

Naam op de grafsteen: 

 
Odilia Overlack - Bierhoff 
* 12-02-1848  Mülheim aan de Rijn (Duitsland) 
† 06-08-1917  Oegstgeest  (wonend in Rotterdam) 
 
…………………………………………………………………………….………. 
sinds 06-01-1904 weduwe van  
Adolf Wilhelm Carl Eduard Overlack 
* 05-12-1839  Münster  
† 06-01-1904  Rotterdam 

 
Biografie 
Odilia is in 1848 geboren in Duitsland als dochter van spoorwegbeambte August Biermann en Julie 
Schnapp. Zij woont in Ehrenfeld en trouwt in 1885 met haar in Amsterdam wonende zwager Adolf 
Overlack, weduwnaar van Juliana Helena Bierhoff, zoon van Eduard Overlack en Clara Laumann.  
In Amsterdam wordt in 1885 zoon August Eduard Overlack geboren (†1970 Zeist). Zij verhuizen naar 
Vlissingen waar in 1888 dochter Ottilie Klara wordt geboren (†1889) en in 1891 dochter Julie Clara 
(†1892).  
Adolf is scheepsgezagvoerder als hij in 1904 in Rotterdam overlijdt, 64 jaar oud.  
Odilia overlijdt op 6 augustus 1917 in Oegstgeest, 69 jaar oud. Het is niet bekend waarom zij in 
Oegstgeest is overleden en begraven. In de overlijdensakte van Oegstgeest staat dat zij in Rotterdam 
woonde. Er zijn geen bijzondere verhalen over deze personen bekend. 
 
Waardering 
De grafsteen heeft geen sociaalhistorische waarde.  
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Grafsteen 4 

 

Namen op de grafsteen: 
 

moeder 
Maria Bastiana de Bruijn-Konings 
* 14-10-1852 Raamsdonk 
† 14-02-1935 Leiden 
[weduwe van Adrianus George de Bruijn † 15-11-1888 in Pau 
(Frankrijk)] 
 

dochter 
Petronella Dina Keus-de Bruijn 
* 20-10-1885 Raamsdonk 
† 08-07-1943 Arnhem (woonplaats: Vlissingen) 
 

dochter 
Adriana Johanna de Bruijn 
* 17-04-1883 Raamsdonk 
† 06-12-1973 Assen 

 
Biografie 
Adrianus de Bruyn was landbouwer en jong (31 jaar oud) in Frankrijk overleden. Uit zijn huwelijk met 
Maria Konings werden 7 kinderen geboren. Het is niet bekend waarom Maria de Bruijn-Konings in 
Oegstgeest is begraven. De dochters zijn bij hun moeder begraven. Er zijn geen bijzondere verhalen 
over deze personen bekend. 
 

Waardering 
De grafsteen heeft geen sociaalhistorische waarde.  
 
 

Grafsteen 5 

 

Namen op de grafsteen: 

 
Margaretha Koolhaas 
* 11-04-1916  Leiden 
† 23-10-1993  Amsterdam 

 
Kleindochter van Maria Bastiana de Bruijn-
Konings (zie grafsteen 4) 

 

 
Biografie 
Sterke familieband. De rouwadvertentie van Adriana de Bruijn (zie grafsteen 4) vermeld Margaretha 
Koolhaas die namens de familie mededeling van het overlijden doet. Geen bijzondere verhalen over 
deze persoon bekend. 
 

Waardering 
De grafsteen heeft geen sociaalhistorische waarde.  
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Grafsteen 6 

 

Namen op de grafsteen: 
 
Petronella Cornelia Filbri - Gosselaar 
*  13-11-1855  Delft 
†  02-08-1913  Oegstgeest 

 

Rudolf Gerard Gustaaf Filbri 
*  18-10-1859  Delft 
†  05-11-1939  Den Haag 

 

Biografie 
Petronella Gosselaar trouwde in Delft met Rudolf Filbri. Zij zijn in Den Haag gaan wonen waar hun 
kinderen worden geboren. Het gezin woont enige tijd in Batavia en daarna in Oegstgeest als Petro-
nella overlijdt. Rudolf was tandarts, verhuist naar zijn dochter in Den Haag en wordt bij zijn vrouw in 
Oegstgeest begraven. Geen bijzondere verhalen over deze person(en) bekend. 
 

