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Oegstgeest en Europa: raakpunten
over eeuwen heen
Deze rondrit voert langs raakpunten
tussen Oegstgeest en Europa over
eeuwen heen. Er zijn in tal van gemeenten
straten genoemd naar schilders, schrijvers, kunstenaars en militaire helden,
maar die hebben lang niet altijd een
directe band met die gemeenten. Dat
geldt ook voor Oegstgeest met bijvoorbeeld de Schildersbuurt, de Zeeheldenbuurt en de buurt met componisten, dirigenten en musici. Tijdens deze tocht
maken wij kennis met mannen en
vrouwen die wel met Oegstgeest
verbonden zijn en connecties met Europa
hadden. Het gaat om een vermaarde viceadmiraal die hier de buitenplaats Haeswijck bezat; een beroemde hoogleraar
geneeskunde en botanicus die in kasteel
Oud-Poelgeest woonde; de eigenares van
hofstede de Hoogenboom die als eerste
vrouw in ons land een doctorsgraad
ontving; een Ierse militair die na de Eerste
Wereldoorlog hier terecht kwam en de
voetballers van ASC tot grootse prestaties
bracht; een operadiva die enige jaren in
ons dorp woonde en een wereldberoemde
sterrenkundige die een brug naar zichzelf

genoemd kreeg, om enige voorbeelden te
noemen. Maar ook gebouwen komen aan
bod, die een bepaalde bouwstijl of details
hebben die ook in de architectuur elders
in Europa toegepast werden.
Voorts belicht de tocht personen en
plaatsen uit de Tweede Wereldoorlog, een
in oorsprong Europees geschil. Tijdens de
Duitse bezetting kregen gebouwen een
nieuwe functie door toedoen van de
nieuwe machthebbers. Sommige huizen
werden gevorderd voor de inkwartiering
van soldaten of werden juist heimelijk
gebruikt om onderduikers te huisvesten.
Bepaalde straten ontvingen nieuwe
namen, omdat de Duitsers alle verwijzingen naar levende leden van het
verdreven koningshuis verboden. Kortom,
Oegstgeest heeft meer raakpunten met
Europa dan menigeen in eerste instantie
zou denken!

Een plattegrond met de rondrit
staat in het midden van dit boekje
afgebeeld

Vereniging Oud Oegstgeest

Deze tocht werd gemaakt op basis van de boekencollectie van de Vereniging Oud
Oegstgeest en de gezamenlijke fotoverzameling van de Vereniging Oud Oegstgeest, wijlen
Loek de Groot en de gemeente Oegstgeest.

Startpunt is kasteel Endegeest op de
Endegeesterstraatweg.

Bij de uitgang rechtsaf de Endegeesterstraatweg op, die overgaat in de Rhijngeesterstraatweg richting de H. Willibrordkerk.
Links liggen:

Nr. 5: kasteel Endegeest stamt in
huidige vorm uit de tweede helft van de
17e eeuw, met deur- en vensteromlijsting
in Lodewijk XIV-stijl. In 1641-1643 was het
de woonplaats van de Franse filosoof
René Descartes, wiens naam in ons dorp
voortleeft in de Cartesiuslaan (naar de
Latijnse vorm van zijn naam). Op het voorplein van het kasteel staat een borstbeeld
van Descartes.

Nr. 9: het landhuis Rhijngeest
was in
de 18e eeuw een buitenhuis met een
koetshuis en een tuin aangelegd in de stijl
van koning Lodewijk XIV van Frankrijk. Van
deze aanleg resteren nog enkele bomen
en een deel van de geometrische aanleg
met de tuinmuur.
Nr. 13: het huis Rhijngeest
is sinds 1999
het gemeentehuis van Oegstgeest. Het
maakte deel uit van de psychiatrische
instelling Endegeest, die hier vanaf 1896
tal van panden bezat als verblijven voor
patiënten. Sigmund Freud (1856-1939), de
beroemde psychoanalyticus uit Wenen,
heeft de instelling in 1907 bezocht. Het
gebouw heeft veel elementen van de
chaletstijl, geïnspireerd op de Zwitserse
chalets, zoals overstekende daken, details
in schoon metselwerk bij vensters, hoeken
en onder de dakoverstekken én gebruik
van veel hout.

