10 – 11 september 2016
Open Monumenten
& Osger Weekend

Iconen &
Symbolen

in Oegstgeest

Een weekend waar Iconen en Symbolen centraal staan,
georganiseerd door een samenwerkingsverband tussen
Stichting Osger Support, de Vereniging Oud Oegstgeest
en de gemeente Oegstgeest.

www.osger.nl
www.oudoegstgeest.nl
www.oegstgeest.nl
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Iconen &
Symbolen

“Mijn geboorteplaats is het geheimzinnigste dorp van Nederland.” Dat schreef Jan Wolkers.
In Terug naar Oegstgeest liet hij zich inspireren door de plek waar hij opgroeide. “Toen
ik zondag door Oegstgeest reed passeerde ik mijn ouders. Ze stonden voor het bos van
Wijkersloot met hun rug naar de rijweg zodat ze mij niet zagen. Mijn vader wees met grote
gebaren naar de oude beuk aan de overkant van de sloot, die er prachtig uitzag…. In de
achteruitkijkspiegel zag ik ze verder lopen. Mijn vader keek nog een keer om naar de prachtige
goudgele door God geschapen beuk”.
De verbeelding verwoord in proza of poëzie is een manier om dat wat je gezien en beleefd
hebt, vroeger en nu, uit te spreken. Zo nemen wij dankzij deze kunstvormen onze belevingswereld op een andere manier waar. Schrijvers, (landschaps)architecten, kunstenaars en vele
andere creatieve geesten wijzen ons op de sporen van het rijke verleden in cultuur en natuur.
Dat is wat ons comité voor ogen staat: u tijdens het Open Monumenten & Osger Weekend te
laten genieten van uiteenlopende kunstvormen. Dit jaar kunnen wij dankzij het thema Iconen
en Symbolen nieuwe monumenten en items over het voetlicht brengen.
Als personen komen de kunstenaar Wolkers en de heilige Willibrord als hedendaagse en
historische iconen van Oegstgeest aan bod. Symbool voor het lommerrijke dorp staan de vele
mooie gebouwen die het straatbeeld in Oegstgeest sieren met iconische architectennamen
als Rietveld en Dudok. En niet te vergeten het vele groen waar wij ons graag mee omringen,
zoals het Bos van Wijckerslooth. Natuurlijk is er ook aandacht voor iconische locaties als het
Zendingshuis en kasteel Endegeest. Fiets- en wandeltochten voeren u het weekend langs de
vele mooie plekken in ‘het geheimzinnigste dorp van Nederland’.
Organisatie Open Monumenten & Osger Weekend
Stichting Osger Support, Vereniging Oud Oegstgeest en Gemeente Oegstgeest
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Renovatiewerkzaamheden wapen Oegstgeest
uit het Gemeentehuis door Van der Werf

Inhoudsopgave
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Woord vooraf
Overzicht locaties & activiteiten
Beschrijvingen monumenten & verhalen
Thema Wolkers 8 -9
Thema Willibrord 10 -12
Thema Het groen van Oegstgeest 13 -16
Route Oud-Oegstgeest 17 -28
Route Nieuw-Rhijngeest 29 -35
Plattegrond

Kasteel Endegeest rond 1856.
Litho naar een tekening van P.J. Rutgers.

Woord
vooraf

Iconen en symbolen van Oegstgeest, er zijn er nogal wat, zoals Herman Boerhaave,
wereldbekende geneeskundige en woonachtig geweest in kasteel Oud-Poelgeest. Daarin
de, onlangs gerenoveerde, Drakenzaal. In die zaal kwam begin dit jaar het Tillenbeest
weer “thuis”. En dan denken we natuurlijk direct aan Jan Wolkers. De monnik Willibrord,
die naam is ook aan ons dorp verbonden met het Groene Kerkje, dat officieel de Willibrordkerk heet, de Willibrordrotonde, de Willibrordlaan. En wist u dat de “W” in de
ambtsketen van onze burgemeester verwijst naar deze monnik?
Met deze opsomming ben ik nog verre van volledig. Dat geeft dus wel aan hoeveel iconen
en symbolen we hebben en wat een mooi thema er ook dit jaar weer gevonden is voor het
jaarlijkse Open Monumenten & Osger Weekend.
De invulling die we, ondertussen al heel wat jaar, in dit dorp aan het landelijke Open
Monumenten weekend geven is uniek. Een combinatie van monumenten en kunst en
cultuur, veelal op één locatie. We zijn er trots op.
De samenwerking in de Leidse regio wordt steeds intensiever. Dat merken we bestuurlijk,
maar zeker ook in de samenleving. De organisatie van het Open Monumenten & Osger
Weekend is daar een mooi voorbeeld van. De samenleving is aan zet. Want een weekend
zoals dit kan alleen ontstaan door de inzet van vele betrokken en gedreven vrijwilligers. In
de organisatie vooraf en op de verschillende locaties tijdens het weekend. Op voorhand
wil ik dan ook mijn dank hiervoor uitspreken. Door jullie inzet wordt dit vast weer een
fantastisch weekend.
Zelf spring ik 10 en 11 september zeker ook weer op de fiets om te genieten van het Open
Monumenten & Osger Weekend. Ik hoop u te zien, in Oegstgeest of ergens anders in de
Leidse regio!
Jos Roeffen
Wethouder van o.a. cultureel erfgoed, kunst en cultuur

Onder het thema Iconen en Symbolen organiseert het Open Monumenten & Osger Weekend
dit jaar weer tal van activiteiten. Op zaterdag 10 en zondag 11 september 2016 openen veel
bijzondere panden in Oegstgeest hun deuren speciaal voor u om te genieten van veel moois.
Op de volgende pagina’s treft u het overzicht aan van de locaties die geopend zijn en welke
activiteiten er te doen of ervaren zijn. Voor het gedetailleerde programma zie www.osger.nl.
Overige activiteiten
woensdag 24 augustus
-	Lezing Wolkers,
door Onno Blom
Gemeentehuis,
zaal open om 19.30 uur
aanvang om 20.00 uur

Pand
Pand

zaterdag 10 september
-	Wolkerswandeling o.l.v. Peter van Zonneveld
start: voormalig gemeentehuis,
Wilhelminapark 17 , 13.00 – 14.00 uur

-	Groene Iconen in Oegstgeest
o.l.v. Marijke Burgel-Hollander
start: Kruidenpluktuin/winkelcentrum
Lange Voort, 14.00 – 15.00 uur
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1 1 Oud-Poelgeest
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zondag 11 september
-	Het Bos van Oud-Poelgeest, prachtig
groen o.l.v. Margreet Wesseling
start: voor Kasteel Oud-Poelgeest,
13.00 – 14.00 uur

- Wolkerswandeling o.l.v. Sylvia Braat
start: Regenboogkerk, Mauritslaan 12,
14.00 – 15.00 uur
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Cultuurhuis De Paulus

- Doorlopend: theetuin met iets lekkers van Jottem
- Doorlopend: expositie iconen door Atty van der Voet- Wassenaar
- Doorlopend: rondleiding Cultuurhuis De Paulus
- 12.00 uur: Atty van der Voet - Wassenaar vertelt over de schoonheid van
troost en iconen
- 13.00 uur: Henk van Breukelen (theoloog), Paulus, icoon en symbool
- 14.00 uur: bijdrage verzorgd door vluchtelingen uit de regio
- 15.00 uur: Vogelvocaal, koor uit de Leidse Vogelwijk
- 16.00 uur: Gospel Music: Laat uw hart inspireren!