Waardering 
De grafsteen heeft geen sociaalhistorische waarde.  
 
 

Grafsteen 7 
Behorend bij grafnummer 0057 

 

Namen op de grafsteen: 
 
Vader/grootvader: 

  Johannes Petrus Dirkse   
 *30-09-1836 Leiden    †19-09-1903 Leiden 

 

Zoon: 

  Johannes Gerardus Dirkse  
*23-08-1864 Leiden    †29-05-1922 Leiden 

 Antoinette Hermina Dirkse - van Vuuren   
 * 22-01-1861   † 07-05-1948 Rotterdam 

 Jacobus Johannes Planjer   
 * 25-02-1888 Leiden   † 13-07-1957 Leiden 

  Gerardina Catharina Planjer - Dirkse   
 * 01-06-1888 Leiden    † 14-02-1969 Leiden 

 

Biografie 
Allen zijn Leidenaren zonder band met Oegstgeest. Van Jacobus Planjer kan gemeld worden dat hij 
55 jaar procureur-boekhouder bij de NV Sajetfabrieken in Leiden was en volgens een krantenartikel 
een bekende en vooraanstaande figuur in het plaatselijk leven. Hij was daar o.a. vele jaren diaken 
van de Waalse gemeente en schreef een boekje over Leiden. Hij is in stilte begraven.  
 

Waardering 
De grafsteen heeft geen sociaalhistorische waarde.  
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7. Conclusies en aanbevelingen  
 

Conclusies 
De opdracht voor de VOO-werkgroep Genealogie zoals geformuleerd in het door het bestuur van de 
VOO en het bestuur van de stichting Begraafplaats Groene Kerk vastgestelde projectplan luidde: 
a. Vaststellen hoe en waarom zeven graven in het verre verleden door de toenmalige kerkvoogdij 

van de Hervormde Gemeente als “bijzonder” zijn aangemerkt.  
b. Vaststellen of de zeven grafstenen die in het verleden na het ruimen van de graven door de 

beheerder los tegen de kerk zijn geplaatst om de een of andere reden bewaard moesten blijven.     
c. Advies over waarderingscriteria en een bruikbaar beslisdocument voor het beheer van de be-

graafplaats c.q. het bijhouden van de lijst als bedoeld in artikel 33 van haar Reglement. 
 
De VOO-werkgroep Genealogie komt tot de volgende conclusies: 
Ad a: van de zeven graven zijn de grafnummers 0033 (Oort), 0110 & 0111 (Van Ameele) en 0240 

(Hagen) als “bijzonder” aan te merken en te behouden vanwege de sociaalhistorische beteke-
nis ervan. 

Ad b: de zeven grafstenen tegen de muur van de kerk hebben geen sociaalhistorische waarde. Deze 
grafstenen zijn hoogst waarschijnlijk tijdelijk tegen de kerk geplaatst na het ruimen van de gra-
ven en daarna gewoon vergeten af te voeren.  

Ad c: de Stichting Begraafplaats te adviseren het door de werkgroep ontwikkelde en gebruikte waar-
deringsformulier (zie bijlage 3) te hanteren om objectief en consistent te kunnen bepalen of 
een graf behouden moet worden vanwege de sociaalhistorische betekenis ervan in het geval 
dat de grafrechten zijn verlopen en het graf verwijderd zou kunnen worden. 

 

Aanbevelingen 
1. De conclusies van het project betreffen uitsluitend de sociaalhistorische betekenis van 7 graven. 