Jonkheer D.T. van Endegeest (1793-1877)
was een latere bewoner; hij was lid van de
Eerste en Tweede Kamer en maakte op
reizen naar Italië fraaie aquarellen en
tekeningen.

Nr. 15, 17 en 19
chaletstijl.

Vanaf oktober 1944 werden de keukens
van kasteel Endegeest gebruikt als
centrale gaarkeuken voor de hongerige
inwoners van Oegstgeest. Dat was noodzakelijk omdat het Gas- en Elektriciteitsbedrijf Leiden niet meer aan particulieren
kon leveren. Het eten werd met paard en
wagen naar de verschillende uitdeelposten gebracht, zoals onder meer de
oude Gemeenteschool aan de Geversstraat, de Terweeschool en de autospuiterij van Kort in de Dorpsstraat (zie
hierna).

: gebouwd in 1906 in

Rechtsaf de Deutzstraat in.
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Nr. 7 : geboortehuis van schrijver-beeldend kunstenaar Jan Wolkers (1925-2007).
Zijn boeken bevatten vele verwijzingen
naar zijn geboortedorp, vooral in Terug
naar Oegstgeest. Zij zijn in diverse Europese talen vertaald. Tegenover zijn
geboortehuis, op de zijkant van nr. 8 staat
één van zijn gedichten De herinnering, dat
in 2017 is onthuld.

politiebureau. In 1940 was de centrale
post van de Luchtbeschermingsdienst
(LBD) hier gevestigd. In de laatste oorlogsjaren diende het gebouw als distributiepunt van de gaarkeukens. Sinds 1981 zit er
een sportschool in het pand.
Rechtsaf de Rhijngeesterstraatweg op en
dan de tweede straat rechts inrijden: de
Oranjelaan.
Nr. 9, 11 en 13 : de Duitsers vorderden dit
huizenblok in maart 1944 voor werknemers van Organisation Todt, genoemd
naar de stichter Fritz Todt. Dit Duitse
bouwbedrijf was in 1938-1945 betrokken
bij de bouw van tal van militaire objecten,
zoals de Atlantikwal langs de Atlantische
kust die een aanval vanuit zee moest
opvangen. In het Bos van Wijckerslooth
werd een
betonnen bunker aangelegd
die als schuilplaats diende voor de Duitse
soldaten die bij de H. Willibrordkerk waren
gelegerd. De nieuwe inwoners van deze
drie panden konden bij luchtalarm via de
achtertuinen en een bruggetje over de
sloot naar de bunker uitwijken. De bunker
ligt nog altijd in het Bos van Wijckerslooth, maar is nu vermomd als heuvel.

Terug naar de Rhijngeesterstraatweg over
de rotonde. Aan de overkant rechts staat:
Geversstraat 5 : de oude Gemeenteschool uit 1879, gebouwd in de stijl van
het eclecticisme. Bij het eclecticisme (naar
het Griekse woord voor kiezen) staat het
de architect vrij uit elementen en vormen
uit uiteenlopende bouwstijlen te kiezen.
De school heeft elementen uit de neorenaissance én uit de Romaanse bouwkunst
(speklagen, aanzet- en sluitstenen boven
vensters en rondboogvensters). In 1928
werd de school in gebruik genomen als

Terug naar de Rhijngeesterstraatweg,
schuin links oversteken en rechtdoor het
kerkplein van de H. Willibrordkerk op.
Rechts staat de basisschool R.K. Jenaplan
De Kring locatie Willibrord (nr. 49-51)
en de oude pastorie (nr. 45)
. De
pastorie is gebouw in Lodewijk XVI-stijl
met soberheid en symmetrie als kernwoorden. Beide gebouwen dienden in
1943-1945 als onderkomen voor Duitse
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militairen. In 1945 hadden zij in de
pastorie zelfs een schoenmakerij.

terug naar haar oude woonplaats
Amsterdam. Later verklaarde zij dat zij in
de Hongerwinter begon aan de eerste
versie van Het woud der verwachting. Dit
boek speelt zich af aan het Franse
koningshof in de 15e eeuw en het
verscheen in 1949. Het boek betekende de
literaire doorbraak van Haasse. Later
ontving zij hoge literaire onderscheidingen in België en Frankrijk; in Nederland
o.a. de P.C. Hooftprijs.

