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BURGEMEESTERS VAN OEGSTGEEST 

Burgemeester C. T.A. Gevers 

Bij Koni nk lijk Besluit van 2 1 juni 1849 
werd Jhr. Mr. A.T.c. Gevers benoemd 
als burgemeester en secretaris van de 
gemeente Oegstgeest en Poe lgeest. 
Volgens het Nederl ands Adelsboek werd 
bij op 10 juni 1825 geboren op kasteel 
Endegeest als Karel Adri aan Theodoor 
Gevers, zoon van Jhr. Mr. Adri aan 
Lconard vun Heteren Gevers en Annc 
Marie barones Sirtcmtl van Grovestins . 
Zij n vader was een jongere broer van dc 
bekende Jhr. Mr. Daniël Theodore 
Gevers, heer van Endegeest, Oegstgeest 
en Poelgeest. Een geboren 
Ocgstgecstenaar dus. Hij bleef onge
huwd, in ieder geval gedurende zijn tijd 
i n Oegstgeest. 
Geve rs was ni et erg consequent in het 
gebru ik van z ijn voornamen en initial en. 
Kort na zijn aa ntreden als bu rgemeester 
kreeg hij een bri ef V<Ul de Offic ier van 
Justi tie in Leiden waarin deze hierove r 
om opheldering verzocht. Hij had name
lijk aan de Offic ier gemeld dat hij zou 
optreden al s ambtenaar van de burgerlij 
ke stan(!. In de brief daarover werd hij 
aan geduid a ls A.T.C. Gevers, maar in de 
bijbehorende staat als Karel Adriaan 
Theodore Gevers en beide stukken 
waren ondertekend met C. Gevers. Het 
antwoord van Gevers aan de O ffic ier is 
helaas niet bekend, maar a ls handteke
ning komen we daarna all een C. Gevers 
tegen. Misschien was het een fami lie
trekje, want zijn jongere broer, Lodewijk 
Alfred August, noemde zich Alfred 
Lodewij k August. De variat ie tu ssen 
K(arel) en C(harles) had ongetwijfe ld te 
maken met he t fe it dat in zijn milieu 
Frans de tweede taal was. 
O ver de gang van zaken bij zijn benoe
ming heeft u reeds het nodi ge kunnen 
lezen in he t artikel over zijn voorganger. 
De Malnoë van N OOI1. in het vorige 
nummer van dit tijdschrift. Het kwam er 
op neer dal zijn adell ijke afkomst hem 
een voorsprong gaf bij Z ijne Majeste it 
en ervoor zorgde dat hij benoemd werd 
en nie t z ijn loka le conculTCnt , ondanks 
dat deze laatste de aanbeveling van 28 
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Eel1 "emu de visile" /lil hel albulII 1'(111 1..el1l1eIJ

Delll::; 11 WII/ (::;eer lI'atlrscllijnlijk) Karel AdritulII 

77,e(){/ou/" Gt.'\'crs. 

FOIO: lcol/ogmfi.\'Ch BWl!(l/fIRKD ·s·Gml'clIlllIge. 

kiesgerechtigden had. 
Evenals zijn voorganger trad hij op jeug
di ge leeftijd aan als burgemeester. In 
tegenstelling tot zijn voorganger was 
zijn loopbaan van korte duur. Zijn 
burgemeesterschap duurde nog geen 
vier jaar. In d ie jaren passeerde er we l 
het nodige in he t lokaal bestuur. Zo 
werd het bevolkingsregiste r ingevoerd. 
gebaseerd op een verordening van de 
gemeenteraad van 2 juli 1850 . De 
gemeenten was name lijk met ingang van 
I januari 1850 de verplichting opge legd 
tot het opzetten en bijhouden van een 
dergelijk reg ister. 
Belangrijker. zeker voor Gevers zelf. 
was de verandering in he t lokaal bestuur 
a ls gevolg van de Ge meentewet v.1n 
185 1. Om te beginnen moest hij 
opnieuw benoemd worden als burge
meester. Dat gebeurde bij Ko ninklijk 



Besluit van 9 juni 1852. Onder de nieu
we wetgev ing was hij als burgemeester 
tevens voor.liuer van de gemeenteraad. 
maar slechts met een adv iserende stem. 
Om volwaardig stemhebbend lid van de 
gemeenteraad te zijn, zoals voorheen het 
geval was, moest hij als zodan ig geko
zen worden. Dat was al gebeurd in 185 1 
en op 8 oktober van dat jaar werd hij 
toegelaten als lid van de gemeenteraad, 
samen met zes anderen. 
Een andere verandering belrof zijn 
benoeming als (gemeente)secretaris. 
Onder het nieuwe reg ime vond deze 
benoeming plaats door de gemeentera<ld 
en was voor benoeming van de burge
meester als secretari s toestemming 
nodig van de Koning. Burgemeester en 
Wethouders dienden op 21 oktober 185 1 
een aanvraag in voor die toestemming 
en tegelijkert ijd stelde het college een 
voordracht op voor de raad van twee 
personen: Gevers en zijn concurrent 
voor het burgemeesterschap uit 1849, 
R.H. de Meêr. Toen de voordracht in de 
raadsvergadering van 23 oktober werd 
behandeld , gaf Gevers te kennen niet 
meer in aanmerking te willen komen, 
zonder opgaaf van reden. 
Desalnienemin werd hij toch door de 
raad gekozen met een krappe meerder
heid van vier tegen drie stemmen. Van 
een benoeming kwam het ni et en in de 
raadsvergadering van 20 januari 1852 

werd Hendrik Dirk Terwee benoemd al s 
secretaris. 
Of het nu kwam door onvrede en teleur
stelling over alle veranderingen of door 
persoonlijke omstandigheden is niet 
duidelijk , maar in maart 1853 diende hij 
een verwek in om on tslag. Bij 
Koninkl ijk Besluit werd hem eervol 
ontslag verl eend per I mei 1853. 
Na zijn ontslag als burgemeester bleef 
Gevers nog enkele jaren actief als 
gemeenteraadsl id tot 1856. Op 4 novem
ber van dat jaar nam hij afscheid als 
gemeenteraadslid vanwege zij n vertrek 
uit de gemeente. Zij n opvo lger als 
burgemeester, Terwee. bedankte hem 
voor zij n vele verdiensten voor de 
gemeente Oegstgeest en wenste hem toe 
dat hij spoedig een nieuwe werkkring 
zou vinden. Kennel ijk was het dus een 
vettrek op de bonnefooi en niet naar een 
concrete functie e lders. 
Blijkens het door hem ze lf ingerichte 
bevolkingsregister vertrok hij in mei 
1857 naar s-Gravenhage. alwaar hij 
overleed op 30 jun i 1873. 

H.C.OoSI 

BRONNEN 

Neder l ~lrld 's A delsbock 83 ( 1993). G. p. 

188- 189. 

Gemeentearchief Oegstgeest, met dank aan 
Carla de Gloppcr. 

HET VOC-SCHIP 'OESTGEEST' 

Aan het e ind van de 17e eeuw wisten ze 
nog hoe de naam van het dorp gespeld 
moet worden: Oestgeest. Zo heette dan 
ook een van de ongeveer 1700 schepen 
van de Vereenigde Oost indische 
Compagnie (VOC) die tussen het beg in 
van de 17e en het eind van de 18e eeuw 
de zeeën tussen Texel en Bat ~l.Via beva
ren hebben. 
Die 1700 schepen hebben vele du izen
den reizen gemaakt. hoofdzake lijk naar 
of in Nederl ands Oostind ië. Van elke 
reis hield de schipper een dagreg ister 
bij , een soort logboek of journaal. 
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Daarvan zijn er enige ti entallen bewaard 
gebleven, en één ervan is hel dagregis
ter van de 'Oestgeest' van de eerste 
helft van de eerste reis naar Batavia. Op 
de voorkant heeft schipper Jan d ' With 
in zijn 17e eeuwse schippershand 
geschreven (A fb. I): 

Dagll-Register 
geholtden tof a(ll/d' Cabo t1'goede /-Ioope 

op 't Ffll ijf Schip Oesfgeest: 
l.eijlende de1l8' October 1699: 

/l ijf Tecxel llae hulia. 



Bij hel dagregister zij n nog aanwezig 
een journaal van " t Water-werck', een 
'Journaal van alle ziektens' en een 
'Notit ie van ' t geene gedurend' de Reij s 
in ' t bij weesen van den boekllr uijt 
d'med icament kist is gehaalt', d ie 
dezelfde peri ode van de re is van Texel 
naar Kaap de Goede Hoop beslaan. 
De 'Oestgeest" was een hekboot. Dat 
was een dooront wikke ling van het meer 
bekende fluitschip, zoals een hek boot 
door tijdgenoten ook nog vaak wcrd 
genoemd. Deze ' hekboot' , ook wel ' kat 
zonder oren' genoemd (een ' kat' was 
ook een scheepstype, wat hier met 
'oren' wordt bedoeld is onbekend). was 
een betrekkelijk klein schi p met een 
lengte van 130 voet en een breedte van 
ruim 33 voet, het laadvermogen 
bedroeg 576 ton . Met het oog op het 
laadvermogen was het schip voor en 
ac hter breed en had het een plaLle en 
hoge achterkant, met daarop een galerij, 
een overdekte loopruimte rond het 
ac hterschip. Het had een grote mast met 
daarv66r de fokkemast en erachter de 
bezaansmast. Aan de voorkant had het 
schip een ga ljoen, een voor de boeg 
uitstekende constructi e met roosterdekje 
die dienst deed als wc. Het schip was in 
1699 gebouwd op de werf van 
Amsterdam en 'Oestgeest' gedoopt 
(Afb. 2). 

