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Prentbriefkaart voorkant.
"Psychiatrische in richting Endegeesl c.a., Oegstgeest. Park met wasserij el! mm lllenpaviljoen ".
Gezien vanaf het toegangspad tot het kasteel Endegeest (gehee l rechts is zicht baar
de dri ekante obeli sk, afk omsti g van het hui s "A btspoe l" , di e er nu nog staat) in de
richtin g van de Endegeesterstraatweg. De afgebeelde gebouwe n zijn lang ge leden
afge broken. Van het "groen" in de tuin is nog veel zichtbaar.
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UW STRAATNAAM VERKLAARD
Noor:

I N DEZE RUBRIEK WORDEN ALLEEN DIE STRAATNAMEN BEHANDELD

IJlE O/~ EEN OF ANDERE MANIER SAMENHANGEN MET DE GESCHIEDENIS VAN O EGSTGEEST
(STRATEN, VERNOEMD NADAT ZE AAN DE BEURT VAN BEHANDELING ZOUDEN ZIJN GEWEEST
A LS ZE EERDER HADDEN BESTAA N)

ARIE BIJLHOF
Straat in de Verzetsliedenbuurl,
herdenkt de Oegstgeestcr verzetsman
Arie Bijl ( 1908-1945).
Arie Bij l was fysic us, betrokke n bij het
verzet bi nnen de uni versiteit tegen de

Dui tse bezetters. Oegstgeestenaar van
hu is uit , vestigde hij zic h ei nd 1943 in
Oegstgeest aan de Emma laan 32, om in
januari 1944 in hel hu we lijk Ie treden.
In zijn hu is verborg hij ee n 'onderdui ker' . Hij werd gearresteerd en ei nd
september 1944 vanuit het doorgangskamp Amersfoort op transport gesteld
naar het concentratiekamp Neue ngamme,
waar hij op 2 ja nuari 1945 het leven li et.
Lil cruluur:
Riet van Don e n Bert Driessen.
Oegstgeest in bange dagen,
1940- 1945. Oegstgeest. 1994.

Fig. J. Dil pOr/rei

1'(111

Jan

I'llll

GiJse ge.w:hil-

denl ;11 /924 door H.M. KraMé. sierf de

JAN VAN GILSEPAD
Genoemd naar Jan van Gilse (1881-1944),
Nederlands componist en dirigent.
Van G il se (fig. I) was in de Tweede
Werel doorlog een fe ll e verzetsman .
Zij n be ide zoons ware n al door de
Duitse politie doodgeschote n e n ook hij
werd gezocht. De uitvoering van zij n
compos it ies, waaronder de opera Th ij l
(fi g. 2) d ie de Duitsers onwelgevallig
was, was verbode n. Als 'onde rd uiker'
was hij te rec ht gekomen in Oegstgeest.
Hij overleed hie r aan kan ker in het
Diaconessenhui s, dat toe n was ondergebrach t in het Zcndingshui s. Omdat zij n
naa m Van Gi lse bij de Duit sers bekend
was, leefde hij hie r onde r de naam
' Dudok van Heel' . onde r wel ke naam hij
ook werd begra ven op het kerkho f van
de Groene o fWillib rordkerk. Een monumentje op zij n gra f (vervaard igd door de
bee ldhouwer Mari Andriessen) get uigt
van zijn verleden als mu sicus e n al s
verzetsman.

o/llslag I'llll her boekje geliIeld: Jan I'lIII GiJse
en zijll opera Tll/jl door Or. Hall.\' 1'(111 D ijk.

Lilcrut uur:
Ab van Kapel. Jan van Gil se. Dit tijdschrift.
jrg. 9. no. 2 ( 1997). 29-3 1.

G.D.M. Schwel/cke
Fig. 2. Htllldschrift en opdracht 1'lII! de
CO/llpo//üt ell I'llll :i}n vmm\' Ada I'(/n Gi!...eHooyer 01) hel tire1bltuJ !'llll zijn 01'111'(1 Thijf.
(t~h ...

Jr.)"· ,-

............... -, ....

Dil nummer van ons VOO-tijdschrift is ex tra bijzonder, want na 34 afl everingen slu it
Drs. G.D.M. Schwencke zijn rubrie k " Uw straat naam verklaard" af. Vanaf het eerste
tijdschri ft in februari 1989 tot e n met heden zijn alle str aatnamen same n-hangend met
de hi storie van Oegstgeest hierin verklaard. Deze mij lpaal wille n redactie en bestuur
niet onopgeme rkt laten passeren en wij zeggen hem hiervoor van harte dank .

BURGEMEESTERS VAN OEGSTGEEST
In de gang rond de vide op de tweede verdieping van het gemeentehuis in
Oegstgeest hangen portretten van de burgemeesters van Oegstgeest sinds het
ontstaan van het Koninkrijk der Nederlanden.
Na het artikel in het vorige nummer van het tijdschrift over de " voorlopers"
van de burgemeesters in Oegstgeest, begint deze serie met de man , die President,
vervolgens Schout en uiteindelijk de eerste Burgemeester van Oegstgeest werd.
Van deze burgemeester is, jammer genoeg, geen portret bekend.
Burgemeester J. W. de Malnoë van Noort.
Na hel aftreden van Mr. Berend Lewe
werd op 1 maart 18 15 Jacob WilJem de
Malnoë van Noort tot ni euwe president
van Oegstgeest benoemd, en tijdens de
eerstvolgende raadsvergadering geïnstalleerd. Tien raadsleden en een secretaris ve rwe lkomden hem.
Hij was op 16 februari 1793 te Leiden
geboren als zoon van Will em Jacob van
Noort en Eleonore Anto inetle de
Malnoë. In een acte van emanci patie uit
18 11 , gepasseerd voor de vrederechter
te Leiden , blijkt dat hij in het j aar 1802
de naam de Malnoë hee ft aangeno men
en zich sindsd ien Jacob Will em de
Malnoë van Noort noemt. Hij is dus bij
zijn benoemi ng ni et ouder dan 22 jaar.
Van uit stekende famili e. maar wel erg
jong. In Oegstgeest keken ze er toch
niet van op: zij n voorganger was bij zijn

aftreden ni et ouder dan 27 !
President van een uitgestrekte maar dun
bevolkte gemeente, met enkele pannenbakkerijen, twee kastelen, Wal landgoederen en buitenverblijven, een sc hooltje,
twee kerken en wat cafeetjes. Dan had
je het we l gehad. Builen de bewoners
van kastelen en buitenverblij ven woonden er tuinders en boeren, arbe iders.
enke le vissers en wat middenstanders.
Het werk was niet ingew ikkeld. en er
was een ervaren secretaris. Nog maar
kort pres ident , moest hij in 18 17, op
dillgsdag I april , aan de raad meedelen
dal de gedeputee rden van Zuid-Ho lland
een reg lement va n bestuur voor het pl atteland op I april in werking hadden
gesteld, en dal op die datum de gemee ntebestu ren werden o ntslagen. Ook deelde hij de raad mee dat hij bij besluit

Fig. I. Prembriefka{/rt. begin 20.\·te eeuw. Huiz.e Velthicht heeft bekende Oegs/gee.uenaren als bell'Oner.f
gekel1(J. Een I'oorganger !'an Burg. de Malnoë WlII Noortwas Dal/iël lVijllenbach. die als huurl/er en
\!OIlaf 1805 (lIs eigen(lar het IllIü gebruikte (lis z.omen'erblijf. Val/af 1883-1946 diende het gm te hlli.~
(j/~· pastorie el/ wOl/il/g I'oor de IJretlikalllen WIII de Henrormtle Gemeeme. Voor dit doel bOl/lwle men (11
.melna tie aankoop eel! groot lok(l(ll (lc/ner het huis.
Na lJe tweel/e wereltloorlog hebben O.lI. de ouders \'{III Jan Wolker.f er gewoond

)111
Fig. 2. Thans wordt het gehele pand.