Links staat de H. Willibrordkerk
,
gebouwd aan het begin van de 20e eeuw.
In 1943 namen de Duitsers drie klokken
mee, omdat zij metalen nodig hadden. In
de toren was een permanente uitkijkpost
geïnstalleerd om Engelse vliegtuigen te
spotten.
Terug naar de Rhijngeesterstraatweg en
links het fietspad op. Aan de overkant van
de weg na het Bos van Wijckerslooth:

Nr. 163, 165 en 165a
: deze huizen
werden in juni 1944 gevorderd voor Duitse
soldaten. Zij staan thans op privéterrein
en de inrit is verboden toegang.

Nr. 38-38A: Klein-Curium
. Het gebouw
werd in de huidige vorm in de 18e eeuw
gebouwd. De naam Klein-Curium verwijst
naar monseigneur Cornelius Ludovicus
van Wijkerslooth (1786-1851), die titulair

Linksaf de Kamphuizenlaan in en aan het
einde rechtsaf naar de Willibrordlaan.
De Willibrordlaan
is genoemd naar de
Engelse monnik-missionaris Willibrord
(658-739). Hij was de grote gangmaker
van de bekering van de Lage Landen tot
het rooms-katholieke geloof. In 695 werd
hij door de paus gewijd tot eerste
bisschop van Utrecht en aartsbisschop
van de Friezen. Volgens de traditie liet
Willibrord de eerste christelijke kerk in
Oegstgeest bouwen op de plaats van het
huidige Groene Kerkje. Ook de H. Willibrordkerk is naar hem vernoemd, net als
de Willibrord-rotonde. Willibrord overleed
in Echternach in Luxemburg.

bisschop was van Curium (thans Kourion
op Cyprus). Hij kreeg zijn religieuze opleiding in Münster en Brussel en werd in 1811
tot priester gewijd in Paderborn, waarna
hij in Warmond les ging geven.

Bij einde Willibrordlaan rechtsaf de Van
Cuycklaan in en meteen linksaf het doodlopende stuk in.

Nr. 149
: hier verbleef Hella Haasse
(1918-2011) tijdens de Hongerwinter
samen met haar echtgenoot en hun
pasgeboren kind. Het huis was van haar
schoonouders, de heer en mevrouw Van
Lelyveld. Na de bevrijding keerde Haasse

Nr. 16
: de Grunerie. In de 17e eeuw liet
Johan Mamuchet hier een eerste huis
bouwen. Hij noemde de buitenplaats de
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Grunerie ter herinnering van zijn heerlijkheid La Grunerie in Henegouwen. Dit huis
werd waarschijnlijk na 1793 afgebroken.
Het huidige huis is rond 1800 gebouwd;
het heeft een entreepartij in neoclassicistische stijl die de hernieuwde belangstelling weerspiegelt voor de bouwkunst uit
de klassieke Oudheid met name de
Griekse.

Rij de Van Wassenaerlaan uit, naar de
Dorpsstraat. Aan de overkant ligt:
Nr. 46-48
: hier zat het Auto-spuit- en
lakbedrijf Kort en Zoon. Het bedrijf deed
in 1944-1945 dienst als distributieplaats
van de centrale gaarkeuken. Thans is de
Shoe Repair Shop Firma Van Abswoude in
het pand gevestigd.
Ga linksaf over het fietspad van de Dorpsstraat en sla linksaf de Groenhoevelaan in.
Nr. 41
: dit gebouw fungeerde van 1597
tot 1883 als pastorie van het Groene
Kerkje. In 1925-1950 woonde prof. dr. B.G.
Escher (1885-1967) hier. Hij was hoogleraar
Algemene Geologie aan de universiteit
van Leiden. Het huis fungeerde in de
Tweede Wereldoorlog als verblijfplaats
voor onderduikers, zoals Jan van Gilse die
hier samen met zijn vrouw vanaf 8 mei
1944 verbleef.