Dat het schip 'Oestgeest' heette, bete
kent ni et dat Oegstgeest al s zodanig er 
iets mee te maken had. De eigenaar, de 
Kamer van Amsterdam van de VOC, 
liet een van de vele VOC-schepen 
bouwen en gaf het een van de ve le 

Afb. I. Voorpagina 1'(1/1 hel äagregisleI" \'0/1 äe 

eerste rei.~. 
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Afb. 2, Een hekboo/;n I'OlIe :ee (eIS). 

mogelijke namen. Zo kregen zuster
schepen de namen 'Katwyk', 
'Noordwyk ', 'Leyden' en ·Warmond'. 
De kans dat er Oegstgeestenaren aan 
boord van de 'Oestgeest' waren, is dus 
zeer geri ng, maar uitges loten is het niet. 
In Oegstgeest hebben altijd zeel ieden 
gewoond. Zo voeren in 1718 David 
Jansz. op het VOC-schip 'Zuiderbeek' 
en in 1760 Pieter Ockerse op het VOC
schi p 'Gouverneu r-Generaa l" , we rden 
in de 'Liste Civique' van 18 11 Jan 
Wamers als scheepstimmerman en 
Jacobus Rapis als traanstoker (produ
ceert traan uit walvissen) genoemd en 
kwamen in de Tweede Wereldoorlog 
Johan Bromelow, Joseph van lterson en 
Quirinus Kroeze op zee om het leve n, 
om enkele Oegstgeester zeeli eden te 
noemen van wie de namen bekend zijn 
gebleven. 
De 'Oestgeest ' was de laatste hekboot 
die de VOC in de vaart nam en had een 
bemanning van rond 100 man. 

De eerste reis 
De eerste reis begon vo lgens het dagre
gister op 8 oktober 1699 vanaf de rede 
van Texe l. De reis zou gaan naar 
Batavia, maar de eerste pleisterplaats 
was, zoa ls op all e reizen naar en van de 
oost, Kaap de Goede Hoop, waar 
meestal ongeveer een maand werd 
verbleven. Het dagreg ister, 32 pag ina's 
folio , werd dage lij ks bij gehouden. 
Consequent werden de vaarrichting, de 
posit ie en de windrichting genoteerd , 
alsmede, als daar aanleiding toe was, de 
gang van zaken aan boord . Over de 



a]1}. 3. 
De IWlIllel.\po.w 

Gri.\'see. 

circa /800 

(Il'kelling \'(/1/ 

HJ IVm'denam: 
A/gemeeu 

Rijharchiefl, 

jongens van Jan d ' Wilh komen wij niet 
veel te weten. Vermeldenswaard is dat 
de jongste opvarende. bootsmaat Gerrit 
Jan maalz .. een jochie van negen was 
toen hij door zijn vader, Janmaat 
Gerrit z., uit Amsterdam gekomen in 
Texel werd 'aan boort gebraght ', 
Informati ever, al thans voor medisch
historische deskundigen, is het 
'Journaal van alle ziektens'. een relatief 
lijvig (46 pag ina's halffolio kleinbe
schreven), door opperchirurgijn Pieter 
Kurstman bijgehouden overzicht van 
alle ziektegevallen aan boord. 
In het journaal van het waterwerk werd 
het dagel ijkse ve rbruik va n het uit een 
Texelse waterpomp gepompte en in 
eikenhou ten tonnen meegenomen zoele 
water nauwkeurig bijgehouden. In de 
tropen gebruik te de bemanning onge
veer een kan zoet water per man per 
dag, dat is in totaal circa 120 liter per 
dag. Dat werd zo mogel ijk niet gebruikt 
als drinkwater, daarvoor was er 
'scheepsbier', maar om mee te koken e n 
hel aan boord gebrachte vee (varkens, 
kippen. misschien een ge it en soms een 
koe als er hoog bezoek werd verwacht) 
en de scheepskat mee te drenken. Pas in 
het onverhoopte geva l dat het scheeps
bier op was, werd het nog aanwezige 
zoete water als drinkwater gebruik!. De 
mannen hielden daarbij letterlijk de 
tanden op elkaar om te voorkomen dat 
er beestjes en andere verontreini gingen 
mee naar binnen gi ngen, 
Veron trei ni gingen waren er aan boord 
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van de 'Oestgeest' blijkbaar ook, want 
in de laatste weken werden er steeds 
aanteken ingen als 'weer last van de 
lepe lblade n' in het journaal geplaatst, 
Kennelijk werden er lepelbladen in het 
water aangetroffen, dat zijn waterweeg
breeachtigen die zich in maandenlang 
niet ververst drinkwater kunnen ont wik
kelen. Op de 'Oestgeest' was men er 
blijkbaar ni et van op de hoogte dat 
'lepelblad Salaet' heel gezond is. 
Daarnaast is in het journaal dagelijks 
een opmerking over het weer te vinden, 
Het dagregister is afges loten op 7 maart 
1700. toen ze al sinds 8 februari bij 
Kaap de Goede Hoop waren. 
Uit andere bron weten wij dal de reis op 
24 maart vervo lgd werd en dat de 
'Oestgeest' in Batavia aankwam op 10 
juni 1700. De terugreis werd pas ander
half jaar later aanvaard. op oudejaars
dag 170 I. met een nieuwe schipper, 
Jacob Regenboog. en de aankomst op 
de rede van Texel viel op 22 juli 1702. 

De tweede reis 
Op 28 april 1703 werd de tweede rei s 
begonnen. nu onder schipper Martinus 
van Dijk, met aankomst in Batavia op 
13 juni 1704. Op de terugreis. die begon 
op 9 februari 1705, was er weer een 
nieuwe schipper. Dirk Korver. 
Onderweg naar de Kaap overleden vier 
bemanningsleden. en op de Kaap 
gingcn cr nog zes van boord, al dan nÎ et 
wcgens ziekte; de terugkomst op Texel 
was op 2 oktober 1705, 



De derde reis 
De derde reis begon op 9 me i 1706 met 
als schi pper Jan Eekhout , die ook op de 
terugweg op zijn post bleef. Van 12 mei 
tot 7 juni was er een tussenstop in de 
baai van Torbay, in zuid -west Engeland. 
Naast de bemanning gingen er 60 
(Enge lse?) so ldaten mee. Van hen over
leden er tien onderweg, van de beman
ningsleden twaal f. De aankomst was op 
2 maart 1707 in Batavia. De lading voor 
de terugreis werd ingenomen op 
Ceylon; vandaar ving de terugreis aan 
op 23 december 1707, met aankomst op 
Texel op 14 september 1708. Alleen al 
tOl de Kaap waren er dric overlijdensgc
vall en. 

De vierde reis 
De vierde reis begon op 10 juni 1709 op 
Texel, onder schipper Pieter Jansz. 
Bruin, en eindigde op 2 1 mei 17 10 in 
Batav ia. Zoals uit het voorgaande blijkt, 
was een percentagc stcrfgeva llen ondcr
weg van rond 10% nict ongcwoon. 

DE 'GROENE' RING 
GESLOTEN 

In en rond Oegstgeest bevindt zich een 
"groene" ring van bijna aaneengesloten 
bosperceeltjes en parken. Door deze 
ring bestaat er een ecologische verbin 
di ngsslruclU ur, die van bc lang is voor 
de diversiteit van plan tcn en di crcn in 
ons dorp. 

Vanaf het najaarsnummer 2002 zijn de 
zeven schake ls van deze groene gordel 
in historisch perspectief bcsproken en 
als afronding van deze artikelcnreeks 
kom t een wandelaar verte llen, wat men 
zoal tegen kan komen op zij n pad door 
de 'Groene' Ring van Oegstgeest. De 
ee rder door de VOO uitgegeven wandel
kaart is gehee l geactuali seerd en bijge
voegd. Veel genoegen! 

7 

De 'Oestgecst' is daarna niet mecr in 
Nederland leruggeweesl, maar in dc 
oost blijven varen. Het schip is in 1719 
vergaan voor Grissee (a fb. 3, nu 
Gres ik), bij Soerabaja aan de noord
oostkust van Java . De naam Oegstgeest 
is dus Illaar 20 jaren op de zeven zeeën 
te zien geweest. Of waren of zij n er nog 
mccr schepen van d ie naam? 

Freek Lug! 

GEItAAIlI'LEEGDE IlItONNEN 

Pieter van Dam. Beschrijvinge van dc 
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Hollandia BV. Bloemendaal 2002. 

Nationaal Archief ·s-Gra\"enhage. stukkcn 
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Scheil/a !'{m de "groene" ring. OI'ergenoll/ell 
lI iT hel boekje Emlegee.w en Rhij llgees/. 
Sl/lI/enge.weM tloor Wiebe IJ/m i l!' el! KI(/as 
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o/lderde/ell vall lil·ze ring Zijll in I'orige ajle
I'e ringen JIlII/ Ile/ lijd.~dl,.ifl be,\"fJlvkell. 



EEN WANDELAAR IN DE ' GROENE' RING 
De wandeling leverde uiterst plezierige e r var ingen op. Niet a lleen vanwege het 
feit da l ons dorp nog veel groener blijkt te zijn d an j e aanvankelijk d enkt, maar 
ook omd~lt j e al wandelend af en toe te ruggeplaatst wordt in de tijd, b. v. a ls je j e 
realiseert dat Boerhaave in d e eerste helft van de achttiende ecuw op O ud 
Poel geest woonde en daar ta lloze uitheemse gewassen plantte en ccn kruidentu in 
miniegde. 
De uitgezette wandelroute bevat verschillende sta rtpunten, maar la ten we begin
nen bij het startpunt bij d e W illibrordrotonde (bij de katholieke kerk). 

Afb. I /Je IIIlIjeslucu:e beuk (Wil de westelijke 
/'(//Id 1'(1/1 hel b().~. R.K. Kerk/oren el! lVilli~ 

bronüc!wo! op lil' {/cluergmllli. 

Het bos van Wijckcrslooth. 

voor hcm gebouwde paleisje in hel bos. 
Dat pale isje werd uiteindelijk in 19 15 in 
vervallen staat afgebroken. 

Hofdijck en Holbrouckerpark. 
We vervolgen onze tocht langs de stati
ge dubbele bomenrij va n de Hofdijck en 
komen in het Hofbrouckerpark. de na 
dc Tweede Wereldoorlog on tstane 
be langrijke "groene long" van 
Oegstgeest. Bij de totstandkoming van 
dit park. dat genankeerd wordt door het 
zorgcentrum " I-Iofwijck". hebben de 
landschapsarchitecten Mien Ru ys en Ir 
Boer een belangrijke rol gespeeld. 