RI, ijllgeesl e "~'lrlwt\\'eg

60 (met 58) gebmikt door l'er,fchillclUle

ol/df'l"I/emingl'll en bCl/rijven.

vall Zijne Majestei t op 2 1 maart was
benoemd lol scho ut. Daarna bedank te
hij de raadsleden, spec iaa l hen die nie t

Majeste it zij n o ntslag hee ft aangebode n
als bu rgemeeste r e n secretaris wege ns
gevorderde leert ijd e n slec hte gezondhe id, die he m bepe rkt in z ijn werkzaamhede n. De raad toont begrip e n ste m I in.
Dan leest de burge meester een brie r voor
van de Go uverneur waarin hij de mening
van de raad vraagt over vicr sollic itante n
naar he t burgemeesterschap.
Sollici ta nt I : J. van Vlote n. theo l. d r..
Le ide n; 2: Jhr. Mr. Adriaan Th . K.
Gevers. Oegstgeest: 3: Mr. Paul C laudc
Lezwijn , Le iden ; e n 4: He nrij R. de
Meêr, geëmpl oyeerde te r sec re ta rie der
gemeente O egstgeest. de laatste vergezeld van ee n lijst van 28 kiesgerechti gde n Ie r aanbeveling. De raad zal antwoorde n dat z ij de solli c itanten I en 3
nie t kennen, en nie t ku nne n beoorde len.
De soll ic itanten 2 e n 4 ken ne n z ij wel:
de maatsc happel ijke stand van de een.
e n de ke nnis e n o ndervi nd ing plus
goed ke uring van een g rool deel dcr
ingezete ne n van de ande r. Maar z ij
kunne n ni et oorde le n wie va n de twee
z ij de voo rke ur geven. Z ij laten de keus
aan de Gou verneur. U kunt we l rade n
wie ge kozen werd : de ade ll ij ke Adriaan
Gevers. Op 18 j uli 1860 tekende de
late re burge meeste r Te rwee de akte van
overlijden van Jacob Wi lle m de Malnoë
va n Noon , gestorven op 17 j uli 1860.
e n vermeldde daarbij de lee ft ijd van de
overledene: 68 jaar. Een routje. maar wat
o ngelukki g voor ie mand die zij n akte n
altijd zeer IHlU wgezet ingevuld had.

in de nieuwe raad zouden terugkeren.
On geveer hetzelfde herhaa lde zich in
1825. Toen kon hij de raad meedelen

dal Zijne Majesteit o p 23 juli had bes lo·
te n dat voo rtaa n he l best uur van een
gemee nte zou bestaan uil een burgemeeste r, twee assessoren (wethouders)
e n een gemeenteraad . Hijze lf is me i
ingang van 9 auguslUs benoemd tot

bu rge meeste r en sec re taris . Gedepu teerden hebbe n beslote n dat de raad zal
beslaan uit 7 lede n (burge meeste r e n
assessoren inbegrepe n). Zijn installat ie
e n beëdiging zulle n pl aatsv inde n op 26
aug ustus. Da n wordt ook de huidige
raad o ntbonden e n de nieuwe raad geïnstalleerd. In 1829 trouwt onze burgemeester me t mej uffrouw Jo hanna
Han evelt. o ud 31 jaar, gebore n IC
Leiden. wonc nde in Oegstgeest. rentenierster. De o uders van beiden waren
reeds o verleden. Getuigen ware n
Mr. Math ieu van Noort , oom va n de
bruidego m, re nten ie r, wone nde op
Hu ize Ter Wadd ing in Voorsc hoten,
P. va n Hoorn , med . dr., vriend van de
bruigom, A. Hartcve lt, broer van de
bruid, re rere ndari s e n Martinus
Hartevelt, broer va n de bruid, brouwer.
Duidelijk was weer: bruid e n bruidegom kwamen uit gegoede kring.
Hel echtpaar woonde in huize Veldzic ht
(fi g. I en 2), d ic ht bij het raad hu is aan
de Wij lle nbac hweg. Z ij bleven kinderloos. Op 3 1 mei 1849 dee lt De Malnoë
van N00l1 aan de raad mee. dat hij Z ijne

Wow Koppers.
Bronnen
- GClllce ntc:lrchief Ocgstgcest
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DE DEFENSIE-BUNKER EN MAST
AAN DE KWAAKLAAN
" koude oorlog" rie p dit natuu rlijk
onge rustheid op. "Over wat voor
in sta ll atie gaat he t hie r e igenlijk?
Mi ssc hien liggen e r wel ke rnkoppe n!" In re ite betror het een ve rbin dingscentrum van het M inisterie van
Oorlog/Defens ie, met ook NATO
functies. Maar dan wel een
" bomvrij" verbind ingscentrum .
De nabij heid van he t M arine
Vli egkamp Valkenburg za l bij de
keuze van de locatie wel een ro l
hebben gespee ld .
Toe n in de zevent iger jaren de
"koude oorlog" begon ar te lopen,
werd er veel minder gehei mzi nnig
gedaan over de fu nctie van de
bunke r. En in 1976 bes loot me n ze lrs
om een bijna 100 me te r hoge antenne mast naast de bun ker te plaatse n.
di e zowel voor milita ire a ls c ivie le
ve rbindingen gebrui kt zou gaan
worde n (afb. 3). Binnen- e n bui te nlandse T V- programma 's konde n
worden opgevangen, e n vervolgens
worde n doorgegeven via de kabel.
Rond de plaatsing e n ex plo ita tie van de
mast is e r in de Leidse regio vee l te
doen geweest, want voor een re ndabele
exploita tie moesten buurge meenten
meedoen , me t name de Leidse

AjIJ. I. Het jaa/" /959. De begin/me mil
tie b01l1l' 1'(1/1 de blinker. gezien 1'(/110/ de
Ablspodll'eg. A(III tie /'echterkal/f iets bOllell

Iiel mid(/ell ;Jen we de twee rijen nog jOl/ge
1t(lli(/(lII.~e

popufieren 1'(11/ tie Kwal/kIl/all
aJI"teken legen hel bo.\" IYIII Ol/d Poe/geest.

Toen e r in 1959 aan de noordwestzijde
van de Kwaak laan, tegenover het bos
van het kastee l "Oud Poe lgeest", opvalle nde bouwactiv itei ten plaatsvonde n,
ontstonde n e r al vrij snel allerlei
geruchten over de aard en functie van

de in stallatie die hicr werd opgetrokken
(afb. 1). l-I et was duidel ijk dat he t geen
woningbouw betrof, maa r het werd een
soort bunker. Een sreer van geheim zinnigheid was he t gevolg. Offici eel was er
sprake van een "derensie-gebouw",
voor de bouw waarvan toeste mming
was verleend bij Konink lijk Besluit van
I I juni 1959. In hCl j aaroverzic ht in de
Oegstgeeste r Couran t van 30 december
t959 lazen de inwone rs van Oegstgeest:
"Eerst passeren we nog de KwaakhulII
en ziel/ daar een groot bouwwerk. Maa r
meer zeggel/ we niet. want dal is .. ...
geheim, e/l dus kijken //lag ook /l iet
... //?
Duide lijk is we l dat he t gaat om een
be hoorlijk grote bunker, than s grote ndeel s begroe id met strui ken (afb. 2). He l
compl ex werd zorgvuldi g bewaakt door
mil ita iren, en in de periode van de

Afb. 2. Toegangshek 101 hel lerreil/
bUl/ker ell de :elld//lllSI ;11 2004.
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\'(11/

de

Afb. 3.
De 'oude ·1I 1ll~·I.
in //lei 2004.
I'(II/uit de ruill
rml Oud Poe/geest.