Terug en de Van Cuycklaan (doorgaande
weg) vervolgen, linksaf de Grunerielaan in.
Doorrijden naar de Van Wassenaerlaan.
De Van Wassenaerlaan
is genoemd
naar het adellijke geslacht Van Wassenaer
dat in 1342-1544 de heerlijke rechten van
Oegstgeest en Poelgeest bezat. Jan II van
Wassenaer (ca. 1484-1523) was de meest
prominente telg van dit geslacht. Hij was
een belangrijke dienaar van de keizers
Maximiliaan van Habsburg en Karel V,
waardoor hij nooit lang in Oegstgeest zal
zijn geweest. Hij vocht in Italië, waarbij hij
in het beleg van Pavia een beschadigde
kaak opliep. Later bezocht hij als keizerlijk
diplomaat Engeland en Spanje. In 1516
werd hij lid van de Orde van het Gulden
Vlies, de beroemdste ridderorde van
Europa. Ook werd hij stadhouder van
Friesland. In 1523 sneuvelde hij in de strijd
tegen opstandige Friezen.

In de Groenhoevelaan omkeren en terug
naar de Dorpsstraat. Daar linksaf slaan.
Nr. 71
: het huis stamt uit de 17e eeuw
en heeft een zesdelig schuifraam in de
top. Schuivende ramen werden ‘uitgevonden’ in Frankrijk, maar komen vanaf
1680 ook in Nederland voor.
Nr. 79
: bestaat uit een huis en een
schuur, die in verschillende jaren zijn
gebouwd. Het huis vertoont kenmerken
van de neorenaissancestijl en de schuur
heeft details ontleend aan de chaletstijl,
alle twee bouwstijlen die ook elders in
Europa voorkomen. De horizontale lagen
heten speklagen en dienen als versiering.
Hier zijn verblendstenen gebruikt, die
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gebouwd in de 8e eeuw. De huidige kerk
stamt uit de 17e eeuw. Hij was sinds het
einde van de 19e eeuw rondom begroeid
met klimop, vandaar de benaming
‘Groene’. De klimop werd in 1954 verwijderd omdat die het metselwerk aantastte.
Op de begraafplaats liggen tal van personen die ook buiten Nederland bekendheid genoten. Johan Huizinga (1872-1945)
is de beroemdste Nederlandse historicus.
Hij schreef Herfsttij der Middeleeuwen
over het ‘verwelken’ van de ridderlijke
cultuur in de 14e en 15e eeuw. Willem Einthoven (1860-1927) was werkzaam aan de
Leidse universiteit. In 1924 ontving hij de
Nobelprijs voor geneeskunde voor de
ontdekking van het mechanisme van het
elektrocardiogram. Ook de bemanningsleden van Engelse oorlogsvliegtuigen die
in de Tweede Wereldoorlog op Oegstgeester grondgebied omkwamen vonden
hier een laatste rustplaats.

rond 1850 in Polen voor het eerst toegepast werden.
Neem de Van Gerrevinkbrug over het
Oegstgeester Kanaal naar de Haarlemmerstraatweg.
Op 12 oktober 1944 werd een voorganger
van deze brug [22] opgeblazen door de
Duitsers om de verbindingsweg tussen
Den Haag en Haarlem te blokkeren.
Aan de rechterzijde ligt aan het water:
Nr. 2: de boerderij Haaswijk
maakte
oorspronkelijk deel uit van de buitenplaats Haeswijck. Eén van de bezitters van
de buitenplaats was Philips van Almonde
(1644-1711). Hij vocht als viceadmiraal in
1666-1705 in tal van zeeslagen in de Europese wateren onder leiding van De Ruyter
en Tromp. In Oegstgeest is de Almondeweg naar hem genoemd. In 1840 is de
boerderij naar de huidige plaats
verplaatst vanwege de aanleg van het
Oegstgeester Kanaal.

Het Groene Kerkje, einde van
etappe 1 en begin van etappe 2 naar
kasteel Oud-Poelgeest

Terug richting brug en voor brug linksaf het
Jan van Gilsepad in
. Dit pad behoort
tot het deel van Haaswijk waar tal van
componisten, dirigenten, zangers en musici
een straatnaam hebben gekregen. De
meesten van hen hebben geen directe
band met Oegstgeest, maar wel:

Nr. 4-6: het Groene Kerkje
. De eerste
kerk zou op last van Willibrord zijn

Jan van Gilse (1881-1944) was een componist en dirigent die zijn muzikale oplei7
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ding deels in Duitsland kreeg. Hij verbleef
geruime tijd in Bremen en München en
was ook enige jaren dirigent van het
Utrechts Stedelijk Orkest. Na de machtsovername van de nazi’s in 1933 keerde hij
definitief terug naar Nederland. Tijdens de
Duitse bezetting maakt hij deel uit van de
redactie van het illegale blad De Vrije
Kunstenaar. Hij moest in 1942 onderduiken en verbleef vanaf 8 mei 1944 in het
huis van professor Esscher, Groenhoevelaan 41 in Oegstgeest. Zijn beide zonen
werden wegens hun verzetswerk doodgeschoten. Op 8 september 1944 overleed
Van Gilse in het ziekenhuis in het
Zendingshuis (thans deel van de appartementen in het Hendrik Kraemerpark). Van
Gilse moest onder zijn schuilnaam Johan
Willem Dudok van Heel begraven worden
bij het Groene Kerkje. Later is er een grafsteen met zijn echte naam geplaatst, met
een kunstwerk van Mari Andriessen, die
ook de Dokwerker in Amsterdam maakte.

schoten door een Duitse Messerschmitt
en stortte hier neer. Alle zeven bemanningsleden kwamen om het leven; zij zijn
begraven bij het Groene Kerkje.
Een klein stukje terug en linksaf de Menno
ter Braaklaan in. Dan rechts de Simon Vestdijklaan in. Linksaf de fietsbrug op.
Jan Hendrik Oort-brug
: genoemd naar
Jan Hendrik Oort (1900-1992), een sterrenkundige van internationale allure. Hij was
jarenlang verbonden aan de universiteit
van Leiden en aan de Oude Sterrewacht
daar. Hij ontving tal van internationale
prijzen. Oort groeide op in Oegstgeest,

Rechtdoor de Willem Pijperlaan en de
Johan Wagenaarlaan uitrijden. Linksaf de
Kees van Baarenlaan in en rechtsaf door
het tunneltje. Langs de dokterspost, de
supermarkt en de parkeerplaats rechtdoor
het fietspad van de Queridolaan in. Na het
bruggetje de Willem de Mérodelaan
uitrijden en rechtsaf naar de Martinus
Nijhofflaan. Bij het einde van deze laan
linksaf over het fietspad van het Arthur
van Schendelpad naar de kruising, dan
rechtsaf de Kleyn Proffijtlaan in.

omdat zijn vader geneesheer-directeur van
Rhijngeest was. Hij woonde er later ook.
Na afrit van de brug rechtsaf en dan linksaf
de Kennedylaan oversteken naar de Hazenboslaan. Deze laan loopt dwars door de
Schildersbuurt met straten genoemd naar
Nederlandse schilders, die ook in het
buitenland bekendheid kregen. Bij het
kruispunt met de Lange Voort rechtdoor en
eerste straat rechtsaf, de Piet Heinlaan in.
Bij het einde linksaf de Admiraal de Ruyterlaan ingaan. Deze straten behoren tot de
Zeeheldenwijk, genoemd naar beroemde
vlootvoogden die in internationale
wateren voor de Republiek der Zeven

In de middenberm van de Kleyn Proffijtlaan, bij nr. 86 staat een monument voor
de bemanning van de Halifax B/GR Mark
II HR 836
. Deze Engelse bommenwerper werd op 24 mei 1943 neerge10

Verenigde Nederlanden vochten. Bij tweede
kruising linksaf de Hofdijck in.

Poelgeesterweg nr. 1: kasteel Oud-Poelgeest
werd ooit bewoond door
Herman Boerhaave (1668-1738). Hij was
hoogleraar geneeskunde, botanie en
scheikunde aan de universiteit van Leiden.
In 1724 kocht hij Oud-Poelgeest, waar hij
gasten uit binnen- en buitenland ontving
en muziekavonden hield. Verder legde hij
een bomen- en plantentuin aan. Boerhaave gold als één van de grootste
geleerden van zijn tijd; een deel van zijn
nalatenschap belandde zelfs in Rusland. In
1939-1940 waren er Nederlandse soldaten
in het kasteel gelegerd. Tijdens de bezetting lagen er Duitse soldaten en na de

Nr. 40
: dit huis is in 1958 gebouwd
door Gerrit Rietveld (1888-1964), een
beroemde architect. Er is in de wijk
Morsebel een straat naar hem genoemd.

De Hofdijck uitrijden en dan rechtdoor de
Laan van Alkemade in.
Links ligt het Hofbrouckerpark
: een
gedeelte van dit park is aangelegd door
Mien Ruys (1904-1999). Deze tuinarchitecte studeerde in Engeland en Duitsland
en verwierf een internationale reputatie.
Ook zij heeft een straatnaam in de
Morsebel gekregen.

bevrijding zaten er een tijdlang Canadese
troepen.