Bos V110 O ud Poclgeesl. 
De volgende be langrijke locat ie is 
kasteel Oud Poelgeest. Hiervan gaat de 
geschiedenis zeker zo' n duizend jaar 
terug. Het oude kasteel werd tijdens de 
Hoekse en Kabe lj auwse Twisten, en 
later bij het beleg van Le iden groten
dee ls ve rwoest. In 1665 werd het 
kasteel in class icisti sche stij l herbouwd 
en herbergde dnnrna wlloze bewoners. 
waaronder Boerlmnve en zijn nnzaten, 
(Afb. 2) 

l'en'olg op pagina /8 

De geschiedenis van d it bos in onver
brekelijk verbonden met die van de 
hofstede Du inzicht. nu Kle in Curi um, 
Verschil lende aanzien lijke Leidenaars 
hebben daar v.maf het begin va n de 
achniende eeuw hun zomers bui tenver
bl ij f gehad, Oncler hen Adriaan van 
Roye n. hoogleraar in Leiden en o,a. 
beheerder van de Leidse Hortus 
Botanicus. Zijn doch ter d ie het bezit 
later van hem ovenmm. gaf in het begin 
vml de negent iende eeuw de bekende 
landschapsarchitec t Zocher sr. opdracht 
op de hooi- en we ilanden naast 
Du inzicht een bos in Engelse land
schapsstijl aan te leggen. (A fb. I) 

Aft). 2 Een I/Ollfen IH/rt/mel 1'1'11 ge(lidll (Id, " I "-te." 181 7" 

01 '1'1' de IlIlpelllH/om (Li,ilH.lemlrrm IlIlipife/'{/), misschien 

gelJil/1II door I-Iemum lJoerlllllll 'e (1668,1738). De glllell 1'(1/1 

de drie .fchroel'ell, 1l'l/Clmlee hel lH/rtl bel'e,uigtl Il'lI,Ç op eell 

/)(w/, : ijll op tle:e heril/I/eril/gspfllllk I/og goed :ichtbllllr. 

Gl'.\'C:/wllkell fIllI/ de V. O.O. dool' de familie J./~ J. Fft" If'\'lIIl 
1\'I'J/lII', 

Dit bos kennen wc nu als hel bos van 
Wijckers[ooth, naar de rooms-katholie
ke bisschop 
Mgr. c.L. Bm'on van Wijkerslooth, di e 
in 1834 Duinzicht kocht, maar cr de 
voorkeur aan gaf te gaan wonen in het 

m or de Tulp 
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DE VAN ITERSON COLLECTIE 
AMPHORA AARDEWERK IN STEDELIJK 

MUSEUM DE LAKENHAL 

In 2005 verwierr Stedelijk Museum De Lakenhal in Leiden een omvangrijke collectie 
Amphora aardewerk mede dankzij bijdragen van de Mondriaan Stichting, de Vereniging 
Rembrandt, de gemeente Oegstgeest en de Vereniging Oud Oegstgeest. .Iettcke Bolten-Rempt, 
directeur van het museum licht toe waarom de collectie van belang is voor de Lakenhal, 
Oegstgeest , Leiden en Nederland. 

Dageraad van de Moderne Kunst 
Het begon allemaal rond 1997. Stedelijk 
Museum De Lakenhal w ilde een tentoonstel
ling wijden aan ku nst en ku nstnijverheid in en 
om Leiden in de eerste helfl van de 20ste eeuw 
en liet deze voorafgaan door een kunsthisto
risch onderzoek naaf di e periode. Vele deskun
di gen leve rden hun bijdrage. Het bleek dat in 
die periode en in dat gebied veel nieuwe 
tendensen in de bee ldende kunsten. al of niet 
overgewaaid van elders, het licht zagen. Op het 
gebied van de schilderkunst waren onder ande
ren Floris Verster, vader Menso en zoon Harm 
Kamerlingh On nes, Jan Toorop actief. maar 
ook Theo van Doesbu rg rond 19 17 met De 
Stijl. Spraakmakende architecten al s Oudok, 
Oud, Van der Laan en Kropholl er boU\vden er 
monumental e architec tuur. De ku nstnijverheid 
kende in die jaren een ongekende bloe i met in 
Voorschoten de Zilverfabriek Van Kempen en 
Begeer en de ni euwe ambachtelijk texlielku nst 
van Het Paapje (aan de Papeweg lUssen 
Wassenaar en Voorschoten), evenal s PI anjer in 
Leiden op het gebied van het meubel. 
Of het komt omdat Leiden aan de Rijn li gt of 
ni et. de grootste verrass ing van het onderzoek 
bleek de o mvang en kwalite it van de aarde
werkproductie in en om Le iden. Vooral het nog 
nau welijks bekende Amphora aardewerk uit 
Oegstgeest kwam voor het eerst goed voor het 
voetl icht. Reden ge noeg om Dageraad van de 
Moderne Kunst, Leiden en omgeving van 1890 
tot 1940 als titel te ki ezen voor de uitkomst van 
het onderzoek en de tentoonstelli ng die in 1999 
in het museum werd gehouden. Para lle l hieraan 
waren kl e inere presentaties te zien in de 
betrokken gemeenten ro ndom Leiden. ook in 
Oegstgeest. 

Tcgcl- en F~licnccülbri ek Amphora 
Rond 1900 kende Le iden en o mgev ing een rij k 
gevarieerde, bloeiende pot tenbakkersind ll strie 
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met o.a. de fabrieken van W.C Brouwer, M. 
Zaa lberg en G. De Blanken in Le iderdorp en 
Amphora in Oegstgeest. Van Brouwer aarde
werk heeft Stedelijk Museum De Lakenhal 
dankzij het legaat van Brouwer ze lf een, voor 
Nederland, uniek overzicht in de co llec ti e. In 
2004 heeft het museum een bijzondere collectie 
gebruiksaardewerk van Gcrrit De Blanken 
mogen ontvangen dankzij Gerrit de Blanken jr. 
Van A mphora had De Lakenhal al enkele 
moo ie stukken in de collectie . maar in 2005 
kon het Leidse museum een omvangrij ke 
Oegstgeestse privé-collectie gebruiks- en 
sieraardewerk, tegels en tegehableaus van de 
Tegel- en Faiencefabriek Amphora (Oegstgeest 
1908- 1933, Afb. I) verwerven. De fabriek. 
opgericht door CM. van Sillevoldt en A. 
Pere laer, stond op ooit Oegstgeesls grondge
bied aan de Oude Rijn (Galgewater), op het 
hu id ige terrein van Wern ink bouwmaterialen in 
Leiden. 
Van Amphora is a lleen een o ngedateerde cata
logus uit waarschijnlijk het midden van de 
jaren ' 20 bekend . Als het archi ef al in het 
Leidse gemeentearchief was o pgenomen is hel 
in de beruchte stadhll isbrand van 1929 verloren 
gegaan . Zo ko mt het dat er we inig bekend is 
over A mphora. Ook de o mvang van de totale 
productie is niet mei zekerheid vastte ste llen. 

Ajb. / Tegel el1 FayellC:efabr iek Ampl/OI'(/ (/(/1/ de 

Hooge M or.çchll'eg Ie Oeg,\'lgee,w \'(11/ /908 - /933. 
FOloreplVdl/clie 1/;1 de Hol!lllllücfle Reme. /3 ( / 908). 



Amphora ~lardewerk 
In hee l Nederland bestond rond de eeuwwisse
ling van de 19de en tw intigste eeuwen de jaren 
erna een ware hausse voor sieraardewerk. Door 
de verfijnde (dunwandige) productiemethode 
(gietklei) en sierlijke vormen leende het nieuwe 

Afb. 2a WUI.\" /liet decor 

I'l/ll fllchsia. 

Atmlell"erk, gegla

ZII/ml, h 38 cm. 
All/IJ/lOm (ill rllit

\'Drll/ig kl/lIer) 

Hollmul.229-7. 

Slelle/Ijk MII.fellm 

Oe ulkell/1lI1 

aardewerk zich vemlssend 
goed voor de ni euwe interna
tionale decorati emode 
Jugendstil of Art Nouveau 
waar veel vraag naar 
w'ls(A fb.2a, b). Of andersom, 
de vorm en productiemethode 
werden aangepast aan de 
vraag naar de nieuwe kunst
nij verheid. In ieder geval 
doken overa l in het land 
aardewerkfabrieken op met 
vaak eigen spec ialismen, 
zoals het e legante eierschaal 
porselein van de Haagse 
platee lfabriek Rozenburg of 
het gegoten en beschilderde 
aardewerk van De Diste l in 
Arnhem. Punnerend (Haga) 
of Gouda (Zuid- Holland). 
met steeds terugkerende 
namen als Sam Schellink, 
Chri s van der Hoef (Afb.4a,b) 
of Theo Col en brander. Vooral 
de laatste muntte uit door zijn 
sierlijke, gehee l abstracte 
motieven. Rond Le iden werd 
in Noord wijk (De Kroon) het 
nieuwe aardewerk geprodu
ceerd, zoals ook in 
Oegstgeest door de Tegel- en 
Faiencefabriek Amphora. En 
met succes: in 19 11 had de 
fabriek 25 werknemers in 
d ienst. 

Amphora wist goed te profiteren van de grote 

Afb. 2b li"ee l"lI:ell/llel ge.f/Jiegdd decor I'llll I'oge/o/J 
lak /IIel bloemen. Aardewerk gegll/:///lrcl, ft. 28 cm. 

AII/p/lOm Hol/aml 587 . 16. SlelJdijk Mll.\'e/llll De 

Lakt'lIlml, Lt!itlell. 
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Afb. 3 Oe \'cm I ler.WII colleclie AmlJllOm lj{jrclell'erk;1I 

liet hlli.ç I'(m tie /-leer ell Mel'fvlIlI' I'llll lter.çoll -l'lIIl 

Beek. Gededte 1'(111 tligiwle fo/(} Marc de ! huIII. Sietl. 

MilS. De Ltlkl'lIlwl 

mobil iteit onder werk nemers in de aardewerk
industrie en kon vele goede ont werpers. model
leurs en schilders aan de onderneming binden 
O.a. Chris van der Hoef, Theo Verstraaten, 
Roelof Sterken. Sam Schelli nk . Bernard 
Boeziek en later Gerrit de Blanken. Juist daar
door biedt het kwa litat ie f goed uitgevoerde 
Amphora aardewerk een mooi over Licht van de 
Nederl andse sieraardewerkproductie over het 
algemeen en minder een eigen stijl. Daarnaast 
was de fabriek een leerschool voor o.a. Chri s 
Lcbeau. Hann Kamerlingh Onnes en Pieter 
Groeneveldt. 