Intussen is de militaire bewaking van
de verbindingsbunker all ang geleden
opgeheven, en is ook de
De fens ielN ATO-verbi nd i ngs fu nct ie
zeer beperkt zo niet beëindi gd. Voor
veel Oegstgeestenaren is en blijft de
an tennemast een markant baken, dag en
nacht zichtbaar van grote afstand. als
een oriëntatiepunt: daar in de buurt ligt
het kasteel Oud Poelgeest".

"Merenwijk", die e igen plan nen voor
een antennemast had. Dat de taken en
rechten van de achtereenvolgende eigenaars, ex ploitanten en gebruikers van de
mast ni et altijd duidelijk waren en zijn ,
bleek bij voorbee ld in 2003, toen een
aanl al rode bakenlichten derect waren;
over de reparatie daarvan hebben de
partners enkele maanden moeten "overleggen", alvorens ni euwe lichten
geplaatst konden worden .
De laatste spectaculaire gebeurteni s
vond vorig jaar ju ni plaats, toen de 10
meter hoge top van de mast werd
vervangen door ecn "d igi-antennc" ten
behoeve van di gita le TV verspreiding
via de ether.

Gertml Sim
Frirs Th.M. Spi eb-1I1lI

Bronnen:
Gemeente archief van Oegstgeest.
Ocg~ t gees te r Courant van 30 december 1959:
30 jun i 2004: 7 juli 2004.

UIT HET ARCHIEF GELICHT
Nu 21.285 akten vlm Oegstgeest
in Genlias.

-•

Bent u op zoek naar uw voorouders?
Wi lt u uw stamboom opzetten?
Komen uw voorouders misschien uit
Oegstgeest?
Op internet kunt u nu makkelij k allerlei
gegevens vinden, want sinds kort zijn in
het landelijke genealogische zoekprogramma Genlias all e openbarc akten
van de burgerlijke stand van Oegstgeest
uit de periode 18 1 1- 1950 opgenomen.
Alle essentiële gegeve ns uil de 6.889
geboorteakten (tot 1905), 185 1 hu welij ksakten (lot 1923) en de 12.545 overlijdensakten (tot 1950) kunt u nu via
Genlias terug vinden. Het is grat is en
het is ni et moeilijk!

Het logo

I'{II/

.
gelllias.

lij khei d o m lande lijk te zoeken. In 2004
werd Genlias l ,S miljoe n keer bezoc ht
en werden ruim 9 miljoen vragen beant woord.
Genli as is ee n database in opbo uw.
Steeds meer archiefln stellingen, en nu
dus ook het gemeentearchief
Oegstgeest, doen mee. GenIias bevat al
meer dan 6 mi ljoen akten, waarin ruim
27 miljoen personen voorkomen. Kort
geleden zijn weer I miljoen nieuwe
akten toegevoegd. Het is du s ze ker de
moeite waard regelmat ig op
www.ge nlias.nl ee n kijkje te ne men.

Genl ias is het product van de vereende
inspanning van een groot aan tal samenwerkende archi efln stell in gen in
Nederl and . De naam is een samentrekking van de woorden "genealog ie"
(stamboomonderzoek) en "lias" (ee n
bunde l aaneengeregen papieren).
Genli as ondersc heidt zich door
betrouwbaarheid , kwal iteit en de moge-

CW'la de Glopper-ZI/ ijderlm td
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KRONIEK VAN HET HUIS DORPSSTRAAT 67
(TEGENWOORDIG " MIDDEGEEST"), EN ZIJN BEWONERS
(DEEL I: 1650 - 1854)
een hui s e n e rf in de "Kerkbuurt" aan
de Heereweg, aan Thoni s Wou te rsz .•
voor 1.025 gulde n. Uit de opgave van
de bele nde nde percelen kunnen we
opmaken dat he t inde rdaad ging om
het huid ige pe rceel Dorpsstraat 67.
He t moet een soort hui s zijn geweest
als de buu rpande n Dorpsstraat 65 e n 7 1:
een bescheide n hui s, opgetrokken van
rode bak steen, e n vermoedelijk door
Joris Corne li sz. als " projecton twikkelaar" gebouwd .

In de dri e e n een hal ve eeuw dat dil hui s
bestaat, heeft he t twee gedaante n
gekend.
Van 1650 lot 1843 was het een eenvou-

dig in rode bak steen gemetselde tuinderswon ing, di e loodrecht stond op de

Hccreweg - $tee nstraat - Kerkstraat Dorpsstraat, maar di e nadie n verbouwd
werd tot het L-vormi ge gebouw zoals
he t nu nog steeds is. De tuinde rs!
warmoezie rs van weleer he bbe n plaats
gemaakt voor art sen en ambtenaren , en

die weer voor gepensioneerden.
Thoni s Woute rsz. verkocht op 17 oktobe r 1663 he t hui s e n erf in de " Ke rkbu urt " voor 850 gulde n aan Mae rtgen
Claesdr., weduwe van Dirck Simonsz.
van Lee uwe n. He t pand bleef bij na
80 jaar eige ndo m van de fami lie van
Leeuwe n.

In 1889 is de tram in de straat gekome n,
in

1949 vervange n door bussen, die op

hun be urt weer zij n verd wene n.
Gebleven is een van de meest markante
huizen (Rijksmonument) in oud
Oegstgeest. (fi g. I)
Op 25 mei 1650 verkoc ht Joris
Corneli sz., timmerman te Oegstgeest,

Fig. I. Voorkalll

1'(11/

Op 24 ma.lrl 1742 werden het hui s e n

het hl/i.~' "Middegeest ", De rechterkant
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\1(111

het hl/is is I/Ct ol/dste deel. /7 de

ee/lll:

Fig 2. De Groel/markr re Ll'idel1. Schilderij 1'(111 Hem/r ik I't/ll fier BI/rgll (Nalllthl'ljk /627-? I/{/ /669).
Hel waler is tie Srifte RijII. links tie Aa/" wl'kr meI hel lVaaggcbol/w (:;ie pijl). rechl.~ dc hui zeIl \'{111 (Ie
AfUJ/hders(lijk. Op de l'oorgJVIIlI I'crkopell \I"{l/.",oe:;icr.ç 1111 11 gJVelllcII. Sledelijk MI/se/llll De LakeI/hal.

erf voor 500 gulden verkocht door
Dav id van der Maarl, gehu wd mei
Ariaanlje van Schrama , prelegalaris
(d us door de legataresse voorgetrokken
boven de andere erfgenamen) van
Maertje Dircx van Leeuwen, weduwe
van Cornelis de Koning, aan Hendrik
Baak Ie Oegstgeest.
Een doch ter vall Din'k Simollsz. vall
LeeuwelI had het huis vermaakt aall
Ariaalltje van Schrama. VlVIIW vall
David VlI/l der Maarl. Deze was tll.\·sell
/ 743 ell / 76 / lIiet millde r dali lIegel/
maal Sc.-hepel/ van Oegstgeest.