De Hofbrouckerlaan recht oversteken, de
Laan van Alkemade vervolgen.

Terug naar de Laan van Oud Poelgeest en
daar linksaf richting de rotonde. Na de
rotonde tweede straat rechts de Prins Bernhardlaan in. Deze straat heette in 1941-1945
de Houtzichtlaan, aangezien de Duitse
bezetters het gebruik van namen van
levende leden van het Huis Oranje-Nassau
verboden voor openbare gebouwen, stichtingen, straten en verenigingen.

Links liggen de hockeyvelden van LOHC
. Hockey is aan het einde van de 19e
eeuw ‘overgewaaid’ uit Engeland, net als
eerder het voetbal.
Kasteel Oud-Poelgeest. Einde van
etappe 2 en begin van etappe 3
terug naar kasteel Endegeest

Nr. 53
: dit huis fungeerde in 1939-1940
als het afdelingsbureau voor de Nederlandse troepen die in Oegstgeest gelegerd
waren.

Einde van de Laan van Alkemade, de Laan
van Oud Poelgeest oversteken naar de
Poelgeesterweg.
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Omkeren en terug naar de Warmonderweg. Rechtsaf slaan en eerste zijstraat
rechts in: de Prinsenlaan.

omdat de NSB ook rood en zwart voor hun
insignes en vlaggen gebruikte.
Rechtsaf de Juffermansstraat in en linksaf
de Sportmanstraat in. Aan het einde van
de straat is links vooraan een huis met
rieten dak zichtbaar in de Julianalaan:

Nr. 3
: vroeger was dit huis in de oude
nummering Emmalaan 83. Hier woonde
sinds november 1939 het gezin Talboo.
Theophile Talboo (1888-1945) en zijn
vrouw Jeanne Talboo-Lefeber richtten hier
op 8 juni 1941 een verzetsgroep op, die de
naam ‘Drie-en-tachtig’ kreeg naar het
huisnummer. De groep werd ook wel de
Talboogroep genoemd. Op 19 januari 1945
arresteerden de Duitsers het echtpaar.
Theophile werd op 8 maart 1945 gefusilleerd in Amersfoort; Jeanne overleefde de
oorlog. Talboo kreeg in onze gemeente
een straatnaam in de Verzetsliedenbuurt.

Nr. 25
: hier woonde enige tijd de
operadiva Maartje Offers (1892-1944). Zij
trad onder meer op in Parijs, Milaan,
Londen en ook New York. In 1928 sloot zij
haar derde huwelijk met de ruim tien jaar
oudere Willem Eigeman (1880-1944),
directeur van het bijkantoor Leiden van de
Amsterdamsche Bank NV, Rapenburg 3741 in Leiden. Het echtpaar woonde in dit
huis, maar in september 1931 volgde er

Bij het Emmaplein links aanhouden en de
Spaargarenstraat in. Vervolgens rechtsaf de
Duivenvoordestraat in.
Rechts ligt nog het voormalige veld en de
tribune van ASC
. Deze voetbalclub
speelde in de jaren 1923-1927 in de
hoogste klasse van Nederland. Zij werd in
die tijd getraind door de Ier Tommy Rice,
ooit doelman van Aston Villa. Hij was als
sergeant in het Engelse leger in de Eerste
Wereldoorlog in Nederland geïnterneerd.
Rice woonde in één van de ruimten onder
de tribune, een voorganger van de nu nog
aanwezige tribune. Hij dronk daar regelmatig met zijn spelers whisky of jenever.

een echtscheiding. Enige maanden eerder
was Offers al naar Wassenaar verhuisd.
Offers kreeg een straatnaam in Haaswijk.
Daarna de Terweeweg in richting de
Gevers-Deutz Terweeschool.
Nr. 106: de Gevers-Deutz Terweeschool
is in 1928 geopend als vervanger van
de Gemeenteschool aan de Geversstraat.
De school is gebouwd in een bouwstijl die
zakelijk expressionisme heet en die ook in
het buitenland gangbaar was. Dit uit zich
in een voorkeur voor variatie in metselver-