Uit geraadpleegde bronnen voor het project blijken verschillen en overeenkomsten in namen van 
personen die als markant voor de lokale en/of nationale geschiedenis worden aangemerkt. 
 

Aanbevolen wordt om de Lijst bedoeld in artikel 33 van het Reglement Stichting Begraafplaats 
Groene Kerk te screenen en te actualiseren aan de hand van objectieve waarderingscriteria.  
 

De Stichting Begraafplaats wordt voorts geadviseerd een werkgroep in te stellen die een inventa-
risatie maakt van de te behouden graven aan de hand van een vooraf vastgesteld formulier met 
criteria als bedoeld in het boekwerk “Begraafplaatsen als cultuurbezit”.  

 
2. E. J. Veldhuyzen schrijft in 1993 aan het eind van zijn artikel over begraven bij de Groene Kerk 

(p.24): “Wandelend over het hof van de Kerk komen zo een aantal graven van bekende Oegst-
geestenaren naar voren. Predikanten, Ouderlingen, Diakenen, Kerkvoogden, Kosters, Notabelen, 
Burgemeesters en andere bekende Oegstgeestenaren, over wie interessante wetenswaardighe-
den te vertellen zijn. Ook de verschillende stijlen van graftekens, waardoor het historische ka-
rakter van dit eeuwenoude kerkhof zo bepaald wordt, geven aan het hof rond de Groene Kerk een 
eigen sfeer die tijdoverlappend is. Misschien is bij een volgende gelegenheid hier een apart boekje 
voor samen te stellen.”  

 

Ook voor het onderzoek is met direct betrokkenen en belangstellenden gewandeld over de be-
graafplaats en de wens geuit de sociaal- en cultuurhistorische waarden ervan te behouden.  
De afronding van het onderhavige project is dan ook een goede gelegenheid om aan te bevelen 
een boekje te (laten) maken over de begraafplaats bij De Groene Kerk.  

 

3. Het verdient aanbeveling om In navolging van de website van de begraafplaats Groenesteeg in 
Leiden op de website van de Begraafplaats Groene Kerk een onderdeel op te nemen met graven 
die nader worden belicht. Via internetzoekmachines wordt deze informatie dan via internet bre-
der kenbaar en worden bezoekers naar de website van de Groene Kerk getrokken. 

 



24 

Bronnen 
 
▪ Stichting Begraafplaats Groene Kerk 
▪ Archief van de Vereniging Oud Oegstgeest 
▪ Archief van de Hervormde (Gereformeerde) Gemeente van Oegstgeest (en Poelgeest) 1654-1994, 

in bewaring bij het gemeentearchief Oegstgeest 
▪ CBG, Centrum voor Familiegeschiedenis, verzameling Familieadvertenties 
▪ Delpher, verzamelingen Koninklijke Bibliotheek, kranten uit de 17e, 18e, 19e en 20e eeuw 
▪ Erfgoed Leiden en Omstreken, historische kranten 
▪ Bureau Stichting Terebinth, stichting voor Funerair Erfgoed, document Inventarisatie, rapportage 

en waardestelling, Leiden  
▪ G. Luttenberg, Vervolg op het Groot Plakkaatboek of verzameling van wetten betrekkelijk het 

openbaar bestuur in de Nederlanden; uitgegeven met vergunning van Zijne Majesteit den Koning, 
verleend bij Besluit van den 13 maart 1837 (Staatsblad No. 8), en met aantekeningen verrijkt, 
Zwolle 1839 (www.books.google.nl ) 

▪ Leon Bok en Ypie Attema (red.), Begraafplaatsen als cultuurbezit met inventarisatiehandleiding, 
SDU Den Haag 2003; boek niet meer leverbaar, digitale kopie via websites van Terebinth en LOB 

▪ G.D.M. Schwencke, Het kerkhof rond de Groene of Willibrordkerk (1) in: halfjaarlijkse periodiek 
VOO, 12e jaargang nr 1, maart 2000 