LeidelI, op 9 april/728, met Lou i~je
VO II der Ta s. had de CW II de WaardgracJIl
woollachtige van der Wauing (of
Wcu/d illg) als zijll beroep opgegeven
"warmoesier" (groemete/er). HIJ zal ;n
J742 zijn verhu isd lIaa r Oegstgeest.
maar Zljll waar op de Leidse GroeI/ markt (de hllidige Hoogstraat) aal/ de
II/{/// hebbell gebracht ( fig. 2). Teil tijde
VOII Zijll tweede huwelijk. op 28 april
/ 759, woonde hij weer ill LeidelI. ell
wel aan de RijII, op de hoek \1(11/ de
Hooigracht.

Kort na zijn tweede hu welij k, op
27 juni 1759, verkocht Jan van der
Wadding het hu is mei tuin in dc
" Kerkbu urt ". groot 90 roeden (ruim
[000 m 2), voor 430 gulden aa n de
Oegslgeeste naar Willelll van A[phen.

Ruim lien jaar later, op 29 april 1752
verkocht Hendri k Baak het huis, dat
nog steeds werd om schreven als li ggend
in de " Kerkbuurt", voor 390 gulden. aan
Jan va n der Walt ing Ie Leiden. Bij de
belendin gen heet de Heercweg (zoa ls de
huidi ge Dorpsstraat tol hel midden van
de [8de ee uw werd genoemd) nu Steenstraat. Kenne [ijk was de straal inm idde ls geplave id. /Jij zij" onde rtrouw te

Op 19 november 1806 vond de overboeking pl aats van enige o nroerende
goederen va n Willem van A[phen op
zij n kleinkindere n Jan , Evcflje, Wi licill.
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Hillebralld Fokke Pell/lil/g, kort voordar
er ill /842 pIonIlelI werden opge.\·reld
voor eell {ulI/zienlijke verbetering van
de infrastructuur VWI Leiden ell
Oegstgeest, Om te zorgelI voor een
deugdelijke afwatering van het grachtellSrelsel van de stad Leiden was beslolen lOt de aanleg vall een kanaal /laar
de Noordzee bij KarwIjk. via
Oegstgeest, waardoor de Rijnsburgse
V/iet overbodig werd. De in hel lracé
val! het Oegstgeester Kal/aal liggende
boerderij "' Haaswijk" moest wordelI
afgebrokelI, en zou iets noordelijker
wordelI herbouwd. Een "'brug i" den
Groolell Weg der / e Klasse NI:4··
verbond beide oevers. De {umleg hield
levelIS verband met de droogmakillg " {lil
de Haarlemmermeel:
Het kersverse echtpaar besloot hUil
tuinderswonillg Ie IMell verbouwen lot
logemellt, wallt het lag immers gunslig
aan de grote weg van Den Haag-naar
Amsterdam. Met deze verbouwing werd
belast AnthollY van Dijk, meester
limmerman ell metselaar te Oegstgeest.
Bij die verbouwillg werd het uit 1650
datereIlde voor/wis mill of meer behol/den, zoals nog is re ziell aan de balkelI
ter plaatse die parallellopelI aan de
Dorpsstraat, vall eiken/ww Zijll ell lIiet
van grenenhout, ell bovendien veel
zwaarder zijl! dan de balkelI ujt 1843.
Er olltstolld een L-vormig pand dat
langs de weg lag, ell niet hooks daarop
stond, Het gi/lg het echtpaa r Penning
lIiet voor de wind: vermoedelijk ondervonden ze teveel concurrelltie van het
toel! al florerende erablissemelll
"De Roode Leeuw", dar vlakbij door de
weduwe vall Beek werd gedreven.
111 elk geval kali (WII/lemer V{III Dijk
/liet, of misschien slechts len dele,
wordelI betaald ,(fig. 3).

Marijtje, Cornelis en Gerrit Corneli sz.
Zwanenburg (met last van vruchtgebruik aan laatstgenoemde). Hi erbij was
ook het in de "Kerkbu urt" ge legen
percee l, nog steeds 90 roeden groot.
Deze Gerrit Cornelisz. Zwanen burg was
de wedu wnaar van Truytje van Alphen.
Als executeur-testamentair van wijlen
Wi ll elll van Alphen verkocht op 2 mei
1810 Jan Corne lisz. Zwanenburg (broer
van Gerrit) een hu is met een tu in , groot
90 roeden , ge legen in de " Kerkbuurt",
aan Nicolaas Buytenweg te Oegstgeest.
Ten aanz ien van de oppervlakte werd
aangetekend: 'veronge ldende voor
130 roeden', dus officieus 130 roeden
groot (ongeveer 1800 m2).
BlIytemveg was Iwulbouwel; en had al
op 23 december 1796 met zijn vrouw
AI/tje van Klaveren I'oor notaris
Thomas V(/I/ Bergen eel/ testalllelll
gemaakt, waarbij zij verklaarden
"'beneden de 2000 gulden gegoed en
niet in het amptgeld bekend te zijn",
hetgeen impliceerde dat zij geen
gemeelllelijke belasting behoefden te
betalell. Hij was een eenvoudig II/al/ ,
die zijn testamellI niet kon olulertekenen, maar een "X" plaatste. Uit het
huwelijk met AI/tje van Klaveren , dat
was gesloten op 20 jal/uari /793,
bereikten drie kinderen de volwassen
leeftijd. Na het overlijden van Buylenweg, op 2 december / 835, werden lil/is
en elf gesp/hw: de weduwe kreeg 5/8
deel, en de kinderen Jacob, ZO/lder
beroep, \1101lende te LeidelI, Nico/aas jl: ,
daggelder en Neeltje, meerderjarig en
ongehu wd ·'turftoll.'aer", wonende te
Oegstgeest, verkregen ieder 1/8 deel.
(Eell "'tU/ftO/uter" mar de verhandelde
111/1 af in een geijkte tOIl. )
Voor de Le idse notari s Anthony Prijn
werd op 7 augustus 1839 een akte
verleden, waarbij Nee ltje Buytenweg de
7/8 delen van hu is en erf, die zij nog
niet bezat, voor 525 gulden van haar
moeder en broers kocht. Getuigen daarbij zijn Abraham Verstraaten en Jan du
Croix, beiden kleermaker te Lei den.
NeeJtje Buytemveg trad op 19 november
/841 ill hel I//Iwelijk met de tapper

Reeds op 27 december 1843 deed
Anthony van Dijk zij n schuldvorderin g
van 2.500 gulden over aan Jan Kruyt ,
houtzager en koopman in hout waren te
Westzaan, we lli cht de leverancier van
het vele grenenhout dat was gebruikt bij
de verbouwing,
Op 17 december 1844 verscheen voor