ASC liet altijd door rood-zwarte vlaggen
op de trams publiekelijk weten wanneer
er zondag een thuiswedstrijd was. De club
schafte deze traditie af en meldde dit via
advertenties in het Leidsch Dagblad en de
Leidsche Courant van 23 januari 1943. Dit
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banden en voor in- en uitspringende
bouwblokken. Tijdens de Tweede Wereldoorlog voerden de Duitsers verplicht
gymnastiekonderwijs in op scholen. Deze
school kreeg daarom een nieuw gymnastieklokaal, aangezien alle scholieren van
Oegstgeest hier moesten gymmen. Na de

de nazi’s hem, omdat hij het Rijksdaggebouw, het parlement van Duitsland, in
brand zou hebben gestoken. Op 10 januari
1934 werd hij ter dood gebracht.
Nr. 152: de boerderij Actaea
is
gebouwd in 1890. Hier was jarenlang de
firma G. Lubbe en Zoon gevestigd. Gerard
Lubbe (1877-1945), een bloembollenkweker en zaadhandelaar, noemde in 1927
één van zijn narcissoorten narcissus
poëticus Actaea. Actaea verwijst naar
Aktaie, één van de vijftig dochters van
Neptunus. Het is een mooi voorbeeld hoe
klassieke taal en klassieke figuren nog
eeuwenlang werden gebruikt in Europa.
Deze narcissoort won zowel in het
binnenland als in het buitenland prijzen
en is nog steeds in de handel.

bevrijding hielden de Oegstgeester
Binnenlandse Strijdkrachten enige tijd
krijgsgevangenen in een deel van de
school vast.

Bij kruising linksaf de Louise de Colignylaan
in.

Nr. 39
(schuin tegenover school): hier
kwam in 1945 de lokale afdeling van het
Comité Nederlandsch Volksherstel. Deze
organisatie was in 1944-1948 actief voor
de ‘bevordering van de geestelijke en
lichamelijke wederopheffing van het door
het oorlogsgebeuren in nood verkeerend
deel van het Nederlandsche Volk.’ Het
comité verzamelde geld, goederen en
kleding voor verdere distributie. Het huis
werd eerder gebruikt door de NV Nationale Aannemings Maatschappij, die
connecties had met de NSB.

Hier staan twee hekpalen en een gedenkzuil
, die verbonden zijn aan professor
Daniël Wyttenbach (1746-1820). Hij was in
1799-1817 hoogleraar in de klassieke talen
aan de Leidse universiteit. Hij woonde tot
zijn dood in de hofstede de Hoogenboom,
waarvan de twee hekpalen een laatste
restant vormen. Wyttenbach liet zijn huishouding voeren door zijn nicht en petekind Jeanette Wyttenbach-Gallien (1775-

Tussen de Terweeschool en de Emmalaan
stonden huisjes, die naderhand zijn afgebroken. In één van deze huisjes woonde
Marinus van der Lubbe (1909-1934), die als
scholier op de Julianaschool aan de Endegeesterstraatweg zat. In 1933 arresteerden
13

1830). Zij trouwden met elkaar in 1817.
Jeannette schreef na de dood van haar
oom-echtgenoot tal van werken in het
Frans, die in Parijs werden gedrukt. In 1827
kreeg zij een eredoctoraat in de filosofie
van de universiteit van Marburg (Duitsland), waarmee zij de eerste vrouw in
Nederland werd met een doctorsgraad.

is over de middenas te spiegelen. De
huizen hebben loggia’s. Een loggia is een
inpandige buitenruimte en komt vooral in
Zuid-Europa voor. Tijdens de neorenaissance in de 19e eeuw werden loggia’s ook
in Nederland toegepast.
Omkeren en terug naar de Koninginnelaan
en daar linksaf richting de De Kempenaerstraat.

Aan einde rechtsaf langs het Van Griethuysenplein en dan meteen links oversteken
naar de Koninginnelaan.

Nr. 2
: hier zaten in de oorlog enige tijd
leden van het Nationalsozialistische Kraftfahrkorps (NSKK) Motorgruppe Luftwaffe.
Dit legeronderdeel was met motoren
uitgerust en werd vooral voor transportkwesties ingezet. Er was een Nederlandse
staf in Den Haag.