12 - 17 u

Warmonderweg 2

Avondprogramma:
Zaterdag 20.00 - 22.15 uur
(toegang gratis, zaal open om 19.30 uur)

20 22.15 u

opengestelde
LOCATIES
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- Atty van der Voet - Wassenaar vertelt ons in het kort over de schoonheid
en troost van iconen (expositie)
- Tour de chant van Roland Guy en pianist Peter Jansen met chansons van
Brel, Ferré, Lama en anderen
- 1916-2016: 100 jaar Amsterdamse School
Informatie en aanmelding voor het avondprogramma via www. cultuurhuisdepaulus.nl
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Zendingshuis
Leidsestraatweg 11

13 Villa Beukenhof

Tuin
12 - 17 u

Tuin
12 - 17 u

12 - 17 u

12 - 17 u

Terweeweg 2
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Dienstwoning Endegeest

kunst
- Foto expositie in onderdoorgang
Zendingshuis
NB. Respecteer regels terrein
Zendingshuis
muziek

presentatie, expositie en/of lezingen
- Doorlopend rondleidingen door pand en tuin (aanmelden bij de receptie)
kinderprogramma
consumpties verkrijgbaar
- Doorlopend toegang
(gedeeltelijk) toegankelijk
- 15.00 uur: toelichting
geschiedenis
voorover
minder
validen van het pand en de renovatie

12-17 u

Endegeesterstraatweg 6

NB. Ivm verbouwing betreden op eigen risico

15 Gemeentehuis
Rhijngeesterstraatweg 13

12-17 u

- Doorlopend rondleidingen

Oegstgeester iconen & symbolen
en beschrijving locaties
Janny Beekhuis

Bronnen: G. Schwenke, artikel, 2006 / F. Lugt, Het goed van Oegstgeest, 2009

Plaatje uit de Oldenkott albums rond
1910 en Koffie Hag albums ,20er jaren.

De Franse tijd van rond 1800 maakte een eind aan de heerlijke
rechten van de Middeleeuwse heren van Oegstgeest. Oegstgeest
kwam als zelfstandige gemeente op de kaart en kreeg een eigen
gemeentewapen in 1816, waarbij is teruggegrepen op een van de
oudste nog bekende wapens van de heren van Oegstgeest. Het
dateert uit minstens 1341 en wordt omschreven als “in goud een
kruis van keel met slechts aan de uiteinden breed uiteenlopende
armen, het schild gedekt door eene kroon”.
Het oude wapen van 1816 is nog te zien boven het poortje van
het oude Raadhuis aan de Wijttenbachweg 27.
Voor het huidige logo van de gemeente is teruggegrepen naar
het officiële, eeuwenoude rode ankerkruis, op een althans ten dele
gouden schild, waarboven zelfs een zeer gestileerde vijfbladerige
kroon. Dit wapen is te vinden op het gebouw van Beheer Openbare
Ruimte aan de Haarlemmerstraatweg 30, met een vrijpostige
toevoeging van groen om daarmee het groene karakter van onze
gemeente te accentueren.

Gemeentewapen van Oegstgeest in topgevel
Oude Raadhuis, Wijttenbachweg 27-29.

Het Oegstgeester gemeentewapen
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Thema

Peter van Zonneveld
Foto uit 1943 van het personeel van het Distributiekantoor van Oegstgeest.
Op de voorste rij links zit Jan Wolkers.

Oegstgeest: Jan Wolkers is er
geboren en getogen. Hij verliet
het, maar keerde er steeds naar
terug. Ook in geschrift: zijn
geboorteplaats vormt het decor
van romans, verhalen en essays,
waarvan Kort Amerikaans en Terug
naar Oegstgeest de belangrijkste
zijn. Hij werd in 1925 geboren in
de Deutzstraat nummer 7, waar
zijn vader een delicatessenwinkel had. Hier groeide hij op met tien
broertjes en zusjes, hier beleefde hij de crisisjaren en de teloorgang
van de winkel. Dit alles is minutieus in zijn proza vastgelegd. De
tuin, waar de eerste verkenningen van flora en fauna plaatsvonden.
Zijn vader zei: ‘Hij is niet zo diep, en ook niet erg breed. Maar hij is
onmetelijk hoog. Tot de sterren.’
De elegante Rehobothkapel aan de Willem de Zwijgerlaan,
waar hij is gedoopt. Daar vlakbij, aan de Mauritslaan, de gereformeerde kerk, gebouwd op het stukje land waar hij als kind vlinders
en sprinkhanen ving: een paradijs waaruit hij verdreven werd. De
eerste school aan de Endegeesterstraatweg, geflankeerd door twee
gestichten. Hij schreef: ‘De geest Gods zweeft hier over de wateren,
dacht hij. Endegeest, waar de gekken opgesloten zitten in dwangbuizen en gewatteerde toiletten. Daarachter Rhijngeest, waar de
gekken van goeden huize verblijven en dat daarom zenuwinrichting
werd genoemd. Oegstgeest, waar ik ben geboren. Het is allemaal

Kasteel en koetshuis
Oud-Poelgeest
1

Open

Bouwjaar huidig gebouw 1668,
architect waarschijnlijk E. den Otter

Het gerestaureerde plafond van de Drakenzaal
van kasteel Oud-Poelgeest.
Prentbriefkaart van kasteel Oud Poelgeest
van rond 1903.

In 1668 werd het in de 14de eeuw ontstane kasteel verbouwd
in de stijl van het Hollands classicisme. Het werd een representatief huis vermoedelijk naar een ontwerp van de Haarlemse
architect Erasmus den Otter. De tuin kreeg een formele, geometrische aanleg.
Oud-Poelgeest heeft verschillende eigenaren gehad waaronder
de beroemde geneeskundige en botanicus Herman Boerhaave
die er van 1724 tot 1738 woonde en er een botanische tuin
inrichtte. In de 19de eeuw is het kasteel verbouwd (1866) en
kreeg het zijn karakteristieke toren met peervormige spitsen.
De tuin is aangelegd in Engelse landschapsstijl door Zocher
met slingerende lanen. Ten tijde van deze transformatie van het
kasteel en park werd ook het koetshuis gebouwd (1867). Het
gebouw heeft een sobere en functionele vormgeving. De loden
paardenhoofden in de voorgevel verwijzen naar de vroegere
functie. Sinds 1940 is het kasteel eigendom van de gemeente
Oegstgeest. Kasteel en koetshuis zijn nu een congrescentrum
met restaurant.

geest, het hangt als los zand aan elkaar.’
Endegeest is nog altijd een psychiatrische inrichting, zij het
met een meer open karakter dan toen. En Rhijngeest, het grote
witte paviljoen dat Wolkers aan een ansichtkaart uit Duitsland deed
denken, is thans het gemeentehuis, met ervoor het door hem
vervaardigde monument dat Vrouwen in verzet heet.
Even buiten het dorp ligt het Groene Kerkje, waar in 1944 zijn
broer Gerrit begraven werd. Nadien volgden onder meer zijn vader
en zijn moeder. Hij schreef over ‘het door geboomte omsingelde
kerkhof waar zo langzamerhand een heel cluster van mijn familieleden vredig ligt te wachten op de dag der opstanding, hoewel de
aanvliegroute voor engelen bemoeilijkt wordt door de oprukkende
nieuwbouw.’
En dan het legendarische kasteel Oud-Poelgeest, sprookje in
het groen. Tijdens de mobilisatie dreef zijn vader er de kantine. In
de oorlog zaten de Duitsers in het koetshuis, terwijl de boswachter
joodse onderduikers huisvestte. Uit het kasteel stal Wolkers het ‘tillenbeest’, in het bos beleefde hij allerhande avonturen en tekende hij in
de hongerwinter. Geen plek in Oegstgeest misschien waar icoon Jan
Wolkers zozeer zijn stempel op heeft gedrukt als hier.