JO

Be lastingen en Accijn zen van de
Gemeente Rij nsburg en Oegstgeest,
wonende te Oegstgeest.
Wegens overpl aatsing naar Uitgeest
verkocht Schijff op 29 april 1852 het
perceel aan Jhr Jacob Maurits Qui rijn
Barn aart, voo r 5.000 gulden. De overdracht vond plaats voor notari s Gerard
de Booy, te Beverwijk.
Bamaart was zowzieder lIal/ beroep, en
had zijn werk (um de Zou/keet aal/ hel
Oegstgeester Kal/aal. Hij was getrouwd
met Ada Bakker Korj]; eell zus van de
Leidse genreschilder Alexander Hugo
Bakker Korff (/824-82). Het echtpaar
had tevoren gewoond a{m de hu idige
Rhijngeesterstraafweg, " (UlSt hel huis
"Curium ,. van Co m elis Ludovicus
baron vall Wijkerslooth ( /786- 185 1).
tilltlair bi!.·sclwp VO/I Curium op
Cyp rus. Op dallderdag / 9 jal/uari 1854
schreef Barl/aart aan zijn Zll/ager
Johannes Sakker Korff: " Het is voor
mij eene aangename /{lak U Ie /lI ageIl
schrijven, dat mijne lieve Ada op hedell
avolld is beval/en van eelle dikke veIle
meid. Affes is makkelijk afg elopen en
bevinden zig beiden redelijk wel. hope
U er val/ overtuigd lIIlI zijn, WllI l1Ieer U
aanstaal/de zaterdag hier zuIl zijl!. Alles
is welvarende op Middegeesl. Hope
zlllks ook bI} U het geval moge zijl/.
Omvang onzer allerharlelijke g roete en
geJoof mij te (in haast) Uwe liefhebben de zwager. JMQ Sarl/aan. ". Johalll/es
Bakker Ko rff ( 1837- / 9 1/ ) was een
broer val/ Ada, en als aspirall1 ingellieur bij de Spoonl'egell woO/weluig Ie
Haarlem.
Kennelij k heeft in deze jaren hel hu is de
naam " Middegeest" gekregen.

Fig. 3. Een get/ce/le H ili de Kaart \'lIlI hel
nieu we Kanalll wlI111f tie Trek"aart lot inliet
KlItwijksche Kal/(lal uil J842. De aal1bollw
vtm het linker gedeelie 1'(111 lief hll i.~ heeft 110g
I/ Îet plaats gevonden (zie pijl).

notaris Kl aas Koning te Warmond
Pieler van Egmond , 'verwer' en glazenmaker in dat dorp, als gevolmachti gde
van genoemde Jan Kruyt, en deze
verkl aarde dat Kru yt voornemens was
om op diezelfde datum , o m 12 uur, in
hel logement " De Roode Leeuw" in hel
openbaar te doen verkopen:
" ... een Huis, Schuren, verder
Getimmerte, elf en tuin, s((ulllde en
gelegen te Oegstgeest in de Kerkbuurt
bij hel Kadaster bekeluJ i/l Sektie B. /Ir.
248 e/l 249, ter g rootte va/l /4 roedell
el/ 75 ellen (bestaande uit) zes bel/edell
vertrekken, waarolll/er eene groote
biljardkamel; vier bovelI kamers, g roo/e
zolder el/ verder alles wat tot een
wOllil/g elliogemell f vereist wo rdt ".
Op de vei ling werd het perceel voor
2.62 1,80 gulden gekocht door Jan
Hoogewoll ing, koopman en landbouwer
te Rijnsburg, als gemachti gde van Jea n
François Schijff, ont vanger der Directe

ML Wwjbail/

- wo rdt ve rvo lgd -
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DE 'GROENE' RING

A- lol.

In e n rond Oegstgeest bev indt zich een
'groene' ring van bijna aaneengesloten
bosperceeltjes e n parken. Door deze
ring bestaat cr een ecologi sche verbi ndi ngsslructu ur, d ie van groot belang is
voor de diversiteit van plante n en dieren
in ons dorp.
In de afgelopen nu mmers van ons tijd-

sc hrift zijn reeds zes sc hakels vall deze
ring bi storisch besproke n. In deze aflevering zijn de tui ne n e n het park van het
landgoed Endegeest als laa ts te sc hakel
in deze groene gordel aan de be urt om
hun geschiede nis tc lale n vertell e n.
Naast dit park maakt ook een betrek-

Sc/WII/(lI'(W lle 'groene ring', ol'elgel/Olllen
lIil hl'! boekje Elltiegeesl ell Rhijngee.w.
slIIlIellge,\'leltl tloor lVicbe B/l/III!' ell K/lI(I.~
K,.ijg,~held

llt/. oklo/,er / 989. De gl' IJ/okte
olltlen/e/ell I'llll dc: c r il/g : ijll ill de \'orige
lIpel'er illgell \'{/II hel tijd.w:hrift be::''I'lVkell.

kel ijk oud en ongestoord boscomplex,

gelegen in hel noorde lijk deel e n inges lote n door de Endegecstc rstraatweg.
de Endcgceslcrl aan en de GeverssIraaI ,
deel uit van het la ndgoed Endegeest.
De 'Groene' ri ng wordt hiermee ges loten, De jongste schakel, het Hotbrouckcr
park , tclt ru im vccrt ig jaar, De ceuwen-

oude parken rond de kaste len Oud Poe lgeest en Endegeest zijn de oudste schakels. Als dorp kunnen en moeten we
lrots zijn op onze 'groene' ring.

DE TUINEN VAN KASTEEL ENDEGEEST
De tuinen van de bu ite npl aats
Endegeest vorme n een belangrijk
element in de gesc hiedenis van het
com plex e n ware n zonder twij fe l een
van de redenen voor de wederopbouw
van het kastee l na het beleg van Leiden,
Ook latere verbouwingen hangen vaak
samen met het gebruik van de o mrin gende tu inen. De bewaard gebl even
pl attegronde n zij n voor de bestudering
van de tu ine n van groot belang.
Over de tu in van het middeleeuwse
Endegeesl is eigenlijk niets bekend.
In de regel was dit soort tui nen klein
van omvang e n had all ecn een prakti sche functie. De opbrcngst van de
aanplant was voor het direct gebruik in
huis. Daarom was er vaak sprake van
een boomgaard , moestuin e n een kruident uin . Bij gebrek aan daadwerke lijke

gegevens blijft de midde leeuwse tu in
van Endegeest buiten besc houwing.
De tuin van E ndegeest

in de . 7de eeuw
De be ide kaarten van de heerlijkheid
Endegeest uit 1688 (fig. I ) en 1698
geven niet all een een bee ld van de
o mringende landerijen, maar ook van de
tui nen di rect rond het kastee l. Vanaf de
Endegeesterstraatweg was het complex
bereikbaar via een lange oprij laan met
aan be ide kanten driedubbele rijen
bomen. Aan weerszijden van het kasteel
bevonden zich rechthoekige terreinen
waarop vermoede lij k fruitbomen waren
aange plant. Achter het kastee l is een
viert al kleinere percel en te zien met
daarin een eenvoudi ge s ierbeplant ing.
Het econom isc h be lang van de tui n staat
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hier nog duidelijk op de voorgrond.
Aan de overzijde van de oprij laan lag
de pachtboerderij van het kastee l.

De formele tuin in de 18de eeuw
Van het kasteel Endegeest en de om ringende tu inen kennen we een plattegrond
die op stili stische gronden omstree ks
1700 moet worden gedateerd.
Vermoedelijk betreft het een ontwerp
voor een ni euwe tu inaanleg en er kan
niet met zekerheid worden gezegd of
Fig. 2. Deformele en .wrakke aal/leg 1'(111
IJl/rken en bomel/rijen in I'oor-en .\·lIl kje.~·
zijlt/in I'fll/ kasteel ElIllegeest. begin ISt/e
eellli'. Get/ee/te I'llll een ;/lt/.w·(jfie \'(11/ eell
al/ol/ieme tekeluU/t:

"-ig. I. "elWerle 1'(111 '111II)'s ell de heerlijckhe)'1 Elldegee~'1 meI ellige lallden daeraell
be//Oorelllle" u;1 16881'an J(lII ile Smet. De
ilrieilubbele rij bomen (/( 11/ lVeer.~: ijdell I'llll de
opnjltlllil lil/lil' hel ka.rtee/ toe is i/uit/e/ijk
ziclub(l(ll: De .re/lII;ne weg 0/) de kl/llr! i.f de
Endegee.werstI'(Jmweg. De pacluboenlerij (1(111
de overk(ll/{ 1'(111 de Endegee.wer.wramweg i.f
afgebroken ;1/ 1908.