Abraham van Iterson, privé vcnamelaar 
van Amphora 
Bij het zoeken naar producten van Amphora 
aardewe rk voor de tentoonstelling Dageraad 
van de Moderne Kunst. Le iden en omgeving 
1890 - 1940 kwam het museum in contac t met 
de hee r en mevrouw Van lIerson-Van Beek te 
Oegstgeest. (A fb.3) De pass ie voor sieraarde
werk die voora l de heer V<ln herson bezie lde. 
begon eigenlij k met enkele stukken Gouds 
plateel (Zuid-Holland) maar ging al spoedig 
over op de Oegstgeestse producten d ie vee l 
gevarieerder en eleganter in vorm en beschilde
ring zijn. Abraham van IIersoll . 
Oegstgeeslenaar in hart en nieren. zette zijn 
zinnen op Amphora aardewerk. waar en 



wanneer het zich ook maar voordeed. Voor 
Amphora moest menige wens van vrouwen 
kind wijken. 
Voor onze tentoonstelling in 1999 was hij 
ge lukkig bereid een aantal prachtige stukken in 
bruik leen te geven. In di e peri ode liet Van 
Iterson - in mijn aanwezigheid - ook weten dat 
hij ooi t zijn co llect ie aan de gemeente 
Oegstgeest wilde verkopen. Gezien de omvang 
en museale aard van zijn verzameling leek mij 
Stedelijk Museum De Lakenhal een betere 
bestemming. Daar zou het publiekel ij k te 
vi nden zijn en openbaar tentoongesteld kunnen 
worden in gezelschap van andere contemporai 
ne cul tu urhi storische producten, waardoor het 
Oegstgeestse sieraardewerk alleen aan beteke
nis kon winnen. Daarover werden wij het eens. 
In het voorjaar van 2003 overleed de heer Van 
lIerson plotseling. Zij n wens is, te vroeg, 
werkelijkheid geworden. 
De Van Iterson verzameling is Ie omschrijven 
al s een bijna compleet overzicht van de door 
Amphora gemaakte producten. De verzameling 
omvatte ten slotte 272 werken waarvan cr 2 16 
in aanmerking kwamen voor de coll ect ie van 
Stedelijk Museum De Lakenhal. De 57 niet 
geselecteerde werken waren voora l dubbele 
exemplaren en enkele mislukte of in zeer slech
te slaat verkerende stukken. Verder zij n van hel 
zogenaamde 'Ju liana' aardewerk alleen de 
exemplaren meI de meest karakteristi eke 
vormen of decors gekozen. Dit ' Juli ana' aarde
werk werd onder andere overgenomen van 
Rozenburg, na de sluiting van di t Haagse 
bedrijf in 191 4. Strikt genomen is d it soort 
aardewerk niet zu iver Amphora, maar een 
combinalÎe van Rozenburg-vormen met een 
Amphora-beschi ldering. 

Belang van Amphora 
De Van Ilerson collectie is van eminent belang 
voor het museum als min of meer definitieve 
aanvu lling op de al in de collectie aanwezige 
stukken van het Oegstgeeslse aardewerk. Ook 
past een representatieve Amphora collect ie 
goed in de miss ie en doelstelling van het muse
um, dat de sociaal-economische, maatschappe
lijke en culture le betekenis van Leiden en 
omgeving op toegankelijke wijze wil presente
ren en door middel van hel opbouwen en 
uitbreiden van de collectie voor hel nageslacht 
bewaren. 
Naast de reg ionale betekenis van de verzame
ling is de collec tie bovendien van nationaal 
belang door de omvang, maar ook door de 
hoge techn ische en art ist ieke kwaliteit van het 
Amphora aardewerk. Voora l van het geometri 
sche werk van Chris van der Hoef (Afb. 4) en 
het vroege werk van Theo Verstraaten zijn in 
verschillende musea in Nederland wel een 
aan tal goede stukken Ie vinden. Maar een 
representati ef overzicht , met ook ruimte voor 
het werk uit de cri sisjaren meI grovere patro
nen, ontbrak nog in een openbare coll ectie. 
Het verwerven van deze coll ect ie door het 
museum biedt in een keer een uniek overzicht 
van het Amphora aardewerk in een openbare 
collectie en bovendien een beeld van de maat
schappelijke relevantie ervan. 
Mede dankzij de Veren iging Oud Oegstgeest 
werd de gemeente overtuigd van hel belang van 
de verwerving van de Van lIerson Collectie 
Amphora Aardewerk . Het museum presenteert 
mellrots (een deel van) de collectie permanent 
en wonlte zijner tijd enkele stukken, in lang
durig bruikleen aan de gemeente, in hel 
gemeentehuis van Oegstgeest. 

Jetreke Boliell-Rempr 

In november loopt een Oegstgeester echtpaar op de antiekbeurs in Noordwijkerhout al prntende langs 

een aardewerkkrnllm. "Zouden ze ook AmphOf<L hebbenT Vanuit de krJam wordt gezegd "Tuurlijk. 

j:l leker, wat dacht u", en een gebolde vaas wordt omhoog gehouden . Nu is dit :lardewerk niet goed

koop; m:lar ja. een echt Oegstgeester product is wel W:lt wa:lrd. N:l enig 

denken en dubben gebeun het volgende. "Als wij u een tijdschrift V:lLl de 

V.Q.Q. met de historie van de Amphoracollectie toezcggen. geschrc\'en door 

de directeur van de Lakenhal , wat doet u danT " Mevrouw, dan doe ik wat 

a:ln de prijs". En w komt het. dat een huis in Oegstgeest pronkt meI een , 

Amphorn V:las . (fig. 4:l. b). 

Afb. 40 Eel1 gebolde Amphora·\,(IlI .1' I'lIl1 2 J cm hoog mer gCOIllerrüell (Ieeo/' val1 Cl. 1'(111 de/' Hoef 
Afb.4b F(lbriek.l'rempd el/llummer op de olllJerklmr L'tIII deze \'{ja.\". Pal1iculier be: il. -

~~ ... • • - . . . .. ~ 
~ -



GEMEENTELIJKE MONUMENTEN 
IN OEGSTGEEST 

Aft,,1 Op M Ol1l1melllelllJag 

JO .H!prcmber 2005 II'efrl door de 
Gcmcelltl' Oegstgeesl tleze schildjes 

uitgereikt (lal! eigellaren \'all eel/ 
gemeentelijk /IIOl/ml/ ent. 

In 1978 werd het pand "Curium" aan de 
Rhijngeestcrstraat weg, tegenover de 
R.K. kerk (waar nu Rcsidcnce 
Alexander slaa!), onverwachts gesloopt. 
Verontruste burgers realiseerden zich, 
dal zo iets nog eens zou kunnen gebeu
ren. Er bleken immers geen gemeente
lijke rege ls te bestaan. di e de s loop van 
monumentale panden zou kunnen 
verhinderen. 
Een werkgroep ;'Oud Oegstgeest" 
begon in 1982 met hel in kaart brengen 
VU il de gehele bebouwing in het dorp. 
Toen de Vereniging O ud Oegstgeest 
voortgekomen uil deze werkgroep. in 
1987 o rticiccl was opgericht, werd het 
werkgroep-rapport gepubliceerd . Dit 
rapport, dat in grote lijnen eigenlijk nog 
steeds actuee l is, werd door de gemeen
te in dank ont vangen. Nadat ook de 
gemeente de zaak op orde had (monu
mentenverordening e.d.) was de eerste 

DSL waarderingsmatrix 

gemeentelij ke monumentenlij st met 24 
monumenten in 199 1 een fei l. 
In de pe riode tot 1994 werden er nog 
kl eine wij zig ingen in deze lijst aange
bracht . maar het aa ntal gemeentelij ke 
monumenten bleef 24. (Afb. I) 
In 1999 vcrloc ht de gemeente de stich
ting Dorp, Stad en Lmd (DSL) om de 
monumentenlijst te herzien. OSL maak
te bij deze inventarisat ie en de da'lrop 
volgende w.wrdering gebruik van een 
eigen systeem: de OSL w<larderingsmu
tri x (zie kader). 

In 200 1 volgde een eerste concept 
rapportage met 99 items. Hierbij moel 
worden bednch t dat voor een gemeente
lijk monument de e is van minstens 50 
jaar oud . zoals bij een Rijksmonument. 
ni et geldt. Om budgettaire redenen -er 
bestaat een subsidie regeli ng voor 
gemeentelijke monumenten. waarop een 
beroep kan worden gedaan- werd het 
uiteindelijk aantal op 45 gesteld door de 
DSL score ondergrens bij 13 pun ten Ie 
leggen. In de tabel (zie de achterzijde 
van dit Tijdschrift) wordt de gemeente
lijke monu menten lij st per I september 
2005 weergegeven. 

Hoofdcutcgork>ën: IJSL puntcn IJSL weegfactor 
minimaal max imaa l 

I. Cultuurhistorische aspecten 
a.Ontstilansgeschieden is 3 
b.Loca .. 1 belang 3 

2. Architectonische :Ispectcn 
1I. Bouwstij lw:lardering 0 3 
b.Venninki ng 3 0 

3. Situering 
a.Ensemble wa .. rde 0 3 
b.Unici tei l 0 3 

4. Technische st:lat 
Goed of herslelb:lar 3 0 

DSL score (som van punten x weegfactor): max. 24, min . ·9 punten 
Voorlx:eld: Koningi nnclaan 15 (zie tabel: monument nr.3 en zie afbee lding nr.2) 
DSL punten: I a:2; I b:2; 2 .. :3: 2b:O: 3a:3: 3b:2: 4:0. DSL score: t9. 
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2 
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Afb.2. KOI/il/gil/ lle/(/(/Il } 5 el! }Jark. (mOl!lImel1T 

11/:3 ('// 25) 

Naast het aanw ijzen va n enkelvoudige 
monumenten bestaat er ook de moge
lijkheid een dorps- of stadsgezicht voor 
bescherming aan te wij zen. Het 
Wilhelminapark zal, op korte termijn, 
door het Rijk als zodanig worden 
aangewezen. Daarom kent di t park ook 
geen gemeentelijke monumenten: Rijk 
gaat voor gemeente. 