Voorzijde van kasteel en
koetshuis Oud-Poelgeest.

Poelgeesterweg 1

Een kopie van het Tillenbeest van Jan
Wolkers bevindt zich in de Drakenzaal
van kasteel Oud-Poelgeest.

Wolkers
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Oegstgeest heeft iets met Willibrord
Willemien Timmers

De Angelsaksische monnik Clemens Willibrord kan met recht
een icoon van Oegstgeest genoemd worden: hij heeft duidelijk zijn
stempel op het geestdorp gedrukt.
Wie het toegangshek bij de Groene- of Willibrordkerk binnenloopt, ziet op de twee pilaren fraaie sculpturen staan. Eén van de
monnik en één van het scheepje waarmee hij vanuit Ierland overstak.
Deze twee kunstwerken van Monica Elias-van Panthaleon van Eck,
werden in 1989 onthuld ter gelegenheid van de 1250ste sterfdag
van Willibrord.
Niet alleen in de kerken (naast de Groene- of Willibrordkerk is
er midden in het dorp de Heilige Willibrordkerk), maar ook in een
rotonde, een laan en een school is zijn naam terug te vinden.
Ook in de ambtsketting van de burgemeester is Willibrord
prominent aanwezig. Naast vier familiewapens, het ankerkruis, een
sluitschakel en de gemeentepenning, is vijfmaal de letter ‘O’ van
‘Osger’ en vijfmaal de letter ‘W’ van Willibrord verwerkt.
Willibrord en schip op entreehek van de
Groene Kerk.

De uit Engeland afkomstige Willibrord werd op zevenjarige
leeftijd al toevertrouwd aan de zorg van een benedictijnerklooster.
Dat moet een grote verandering geweest zijn voor de jonge jongen,
die uit een gegoede familie kwam.
Na een verhuizing naar Ierland met zijn ‘leidsman’ Wilfrid
besloot Willibrord in 690 met elf gezellen als missionaris naar de lage
landen te reizen om het evangelie te brengen aan de onbekeerde
Friezen en Saksen.
Ergens bij de monding van het rivierengebied van Rijn en
Maas moet Willibrord geland zijn; waarschijnlijk in de buurt van het
huidige Katwijk. Landinwaarts, op één van de strandwallen achter
de duinen waarop nu het Groene Kerkje staat, heeft hij misschien ter
hoogte van het huidige Oegstgeest het eerste contact gehad met
de plaatselijke bevolking.
Willibrord stierf op 81-jarige leeftijd en werd op eigen verzoek
begraven in zijn klooster in het Luxemburgse Echternach. In een
oud document worden de bezittingen van dat klooster opgesomd.
Daarin wordt, naast vier andere moederkerken, ook ‘Kerkwerve’
(Oegstgeest – waar nu het Groene Kerkje staat) genoemd.
Volgens een legende zou Willibrord het eerste houten kerkje
op de strandwal van Kerkwerve, de plek waar hij begon met zijn
evangelieverkondiging, zelf komen wijden, maar overleed hij vlak
voor de opening in 740. Het verhaal gaat echter dat de monnik toch
aanwezig was door op de dag van de wijding regen neer te laten
dalen uit een wolkeloze hemel.

Haarlemmerstraatweg 4

Groene of Willibrordkerk

Open
Bouwjaar huidig gebouw 1662-1663, architect W. van der Helm

Prentbriefkaart van van Groene
of Willibrordkerk van rond 1900.

De naam Groene Kerkje komt door de vele klimop die vroeger
tegen de muren op groeide. De klimop is tijdens een restauratie verwijderd, omdat het muurwerk te veel werd aangetast.
De oorspronkelijke naam van de kerk is Willibrordkerk. Deze
naam verwijst naar Willibrord, de aartsbisschop der Friezen
(658-739) die de kerk bezocht zou hebben. Al vanaf de 8ste
eeuw stond hier op de strandwal van Oegstgeest een kerk die
de moederkerk van de kerken van Maredorp, Katwijk, Rijnsburg
en Warmond was. Tijdens het beleg van Leiden (1573-74) werd
de romaanse kerk grotendeels verwoest en hierna herbouwd
in baksteen en tufsteen op de oude funderingen. In 1662-63
kreeg de kerk grotendeels haar huidige vorm, een eenbeukige
kruiskerk naar een plan van de Leidse stadsbouwmeester Willem
van der Helm. Halverwege de vorige eeuw is op de plek van de
afgebroken romaanse toren een entreeportaal gebouwd. De
entree van het kerkterrein wordt gemarkeerd door een mooi hek
en twee bakstenen zuilen met twee bronzen beelden.

Groene Kerk vanaf het kerkhof.
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Rhijngeesterstraatweg 35
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Heilige Willibrordkerk

Open

Bouwjaar 1900, architect J.Th.J. Cuypers

Een van de landmarks in Oegstgeest is de rooms-katholieke
Heilige Willibrordkerk. Vlakbij de huidige kerk stond aanvankelijk een kleinere kerk die tegen de pastorie was aan gebouwd
en iets achteraf lag. In 1890 nam pastoor W.F. Roozen het initiatief voor een nieuwe, grotere kerk. Architect Jos Cuypers, zoon
van de bekende architect Pierre Cuypers, kreeg de opdracht
om een kerk, pastorie, schoolgebouw en onderwijzerswoning
te bouwen. De bouw van de kerk startte in 1900. Jos Cuypers
was inmiddels een samenwerking met Jan Stuyt aangegaan en
beiden hebben waarschijnlijk aan het ontwerp gewerkt. De
nieuwe kerk is opgetrokken in een latere, sobere variant van de
neogotiek met invloeden van het neoromaans. Zo hebben de
zijbeuken gotische spitsbooggewelven en heeft het middenschip een romaans houten tongewelf dat rijk gedecoreerd is.

Kasteel Oud-Poelgeest
heet iedereen van harte welkom!