., .

\0..

dit ook daadwerkelijk werd uit gevoerd.
Op grond van een in 1708 vervaardigde
kaart van het landgoed, die dezelfde
omtrek van de tuinen vertoont , mag
worden verondersteld dat een verge lijk bare tuin vermoedelijk wel is aangelegd. Ook de kadastral e minuut van
18 18 en de latere 19de-eeu wse kaarten
va n het landgoed laten zien dat er toen
nog sprake was van belangrijke resten
van een l8de-eeuwse tuinaanleg, waarin
restanten van ee n aan tal vij vers (ti g. 2).
Het on twerp van rond 1700 laat de
kastee Itu in nog zien in zij n 17de-eeuwse aan leg met daaromheen een rechthoek ige omgrach ting. Aan de voorzijde
daarvan bevond zich een vierkant
terrein dat door sloten was omgeve n en
dat mei bomen was afgezet. Aan de
diagonale paden op dit e iland stond
Ielkens een enkele boom. Vanaf de
straatweg was d it voorterrein bereikbaar
via een dubbe le oprijlaan mei aan
weerskanten een dubbe le rij bomen.
Aan de oostz ijde (li nks) bevond zich
vlak aan de straatweg een doo lhof,
terwijl op het aangre nzende perceel een
' parterre de broderie' is Ie zien.
Rechts van de toegangsweg bevond zich
vermoedelijk een mei bomen omgeven
vel d, met in het midden daarvan een
ro nde vij ver. Van daaraf liep ee n
wandelpad onder de bomen over een
brede strook terrein aan de westzijde

• ~_.
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van het kasteel. Aan weerszijden van de
graeht rond het kasteel en aan de achterkam daarvan was de aanleg van de
tuinen vrij we l sy mmetri sch. Aan de
voorzijde zien we aan be ide ka Ellen een
aantal vakken die ongetwijfeld als
moestu in waren bedoe ld. Aan beide
zij den van het kastee l-compl ex ze lf zien
we percelen met in het midden een
vij ver en daaromheen wandelpaden
afgezet met hagen. Rec ht ach ier het
kasteel waren er weer Iwee broderieparterres voorzien, met in het verlengde
daarvan een ronde vij ver. Het brede pad
daaromheen had aan de zuidzijde een
afsluit ing door een halfronde haag.
Aan weerszijden van beide parterres
bevonden zich perce len met kl eine
vijvers in het midden, o mgeven door
wande lpaden.
Achter deze twee percelen waren nog
grote rechthoekige vij vers. Aan de
achterzijde werd het tuincomplex
afgeslolen in een dri ehoekige punt.
Dil laatste onderdeel is een van de
weinige elementen di e tot op heden in
het terrei n aan de achterkant van hel
kasteel knn worden herkend, Voor de
aanl eg van deze punt was het verleggen

van de Endegeesterwatering noodzakelijk.
Dat deze vergravi ng in 1704 door het
Hooghee mraadschap van Rijnland werd
goedge keurd vormt ee n belangrijke
aanw ij zi ng dat het genoe mde on twerp
in ieder geval in grote lijnen zal zijn
uitgevoerd. De op de kaart aangegeven
lanen over de aangrenzende landen
zull en waarsc hijnlijk nooit zijn uitgevoerd. Door hel ontbreken van prenten
waarop de tuinen duide lijk zij n afgebeeld , is hel niet duidelijk o f cr sprake
was van fonteinen en beeldengroepen in
de tuinen rond hel kastee l (fi g. 3).
De landschapstuin van Endegeest.
Bij kastee l Endegeest ontstond de landschapsluin pas in het begin van de 19de
eeuw. De aanleg vond plaats in opdracht
van jhr. mr. Daniel Theodoor Gevers
van Endegeesl. Een aantal bewaard
gebleven plattegronden gee rt een indruk
van de ideeën die de eigenaar met de
tuinen had . Het is niet geheel duidel ijk
of de ge noemde plannen vo lledig zijn
uit gevoerd . Ro nd 18 11 werd een nieuwe rijplaaIs voor de paarden aangelegd.
terwijl korte tijd later ook de toegangsweg naar het kasteel ingrijpend werd
gewijzigd. De aanl eg had ook grote
gevolgen voor het kastee l zelf. Om het
uitzicht op heLomringende park en de
landerijen mogelijk Ie maken werden de
vleugel s tussen poortgebouw en het
kasteel ze lf gesloopt. Op de vroegere
binnenplaats werden vie r kastanjes
geplant. De vijver rond het kastee l werd
vergraven en kreeg een onrege l-matige
aanleg. De meeste van de overige
vij ve rs werden gedempt. Van de aangeplante bomen en boomgroepen bleven
tot vandaag toe grote de len bewaard
(fi g, 4, 5 en 6),
In het park kreeg ook een aantal pavil joens een plaats, waaronder ee n zogenaamde 'be lvédère', terwij l ook aan de
architectuu r van de ni euwe paardenstal
bijzondere aandach t werd besteed.
Ondanks alle veranderingen was bij de
aankoop van het landgoed door de
gemee nte Leiden in 1896 de 18deeeuwse tuinaanleg nog voor een belangrij k deel te herkennen. De landerijen

Fig. 3. Eell els \"{III H. Tm'ellier uit helmiddell
{Ie 18de eeuw laai ook de achlerkal/l \'{111
hel kasleelmel slrakke hagell ell bomellrijell
::.iell.
1'{111

•
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Fig. 4. Prelllbril'jkaar/ lIil ± /905, lI'illfel:
AWI lI'eer.~:Udell 1'(111 dl' /oeg(lIIg 101 hel
kasteel : iell ifC twee kale lil/debolllell.

rond de tu inen van het kasteel waren
tot nu toe ook o nbebouwd. Het is te
betreuren dat men bij de aanleg van de
gebouwen voor het psyc hiatri sch
ziekenhu is geen rekening heeft gehou den met de op dat moment nog duidelijk herkenbare sy mmetri eas van het
landgoed. Van de 19de-eeuwse landsc hapstuin werd bij de verdere aanl eg
vun het park en de wandelpaden dankbaar gebruik gemaakt. Van de rond
1900 gebouwde gebouwen en pavi ljoens (zie o mslag) is het merendeel
inmiddel s gesloopt. Deze hadden hun
oriëntati e op de Endegeesterstraatweg.
Bij de aanleg van de meer recente

Fig. 6. De stam

1'(/11

tJe Jil/ker /il/{Ieboom. De

ouderdom split \1(/11 de:efolo af. Binnenkort
wordelI tJe Iwee lindebomelI dl/II ook gerooid.

bebouwi ng is al he lem aal geen rekening
gehouden mei de oorspro nkelijke
situering van het kastee l. Het is te
hopen dat bij eventue le toekomstige
pl annen de vroegere opzet van het
landgoed als inspirati ebro n zal dienen.
Vooral de aan leg van een ni euwe
zichtus ter plaatse van de oorspronkelijke oprijl aan zou de rlIimlelijke
belevi ng van het nu vrij wel verborgen
kasteel ten goede komen.
J.F. Dröge

Fig. 5. FOlo uit 2005. ZOlllel: De Mee
lI/ajel'tlll'IISe JiIl(/ebOlllell ill l'o/le glorie lijkt
het. ( Vo/gel/l' boomdesk/llldigell .1'1(11111111'11 ze
lI'llllrsch ijlllijk IIjt de bOllwtijtll'OI/ het kasteel.
rol/d 1650).