▪ G.D.M. Schwencke, Het kerkhof rond de Groene of Willebrordkerk (2) in: halfjaarlijkse periodiek 
VOO, 12e jaargang nr 2, oktober 2000 

▪ E.J. Veldhuyzen, II Kerkgebouwen, A - Groene of Willibrordkerk, 7. Begraven bij de Groene Kerk, 
februari 1993; Archief Hervormde gemeente 1654-1994, inv.nr. 665 (gestencild) 

▪ Wim Hoogervorst, Het verleden en heden in beeld; met meer dan 50 pagina's, ruim1500 foto's, 
ansichten en veel wetenswaardigheden (www.wimhoogerdijk.info/oegstgeest) 

▪ Anne-Mie Havermans, Michel Pauwels, Els Deconinck en Nicolas Mazeure, Draaiboek Inventarisa-
tie, beheer en herwaardering van plattelandskerkhoven in Vlaams-Brabant, Provincie Vlaams-Bra-
bant, Dienst Erfgoed, herziende editie 2017 (download Pdf-bestand). 
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BIJLAGE 1:  Plattegrond Kerkhof Groene Kerk (oude deel) 
 
 

 
 

 
(Bron kaart:  E.J. Veldhuyzen, Begraven bij de Groene Kerk, 1993) 
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BIJLAGE 2:  Bijzondere graven (markante personen en kunstwerken) 
 

Schwencke Lijsten Groene Kerk 
 

Personen genoemd in zijn artikel voor de VOO 
(OO jrg 12 nr.2, oktober 2000): 
 

Bijzondere graven 
 burgemeester H.L. du Boeuff  

 W. Einthoven, Leidse fysioloog, Nobelprijs 

 burgemeester J.G.M. van Griethuysen 

 jhr. Mr. D.T. Gevers van Endegeest 

 K.H. Heeroma, dichter alias Muus Jacobse 

 J. Huizinga, historicus 

 L. Huizinga, journalist en schrijver 

 burgemeester J.M. De Kempenaer 

 burgemeester H.D. Terwee 

 K.H. Roessingh, theoloog 

 grafnr. 0285: O.C. van Belle, wethouder Oegstgeest 

 grafnr. 0355: I.H. Enklaar, zendeling / rector Hendrik 
Kraemer Instituut 

 grafnr. 1362: J. Eringa, predikant 

 grafnr. ..?... : E. Groen, wethouder Oegstgeest 

 grafnr. 0720: T.J. Jansen Schoonhoven, predikant 

 grafnr. 0233: E.J. Jansen Schoonhoven, predikant, 
hoogleraar Zendingswetenschappen 

 grafnrs. 0169, 0162 en 0635: familie Kamsteeg 

 grafnr. 0762: H.A. Kramers, oriëntalist, kenner Islam 

 grafnr. 0762: J.H. Kramers, beroemde natuurkundige 

 grafnr. 0181: A.J. Ruys, predikant 

 grafnr. 0948: D. Steenkamp, dichter en leraar Ned. 

 grafnr. ..?..  : J.C. Spaargaren, wethouder Oegstgeest 

 grafnr. 0248: W.E. Verdonk, predikant 
 

Grafmonumenten: 
 Familie W.C. Brouwer 

 Jan van Gilse 

 17 oorlogsgraven 
 

VOO: CANON van Oegstgeest (p.118 e.v.): 
 

 grafnr. ?  : A. H. Bakker Korff, schilder 
(in februari 1882 bijgezet in familiegraf) 

 Willem Einthoven 

 Jan Pieter Hendrik van Gilse 

 Klaas Hanzen Heeroma  

 Gerard de Wit 

 
www.bekendedodenederlanders.com 
begraven in Oegstgeest: 

 

 Huizinga, Johan  

 Huizinga, Leonhard  

 Jacobse, Muus  

 Reijden, Joop van der  

 Samkalden, Ivo  

 Tweehuysen, Will 

 grafnr. 0095: Fasseur, Cees  

 grafnr. ..?... : Ridder, Nicolaas de  

 grafnr. 1336: Rüter, Adolf Johann Cord  

 