Thema

RK Willibrordkerk gezien vanaf de
Rhijngeesterstraatweg rond 1900.

symbolen
& iconen

Beleef een rondleiding door het kasteel en
geniet aan de kasteelbar van een drankje en een hapje.
Daarnaast zijn er tal van leuke activiteiten voor jong en oud.
Zondag 11 september 2016 12.00-17.00 uur

Geeft uw evenement kleur!
Kasteel-Oud Poelgeest
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Thema

Het groen van Oegstgeest
Kirsten Bouman

Iconen van groene parels zijn ook te vinden in
het gemeente groen. Sommige van deze juweeltjes
zijn nog niet zo lang geleden geplant. Andere staan
al bijna een eeuw zoals de prachtige allee van recht
oprijzende monumentale zomereiken (Quercus
robur) langs de Rhijngeesterstraatweg. Deze van
oudsher natuurlijk verhoogde zandweg, een
strandwal door eens het moerassige estuarium van
de Rijn, heeft hiermee de statuur van letterlijk een
eeuwenoude weg.
Een groene parel in wording zijn de zuilvormige
Iepen (Ulmus Columella) rondom De Verhalenverteller in het Irispark. Deze ‘iepziekte resistente’
iepen zijn meer dan 10 jaar geleden aangeplant, op de toen nieuwgevormde heuvel om zo de historische plaats van de voormalige
middeleeuwse burcht te visualiseren.
Of de dubbele rij zomereiken (Quercus robur) op de Hofdijck,
alweer een halve eeuw oud. Geplant in de jaren ’60 op de plaats
waar ook werkelijk een verhoogde dijk liep. Aan het begin hiervan,
tegenover de Lijtweg, staan solitair een paar monumentale Kaukasische vleugelnoten (Pterocarya fraxinifolia) met brede kruinen van
grote gevederde bladeren en gevleugelde nootachtige zaden
hangend aan een lange spil, waarnaar de naam verwijst.
Prachtig is het groenicoon in de Oudenhoflaan. Daar staan

mooie Katsurabomen (Cercidiphyllum japoni
cum).
Deze van oorsprong Japanse bomen worden ook
wel de “Hartjes- of Koekjes” bomen genoemd. Het
dunne blad heeft de vorm van een hartje en geurt
naar koekjes. In het gebied van herkomst is deze
soort bedreigd.
In het najaar zijn in het Hofbrouckerpark prachtige
herfstkleuren te aanschouwen van een groep Moerascypressen (Taxodium distichum). Oorspronkelijk
afkomstig uit Florida, Noord-Amerika, maar al een
paar honderd jaar geleden ingevoerd in WestEuropa. Ondanks dat het conifeerachtige bomen zijn,
verliezen zij in het najaar al hun loof. Kenmerkend aan
deze bomen is dat zij luchtwortels kunnen maken waardoor zij zich in
moerassig gebied letterlijk staande weten te houden.
Ook de Amerikaanse Gombomen (Liquidambar styraciflua) in
de Marelaan kleuren in de herfst prachtig rood. Van deze bomen
wordt, in het gebied van herkomst, styraxhars gewonnen. Het
bewerkte sap is een ingrediënt voor parfums en medicijnen. Deze
bomen zijn ook aangeplant rondom het parkeerplein bij Ommevoort
en zullen ieder jaar meer uitgroeien tot een mooie groene (in herfst
een rode) omlijsting van de wekelijkse markt.
Het vele groen van Oegstgeest is een aansprekend icoon met
een enorme diversiteit: een ware Hortus Botanicus.
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Bos van Wijckerslooth
Margreet Wesseling

een aangrenzend weiland. Zocher tekende een
‘slingervijver’ achter het huis, bochtige paden en
veel moestuinen. Tijdens de aanleg zijn vermoedelijk
veel van de bijzondere bomen van grootvader Van
Royen gesneuveld, want daar is niets meer van
terug te vinden. Slechts de noordelijke helft van het
ontwerp werd aangelegd; het weiland bleef nog
even weiland. Tot het geheel in bezit kwam van
bisschop Van Wijkerslooth. De bisschop was ook
een bomenliefhebber en in zijn tijd zal het weiland
zijn beplant met eikenlanen, een beukenlaan en
enkele solitaire beuken. En die zijn er nu nog.
Eeuwenlang was het landgoed privébezit, maar
in 1948 kwam daar een einde aan. De gemeente
werd eigenaar en het bos werd een openbaar
wandelbos. Het was ook een prachtige plaats voor het verzetsmonument dat een jaar later midden in het bos werd opgericht. Het
indrukwekkende bouwwerk van Jonkman, opgetrokken uit graniet
en baksteen, met het stoere bronzen beeld van Nouwens wordt
omringd door hoge eiken.
Een oase van rust in een druk dorp. Je kunt er nog wel een
bakker of een professor tegenkomen, maar de kans op een bisschop
is vrij klein.

Bos van Wijckerslooth.

Een echt bos midden in ons dorp: monumentale
bomen én een rijke historie. Goed begaanbare
wandelpaden, maar ook spannende sluippaadjes.
Een bakker met een herberg, baljuws, een
dominee, geleerde professoren, een rooms katholieke bisschop die ook nog baron was, en zusters
uit Roosendaal hebben allemaal op deze plaats
gewoond en gewandeld.
Professor Adriaan van Royen, directeur van
de Leidse Hortus Botanicus, legde halverwege de
achttiende eeuw de basis van dit bos. Zijn vrouw
erfde in 1745 de buitenplaats van haar vader en Van
Royen had een passie: verzamelen van uitheemse
planten en bomen. De tuin van de familie Van Royen
was niet zo groot als het bos nu. Vanzelfsprekend
waren er moestuinen en fruitbomen, maar daarnaast kweekte Van
Royen bijzondere kruiden en veel bolgewassen. Hij was trots op
zijn eiken en iepen, linden en platanen, zijn notenbomen en op een
tulpenboom: de Liriodendron tulipifera. Het landgoed, dat Duinzigt
werd genoemd, bleef lang in de familie: men kocht er steeds een
stukje grond bij.
Cypriana van Lelyveld-van Royen, de kleindochter van Adriaan,
erfde de buitenplaats in 1803. De Engelse landschapsstijl kwam in
de mode en Cypriana gaf opdracht aan tuinarchitect J.D. Zocher sr.
om een ontwerp te maken voor de ‘ouderwetse’ tuin, samen met

Margreet Wesseling is auteur van Bos van Wijckerslooth te Oegstgeest, biografie van een bos.
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Jaagpad 1-7

5

Tolhuys

Terrein toegankelijk

Bouwjaar 1657
Het Oegsgeester Tolhuys is mogelijk een ontwerp van de Leidse
stadwerklieden Pieter Jansz van Noort en Herbert Cornelisz
van Duyvenvlucht. Voor de tolgaarder en zijn familie is in de
loop van de tijd het huis uitgebreid met een achterhuis en een
stal. Na de recente restauratie kwam de voordeur weer op zijn
oorspronkelijk plek, aan de waterkant.
De eerste 50 jaar stond bij het Tolhuys (1657) waarschijnlijk een
eenvoudig hek of slagboom. Het huidige tolhek staat op het

jaagpad en dateert uit 1701. De bouw van het hek was destijds
een kostbare aangelegenheid waar een steenhouwer, een
metselaar, een loodgieter, een smid en een ‘kladschilder’ bij
betrokken waren. Op de tolpalen van het Oegstgeester Tolhuis
staan de wapens van Leiden en Haarlem.
Het Tolhuys en tolhek zijn in 2006 gerestaureerd. Zo ook het
uithangbordje met de vroeger geldende tolprijzen voor het
passerende scheepvaartverkeer.
Bron: M. Smitsloo-de Graaff, Tussen Tol en Trekvaart, 2007.

Tolhuys vanaf de Haarlemmertrekvaart gezien.

route
Oud-Oegstgeest
Oegstgeest: dorp vol villa’s en landhuizen
zoals J.A. Knetemann, M. Laurentius, Reineveld en Wilms, A.F. de
Rooij en J. Witsenburg bouwden hier landhuizen en villa’s.
Het Prins Hendrikpark dat uit de Prins Hendriklaan en de
Julianalaan bestaat, was rond 1920 grotendeels volgebouwd.
De bekende Leidse architect H.J. Jesse had het stratenpatroon
Luchtfoto van de villaparken rond 1930.