BrOllllcn:
Kasteel Endegeest van Jan Dröge uit de
Leidse Historische reeks dd. 1993.
De fig ure n I. 2 en 3 zij n reproducties uit dil
bock,
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WIE WEET WAAR EN/OF WANNEER?
Zie ook lIel Ilo rig rijdschrift cid. april 2005.

In hel afgelopen half jaar zij n enkele
aanvullingen, verbeteri ngen en nog ee n
foto binnengekomen bij de redact ie
over de verdwenen timmerwerkplaats
aan de Oude Rijnzichtweg 40, lege nwoordig Oude Rijnsburgerweg I.
Mevrouw J. Oostcndorp-Amcrsfoort
vertelde het volge nde. "Mijn vader

Gld.) naar Oegstgeest. waar zijn oudere
broer Hermanus woonde meI een timmcrwerkplaaLs aan de Dorpsstraat 50
(waar nu de ambachtelijke schoenmakerij van van Abswoude is gevest igd).
Mijn vader was enige tijd in loondi enst
bij zijn broer. In 1938 begon hij een
eigen timmerbedrijf in het pand
Oude Rijn zic ht weg 40, wat hij huurde
van la Lau en van der Kooy"'.

Albertus (Bert) Amersfoort ( 1890 -

1949) kwam met zijn gezin vóór de
oorlog vanuit Spankeren (bij Dieren,

Voor tie ingang I'{/// de timmerf(lbriek Blli/ell/lls/, Ui/er/sI rechl.r Berl Amenfoort mef tierde 1'(/11 rec:lll~·
:.ijn :.oon Heli" Amersfoort. Tlls,~el/ "eli ill ,wall/ lle boekhoudsIer. II'lWIl '(1II tie 1I(I(lm/liet bekel1ll Ü,
Ook (Ie wldere per,m nen zijIIniet bekel1ll. Foto olll.rtreeh / 942.

WIE WEET?
Achter het Groene Kerkje heen een eendenkooi ge legen, In Haaswij k lopen in een
parkachti g gebiedj e ten weste n va n de Rosa Spierl aan en de Alfons Diepenbrocklaan
e nige sloten in een opmerkelijk patroon, Is er ee n verband tu ssen dat s lotenstelsel en
de oude eende nkooi ?
Reacties graag aan de redact ie
pla Laan va n Al kemade I,
234 1 LJ Oegstgeest.
lel. 071 - 515 38 89.
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VERDWENEN KLEUTERSCHOLEN, deel 1
Met het in werking treden van de " Onderwijswet op de Basisvorming" in 1986
zijn de kleuterscholen als aparte onderwijsinstellingen verdwenen. Het kleuteronderwijs werd samengevoegd met het Lager Onderwijs tot het Basisonderwijs.
De aa npassingen va n de verschillende behuizingen aan dit nieuwe Basisonderwijs hadden veelal tot gevolg dat de klcuterschoolgcbouwcn overbodig werden.
In de gemeente Oegstgeest waren er in die tijd JO kleuterscholen, waarvan
sommigen - ruim een halve eeuw geleden - "Bewaarscholen" werden genoemd.
De historie van deze verdwenen kleuteronderwijsgebouwen wordt in deze en
volgende aneveringen van het tijdschrift beknopt beschreven.
Bij het voorbereidend onderzoek voor dit artikel bleek, dat er zeer weinig foto's
of afbeeldingen van de kleuterschoolgebouwen bestaan; wel foto's van groepen
kinderen!
De " Bewaar· en Kleinkinderen·
scholen" .

de juffIVulI' uit de gem eente il/ de
maand December des vorige/I jaa rs, is
de bijzonde re Bewaarschool. door
MevIV1/ 1V Willink \l{1I/ Bennebroek in
Poe/geest opgerigt. opgeheven" .
Waar prec ies in het kasteel deze
bewaarschoo l was gehui svest, is niet
bekend .

Het kleuteronderwij s, zoals dat tot de
jaren tachtig van de afgelopen eeuw
heeft bestaan , heeft voorlopers gehad,
d ie werden aangeduid met de term
" Bewaar· en Kleinkinderenschool" ook
wel Bewaar· of kle inkinderenschoo l.
Rond het midden van de 19de eeuw
waren er in Oegstgeest drie van deze
Bewaarscholen.

In Huize Duinzicht (1850 - 1977).

Op 17 j uni 1850 wordt door Mgr. c.L.
Baron van Wij kerslooth ( 1786- 185 1)
een aanvraag ingedi end bij Bu rgemeester en Assessoren van Oegstgeest
om voor de " KatJ/OI)'ke jeugd eene
Bewaar- of kleinkinderellscl/Oof' te
mogen openen. Op 3 juli komt de
toestemming, en op 22 juli van datze lfde jaar gaat de schoo l van start in
" Klein Duinzigt" (het huidige " Klei n
Curium "). Van Wijkerslooth had alt ij d al
een warme bel angstell ing voor het
onderwijs getoond. Vanaf 1840 had
hij - van regeringswege - zitti ng in een
commi ss ie, die een onderzoek moest
in stellen naar de ingebrachte bezwaren
tege n de Onderwijswet van 1806. In
1850, reeds zwaar ziek, be moeide hij
zich nog intensief met de " Bijzondere
Bewaar- en kle ink inderenschoo l", niet
alleen met de o pric ht ingsaanvraag,
maar ook met het Hu ishoudelij k
Reg lement , dat hij op 19 jul i 1850
tekende "op de" Huize Dllillzigt"
(afb. I). De sc hool voorl ag kennelij k in
een behoefte. want in 1854 wordt aan
de ge meente opgave gedaan va n de

In kasteel Oud Poelgeest
(1855 - 1861).
Mevrouw E.A. Willink geb. Nutges
sc hrij ft op 27 september 1855 vanuit
" Dell Hu ;ze Oud Poelgeest" aan de
Heer A.C .Oudemans, sc hoolopziener
in het 3e d istrict van Zuid· Holl and, dat
volgens Art. 12 van het Hui shoudelij k
Schoolreg lement voor de Bewaar· en
Kl einkindersc ho len in Zui d- Holland zij
" ... zich verpligt voell kellllis re gevell
dm een BljzO/u/ere Bewaarschool op
17 Ju l)' / 855 ;/1 het hll;s geopend is .. ." .
Uit een volgende brief blijkt, dat er hee l
wat kinderen hi er op sc hool zij n
gegaan . Op 23 august us 1862 sc hrij ven
B&W van Oegstgeest aan "dell Heer
Commissa ris des KOll il/gs in de Provil/CÎe Zuid-Hol/amf' , dal op de bijzondere bewaarschool van Mevrouw
Will ink van Ben nebroe k in Poel geest op
.' I Jul)' 186 /" 5 jonge ns en 10 meisjes
zaten. " Het olldel1vijs op dezelve werd
gegevell door MejufJIVl/ 1V M.N. H.
HogelIleg. Wegel/s vertrek \I{/11 ge/wem -
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hef Reglemcm .. Voor de Bij:,olldere Bell'lI11r-e1l klein kintIeren schoo/re

Oegstgeest". Dil reglement bCI'{l/ / 2 (lnikelcn. e ll is op /9 JIIli / 850 DIJ Huize Duinz.igt getekel/d door
CL BO/vlI 1'(11/ lVijkersloOlh. BO\'cndiclI "Gezien en goedgekeurd doo r mij tie Heer Siegcllbeek .
.w:llOolopzicner il/ het 2ile Di.wricr. Afd. I'llll Zuid-HoI/wuI"'.