Als gemeentelijk beschermd dorpsge
zicht zal worden aangewezen: 

Kerkbuurt: Groene Kerk , Kerkhof, 
boerderij Haaswijk, Dorpsstraal 101 
Kennedylaan, alsmede de brug over 
hel Oegstgeeslerkanaal. 
Oranjewijk: tussen 
Rhij ngeesterslraatweg en Terweeweg, 
lussen Louise de Col ignylaan en De 
Kempenaerslraal, R.K.Wil librordkerk 
en Kerkhof. 

Bepalingen in de nieuwe bestemmings
plannen zullen dan de rechten en plich
ten van de bewoners, di e in zo'n 
beschermd dorpsgezicht wonen, aange
ven. Naar verlu idt, zal hel nog enige tijd 

AflJ.3. Ha(lrlemmerslmmweg 6. 
(//IOlIl/lIIem//!: 7 ) 
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vergen voordat de bewoners van de 
Kerkbuurt en de Oranjewijk zu llen 
weten Wal het beteken I om in een 
beschermd dorpsgezicht te wonen. 

BRONNEN: 

1. Voorstel tot aanwijzi ng van w:lardcvol1e 
gcbouwen c.a .. opgesteld door dc 
Vcrcniging Oud Ocgstgecst. septcmber 
1987. 

2. Monumclltcnvcrordcning gemecntc 
Oegstgecst. mei 200 1 . 

3. Concept Selcct ie Gemeentelijkc 
Monumcntcnlijst. gemeente Oegstgeest 
Samenstelli ng rapport: Dorp, St:ld en Land, 
Rotterdam, 200 1. 

4. Subsidie verorden ing monumcntcnzorg 
gemeente Oegstgcest, mei 200 1. 

AflJ.4. Oranje/aa". el1Tree I·jllawijk (mO/l!fmelllllr.28) 

AflJ.5. HoflJrollcker/{/{1I/ 54 (mOll!fmelllllr.8 ) 



GESCHILDERD IN OEGSTGEEST 
In deze rubriek besteden wij aandacht aan het werk van kunstschil
ders die in Oegstgeest hebben gewoond of gewerkt. In deze aflevering 
staan wij stil bij de Amerikaan Joseph Raphael. 

Joseph Morris Raphael werd in 1869 in 
San Franc isco, Californië, geboren uit 
Joodse ouders. (afb. I) Zijn vader was 
een kleerm aker ui l Polen. Op dertienja
rige leefti jd gi ng Joseph van school 0 111 

ge ld tc verdienen voor zijn fam ilie. Pas 
laler, van 1888 tot 1892, kreeg hij de 
kans een opleiding aan hel Mark 
I-Iopk ins Insti tuut van de San Francisco 
Art Associati on Ie volgen. In de jaren 
die daarop volgden verdiende hij de 
kost als kranlenilluslralor en later met 
hel schilderen van uithangborden. Van 
hel gespaarde ge ld vertrok Raphael in 
1903 naar Europa om zijn opleid ing te 
vervolmaken. Hij kwam terecht in 
Parijs, waar hij les kreeg aan de 'Ecole 
des Beaux-Arts', die hij echter al sne l 
verliet om aan de 'Académie Julian' te 
gaan studeren. Deze academie was 
jonger en bijzonder populair onder 
bu itenlandse, en met name onder 
Amerikaanse, studenten. Ongeveer een 
jaar later maakte hij net a ls vele andere 
Amerikaanse schilders een excursie 
naar Laren, dan een bloe iende kunste
naarsgemeenschap. Hij besluit hier te 
bl ij ven en zal tot 19 1 I zijn tijd vooma-

AflJ.2 Tlllipfteld. /9/3. olie op tfoek. 73.5 x 
73.5 cm .. /ri.f & IJ. Cera/d Cal/tor Celller for 

Vi.mal Arts at SUil/ford UIIÎI 'ersily. 
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melijk hier doorbrengen. In Laren 
o ntmoette hij mensen als de gebroeders 
Maris, Jozer Israe ls en Hendrik 
Mesdag. Raphael schilderde vooral 
interieur en figuu rslukken in de Lraditie 
van de Haagse School en de Holl andse 
zeventiende eeuwse meesters. Hij boek
te hiermee successen. Zijn grote olie
verfschilderij 'La Fête du Bourg mestre' 
uit 1905 ont ving bet jaar daarop een 
ee rvolle vermeldi ng op de Parijse 
Sa lon. Het stuk werd aangekoc ht door 
een groep vri enden die het schonken 
aan de 'San Francisco Art Association', 
waar het ternauwernood de aardbeving 
van 19060verleerde, Door de bezoekjes 
die hij regelmatig aan Parijs brac ht 
klaarde zij n palet op en werd zij n 
penseelstreek losser. 

België 
Jn 19 11 trouwde Joseph Raphae l in 
G imleken met de pianiste Johanna (Jo) 
Jongkindt. Het paar vestigde zich in 
Ukke l, bij Brussel. Raphael schilderde 
nu veel in de openlucht. Z ijn bloemen
tu in en de moestu in zijn vaak het o nder
werp van zij n schilderijen. In de winter 
maakte hij stillevens. Onder de indruk 
van het rauv isti sche werk van Jan 
Sluijters en het pointi lli sme van onder 
anderen Ferdinand Hart Nibbrig wordt 
zij n st ijl expressiever. Hij brengt de verf 
met veel kracht en overtuig ing aan op 
het doek en zijn direct heid is verfris
send (afb.2). Raphael begon in deze 
periode ook te etsen. 
Raphael overwoog om naar de 
Vere nigde Staten terug te keren, maar 
de Eerste Wereldoorlog verhi nderde dit. 
A ls gevolg van de oorl og is het schil 
derm ateriaa l schaars geworden en 
Raphae l werd gedwongen andere tech
ni eken te gebruiken. Hij maakte teke
ningen in pen en inkt , aq uarellen en 
bekwaamde zich in he t maken van hOUl
snedes, een kunstvorm waarin hij een 
zeer hoog niveau wislle bereiken. Hij 



Afb.3 BeJore tl/ejl/ry, hOIl1.me{le, 36 x 45 CII/., 

particulien' collectie. 

gebru ikte het hout van zijn eigen 
kersenboom en een enkel mes (afb. 3). 
Naast zijn tu in en de omgevi ng van 
Ukkel is zijn gezin, inmiddels bestaan
de uit vier dochters en één zoon, een 
bron van inspiratie. Met veel gevoel 
voor intimiteit legt hij zijn kinderen 
vast, terwijl zij musiceren , lezen of 
spelen. 

Oegstgeest 
In 1929 verhui sde het gezin naar 
Oegstgeest. Eerst woonden zij in de 
Prins Hendriklaan, vanaf 1935 in de 
Dorpsstraat . waar weer ru imte voor een 
bloemen- en moestu in was. Raphael 
ont wikkelde zijn techniek voor houtsne
des verder door kleur toe te voegen. Hij 
maakte tekeningen en aquare llen van 
zijn d irecte omgeving de Dorpsstraat en 
trok regelmatig naar Noordwijk of De 
Kaag (afb.4). Ook de Leidse binnenstad 
had zijn belangstell ing. Het gezin heeft 
het moei lijk in de cris isjaren en Raphael 
schildert portretten in opdracht en is 
soms gedwongen zij n vrije werk tegen 
eten te ru ilen. 
De economische malaise en de groe ien
de dreiging van bet Nazisme doen 
Raphael in 1939 besluiten met een 
groot aan tal van zij n werken naar de 
Veren igde Staten te vertrekken. Het 
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog 
verh inderde hem terug te keren naar 
Oegstgeest , waar zij n gezin nog steeds 
woonde. Joseph Raphae l zou zij n 
vrouw die in 1945 overleed nooi t meer 
zien. Raphael bleef in Sa ll Fruilcisco 
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schilderen lot aan zijn dood in 1950. 
Hoewel Joseph Raphael een groot deel 
van zijn leven in Europa doorbracht is 
hij hier niet erg bekend, Veel van zijn 
werk is bij zij n leven al naU!' de 
Verenigde Staten gegaan. Het werk dat 
in Nederland is geb leven is in het bezit 
van particuli eren, Raphael is alt ijd 
contact blijven houden met de kunst
handel in zij n geboortestad. Hij stuurde 
regelmatig werk naar (verkoop)expos i
ties, waar zijn belangen werden behar
tigd door Albe rt Bender. Het werk van 
Joseph Raphae l werd daar bijzonder 
gewaardeerd en in 19 15 onderscheiden 
met een zil veren medaille op de Panama 
Pacific International Exposition in San 
Francisco. In Californië wordt hij 
beschouwd als één van de meest 
belangrijke ell originele impress ionis
ten , wiens werk van grote inv loed is 
geweest. Verschillende schilderijen van 
Joseph Raphae l zijn opgenomen in 
openbare kunstverzameli ngen zoals het 
'Fine Arts Museum of San Francisco' en 
het 'Monterey Museum of Art '. 

BRONNEN 

Joseph Raphael 1869- 1950, Catalogus Singer 
Museum, Laren 198 1 
Gemeente archier Oegstgeest 
Hans Kraan, Dromen van Holland. 
Buitenl andse ku nstenaars schilderen Holland 
1800-19 14, Zwolle 2002 
Spaniennan Gallery LLC, Joseph Raphael 
( 1869- 1950): An Artistic Journey. 2001 
http://www.joscphraphael.com 

/li eke Dele-Kaf) 

Afb. 4 Old Oeg~·lgee~u. z.j.. Warel1'elt en i"kt op pa,Jier. 
37 x 57 CIII .. Cfllel"Îe Mflrfi" Set'gel"s Oeg,wgeest. 
Foto Talll/{) Oele 



"ALLES WAT WAARDE HEEFT IS WEERLOOS" 
(naar Lucebert) 

Groot was de schrik bij de v.a.a,toen in oktober 2005 de slopers van de MEOB-gebou
we n het voormalige wachthuisje (poortgebouw) ni et bleken tc ontzien. ondanks een 
vcr,lOck bij de autoriteiten om het poortgebouw voorlopig Ie sparen. Op zondag 23 okto
ber voerden tientallen V.a.O.-leden bij het MEOB-tocgangshck aClie om te trachten 
verdere sloop tc voorkomen. 

Schrik sloeg over in grote teleu rste lling, toen bleek dal na een 'l ime-olli" van twee maan
den. op 5 en 6 januari 2006 de s loop van het wachth ui sje alsnog zijn bes lag kreeg. legen 
de verwachting in. die door de overhe id was gewekl. 