Deze route voert langs een aantal villa’s en landhuizen die
iconen zijn voor het villadorp Oegstgeest dat in de eerste helft
van de twintigste eeuw tot stand kwam. Van oudsher vestigden
rijke stedelingen uit Leiden zich in Oegstgeest in buitens zoals de
kastelen Endegeest en Oud-Poelgeest en enkele landhuizen. Rond
1900 kwam dit buiten wonen ook voor de middenklasse binnen
handbereik. Er werden zogenaamde villaparken aangelegd die
door een spoorweg- of tramverbinding op korte reisafstand van de
stad waren gesitueerd. In een groene, parkachtige setting met een
gebogen wegenpatroon werden woonhuizen gebouwd. Door het
groene en waterrijke karakter werden deze uitbreidingen villaparken
genoemd. Vaak werden ze ontwikkeld door particuliere exploitatiemaatschappijen.
Zo ook in Oegstgeest. Als eerste werd vanaf 1898 het Wilhelminapark volgebouwd. H.W. Rubenkamp, eigenaar van de gelijknamige rijtuig- en wagenmakerij aan de Geverstraat en wethouder
voor de Roomsch-Katholieke Staatspartij (1919-1932), richtte in 1912
de “NV Bouwgrond Exploitatie Maatschappij Prins Hendrik” op.
Hiermee ontwikkelde hij bouwplannen voor het gebied ten noorden
van de De Kempenaerstraat. Plaatselijke architecten en aannemers
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ontworpen en bouwde er ook enkele villa’s. Aansluitend op het
Prins Hendrikpark is het Julianapark, het gebied tussen de Julianalaan
en de Nassaulaan ontwikkeld en in de periode 1920-1940 vrijwel
geheel tot stand gekomen. Vervolgens is vanaf de jaren dertig
het Oranjepark gerealiseerd. Dit park heeft een meer rechthoekig
stratenpatroon dat rondom de gronden van de boerderij Terweeweg
33 is ontworpen. Na de Tweede Wereldoorlog zijn de laatste villa’s
langs de Hofdijck gebouwd, o.a. van de bekende architecten
G. Rietveld en W.M. Dudok.

Mauritslaan 12

6

Regenboogkerk

Open

Bouwjaar 1934, architect A.T. Kraan

De Regenboogkerk gezien vanuit de
Julianalaan rond 1958.

Plattegrond uit de informatiefolder voor de verkoop van de
kavels van het Prins Hendrikpark.

In 1934 is de kerk aan de Mauritslaan in gebruik genomen
door de Gereformeerde kerk te Oegstgeest. Deze kerk is
gebouwd ter vervanging van het kleine kerkgebouw, Willem
de Zwijgerlaan 1. De plaatselijke architect A.T. Kraan (zie ook
Terweeweg 106) maakte het ontwerp. De strakke geometrische
vormen, uitgevoerd in rode baksteen gevels voorzien van
vlechtingen, de smalle, verticaal samengestelde vensters en de
steile, hoge daken met de spitse dakruiter op de kruising, zijn
kenmerkend voor de late vorm van de Amsterdamse School.
Het interieur was oorspronkelijke ontworpen in dezelfde stijl,
maar is in 1975 aangepast waarbij veel van de oorspronkelijke
elementen zijn verdwenen. In 1994 kreeg de kerk de naam
Regenboogkerk. Na het ontstaan van de Protestantse Kerk
Oegstgeest is in 2006 het interieur opnieuw gewijzigd ten
gunste van multifunctioneel gebruik.

Frederik Hendriklaan 3

7

Villa Simon Thomas

Open

Bouwjaar 1926, architect J.A. Knetemann

De Oegstgeester architect Johan August Knetemann bouwde
verschillende villa’s in Oud-Oegstgeest, waaronder Nassaulaan
1 en Nassaulaan 29-31-33. Hij woonde zelf ook in Oegstgeest,
op de Mauritslaan 8. Opdrachtgever was de heer K. Simon
Thomas (1896-1962), wethouder van financien en onderwijs. De
villa ligt aan de noordzijde van de centrale vijver van het Julianapark. Samen met de andere villa’s vormt het een markante
plek in Oegstgeest. Het is ontworpen in een expressionistische
landhuisstijl die voortkwam uit de Amsterdamse School. De

vormentaal van het expressionisme werd vooral ontleend aan
natuurvormen zoals scherpe vormen van kristal en welvende
vormen van schelpen. In de villabouw zijn vooral de welvende
vormen toegepast, met name in de rieten kappen. Knetemann
combineerde expressionistische vormen met historische
bouwkunst: als metselverband paste hij het oudhollandse
Vlaams verband toe. Hierbij wordt een strek (de lange zijde
van een baksteen) afgewisseld door een kop (de korte zijde
van een baksteen).

De kapvorm van Frederik Hendriklaan 3 is typerend voor
het expressionisme van de jaren twintig.

19

20
route Oud-Oegstgeest

Koninginnelaan 15

A

Willem de Zwijgerlaan 18

Onder ’t Stroodak

B

In ’t Zonneke

Bouwjaar 1929, architect W.C. Hamdorff 			

Wouter Christiaan Hamdorff (1890-1965) was autodidact en
bouwde aanvankelijk veel atelierwoningen en villa’s in zijn
geboorteplaats Laren en omstreken, als ook Het Singermuseum
(1953-1956). Ook ontwierp hij interieurs voor passagiersschepen
als de Rijndam van de Holland-Amerika Lijn. In Oegstgeest
bouwde hij op een prominente plek aan de vijver van het Julianapark voor D. Vermeulen een landhuis dat geïnspireerd was op
de vormen van een Gooische boerderij waar de dakvorm met
wolfseind (afgeschuind einde van een zadeldak) gedekt met riet,
en de gepotdekselde houten geveldelen typerend zijn.

Ook deze villa is ontworpen door W.C. Hamdorff uit Laren.
Hamdorff behoorde tot de Larense School, een variant op
het expressionisme met invloeden van de lokale Gooische
bouwkunst en de Engelse landhuisstijl. In ’t Zonneke zijn
elementen van de Engelse landhuisstijl te herkennen: centraal in
het huis ligt een Hall en de woonkamer heeft een zogenaamde
Inglenook, een ingebouwde zithoek bij de haard. Ingle
betekent “bij het vuur” en nook betekent “hoek”.

Hofdijck 40

Laan van Alkemade 5

Onder ’t Stroodak gezien van de eendenvijver
in het Julianapark rond 1926.

In ’t Zonneke, Willem de Zwijgerlaan 18. In 1929 gebouwd
naar ontwerp van W.C. Hamdorff.

Bouwjaar 1924, architect W.C. Hamdorff

8

Huis Mulder

Open

9

Tuinhuis familie Koningsveld Open

Bouwjaar 1958, architect G.Th. Rietveld, i.s.m. Meulenbelt

Bouwjaar 2015, architectenbureau USE architects

De architect van deze villa is een van de bekendste moderne
architecten van Nederland: Gerrit Rietveld (1888-1964) uit
Utrecht. Huis Mulder is daarmee een van de villa-iconen van
Oegstgeest. Het is een van de latere werken van Rietveld die
begon als meubelmaker (van o.a. de Rietveldstoel) en zich
vervolgens ontwikkelde tot architect. Hij was lid van de Nederlandse kunstenaarsgroep De Stijl. De architectuur van De Stijl
ging uit van een functionalistisch ontwerp zonder ornamenten,
decoratie en gebogen lijnen. Deze kenmerken zijn ook in Huis
Mulder te herkennen. Het is opgebouwd uit in elkaar schuivende rechthoekige volumes die zijn afgedekt door een plat
dek met brede overstek.