Nr. 15: dit huis genaamd Onder ’t stroodak
werd in 1924 gebouwd door W.C.
Harmdorff. Het is qua vormgeving
ontleend aan boerderijen in het Gooi. In
1933 en 1957 heeft de architect het huis
nog verder uitgebouwd. De hal van het
huis is ontleend aan het Engelse landhuis;
het is een centrale ruimte waarin zich ook
het trappenhuis bevindt.

Rij door naar de De Kempenaerstraat en ga
rechtsaf. Aan het einde van deze straat,
staat aan je linkerhand:

Bij kruising met de Julianalaan, linksaf de
Julianalaan in. Deze straat heette in 19411945 de Lindenlaan vanwege het Duitse
verbod om de namen van levende leden
van het koningshuis te gebruiken.

Geversstraat nr. 49: Huize De Olmen
.
Vanaf 1647 stond hier een huis dat jarenlang fungeerde als herberg en zelfs enige
tijd een kaatsbaan had. In 1787 liet Jacob
Kuyer, timmerman in Oegstgeest, het
voorste deel aan de Geversstraat bouwen.
Sinds 1906 zat bakkerij Hoogeveen in dit
deel, waarbij er voor de oven een schoorsteen van 15 meter hoog gebouwd werd.

Nr. 8 en 10
: dit is een dubbel woonhuis
gebouwd in 1919. De dubbele villa is
symmetrisch, dat wil zeggen het gebouw
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In de jaren zeventig van de vorige eeuw
zijn zowel bakkerij als schoorsteen
verdwenen. Het huidige pand aan de
Geversstraat is gebouwd in de Lodewijk
XVI-stijl: het is sober en strak symmetrisch
van opzet met zes vensters. De benaming
De Olmen stamt uit de 19e eeuw en
verwijst naar de olmen oftewel iepen die
er ooit stonden.

verplaatst naar het recreatiegebouw van
kasteel Endegeest.
Nr. 17: het oude Gemeentehuis
. Op 16
juli 1942 vond hier de installatie plaats van
de nieuwe burgermeester, de NSB-er O.L.J.
Sikkens, voordien wethouder in Laren. Na
afloop van de plechtigheid was er een
receptie in De Beukenhof aan de
Terweeweg.

Oversteken en rechtdoor de Endegeesterlaan in en dan rechtsaf het Wilhelminapark
in. Dit park heette in 1941-1945 het Raadhuisplein. Op 19 januari 1945 werd het
gehele park afgezet voor een razzia om
mannen op te sporen voor arbeidsdiensten
in het Duitse rijk.

Nr. 21-31
: drie dubbele woonhuizen uit
1905. Zij hebben veel kenmerken van de
neorenaissance en hebben opvallende
torens met tentdaken. Op nr. 25 was vanaf
22 november 1941 een noodhospitaal
gevestigd.
Aan het einde van het Wilhelminapark
staat op de hoek met de Endegeesterlaan:

Nr. 11
: dit huis is net als nrs. 9 en 13 in
1906 gebouwd met veel glas-in-lood in
Jugendstil. Deze stijl is de Duitse variant
van de Art Nouveau en was in Nederland
heel populair. In oktober 1941 kwam hier
het Kantoor Levensmiddelen Distributie.

Nr. 2: Restaurant Wine & Dine
, voorheen hotel-restaurant Het Witte Huis. Het
oorspronkelijke deel was in 1901 gebouwd
als woonhuis, maar het zou vanaf 1905
dienst doen als hotel en/of restaurant. In
1937 verbleef de Spaanse filosoof José
Ortega y Gasset (1883-1955) acht maanden
in het hotel. Hij schreef hier een voorwoord op zijn bekendste werk La rebellión
de las masas (1930), in het Nederlands
vertaald als De opstand der horden. Johan
Huizinga, de eerder genoemde Nederlandse historicus, prees het werk aan als
‘een baken in den storm dezer bewogen
tijden’.

Dit kantoor verzorgde de distributie voor
Oegstgeest, Leiderdorp en Voorhout. Jan
Wolkers heeft hier nog enige tijd gewerkt.
Verzetsstrijders hebben in de avond van
9 november 1943 het kantoor overvallen.
Zij maakten bonkaarten, persoonsbewijzen en zegels voor persoonsbewijzen
buit. Op 1 augustus 1944 werd het bureau

Linksaf terug naar de Endegeesterstraatweg en dan naar het beginpunt:
kasteel Endegeest.
Einde van de rondrit
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