In 1920/21 wordt de zu idvleugel van
Hui ze Duinzichl erbij gebouwd.
Hiermee kreeg de bewaarschoo l een
nieuwe hui svestin g. (In 1925 werden
nog 4 klassen ten behoeve van hel mei sjes internaat erv66r gebouwd, waann ee
het gebouw haar huidi ge uiterlijk heert
gekregen).
Sindsdi en hebben ve le Oegstgeester
kleuters in deze lokalen hun eerste
schooljaren meegemaakt. Zoveel kleu ters, dat in 1938 werd besloten om
onder de hoede van de zusters een tweede kleutersc hool te stichten. Deze
school vond hui svesting in het serregebouw van het PatTonaatsgebouw bij de
R.K. Kerk en ontw ikke lde zich tot een
ze lrstandige kleuterschool met de naam
H. Belll adelle, sinds 1947 bestuu rd
door de Stichting Kathol ieke Sc ho len
Oegstgeest.

aantallen leerlingen. Op " 15 JWlllary
/ 854" zijn er 26 jongens en 21 meisjes;
een half jaar later, op" /5 Jllly 1854"
zijn cr 33 jonge ns en 26 mei sjes op
deze bewaarsc hoo l.

Het waren zusters van de orde
Franciscanessen van Roosendaal d ie
voor deze bewaarschool vermHwoordelijk waren. Reeds in die tijd werden er
van overheidswege telke ns weer nieuwe
eisen gesteld meI betrekking tOl
bevoegdheden van onderwijzend personee l, ook lijdens hun loopbaan, getuige
een brier van de eerder genoe mde
schoo lopz iener aan de gemeente
Oegstgeest: "Al1lélie Ma/liilde Adrial1a
Kuypers, bewaarsclioolhOlulere.\je,
wo/"l1l vrijges/eld \I{/II eell eXlImen,
oll/da/ zij ill 1858 aJ bezig was, en krijg/
hier/oe een speciale missive 1/0 111 dd.
19 sep/ember 1859".
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Om streeks 1965 (atb. 2)
was de "Duinzicht" kleuterschool wegen s een
renovatie van de zuidvleugel gedwongen om Ie
verhui zen. De zusters
li elen in de tuin van hel
klooster een houlen
gebouw neerzetten voor
"hun" kieuiers. Wegens
het bereiken van de 65jarige leeftijd heeft zuster
Lucidia (de laatste 'kleuterjuf-non' ) hier in juli
1976 afscheid genomen
van haar werkzame onderwij stijd . De kleuterschool
werd hi ermee opgeheven.
Dit houten gebouw is
vervangen door een stenen
gebouw dat nu onderdeel
is van het Tey lingen
Co llege, locatie Duin zigt.
(atb. 3). De oude kleuterklaslokalen op de begane
grond, in de zuid vleugel,
uit 1925, zijn thans aangepast voor het gebruik als
kantoorruimten. De lokalen uit 1850 in het huidige
" Klein Curium" zijn
begin 20"<eeuw aangepast
voor particul iere bcwonmg.
Aan de " Hooge
Morseh" .
In 1864 wordt er een
Bij zondere Bewaarsc hoo l
aan de " Hooge Morsch"
opgericht. Deze
Christelijke bewaarschool
komt in 1886 in financiële
moeil ij kheden. Men ziet
geen kans om ee n uittredende onderwijzeres
voldoende pensioen te
geven, en bovendien komt
zonder finan ciële hulp de
ex ploitatie van de school
ni et rond . Er komt steun
van parti culieren en enige
tijd later zegt de gemee nte
Oegstgeest ee n jaarlijk se

Afb.2 . /Jeelden uit .W!IJtember 1960 Wil/ de toegang lOt de Duin: icllf
kle/l terse/wo f. Rhijl/gee.~te ,..~traatl\"eg 38; : /lster DOlllili(l l/(1 l{lat de
kil/derel1 bil/nen. l'O lO 'S ge.w.:hol/ken door J.c. G. 1'( 11/ Ve!zel/.
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Afb.3. Het Iwillige Slem'lI gebol/ll' O/J de "Iall/s I'llll hell/Olltell gebollw lIit de jllrell :eslig I'llll lil' I'or;ge

eeuw.

Rijnsburg. bewaard geb leven (alb. 4).

subsid ie loe. (a lb. 4).
Na de Tweede Were ldoorlog wordt deze
school wegens een lekort aan leerlingen
opge heven.
In 1966 zijn de ge mecnl cgrenze n gewijzigd , en is hel gebied in dc Hoge Mors
aan Le iden loegevoegd.

M ll /'ise Spieksllw-Boezellllll/
UrolUlcn:

Oegstgeesler Cour:mt dd. 19 j:muari 1983:
arti kel van L. Driesscn.
Gemeentearchief Oegstgeesl. Drs. G.C. de
Gloppcr-Zuijderland. archiefnrs. 185 tlrn
189 uit het Arch ief 18 13 - 1930.
"Met een blik op de toekonlSl. 150 jaar
Dui nzigt 1850 - 2000". smnengesteld door
J.J . Thom en IJ .G.M. van Woerden.
Infonnatie van Mw G. V:1I1 Velzen-van
Schie. en haar zoon de I'leer J.c.G. van
Velzen.

Gemeentelijke en particuliere financiering.
Over hel finan cieren van deze bij zondere bewaarschole n, waarbij vanaf 1875
ook de "Gevers- Deulzbewaarschoo l (z ie
dee l 2) werd ge rekend. is een brief uil
1933, van de Burgemeesler van
Oegstgeest aan zijn ambtge noot in
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de brief llil moarl 1933,

I 'all

lil' burgemeester l 'lIIl Oegstgeesl lllm :ijn collega

De bel'l"as:t'schon1 'I." n dt'n Ho o,"en !!o r sch17eg ga.lI.t uit van
d e verepniging "de b i j zond erp bewaarechool" _elke ver"f'n1gin('" in 1 864- werd opgeri cht . Voo r zoover thMs nog i s
na te gaan FPrd d p stichting d. ~r school !II0Felijk g emaakt
doo r f inanciee1en eteun vrm d e h "pren J!lr.Gevf'lrs van Ende~ eeet en R, D. Terwee , terwij1 de e%p1oitatie dp~ school
tot 1886 werd mogelijk ~~ma.a.kt door b i jdrll.; en van vers c h1ll e nde part i cul i e r en. Sedert dat 1l!.ar v eniet de schoo l
uit de g e:!!e"ntpka.s een wbeldie,thamp . bOO:'_ voo r d e verder f' exp1 o itatle . te~lj~ . L;.OO ,_ · wordt ult ~ekeerd als pensi oen
'lan een oud- ondt' r "ljzeres de r school.
De Gevers-Deutzbewnarschoo l we r d gest i cht doo r _ijlen
Vrouwe J . M.C.eve r s vl\n Endegeest - DPutz van As sende1 tt door
"el ke stichtster een bedr lll1 "e r d vastgezet WR.Rru it d ~ ezp1oitatiekoetpn oorspr o nkeli jk kondpn _o r d en bestreden'
Sed e r t 19?i l g- pnl e t deze schoo l een subsid l f" uit de gelIlef'ntekA.s vo1ftens d p hip,. bi j inge dot"n verord e ning'
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