Architectenbureau USE uit Utrecht ontwierp, ter vervanging
van een bestaande garage en schuur, een ‘tuinhuis’. In
overeenstemming met de wensen van de opdrachtgever
met betrekking tot gebruik en beleving is de architectuur van
het tuinhuis bijzonder aansprekend. Het tuinhuis, gemaakt
van zink en hout, is uit een ander materiaal opgetrokken dan
het hoofdgebouw op hetzelfde perceel. Met een voorkeur
voor vriendelijke en pure materialen en vormen is een geheel
ontstaan dat vanzelfsprekend is, alsof het er altijd al was.
Daglicht, uitzicht en doorzichten spelen een grote rol in hun
gebouwen.
Tuinhuis, Laan van Alkemade 5. Ontwerp van USE
architects uit 2015.

Huis Mulder net na gereedkoming van de bouw in 1958.
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Hofbrouckerlaan 54

10

Villa Tromp

Warmonderweg 4
Tuin open

C

Zonnebloem

Bouwjaar 1920, architect H.J. Jesse

In 1951, aan het eind van zijn loopbaan ontwierp architect
Willem Marinus Dudok (1884-1974) dit woonhuis voor prof.
dr. Solco W. Tromp en zijn vrouw Mieke. De woonhuizen van
Dudok kenmerken zich in deze periode door wit gekeimde
bakstenen muren op een donkere plint.
Dudok was een buitenbeentje in de Nederlandse architectuur.
In april 1913 startte hij zijn loopbaan als architect in Leiden
en ontwierp hij bruggen en scholen. Als directeur publieke
werken van Hilversum ontwierp Dudok het raadhuis, onbetwist
hoogtepunt van zijn omvangrijke carrière en van de 20ste
eeuwse architectuur in Nederland. Dudok ontwikkelde een
eigen stijl met elementen uit het modernisme, traditionalisme
en Amsterdamse School.

Landhuis Zonnebloem is ontworpen door de Leidse architect
H.J. Jesse (1860-1943). Deze had zijn opleiding genoten aan de
Polytechnische School in Delft, de voorloper van de Technische
Universiteit Delft. Jesse bouwde veel in Leiden, Oegstgeest
en Katwijk en in opeenvolgende stijlen. Beginnend met de
neogotiek en neorenaissance ging hij vanaf begin 1900 onder
invloed van H.P. Berlage in een rationalistische stijl ontwerpen.
De kenmerken van het rationalisme zijn terug te vinden in
landhuis Zonnebloem: sober schoonmetselwerk met weinig
ornamenten en het laten zien van het dragende karakter van
muren, bogen en pijlers. De loggia met een uitkragend balkon
van siermetselwerk doet weer enigszins expressionistisch aan.
Het is een van de eerste huizen van Jesse met een rietenkap.
Jesse bouwde het landhuis in opdracht van P.J. van Hoeken jr.
uit Jutfaas.
Zonnebloem, Warmonderweg 4.
Ontwerp van H.J. Jesse uit 1920.

Villa Tromp, Hofbrouckerlaan 54. Ontworpen
door W.M. Dudok in 1951.

Bouwjaar 1951, architect W.M. Dudok

Warmonderweg 2

11

Cultuurhuis De Paulus

Open

Bouwjaar 1931, architect F.B. Jantzen

De Pauluskerk in 1939,
ontworpen door F.B. Jantzen in 1931.

Hendrika Elisabeth Drost kocht in 1928 een stuk land achter
haar huis op de hoek van de Leidsestraat met de Warmonderweg (Leidsestraatweg 16). Zij schonk het aan de Nederlands
Hervormde Gemeente in Oegstgeest om een extra kerk, naast
het bestaande Groene Kerkje, te bouwen. In 1931 kwam de
Pauluskerk gereed naar een ontwerp van architect F.B. Jantzen
uit Amsterdam. De kerk is ontworpen in een strakke variant van
het expressionisme met invloeden van de Haagse School en
de architect W.M. Dudok (zie Hofbrouckerlaan 54). Jantzen
maakte een compositie waarin het verticale en horizontale in
balans met elkaar zijn. Typerend zijn het steile dak gedekt met
romaanse pannen, de rechthoekige uitbouwen met elk zeven
vensters gescheiden door verticale muurdammen en de ranke
vierkante klokkentoren. Ook in het interieur is deze bouwstijl
doorgezet, waardoor het gebouw echt een Gesamtkunstwerk
genoemd kan worden. Heel fraai zijn de kleurrijke glas-in-lood
vensters die van binnenuit het beste te zien zijn. De kerk kreeg
enkele jaren geleden een nieuwe bestemming als cultureel
centrum De Paulus.
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Leidsestraatweg 16

D

Villa Leidsestraatweg

Leidsestraatweg 11

12

Zendingshuis

Terrein toegankelijk

Prentbriefkaart van de Leidsestraatweg van rond 1920.
In 1912 gebouwd naar een ontwerp van W. Fontein.

Bouwjaar 1912, architect W. Fontein

Bouwjaar 1915, architect J. Stuivinga

Deze villa ligt op een markante plek in Oegstgeest: op het
kruispunt van de Leidsestraatweg met de Warmonderweg. Hier
lieten de gezusters Johanna en Hendrika Elisabeth Dost in 1912
een woonhuis bouwen naar ontwerp van de Leidse architect W.
Fontein (1864-1949). De domineesdochters waren actief in het
onderwijs en liefdadigheid in Leiden. Hendrika Elisabeth was in
Oegstgeest opdrachtgeefster voor de bouw van de Pauluskerk
(Warmonderweg 2) die letterlijk in haar eigen achtertuin werd
gebouwd. Fontein was een vriend van H.J. Jesse en zij hadden
in de periode 1903-1910 een samenwerkingsverband. Deze
villa is ontworpen in een rationalistische chaletstijl met een
brede overstekende kap met een goot op houten klossen en
decoratief houtwerk in de topgevels.

In opdracht van het Nederlands Zendeling-Genootschap en de
Utrechtse Zendings Vereeniging maakte architect Jan Stuivinga
uit Zeist het ontwerp voor het grote complex voor de zendingsopleiding bestaande uit een school- annex administratiegebouw,
twee directeurswoningen (zie Leidsestraatweg 10 en 13) en een
dubbele dienstwoning (zie De Kempenaerstraat 38-40).
Jan Stuivinga (1881-1962) had samen met zijn broer Theo een
bureau in Zeist en werkte vooral in Utrecht. Het bureau werkte
in een historiserende stijl. Dit was een internationale stijl die
traditie en historische stijlmotieven combineerde met moderne
constructiemethoden. De tuin werd aangelegd naar een
ontwerp van tuinarchitectenbureau Copijn uit Groenekan. Het
Zendingshuis werd op 19 september 1917 officieel geopend.
In december 1999 sloot het Zendingshuis de deuren en
kreeg het een herbestemming als appartementencomplex.
Het achterste bouwdeel werd gesloopt en vervangen door
nieuwbouw, Nieuwgeest (2002) die is ontworpen door OIII
architecten uit Amsterdam. De entree van het hoofdgebouw
van het Zendingshuis is gewijzigd in een onderdoorgang. De
ruimte eromheen kreeg de naam Hendrik Kraemerpark naar
de zendeling en taalkundige Hendrik Kraemer (1888-1965) die
betrokken was bij de vernieuwingsbeweging van de Nederlands Hervormde Kerk.