MARKANTE PERSONEN 
 grafnr. 1165: H.L. du Boeff, burgemeester Oegstgeest 1950-1968 

 grafnr. 0693: W.C. Brouwer, ceramist / kunstschilder 

 grafnr. 0735: K. Buurman, dichter / beeldend kunstenaar 

 grafnr. 1194: P.H. Damsté, hoogleraar Latijnse taal en Letterkunde, 
ere-voorzitter Kon. Roeivereniging Njord 

 grafnr. 0369: J.M. Deutz van Assendelft, Stichtster Gevers Deutz 
Kleuterschool (1875), echtgenote van Jhr. D.Th. Ge-
vers van Endegeest 

 grafnr. 0208: W. Einthoven, professor Fysiologie aan de Leidse 
Universiteit, Nobelprijswinnaar Fysiologie en Ge-
neeskunde 

 grafnr. 0208: W.F. Einthoven, ingenieur, mede-uitvinder telegraaf-
machine 

 grafnr. 1371: J.M. Ferrier, Gouverneur Suriname 1968-1975 

 grafnr. 0716: A.J. van Gerrevink, burgemeester Oegstgeest 1930-
1942 / 1945-1946 

 grafnr. 0369: Jhr. D.Th. Gevers van Endegeest, Heer van Oegst-
geest en Poelgeest (1850), bewoner kasteel Ende-
geest 

 grafnr. 0710: J.P.H. van Gilse, componist en verzetsheld WO II  

 grafnr. 5001: J.G.M. van Griethuijsen, burgemeester Oegstgeest 
1900-1930 (tot 1920 ook van Voorhout) 

 grafnr. 0725: K.H. Heeroma, Nederlands dichter en taalkundige; 
pseudoniem: Muus Jacobse 

 grafnr. 0980: J. Huizinga, Hoogleraar Algemene Geschiedenis Uni-
versiteit Leiden; schrijver van “Herfsttij der M E” 

 grafnr. 0980: L. Huizinga, journalist Telegraaf / schrijver  

 grafnr. 0367: J.M. de Kempenaer, burgemeester Oegstgeest en 
Voorhout 1895-1900 

 grafnr. 1201: W. van der Nat, kunstschilder 

 grafnr. 0033: A.H. Oort, 1ste Geneesheer / Directeur Rhijngeest 

 grafnr. 0091: J.P. van der Reijden, o.a. politicus, wnd. Burgemees-
ter Valkenburg, interim dir. sportclub Feyenoord 

 grafnr. 0966: K.H. Roessingh, Hoogleraar Theologie Universiteit 
Leiden (1916) 

 grafnr. 0588: I. Samkalden, burgemeester Amsterdam 

 grafnr. 0955: E.F. van de Sande Bakhuijzen, directeur Sterrenwacht 
Leiden (1909), buitengewoon Hoogleraar  

 grafnr. 1247: H.W. Siemens, 1ste Hoogleraar Dermatologie Univer-
siteit Leiden 

 grafnr. 5002: H.D. Terwee, burgemeester Oegstgeest 1853-1895, 
tevens burgemeester Voorhout 1860-1895 

 grafnr. 0947: W.H. Tweehuysen, kunstschilder 

 grafnr. 0573: K. Wilbrink, 1ste vuilnisman (asgaarder) Oegstgeest 
(1910) 

 grafnr. 1673: G. de Wit, kunstschilder 
 

KUNST 
 grafnr. 0139: E.L. Kolfoort 

 grafnr. 0225: J.M. van Egmond 

 grafnr. 0477: T.E.H.R. Petit 

 grafnr. 0693: W.C. Brouwer 

 grafnr. 0710: J.P.H. van Gilse 

 grafnr. 0966: K.H. Roessingh 

 grafnr. 1201: W.H. van der Nat 

 grafnr. 1333: A.J.H. Kapteijn 

 grafnr. 1434: I.C. Aanhaanen 

 grafnr. 1572: H.J. Middelkoop 
 

Doorhaling: ook vermeld op lijsten van de Stichting Begraafplaats Groene Kerk 
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E.J. Veldhuyzen, II Kerkgebouwen, A - Groene of Willibrordkerk, 7. Begraven bij de Groene Kerk, 1993  
 
NB:  oude grafnummering! 
 