Fo/(): \\1;/1'(11/ Elk 

Er kan niet worden gezegd dal de v.o.a. te laai is gekomen mei hel verzoek om hel 
poortgebouw Ic sparen. getuige het krantenbericht van ruim ac ht j aar ge leden. (zie hier· 
naast) Een gemiste kans om iets van waarde en moge lij k nuttig gebruik Ic bewaren. 

Redllctie 'njdschriJt ell fl is!ori.H:he Commissie V.O.o. 
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OEGSTGEESTER COURANT WOENSDAG 10 SEPTEMBER 1997 

Vereniging Oud-Oegstgeest voor 
behoud oude poortgebouw MEOB
terrein 
Uitstekend geschikt als oudheid-kamer 
Door Anloon KO(h 

Twee jaar na de viering van 50 jaar aanwezigheid van de Marine in Oegstgeest is het 
duidelijk geworden dat het Marine Elektronisch en Gptisch Bedrijf (MEOB) zal vcr
huizen naar de Kop van Holland ofwel de Marinebasis Den Helder. Na de bevrijding, in 
Mei 1945 stuurde de marine de militairen Cees Graas, majoor Van Arnhem. sergeant 
VHn de Broek en Jan Dost ,'anuit Den Haag naar Oegstgeest om da.lr plaats te maken 
voor de vestiging van de Marine Radiodienst. Er wordt wel eens beweerd dat de Marine 
het areaal , oorspronkelijk ,'aD de Landmacht, 'gekraakt ' zou hebben. De kwartierma
kers trotTen op het terrein, dat tijdens de oorlogsjaren bij de Kriegsmarine in gebruik 
was geweest. cen grote ' puinhoop' aan, Met behulp van een aantal gedetineerde NSB-ers 
werd een schoonmaak actie uitgevoerd. Op zondag 24 juni 1945 om 14.40 uur werd de 
komst van de ~Iarine Radiodienst naar Oegstgeest officieel bekrachtigd met het hijsen 
van de vlag. Sindsdien heeft de vestiging in de regio, in het bijzonder te Oegstgeest, een 
grote rol gespeeld. Binncn de gemeente werd door talrijke uitbreidingen het (uiteinde
lijke) MEOB zelfs de grootste werkgever. Hel verdwijnen daarvan doel velen pijn. De 
hamvraag is wat er na het vertrek met de huidige gebouwen gaat gebeuren. Wordt het 
een bedrijventerrein? Zal Defensie het gebied aan de Haarlemmerstraatweg afstoten of 
behouden? Wordt het woongebied? Vragen die nog op antwoord wachten. De 
Vereniging Oud- Oegstgeest (V.O.O.) heeft intussen het initiatief genomen om te trach· 
ten tenminste één gebouw voor de toekomst ' veilig te stellen ', nl. hel oude poort- of 
wachtgebouw. 

Dit poongl!boll\\"tjl! "" (IS meer dan .JO jaa r het eerSte \\"(lt de be:oeker.t en 
per.to'lee!sledell wm de Marine Radiodienst, later Morille Elektronisch 
Bedrijf. bij htl helr<'tIen i 'all hel bel/rijf {UJl"Surdl!n De H'f. Oud, 
Oegslgasl streef111aar he>r behoud en'cm (foto Loek dl' Groot). 
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Vervolg Wil/ pag illa 8 

Rondom het kasteel ligt een terrein van 
ongevee r 10 ha. Begin 1ge eeuw zijn er 
onder invloed van de toen ingevoe rde 
Enge lse landschapsstij l ve randeringen 
in het bos aangebracht, o.a. door de 
aan leg van s li ngerpaden. 
Oud Poclgeest is gelegen op een strand
wal di e dwars door Oegstgeest loopt. 
Deze geestgrond is een goede voedings
bodem voor de groe i van monumentale 
bomen en een unieke stinsenOora, d ie 
voor onze omgeving van grote 
cultuurhistorische waarde is. 
Van het oude bos van Oud Poelgeest 
gaan we tul naar de in begin dertiger 
jaren van de vorige eeuw aangeplante 
Leidse Hou t. 

De Leidse Houl. 
De vaak aangetroffe n aandu iding van 

de Leidse Hout als werkgelegenheids
project doet de geschiedenis niet geheel 
recht. AI in de loop van de jaren tw intig 
was er sprake van een du idelij ke wens 
vanuit de Leidse burgerij om ten westen 
van de stad een uitgebre id wandel park te 
bezit ten. Nadat enkele vooraanslaande 
Leidenaars daarvoor toen al aanzienlijke 
bedragen schonken, heeft de Leidse 
burge rij voor dat zelfde doel in 1928 nog 
eens O. 96.000 bijeengebracht. Wellicht 
was men hierb ij geïnspireerd door de in 
1927 gehouden 3 oktober optocht. die 

Afb. J Ter viering 1'(11/ hel 75-jarig beslaan 
1'(11/ fle Leiflse H O/II heeft de Vereniging 1'(11/ 

Vrienden l'llll de Leidse H Ollt (VLlt ) tleze 
fotoreproductie 1'(/1/ (Ie offióëh' opnling il/ 

juni J 93 J. I'erricl" door de Burgemeester \'(/11 

Leiden. Mr. A. \"CII/ (Je Sande Baklllly::en. aan 

h(lar Ic(JclI tocgc.~tullrd. 
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geheel aan een te rea li seren Leidse Hout 
was gewijd. (A fb. 3) 
Dwars door de huidige Le idse Hout 
loopt de scheidslij n tussen strand wal 
de vruchtbare geeslgrond- en strand
vlakte. een meer veenachtige bodem. De 
strandwal wordt mede gekarakteriseerd 
door stinsen planten al s bosanemonen. 
sneeuwklokjes en boshyacin ten. maar 
ook de beuk vindt er zijn favoriete 
voedingsbodem. Daarentegen voelen 
eiken en essen zich beter thu is op de 
strandvlakten. 
We wandelen nu langs de uitgesti ppe lde 
route door de Leidse Hout d ie we 
binnenkomen vlak na de rotonde 
Hofdijck-Laan van Oud Poelgeesl. en 
die we verl aten tegenover het beg in van 
de De Kempenaerstraat. Deze wi nkel
straat lopen we nu door tot we tussen de 
hu izen nrs 40 en 42 een doorsteek 
vinden naar het Hendrik Kraemefllark . 

Hendrik Kniemerpa rk 
Dit relatief ook weer jonge park dateert 
uit het begin van de vorige eeuw toen de 
Zendi ngsschool in Oegstgeest werd 
gesticht. Door tui narchitect Copijn werd 
rond het in 191 7 geopende gebouw een 
park aangelegd. waarvan verschi ll ende 
onderdelen in de hu id ige situatie nog 
terug te vinden zij n, zoals het karakteris
tieke "lindelaantje"" -dat in onze wande
ling is opgenomen- de fraaie vij ver met 
de treurwilg en het bruggetje. 
Samen met de grote variëteit aan bomen 
en planten is cr een mooi decor ontstaan 
voor de nieuwe woonappartementen in 
het voormal ige zendi ngshuis en het 
geheel nieuwe. in de tui n opgetrokken, 
appartementencomplex . 
We verlaten het Hendrik Kraemerpark 
aan de voorkant en lopen naar de tegen
over de De Kempenaerstaat gelegen 
bloemenstal. Een opening in de schut
ti ng naast de stal -u mag er echt door
verschaft ons toegang tot het terrein van 
kastee l Endegeest. 

Bos van Endegeest. 
Het eerste deel van het terrei n. omsloten 
door Geversstraat . Endegeesterlaan en 
Endegeesterstraatweg is een ve rrassend 
bosgebied. aangelegd in Engelse land
schapsstij l. Daarn a wordt een nink stu k 
van het terrein tegenwoordig ingenomen 
tcn behoeve van de psychiatri sche 
inricht ing. waaronder ook uitgebreide 
tui nderijen. (A fb. 4) Maar aan het eind 
van hct terrein doemt dan toch het 



pracht ig gerestaureerde kasteel op. Een 
kasteel met een -net als Oud PoeIgeest
zeer oude traditie. 
Het oorspronkel ijke kasteel. daterende 
uit de Middeleeuwen. werd in 1573 op 
last van de stad Leiden dusda ni g o nklaar 
gemaakt dat de Spanjaarden er geen 
gebruik van konden maken bij het beleg 
van Leiden. 
Maar ook Endegeest werd in 1647 wee r 
in vo ll e lui ster herbouwd. Dat de inzich
ten over inrichting van het terrei n vrij 
stcrk tijdgebonden waren. blijkt ui t het 
tuinont wcrp voor Endegeest uit het 
begin van de achttiende eeuw dat gehee l 
\/olgens de toen ge ldende. Franse. 
geometrische lanclschapsst ij l -a ll es in 
rechte vakken- is opgezet. Als een eeuw 
later de familie Gevers eigenaar van 
Endcgecst wordt. is inmiddels de 
Enge lse landschapsstijl met de slinger
paden en de kronkelende beken, inge
burgerd. De famili e Gevers -eerst vader 
Dirck Cornclis en later zoon Daniël 
Theodoor- zou gedurende ongevcer een 
eeuw Endegeest in grole stijl beheren. 

Buitenplaats RhijngeesL 
De laatste locatie op onze toch t door de 
"Groene" ring is de bui tenplaats 
Rhijngeest. ge legen aan de andere zijde 
van de Endegeesterstraatweg. en waar
van het wandel bos in het kader van de 
uitgezette wandel ing te bereiken is via 
de Van Swieten laa n. 
Aanvankelijk een boerenhoeve. later 
uit gebreid tot hofs tede. bereik te 
Rhijngeest zijn huidige vorl11 toen het in 
1840 nogmaals aanzienlijk werd 
verbouwd. tot wat zich nu aan ons voor
doet als een landhuis in de Nederl ands
Indi sch koloniale stij l. Degene di e 
besloot tot deze laatste verbouwing. die 
leidde tot het huidige juweel omringd 
door een prachtig groen bladerdak. was 
Adriaan Leonard van Heteren Gevers. 
een broer van de toenmali ge bez itter van 
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Endegeest. Danië l Theodoor Geve rs. 
Het wande l bos. tussen de 
Rhijngeesterstraatweg en de A 44. is 
waarschijnlijk ont staan in de periode dat 
van Heteren Gevers hel landgoed 
Rhij ngeest beheerde. 
Het wandelbos li gt nog ten dele op een 
oude strandwal en ten dele op lager 
gelegen gebied. Vandaar dat dit bos over 
een zeer gevari eerde planten- en die ren
wereld besch ikt. 

Tot zover onze tocht door de "Groene" 
ri ng van Oegstgeest. Almct al een Oinke 
wandeli ng. waarvoor in de beschrijv ing 
van de tocht door de V.O.O. 2 tot 3 
uur wordt uitgetrok ken. Er is vanwege 
de ve rschillende startplaat sen echter 
geen enkel bezwaar om de wandeli ng in 
twee of drie gedeelten te maken. 
Het is verhelderend om. voora fgaande 
aan de wandeling. nog eens een of meer 
van de uitvoerige stukken te raadplegen 
die de afgelopen jaren regel mat ig ove r 
de "Groenc" ring zijn verschenen in het 
Tijdschrift van V.O.O. 
Deze beschouwing zou ik willen afs lui
ten met een in tercssante opmerk ing dic 
Henk Rij ken. dc auteur van het reccnte 
en omvangrijke boek "De Leidse 
Lustwarande" over onze groene omge
ving hee ft gemaakt. Hij stelde vast dat 
Leiden nooit zoveel groen in de omge
ving had gehad als vroegere eigenaren 
van kastelen en buitenplamsen cr ni et 
steeds op uit waren geweest hu n landbe
zit te vergroten en zich -ook ui t een 
oogpunt van stat us- te omgeven met 
parken en bossen. 

Dus: maak gebru ik van al dat groen om 
ons heen. en combineer het nuttige -
bewegen is goed voor ons- met het 
aangename: een boe iende wa ndeltocht. 

Gel' vall WelIgelI 

Afb. -I 
Eell luchrJo/O 

I'lll/ hel lJo.~ 

1'/1 I,al'k 

mild kasl('e/ 
.. Ellde};e('.w" e/l 

.. hel lal/dj(' 1'(/11 

81'(' 111/1/('1' .. 

Olll.\·/I'eeh /950. 



KRONIEK VAN HET HUIS DORPSSTRAAT 67 

(TEGENWOORDIG "MIDDEGEEST"), EN ZIJN BEWONERS 

(DEEL 2: 1854 - heden) 

In een brief va n 19 januari 1854. aan 
zijn zwager Johannes Bakker Korff, 
waari n Jacob Bamaart schrijft over de 
geboorte van een dochter (zie: Ocel I), 
maakte hij gewag van "Micldegccst", 
Mogelijk is dit de eerste melding van de 
naam van het huis Dorpsstraat 67, toen 
nog Kerkstraat gehelen. 

Op .7 december 1858liel Bamaart 
"Middegcesl" veilen in hel 
Hercnl ogemenl te Leiden, voor notaris 
Johan de Cranc. In dc ve ilingadvertent ie 
wordt hel hui s omschreven a ls: 
"eell "ec/a, sterk, weldoorrimmerd ell 
goed ollderhoudell herell/wis. elf en 
II/i/l. schurell, by:ollder ge.\'Ch ikl voor 
ellig illSlifllut, geIegeIl ill de Kerks/raat: 
bevauellde bel/edell: drie k{/lIIer~', alle 
behallgen en vall stookplaatsel/ voor
:Jell, provisiekelde/; domestiq/leskamer 
(voor de meid), keukeIl met regell - el/ 
met welwater pompel1 en kellkellkelde/; 
daarachter ruimte mer kelt/el: waarbo
veil opkamer en tlllf:oldel: BovelI: zes 
kamers, aI/eli beha11gelI en de meest met 
slOokplaarsell, een alcoove, m ime 
:oltler e/1 verdere gemakken. ", 111 de 
tlli/1 staal1 vl'llchtbomel/ (die er allIIa 
2004 1I0g steed.\· staal/). terwijl er ook 
een koet .~"l/is bij hoort (de sporen ervan 
Zijll 1I0g te : ien i" de hllidige carport). 

20 

Fig, -I. D l':.e folO lOom de IlIIidigl' \'01'/11 1'(11/ dl' 

lIchlerkall/ \ '(11/ hel hl/is " !I1üldegeesl" {/III/O 

2005: de (/(lIIbol/lI' 1/;1 18·J3 beril1(It :.ich 

rechls. 

De kadastel'llulllmers waren 538 en 539 
(voorheen resp. 248 ell 249). (fig. 4) . 
Het percee l werd toegeslagen aan de 
arts Jacob Prins. die er zich vesti gde. en 
er een medische en verloskundige prak
tijk ui toefende, 

Dokter Jacob Prins overleed in het hu is 
op 3 juni 1873, en zijn weduwe. 
Elisabeth G illesse n. besloot het te 
verkopen. Zij verleende vo lmac ht aan 
Johannes Lambert van Lidth de Jeude, 
zonder beroep, wonende te Leiden. om 
samen met Wou ter Hillegond Gillessen 
(haar broer?), koopman. eveneens 
woonac htig in Leiden (als toeziend 
voogd van de minderj arige kinderen), 
om het hu is in het openbaar te laten 
ve ilen. Bij de koop behoorde ook een 
part ij tuingrond. Het gehee l stond aan 
de Kerkstraat. in Wijk I, nummer 29. 

Het hui s werd op 8 augustus 1873 voor 
4.300 gu lden gekocht door Johan nes 
Franciscus de Rooy. kastelein te 
Oegstgeest. Of de Rooy, die tevens 



meester timmerman was. er ook in heeft 
gewoond. of cr weer een logement van 
maakte, is niet met zekerhe id vast te 
stellen. 

In elk geva l verkocht de Rooy op 
4 maart 1878 het hui s weer. voor de 
Wannondse notaris Johannes de Crane. 
aan Hendri k Hermanus Roclofs 
Heyrmans jr., bloemkweker, wonende te 
Oegstgeest. als mondelinge gemachtig
de van zijn vader Hendrik Herl11anus 
Roelofs Heyrmans sr .. koopman te 
ROllerdam. De belangstelling van de 
fam ilie Heyrmans sproot we ll icht voor 
een deel voort uit het feil dat in de koop 
begrepen was een aan hel pand grenzen
de partij tuingrond en bollengrond. 
kadastraal bekend onder nr. 252. Ier 
grootte va n 36 arc 30 centiare . De tota
le koopprij s was 8.000 gulden. 

Zonder een testament na te laten over
leed op I I september 190 I. te 
Rotterdam. Heyrmans sr. Als enig kind 
en uni versee l erfgenaam. ve rkreeg 
Hendrik Hermanus Roelofs Heyrmans 
jr. het hui s, erf en bo llengrond. Hij 
overleed te Laag Socren. op 4 ok tober 
19 I I. eveneens zonder een testame nt te 
hebben opgesteld. 

Op 6 maart 1912 lieten de nabestaan
den het hui s en grond ve ilen ten over
slaan van notaris Patrick Vijgh, stand
plaats Leiden. in het koffiehuis " Het 
Wapen van Oegstgeest" (fig. 5). Het 
hoogste bod van 6.500 gulden was van 
David Johannes Cornclis Speet. De 
volgende dag werd het voor 7.000 
gulden toegeslagen aan Jacobus Gerrit 
Hendrik Eggink. timmerman te Le iden. 
als lasthebber van Pieter Johannes 
Hasse lbac h, wonende te Oegstgeest. De 
omschrijv ing luidde: een herenhuis met 
tu in, dal nog tot 30 april 1913 voor 350 
gulden per jaar was verhu urd , vermoe
delijk aan de 1~II11ili e Witsen Elias. De 
partij tuin- en bo llen grond ten westen 
van het eigenlij ke perceel was weer in 
de koop begrepen (fig. 6). 
De heer Hasselbaeh was agel/t 1'(111 he f 
Noord- Hollalldse" Landbollwkrec/iet. 
eell I'lll/ de \'oorlopers I'lll/ de 
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Fig 5. Eel1 refJIväuctie 1'(111 eel/folO WIII her 
koffie/mis "He/Wapel/ 1'(/11 O('g.wgeesl". gele

gel/ 0l' de lwek \'(1/1 de de Kempl'mlers/I'(/(It ell 

de Gel'aH/mal. IJl' dakkapel \'(11/ de Iwillige 

jllwelierswinkel "Adome" hel1t de I(/m/ des 

tijds I'olledig doorJ/{ulII! 

Rahoballk. Het ge::';11 woonde wel dege
lijk ill IIel huis. zoals OIlS ill 1970 is 
verteld door Mevrouw J. vall der POSf
HoogerV0l'.51, lOell al op leejiljd. el/ 
woO//{u:lllig in hel b/lllrllllis DO/p.\·st/'{lat 
69. Zij kwam ill 1912 bij deJalllilie 
Hasselbach sehool/II/aken. ell moest de 
twee kopereli kronen ill de serre poet
sell. Deze serre i.~ dus een uitbreiding 
WlIIlIISSell /858 en /9/2. I'ermoedelijk 
uit ca. /900. 
Sedert /889 reed de lram door de 
DOI]Jsst/'{/at. ell helaas is eel/ I'an de 
kinderen Hasselbach dode/Ijk verol/ge
'ukt. Dat bracht de vader ertoe hel huis 
te verkopelI. 

Op 1 maart 1921 verscheen voor nota
ris Troost te Leiden Willem Johannes 
Jacobus van Ve lzen. beambte aan 's 
Rijks Elhnografisch Museum te Leiden. 
als lasthebber van DI' Jan Pel rus 
Benjamin de Jossclin de Jong. die als 
conse rvator was ve rbonden aan dal 
museum. en toen in Voorschoten woon
de. In 1935 werd Dr de Josseli n de Jong 
benoemd tot hoogleraar Volkenkunde 
aan de Le idse UniversiteÎt. De fami lie 
de Jossclin de Jong bewoonde hel huis 
lOl 1953 . 

Vij f j aar later. op 25 ~Ipril 1958 werd 
hel toen slerk verwaarloosde pand 
geve ild. Koper. voor 3 1.000 gulden. 
was Mr Jan Frederik Glastra van Loo n. 
wonende aan de Nieuwsteeg Ie Leiden. 
De overdrachtsakte we rd op 5 juni 1958 
gepasseerd voor notaris Willelll Sylzo 



Jongsma. te Leiden: de veilingkosten 
beliepen 3.070.50 gulden. 
Deft,,"ilie GlasIra l'llll Loon bestond 
11;1: l'llder Jan. later hoogleraar aall de 
UIIÎI'ers;leil l'lUl Leiden. reclor van hel 
Illslill/ie of Social Sllu/ies in Del! Haag. 
en. als promillel/t lid 1' (11/ de politieke 
partij D66. 0. 11/ , Staatssecretaris 1'(11/ 

Jllstitie: ::. ijl/ echtgellote MI' Els Bool/. 
o.m. Direc/elll' I'an he/ Neth. "/SI. fol' 
Adl'(l1/ced SlIId)' (NIAS) in Wa sselIaar: 
en vier kinderen. die l'eel vrijheid gel/o
rel/ il/ hel hllis el/ de grole ruill (waarill 
ook mei ollde alllo 's werd gecrost). 
Glasrra 1'(11/ Looll heeft veel aciliersfal
lig ollderhoud gepleegd. maar ook eel/ 
inf.:rijpel/de wijzigil/g aangebracht ill de 
indelill,ct. waarbij de kamer en suile lell 
::.uidell 1'(11/ de galig werd doorgebrokelI. 
eli ;11 her middell I 'all hel glvle l'enrek. 
dat hierdoor omstond, een open haard 
werd aangelegd. De fa milie I'er/Illisde 
i" /967 naar de aall de alldere kallt 1'(111 

hel Oegslgeesler Kal/aal gelegel/ boer
denj " fla a,\wijk", 

In datzelfde jaar. op 15 december 1967. 
werd het huis voor notari s Sigurd 
Pasma verkocht aan Anna Maria de 
Ridder. gehuwd met de arts-anesthes ist 
Gerrit Alberlus van Waasbergen. 
Reeds twee jaar later. op 30 december 
1969. werd het pand voor 193.000 
gulden verkocht aan Maarten Lodcwijk 
Wurfbain. tocntert ijd woonac htig te 
Zoeterwoude. Di rec teur van het 
Stedelijk Museum "De Lakenhal" te 
Leiden. nog steeds bewoner van het 
huis Dorpsstraat 67. genaamd 

"Middegeest". en schrij ver van deze 
kroniek. 

Per 19 ~lUguslus 1970 werd het hui s. 
tezamen met de buurhuizen Dorpsstraat 
65 en 7 1, bij schrij ven van de Minister 
va n Cultuur. Recreatie en 
Maatschappelijk Werk no. O.K.N. 
156823 op de lijst van 
Rijksmonumenten geplaatst. In 1971 
vond een gedee ltelijke restauratie 
plaats. wambij het dak integraa l werd 
ve rnieuwd. en een schoorsteen we rd 
"teruggeplaatst". zodat er een symme
trÎsch geheel ontstond , Rijk, Provincie 
en Gemeente gaven subsidie bij de 
kosten van deze restaurat ie ad 31.000 
gulden. 

Het is te hopen dat in de toekomst dit 
statige en bee ld bepalende huis 
"Middegeest" a.Ul de Dorpsstraat een 
blijvend stukje culturee l errgocd zal 
represcntcren, 

M.L Wllljbllill 

B RONNEN. 

- Archief va n de auteur. 
- Archief Hoogheemraadsch<lp Rijnland, nr, 

843, Kaart V'1n het Nieuwe Kanaal. 
• Loek de Groot: Oegstgeest V'1n toen: foto 

nr,40, 

Pig. 6. Eell gedeelle 1'(1/1 de Illill me/I'T/u.:h,bo

mell. I,'aan'all l'lIkele gl'pfal/l :ijl1;11 1880, 



UIT HET ARCHIEF GELICHT 

H'r.. ill'f'rrle trommel etl sclillalmel Înscri/)fie 

{Uilige/UH/en {lfll/ lIe bllrgell1ee.uer H.D. 

" ènw't' Ier gelegenheid nll1 :ijl1 25-jllrig 
(lll/lmj/lbih' //II/ ;1/ OI'Kslgee.w ;1/ 1878. 

Op 3 november 2005 werd de gemeente 
Oegstgeest ve rblijd met een schenking 
door de heer en mevrouw Samson 
Bourel van archiefstukken en gebruiks
voorwerpen van oud-burgemeester 
Hendrik Dcrk Terwee (burgemeester 
van 1853 lOl 1895). Deze stukken waren 
in hel bez it van de heer Samson Bouret 
gekomen. omdat een vun zij n voorou
ders een klei ndochter van burgemeester 
Terwee was. 
De stukken hebben een were ldre is 
mOClen aneggcn om weer terug Ie 
komen in Oegstgeest. De familie 
Samson Bourcl woonde namelijk 
achtereenvolgens in cderl ands- Indië 
en Austra lië. Terug in ederl and nam 
de heer Samson Bourel contac t op met 
het Regionaal Arch ier Leiden om een 
goede bestemming voor de Terwee
stu kke n te zoeken. Daar was men zo 
vriendelijk om aan te geven dal 
Oegstgeest toch wel de meest aangewe
zen plaa ts was om de nalatenschap van 
deze oud-burgemeester te bewilren. 
De schenk ing omvat ondermeer een 
platte verz il verde schaal en trommel 
met de inscriptie " De Jo ngel ieden van 
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Oegstgeest aan hunnen Burgemeester", 
uitgereikt ter gelegenheid van het 25-
jarig ambtsjubileum van Terwee in 
1878. enkele portretten. een roto. een 
ni et-onverdienstelijke tekening door de 
burgemeester zelr Viln een bospad met 
twee bomen. en enkele archiefstukken. 
Alle stukken zijn in het gemeentear
ehier va n Oegstgeest te raadplegen, 
Zo ook onderstaand vers, aangeboden 
door An na Maria Ham "Aan onzen 
Edele achtbaren Burgemeester H.O. 
Terwee bij gelegenhe id van zijn vijren
twi ntigjarig reest al s Hoord der 
gemeente Oegstgeest. 3 1 mei 1878", 

Geachte IJllrgert'{ulel: 

U biedl deez kleine stoet. 
AI komt :ij seluvolII\'Olnadel: 
U lUIreI! weikollll'tglVet, 

Reeds I'ijfentwil/tig jarel/ 
Bestllllrde 11111 Ac/llbaar Hoofd, 
Morse/' en Oegstgeeslel/aref/: 
Tot vrellgd 1'(/11 klein en groOl, 

Wees jaren zoo een Va(ltt l: 
Wij steJ/en " steeds op pl"ljs: 
Zoo ac/llen we If Ie gade!: 
AI :ijll IIW " lIrell grijs, 

Blijf ge:egend ;1/ om midden 
Door uw vrienden hoog I'ereerd: 
BOI'ell wel/sc/Iel/, bOl'el/ bidden. 
Worde 1111' 1I'(wr ge/uk I'emleent. 

Coda de Glopper-Zuijder/olld 



Lijst van GEMEENTELIJKE MONUMENTEN per I september 2005 

Nr. Naam/ Adres/Locati e O mschrijving DSLscore 

Haarlcmmtrckvaart 2 1 woonhuis 19 • 
2 Hofdijck 40 woonhuis 19 
3 Koninginnelaan 15 villa 19 
4 Rhijngceslcrstr.weg (bos van Wijckerslooth) park 19 
5 Rhijngecsterstraatwcg 37 kerk 19 
6 Wi llem de Zwijgerlaan 18 woonhuis 19 
7 H aarlcl1ll1lcrslraalwcg 6 grarmonument 18 
8 Hofbrouckcrlaan 54 woonhuis 18 C.h 
9 Lcidscslraalwcg 10 en 13 woonhuizen 18 
10 Rhijngcesterstraatweg 35 pastorie 18 
11 De KcmpcnacrSLraat 38 en 40 woonhuizen 17 
12 Terwecweg 106 school 17 
13 Endcgccslcrstraatweg 6 woonhuis 16 * 
14 GeverssIraaI 37 gcbouw VUl Muzieksch. 16 
15 Wurmonderweg 4 villa 16 
16 Wi liclll de Zwijgerlaan I voormalige kerk 16 
17 Geversslaai 49 woonhuis 15 * 
18 Ha~lrlcmmcrslraa l wcg 6 baarhuisje 15 
19 Haarlcmmcrslraalwcg 4 woonhuis 15 * 
20 Hanrlcmmcrtrckvaart 19 ugrarisch woonhuis 15 • 
21 Juliunalaan 12. 14.20en 22 woonhuizen 15 
22 Jul ianaJaan 17 en 19 woonhuizen 15 
23 Jul ianalaan 21 en 23 woonhuizen 15 
24 Julianalaan 8 en 10 woonhuizen 15 
25 Koninginnelaan park 15 
26 Nassaulaan entree villawijk 15 
27 Nassau laan I villa 15 
28 Oranjelaan entree villawijk 15 
29 Regentesselaan 15, J7, 1gen 2 J woonhuizen 15 
30 Rhijngeesterstraatweg 40 kantorencomplex 15 c 
31 van Cuyklaan 16 woonhuis 14 * 

~ 
32 Endegecsterstraatweg 16 en 16 C woonhuis 14 * 

./ 33 Prins Hendriklaan 5,7 en 9 woonhuizen 14 r 

"'" '" < 
• 34 Julianalaan 11 villa 14 

35 De Kcmpenacrstraat 42 woonhuis 14 

V~ fJ 36 Rhij ngeesterstraatweg 60/62 kantoor 14 * 
37 Dorpsstraat 53 woonhuis 13 

~. 38 Dorpsstraat 79 woon hu i sIbo Iie n sch u u r 13 * 
",v. 39 Groenhoevelaan 41 woonhuis 13 * 

~ 40 Oude Rijnzichlweg 5 woonhuis 13 * • 
4 1 Rhijngeesterslraatweg 163/ 165/ 165A woonhuis 13 
42 Rhijnhofweg 7 intemant 13 • 
43 Rhijnhofweg 7 gebouwen bij intcmaat 13 
44 Tcrweewcg 152 woonhuis/praktijk 13 • 
45 Wijttcnbachweg 3 1 en 33 woonhuizen 13 * 

'" komen voor op de oude mOJllumenlenlijst uil 1994 
, 

I Z ie artikel op pagina 121 