Luchtfoto van het terrein van het Zendingshuis uit 1956.
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Terweeweg 2

13

E

Directeurswoningen

Bouwjaar 1915, architect J.A. Stuivinga

Als poortgebouwen aan weerszijden van de toegang naar
het terrein van het voormalige Zendingshuis, tegenwoordig
Hendrik Kraemerpark geheten, ontwierp architect J. Stuivinga
uit Zeist twee identieke, gespiegelde directeurswoningen.
Ook deze panden zijn opgetrokken in een nieuw historiserende stijl. Deze stijl wordt ook wel Um 1800-stijl genoemd,
als er sprake is van Duitse invloeden, zoals hier het geval is.
Kenmerkend zijn de hoge geknikte daken die ook wel mansardekappen worden genoemd.

Open

Dankzij een artikel van het Witte Weekblad uit 2004 is op basis
van een paar zwartwit foto’s de volgende reconstructie te
maken van de geschiedenis van het pand. Volgens gegevens
stond er al in 1355 een herberg op de plaats van het huidige
pand. De herberg droeg de naam De Voscuyl vanwege het feit
dat men in de omgeving vossen ving in een kuil. In 1517 is de
herberg verwoest en weer opgebouwd. Lange tijd is er sprake
van een herberg en een boerenbedrijf. In 1926 steken twee
jongemannen de handen uit de mouwen: de een legt een tuin
aan in Engelse landschapsstijl. De ander start in het pand een
theeschenkerij onder de naam De Beukenhof vanwege de drie
eeuwen oude beuk in het midden van de tuin. Vanaf 1948 krijgt
het pand zijn huidige uiterlijk en sinds april 2016 wordt het
restaurant Villa Beukenhof genoemd.

Foto tuin Villa Beukenhof met eeuwenoude boom.

Het bouwvolume achter het hoofdgebouw van het Zendingshuis is in 2002 vervangen door
nieuwbouw met appartementen. De entree van het Zendingshuis is gewijzigd in een onderdoorgang.

Leidsestraatweg 10 en13

Villa Beukenhof

Foto van een van de directeurswoningen
van het Zendingshuis uit 1917.

27

28
route Oud-Oegstgeest

De Kempenaerstraat 38-40

F

Terweeweg 106

Tuin- en timmermanswoning

G

Gevers-Deutz-Terweeschool

Bouwjaar 1915, architect J.A. Stuivinga

Bouwjaar 1928-1930, architect A.T. Kraan

Een minder opvallende onderdeel van het door Stuivinga
ontworpen complex van het voormalige Zendingshuis (zie
Leidsestraat 10 en13) is de dubbele dienstwoning aan de
De Kempenaerstraat. De woningen waren bedoeld voor de
timmerman en tuinman. Deze kleinere dienstwoningen zijn
meer geïnspireerd door de Engelse cottagestijl met de kap met
lange dakvlakken tot op 1 meter van de grond en wolfseind.
Recent is de uitbouw aan de rechterzijde die dezelfde kapvorm
heeft als de hoofdvorm.

Midden in Oud-Oegstgeest bouwde de Oegstgeester architect
A.T. Kraan dit markante schoolgebouw. Het pand heeft een
horizontale geleding met plastische vormen die aansluiten
bij de stijl van zakelijk expressionisme (zie Pauluskerk).
Kenmerkend is de verticale middenpartij die bekroond wordt
door een uitkijktoren. Deze vormentaal komt ook terug in de
plattegrond die de vorm heeft van een vliegtuig.

Foto uit 1935 van de Gevers-Deutz-Terweeschool,
in 1928-1930 gebouwd door A.T. Kraan.

Tuin- en timmermanswoning van het
Zendingshuis, De Kempenaerstraat 38-40.

route
Nieuw-Rhijngeest
Nieuw-Rhijngeest: een symbool van het
moderne Oegstgeester wonen
en zijn schepen. Er zijn twee bijzondere gebouwen: Het Dok en
Corpus. Naast de veelsoortige woningen kent de wijk een fietspadennetwerk en straks een fietsbrug naar de wijk Duyfrak aan de
overkant. De openbare ruimte is van Hollandschap en in nauwe
samenwerking met de gemeente ingericht.
Opvallende nieuwe villa’s
in Nieuw-Rhijngeest.

In 2002 is door de gemeente Oegstgeest besloten om tussen
de A44 en de Rijn geen bedrijventerrein aan te leggen, maar er
woningen te ontwikkelen. Onder supervisie van landschaps
architect Adriaan Geuze van Bureau West 8 is een Waterstadje aan
de Rijn ontwikkeld met ruimte voor laagbouw, appartementen,
een park, een school en water, vastgelegd in een stedenbouwkundig plan. Het plan is in de jaren daarna veranderd: minder
appartementen en geen openbaar pad meer langs de rivier.
In 2008 startte de bouw aan de Sterrenschans. Momenteel
zijn 550 woningen gereed. In totaal komen er circa 1065 huizen en
appartementen. Veel huizen liggen aan het water. Adriaan Geuze
heeft een echte Hollandse sfeer gerealiseerd. De woningen in
Nieuw-Rhijngeest passen goed bij de Oranjewijk en het Wilhelminapark. Diverse architectenbureaus zijn actief: Venster Architecten
uit Gouda, architect Van Maanen van BPD en Zeinstra Verbeek
Architecten. De straatnamen hebben een relatie met de VOC-tijd
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Rustenburgerpad 2

Basisschool/multifunctioneel 		
gebouw Het Dok
H

Bouwjaar 2014, architect Paul de Ruiter
Basisschool en multifunctioneel
gebouw Het Dok.

Masterplan Nieuw-Rhijngeest 2016

Het Dok is een multifunctioneel gebouw van de brede school
in deze nieuwe wijk, dat ook als een ontmoetingsplek voor
de buurt fungeert. Andere functies zijn kinderopvang, peuterspeelzaal, muziekschool, sportzaal en een multifunctionele
ruimte. De Ruiter had drie thema’s: frisse lucht, veel daglicht en
natuurlijke materiaal. Ook speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Hart van het gebouw is een ronde patio in directe
verbinding met het omringende groen. Veel functies zijn op
de begane grond, terwijl o.a. de sportzaal op de verdieping is
ondergebracht. De constructie is in hout uitgevoerd. De gevel
is bekleed met glazen panelen in verschillende tinten groen die
de omringende bomen reflecteren en heeft een houten plint.
Nabij Het Dok komt een klein winkelcentrum.

Willem Einthovenstraat 1

J

Corpus: Reis door de Mens

Endegeesterstraatweg 5

K

Kasteel Endegeest

Bouwjaar 2008, architect Wolbrand van der Vis

Bouwjaar 1647-1652

Het opvallende Corpus is ontworpen door Van der Vis, architectenbureau PBV uit Wassenaar. Het idee achter het medisch
educatief centrum Corpus is van Henri Remmers, samen met
veel medische specialisten. Het gebouw is 35 meter hoog,
heeft een rechthoekig volume, met op een van de hoeken een
zittend menselijk lichaam. Het belevingscentrum is gericht op
voorlichting over het menselijk lichaam en gezondheid: de
bezoeker maakt een reis door de mens, vanaf het hoofd naar de
benen. Er is ook een congrescentrum. Het gebouw is in 2008
door koningin Beatrix geopend. Naast Corpus liggen hotel
Holiday Inn en het gebouw van Avery Dennison, dat ook door
Paul de Ruiter is ontworpen. Aan de zuidkant van Nieuw-Rhijngeest ligt het park Landskroon. Dit park wordt het komende jaar
(her)ingericht en beter geschikt gemaakt voor recreatie.