Grafnr. 1: H.D. Terwee 
Grafnr. 8: Ds W.E. Verdonk. Predikant van de Hervormde Gemeente van Oegstgeest va 1964 tot 1975 
Grafnr. 28: H.H. Roelof Heyrmans (lange tijd Kerkvoogd) 
Grafnr. 30: Timmermans; bekende Oegstgeester dokter, ook arts in dienst van de Diaconie. 
Bij paadje naar het schip van de kerk: 
- Grafmonument D. van Reek, organist van de Groene Kerk en van 1932 tot 1946 van de Pauluskerk. 
- Graven van de familie Konijnenburg, een familie die een koster en verschillende Kerkmeesters en Kerkvoogden 

heeft voortgebracht. 
Noordzijde: 
Grafmonument van Schaap, voorvechter van het Christelijk onderwijs en eerste directeur van de Kweekschool, 
voorganger van de huidige PABO in Oegstgeest  
Bij Noorder dwarsschip een aantal forse keldergraven van Spaargaren en Groen (wethouders van Oegstgeest; 
Groen was ook President-Kerkvoogd). En van Kamsteeg, een bekende Oegstgeester familie. 
Bij het Koor aan de noordzijde: ds A.J. Ruys, Hervormd predikant van Oegstgeest (1888-1923). 
Oostzijde grafveld rond de kerk: aantal fraaie grafstenen omzoomd door ijzeren hekjes o.a. van Nieuwenhuizen 
Segaar (Kerkvoogd). 
Nr. 81: prachtig witmarmeren staande grafsteen dat aan het historische kerkhof een monumentale bijdrage levert. 
Grafveld achter de Kosterij: 
Graven van L. den Ouden (laatste voorzanger Hervormde gemeente), Crommelin (Kerkvoogd en een van de initia-
tiefnemers tot de bouw van de Pauluskerk) en L. van Nieuwkoop (koster van de Groene Kerk). 
Grafveld achter de kerk: aantal monumentale graven o.a. graf in Jugendstil 
Grafveld terzijde voor aan de Bocht: 
Paar graven met hardstenen paaltjes en kettingen. Variatie aan oude en nieuwere grafmonumenten uit de ver-
schillende stijlperioden draagt bij aan het historische karakter van het Kerkhof. 
Grafveld terzijde achter: 
Grafnr. 298: B.J. v.d. Meene, eerste hoofdonderwijzer van de Hervormde School die door de Kerkeraad bestuurd 
werd. 
Grafnr. 361: Dr. K. Heeroma alias Muus Jacobse 
Grafnr. 356: Ds T.J. Jansen Schoonhoven, Hervormd Predikant van 1924 tot 1946 
Grafnr. 338: groot grafmonument in Jugendstil 
Grafveld Nieuwe Uitbreiding Noord: 
Mr. L. Sprey (Secretaris-Kerkvoogd) en H.L. du Boeuff (burgemeester Oegstgeest van 1950-1969) 
Grafveld Nieuwe Uitbreiding Zuid: 
Ds. Jac. Eringa, Gereformeerd Predikant van Oegstgeest van 1928 tot 1958. 
Grafveld Nieuwste Uitbreiding: 
P. van Dorp, architect van het Gemeentecentrum 

 
 

 

 

 
 



28 

BIJLAGE 3:  Waarderingsformulier (beslisdocument historische persoonlijkheid) 
 
Grafnummer : _______________________________ 
 
Naam            : _______________________________ 

 
1.  Activiteiten / verdiensten 
 Heeft de persoon bij leven op één of meer van onderstaande terreinen betaalde of onbetaalde 

werkzaamheden verricht en een prestatie geleverd die meer is dan normaal van hem/haar kon 
worden verwacht, waardoor hij/zij bekend is geworden en als zodanig wordt herinnerd?  

    

politiek 
 

wetenschap 
 

kunst/cultuur economie  sociaal  religie sport 

       1 punt            1 punt                1 punt                1 punt           1 punt         1 punt        1 punt     
 
     Bijzondere feiten of verdienste: nee             ja       (2 punten)                                                 
 

 Toelichting:  
 ……………………………………….………………………………………………….……………………………………………………….…. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….…. 
 ………………………………………………………………………………………….….…………………………………………………….…. 
 

                      SCORE: .…. punten  

2.  Bekendheid / status 
 De persoon moet bij leven een bepaalde bekendheid of status hebben gehad waardoor hij/zij nu 

nog wordt herinnerd. Hoe ver reikt die bekendheid/status?  
 
 

lokaal  regionaal (inter)nationaal 
                   3 punten                     1 punt                               1 punt        SCORE: ….. punten  
 

3.  Verbondenheid met Oegstgeest 
 

 
geboren 

 
gewoond 

 
gewerkt 

 
overleden 

indien elders overleden: 
familie of graf bijzetting 

            1 punt        1 punt           1 punt            1 punt                1 punt                               SCORE: .…. punten 
 

4.  Bijzonder verhaal 
 Zijn er bijzondere verhalen te vertellen over de overledene of de grafsteen die het waard zijn om 

te herinneren?  
 

     nee                ja       (4 punten)                                                                              SCORE: .…. punten 
  
 Toelichting:  
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 

    TOTALE SCORE: ….… punten 

WAARDERING  
 
minder dan 12 punten                12 punten of meer 
 

       onvoldoende betekenis             voldoende betekenis voor Lijst 
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TOELICHTING: 
 

1. Activiteiten / verdiensten 
Een persoon kan op meerdere terreinen actief zijn geweest en daarmee betekenis hebben gehad 
voor de lokale, regionale en/of (inter)nationale gemeenschap. 
Aan een persoon met activiteiten op zowel politiek als wetenschappelijk gebied worden twee punten 
toegekend. Aan een persoon met alleen activiteiten op sociaal gebied wordt één punt toegekend. 
Is de persoon bekend geworden door een bijzonder feit of verdienste dan krijgt hij/zij twee extra 
punten. De bijzondere feiten of verdiensten moeten kort worden beschreven bij de toelichting.  
 

2. Bekendheid / status 
Iemand met (inter)nationale bekendheid of status, is vaak ook regionaal en lokaal bekend. De maxi-
male score is vijf punten. 

 
3. Verbondenheid met Oegstgeest 
Iemand die in Oegstgeest is geboren, in Oegstgeest heeft gewoond en gewerkt, en in Oegstgeest is 
begraven, krijgt in totaal vier punten. Aan een persoon die is bijgezet in een familiegraf, maar verder 
geen band met Oegstgeest had, wordt slechts één punt toegekend. 

 
4. Bijzondere verhalen 
Anders dan bij de activiteiten en/of verdiensten voor de gemeenschap, gaat het hierbij om meer per-
soonlijke verhalen, om verhalen over de familie waar de betreffende persoon toe behoort. Denk bij-
voorbeeld aan de betekenis van de eerste Oegstgeester asman, bekende Oegstgeester familiebedrij-
ven of de adellijke familie Gevers van Endegeest. Kortom, welk bijzonder verhaal of anekdote valt er 
te vertellen over de overledene en/of zijn graf waardoor hij/zij herinnerd wordt. De bijzondere ver-
halen moeten worden toegelicht. 
 

 

 