De oudste vermelding van kasteel Endegeest, dat gebouwd
werd ‘op het einde van de geest’, is uit 1307. Het was
waarschijnlijk een rechthoekig gebouw. Tijdens de restauratie in
1990-93 zijn 13de eeuwse kloostermoppen gevonden. Vanwege
de dreigende belegering door de Spanjaarden in 1573 is het
op bevel van de stad Leiden gedeeltelijk afgebroken. In 1647
is het kasteel herbouwd in de stijl van het Hollands classicisme
en in 1652 zijn de twee markante hoektorens toegevoegd. Het
kasteel is o.a. aan de bekende filosoof René Descartes verhuurd
van 1641 tot 1643. Aan de buitenkant zijn de raampartijen aan
de heersende mode aangepast. In het kasteel zijn nog 17de
eeuwse balkonplafonds, een 17de eeuws cassettenplafond en
19de eeuwse papieren behangsels met mythologische jachtscènes te zien.

Kasteel Endegeest.

Corpus, in 2008 gebouwd naar een
ontwerp van Wolbrand van de Vis.
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Endegeesterstraatweg 6

Dienstwoning bij kasteel
Endegeest
14

Open
Bouwjaar 1849, restauratie 2016, architect Marcel van Dijk

15

Gemeentehuis

Open

Bouwjaar 1901-1903, architect G.J. Driessen
In 1901-1903 werd dit pand gebouwd door de gemeente
Leiden als “Sanatorium voor Zenuwlijders” Rhijngeest. De
directeur Gemeentewerken van Leiden, G.J. Driessen, ontwierp
het sanatorium en de bijbehorende directeurswoning (Rhijngeesterstraatweg 11, niet geopend). Het gebouw Rhijngeest
is een typisch voorbeeld van de chaletstijl met witgepleisterde
gevels met rode accenten en overstekende kappen met
uitgesneden of gezaagde decoratieve randen. Het gebouw
heette vanaf 1949 Jelgersmakliniek, genoemd naar de eerste
hoogleraar in de psychiatrie in Leiden, prof.dr. Gerbrandus
Jelgersma. Sinds 1999 is het pand, na een grondige restauratie
en verbouwing, het gemeentehuis.

Gemeentehuis.

Foto nu en van ongeveer 1910 van Endegeesterstraatweg 6.

Het pand dateert uit 1849 en is gebouwd door jonkheer Daniël
Théodore Gevers van Endegeest en zijn echtgenote jonkvrouw
Margaretha Johanna Deutz van Assendelft. Het is een vroeg
voorbeeld van de zogenoemde chaletstijl die vooral aan het
einde van de 19e eeuw werd toegepast bij villabouw. Het
is gebouwd als dienstwoning bij kasteel Endegeest en was
vermoedelijk bestemd voor twee gezinnen. Tijdens de periode
dat Endegeest als psychiatrische instelling fungeerde, deed
het dienst als portierswoning. De laatste 50 jaar is het pand
bewoond geweest door wijlen mevr. Marianne van der Plas die
als internist verbonden was aan Endegeest. Momenteel wordt
het pand verbouwd en uitgebreid.

Rhijngeesterstraatweg 13

Foto van het Sanatorium voor
Zenuwlijders van rond 1910.
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Psychiatrische instellingen Endegeest
en Rhijngeest
Het hoofdgebouw van het gesticht Endegeest rond 1921.
Dit pand is in 2004 gesloopt.

tarief konden worden opgenomen. Zowel Endegeest als Rhijngeest
werden in de volgende decennia steeds uitgebreid.
Van de symmetrische aanleg en de oorspronkelijke paviljoens
uit 1896 van Endegeest is niets bewaard gebleven. De meeste
panden zijn de afgelopen jaren gesloopt. De weinige gebouwen
die bewaard zijn gebleven, zijn het ontspanningsgebouw en het
ziekenpaviljoen ontworpen door G.J. Driessen in 1916. Van Rhijngeest is meer bewaard gebleven. Het sanatorium is herbestemd tot
gemeentehuis en kon hierdoor behouden blijven.

Luchtfoto uit 1948 van de terreinen van
Endegeest (middenonder) en Rhijngeest.

Bij de naam Endegeest komt bij de meeste Oegstgeestenaren behalve het kasteel direct ook de associatie met de psychiatrische kliniek naar voren. De psychiatrische instelling is in 1895
ontstaan, toen de gemeente Leiden de buitenplaats Endegeest (zie
Endegeesterstraatweg 5) aankocht om er een krankzinnigengesticht
te ontwikkelen. Sinds de Krankzinnigenwet van 1841 voldeden de
bestaande gestichten, vaak daterend uit de Middeleeuwen, wat
verpleeg- en behandelingsmogelijkheden en huisvesting betreft,
nauwelijks meer.
Op het groene landgoed werd een nieuw instituut ingericht
volgens de modernste denkbeelden die uitgingen van paviljoenbouw. In 1896 werden de eerste paviljoenen, een hoofd- en
administratiegebouw, een keukengebouw, een washuis en een
barak voor besmettelijke ziekten gebouwd. De panden die waren
opgetrokken in neorenaissance stijl, werden in een symmetrische
aanleg geplaatst die geen rekening hield met de oorspronkelijke
tuinaanleg en met de locatie van het kasteel Endegeest, maar die
met de as loodrecht op de Endegeesterstraatweg was gesitueerd.
In 1899 werd directeur G. Jelgersma benoemd tot eerste
hoogleraar psychiatrie aan de universiteit van Leiden. Op zijn
verzoek werd in 1903 het landgoed Rhijngeest (Rhijngeesterstraatweg 13) aangekocht om hier een sanatorium te bouwen, waar
patiënten zonder krankzinnigheidsverklaring voor een betaalbaar
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Plattegrond Iconen & Symbolen
Open Monumenten & Osger Weekend 2016
route Oud-Oegstgeest

1 -15: 	de genummerde locaties zijn zaterdag

route Nieuw-Rhijngeest

A-K: 	 de locaties met een letter ervoor zijn niet

en/of zondag opengesteld voor het publiek
opengesteld voor het publiek
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MET DANK!
Een weekend vol Monumenten, Iconen en Symbolen in Oegstgeest waar velen
belangeloos aan hebben meegewerkt. Aan allen die het hebben mogelijk gemaakt
om een zeer gevarieerd cultureel programma op diverse locaties aan te bieden en
eenieder te laten genieten van bijzondere activiteiten, Hartelijk dank!

Het Open Monumenten & Osger Weekend wordt georganiseerd door de Stichting Osger Support,
de Vereniging Oud Oegstgeest en de Gemeente Oegstgeest | Tekst: Vereniging Oud Oegstgeest, Stichting Osger Support |
Ontwerp: Studio Janneke Hendriks | Foto’s: Fotoarchief Gemeente Oegstgeest, Vereniging Oud Oegstgeest, Stichting Osger
Support en wijlen L. De Groot | Eindredactie: Saskia Baatenburg de Jong en Margriet Panman | Met dank aan:

