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uw STRAATNAAM VERKLAARD 

Noot : In deze r'ubriek worden aZl.een die straatnamen behandeld. 
die op de een of andere mani er samenhangen met de geschiedenis 
van Oegstgeest . 

ALMONDEWEG 

Genoemd naar Philips van Almonde (1655- 1711) , be woner van de 
hofstede " Haaswij k" . 

Philips van Almonde werd op 29 
december 1644 te Brielle gebo
ren . Na een opleiding voor de 
zeedienst . werd hij als luite
nant geplaatst op het schip 
van zi j n oom kapitein 
Kl e idi j k . Tot kapitein bevor
derd , nam hij in 1666 als be
velhebber van de Dordrecht , 
onder he t oppperbevel van 
Michiel de Ruyter , deel aan de 
Vierdaagse zeeslag . Grote roem 
verwier f hij in 1672 . He t be
vel voe r end over de Wassenaer , 
plaatste hij zijn schip tussen 
het admiraalssch ip en twee 
' branders ' , die daarop af ste
venden. Daarbij raakte een van 
de ' branders ' vast in het be
zaanswant (het touwwe r k van de 
achterste mast) van de 
Wassenaer . Met grote moed en 
inspanning gelukte het 
Almonde , dit want te kappen , 
waarna de ' brander' nutteloos 
ve rbrandend wegdreef . 
Het zelfde jaar nog werd 
Almonde bevorderd tot com
mandeur , het jaar daarop tot 
schout- bij - nacht . In die r ang 
vergezelde hij admi r aal Tr omp 
naar de kusten van Fr ankri j k 
en Spanje . In 1676 be r eikte 
het bericht ons land , dat 
vice - admiraal De Ruyter- in de 
slag bi j Syracuse was gewond 
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en dat hij een week later aan 
zijn verwondingen was over
l eden . Almonde kreeg toen de 
opdracht zich (over land) naar 
Napels te s poeden om het bevel 
over de vloot over te nemen en 
het lichaam van De Ruyter naar 
het vaderland terug te bren
gen . In 1677 o verwon hij met 
Cornelis Tromp de Zweden . 
Tien jaar later treffen we hem 
weer aan in de Middellandse 
Zee , om de koopvaarders te 
beschermen tegen de Alger ijnse 
zeerovers . In 1688 br acht hij 
de Prins van Oranje (W i lliam & 
Mary!) naar Engeland . Samen 
met de Engelsen verjaagde hij 
een Franse vloot bij Gadix , en 
voerde hi j een landing uit in 
Ierland . Tot luitenant
admiraal benoemd , trad hij met 
wisse ld succes , samen met de 
Engelse vloot , op tegen 
Frankrijk , later ook tegen 
Denem~rken . Zijn leiding bi j 
de ve rovering van de Spaanse 
Zilvervloot in 1702 maakte hem 
beroemd in heel Europa . Zijn 
laatste maritieme prestatie 
was de inname van Barcelona in 
1705 . 
De laatste jaren van zijn le
ven bracht hij door op zijn 
hofstede " Haaswijk" bui ten 
Oegstgeest , die hij in 1698 



had gekocht van de Amsterdamse 
burgemeester Je r onimus de 
Haze . Door diver se aankopen 
vergr ootte hij het erbij beho
rende grondgebied . Onder an
dere kocht hij de eendekooi in 
de polder Kleyn Proffijt , en 
in 1706 de zg . Sluyswey , het 
driehoekige stuk je land tussen 
de Pastoorswetering en de 
Rijnsburgse dijk , die tegen
woordig naar hem Almondeweg 
heet . 

Doof door het gebulder van het 
geschut , waa r aan zijn or en zo
veel jaren waren bloo t gesteld 
geweest , stierf hij op 
11 januari 1711 op "Haaswijk" . 
Hij we r d ter aarde besteld in 
de Grote of St . Catharinakerk 
in Brielle , waa r een marmeren 
graftombe nog getuigt van zijn 
roem . 

G. Schwencke 

VAN WOONHUIS TOT .••....•.. •••• ..... 

Oegs t geest i n heden en vepleden 

Inleiding 
De f ototentoonstell ing , die 
onder auspiciën van de 
Vereniging Oud Oegstgeest op 
30 april en 5 mei 1988 onder 
de ti tel "Gesloopte panden in 
Oegstgeest na 1945", te zien 
was , zal met de f oto's en 
toelichtende tekst in dit 
tijdschrift gepubliceerd 
worden . 
Ter vergelijking zal naast 
elke foto uit het verleden een 
afbeelding te zien zijn van de 
huidige situatie . De ruim 300 
bezoekers van de tentoon
stelling hebben dat vorig jaar 
niet kunnen zien . De verge
lijking van de situatie oud -
nieuw dient tevens als verdui
delijking van één van de doel
stellingen van de Vereniging : 
het bewaren van het karak
teristieke van dit (vroegere) 
dorp . 
Nadere informatie bij de 
gemeente Oegstgeest over 
gegevens betreffende de his
torische panden leerde ons , 
dat men daar niet beschikt 
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over (bouw)te keni ngen van 
panden vóór 1800 . Van wo
ningen , die na dat jaar ge
bouwd zijn is het evenmin 
zeker dat er gegevens en/of 
teken ingen ,aanwezig zijn . 
Daarom is er gebruik gemaakt 
van informatie van vr oeger e , 
nog levende bewoners van de 
betrokken panden of van gege
vens van voormalige buren of 
mensen uit de naaste omgeving . 
De in deze a fl evering getoonde 
foto ' s he bben betr ekking op de 
Rhijngeesterstraatweg en de 
voormalig Schoolstr aat , die 
liep tussen de 
Rhi jngeesterstraatweg en de 
Deutzstraat . 
Al Het hui s van de fami lie 

Marbus , die vroege r een 
klein boer e nbedri j f had . 
Daarna werd het huis be 
woond door de familie 
Koster . De uit Hoofddorp 
afkomstige heer Koster was 
met een dochter van de 
famili e Marbus gehuwd . 
Nadi en hee ft de famili e 
Wilbrink het pand be woond . 



Al Het hui s van de familie Marbus 
(reproductie Loek de Groot) 

Ala Op deze plaats kwam het politiebureau 
(foto André Oele) 
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Om dit huis heen was er 
toen een moestuin . 

Ala Op de plaats van deze 
woning is het huidige 
politiebureau gebouwd , dat 
op 29 april 1969 in ge
bruik werd genomen . De 
leilinden , die thans voor 
het politiebureau staan , 
vormen nog de enige her
innering aan de toenmalige 
si tuatie . 

A2 De hier getoonde huizen 
hebben gestaan op de hoek 
van de t hans verdwenen 
Schoolstraat en de 
Rhijngeesterstraatweg. 
Deze straathoek had als 
bijnaam " De kleine punt" . 
Van deze woningen is geen 
bouwjaar bekend , terwijl 
e r, helaas , evenmin te
keningen of foto's van het 
interieur zijn . Het witte 
huis lijkt uit de begin
jaren van de 1ge eeuw te 
stammen. Volgens een foto 
uit 1890 van de destijds 
befaamde fotograaf 
Goedeljee was de voortuin 
groter dan in later tijden 
en had deze ook bomen aan 
de straatzijde . 
In 1932 werd de voormalige 
Haagse Straatweg verbreed 
en omgedoopt tot 
Rhijngeesterstraatweg . Na 
1950 is de tuin van dit 
huis als gevolg van 
verdere wegveranderingen 
meermalen versmald en zijn 
de bomen tenslotte 
verdwenen . 
Het witte huis is O. m. 
bewoond geweest door 
Willem de Boer , die met 
zijn broers bekend was als 
makers van priester
kleding ; "goede togen
makers volgens de juiste 
snit" is ons gezegd . Na
dien was deze firma geves
tigd aan de Oude 
Rijnzichtweg . Vele oud
Oegstgeesters , tevens 
parochianen van de St . 
Willibrord- parochie , 
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zullen dat nog weten . 
Nadat de familie de Boer 
verhuisd was naar de Oude 
Rijnzichtweg , is het witte 
huis tot aan de afbraak in 
1958 door de familie Van 
der Maat bewoond . De hee r 
Van der Maat had een 
schildersbedrijf . In de 
erachter gelegen panden 
woonden ondermeer de fa 
milies Van den Berg , 
Visser en Van der Meij De 
heer Van der Meij had een 
bijzonder beroep ; hij was 
mollenvanger en zijn werk
terrein vond hij op de 
boerenerven en weilanden 
die destijds in en om 
Oegstgeest overal aanwezig 
waren. 

A2a De situatie is dramatisch 
veranderd , zeker sedert de 
bouw van het nieuwe Shell
benzinestation van het 
automobielbedrijf Van den 
Ameele in 1980. De huidige 
garages met stalling , was
bedrijf , winkel en kantoor 
van deze firma staan gro
tendeels op de plaats , 
waar vroeger de School
straat was , terwijl ook 
het aanzicht van de zijde 
van de 
Rhijngeesterstraatweg en 
de Deutzstraat ingrijpend 
is gewijzigd . 

Tot zover deze aflevering van 
een thans uiterst druk en be
drijvig gedeelte van 
Oegstgeest, dat omstreeks de 
eeuwwisseling nog een lan
delijke rust ademde en gelegen 
was in een schitterende groene 
omzoming van oude bomen , die 
de voortzetting waren van het 
in onze dagen zo fel - omstreden 
binnenduinbos van Endegeest en 
Rhijngeest 
De bescheiden toelichting bij 



A2 Hoek (verdwenen) SChoolstraat/ Rhijngeesterstraatweg , " De 
kleine punt" 
(reproductie Loek de Groot) 

A2a Hier kwam Automobielbedrijf Van den Ameele 
(foto Andrê Oele) 
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de afgedrukte foto's is moge
lijk door nadere gegevens van 
de lezers van het tijdschrift 
"Oud Oegstgeest" aan te vul
len . Wij zouden daar bi jzonder 
bli j mee zijn , want het zou 
een welkome aanvulling vormen 
op het zeer schaarse materiaal 
over het vroegere dorp 
Oegstgeest . 

M. A. E. Fehmel's- Schlatmann , 
van Assendelftstraat 15, 
2342 AR OEGSTGEEST 
Telefoon: 071 - 15 47 83 

I . Oele- Kap , 
Nassau l aan 21 , 
2341 EB OEGSTGEEST 
telefoon : 071 - 15 58 64 

OEGSTGEEST IN 1827: MEER KOEIEN DAN KINDEREN 

Net aLs nu : geen dorpskern ! 

In het gemeente-archief van 
Oegstgeest bevinden zich be
treffende de 1ge eeuw veel 
statistische opgaven inzake 
verschillende onderwerpen , 
zoals bevolking , bebouwing , 
nijverheid , volkgezondheid 
etc. 
Mettertijd , wanneer de inven
tarisatie van het oud-archief 
voltooid zal zijn , zal men dus 

een goede indruk kunnen krij
gen van de ontwikkel i ng van 
het Oegstgeest van de vorige 
eeuw . 
Om u een idee te geven van de 
grootte van Oegstgeest! 160 
jaar geleden volgen hier enke
le gegevens uit de statis
tische opgave van 1827 
Oegstgeest bestond uit vier 
wijken : 

Wijken Aantal huizen Aantal inwoners 

Kerkbuurt 

Leydsche buurt 

Hoge en Lage Morsch 

Poelgeest 

Wel werd opgemerkt , dat "onder 
het aantal huizen zijn inbe
grepen 70 onbewoonde speel
tuinen en bergplaatsen voor 
tuingereedschappen , meesten
deels nabij de stad Leijden , 
gelegen onder de wijken van de 
Hoge en de Lage Morsch en 

47 290 

39 238 

102 301 

77 250 
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Poelgeest". Verde r "bestaat 
alhier geene geaglomereerde 
bevolking alzoo er geen ei
genlijke kom van het dorp is . " 
In hetzelfde jaar 1827 wordt 
er nog een "statistiek ta
bleau" van de gemeente 
Oegstgeest en Poelgeest 
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opgemaakt . Daarin worden onder 
andere de volgende getallen 
genoemd , die niet kloppen met 
de vorige opgave , vermoedelijk 

omdat hierbij de Hoge en Lage 
Morsch (exact 102 huizen 
verschil) buiten beschouwing 
werd gelaten : 

Aantal huizen 163 

Weerbare mannen 260 
Vrouwen 266 
Kinderen 580 
Paarden 70 
Ossen/koeien 763 
Schapen 403 
Varkens 250 
Wagens (4 paarden) : 36 
Wagens ( 1 paard) 30 
Karren 23 

De verdeling van het aantal ambachtslieden gaf het volgende 
overzicht : 

9 timmerlieden 
7 metselaars 
3 klee rmakers 

5 schoenmakers 
4 smeden 
1 loodgieter 

Er waren geen looyers, zwaardvegers of koperslagers . 

Carla de Glopper . 

DAT HEETTE EEN 'TRACTATIE ' 

En dat zonder 'blijf- van-mijn- Lijf- huis ' 

In het archief van de Heerlijkheid Oegstgeest , inv . nr . 843 , Rekening 
van Huych Gael 1625/ I 27 , lazen wij dat de baljuw " hee ft noch in persoon 
gedachvaert henric (naam onleesbaar - red . ) bleycker buyten de 
Marenpoort , terzaecke dat hij opten XXII-en Juni XVI c achtentwintich 
des avonts omtrent de clocke zes uyren Aeghgen Willemsdr zijn echte 
getroude huysvrouwe binnenshuys so qualicken heeft getracteert dat zij 
genoodzeackt was d'zelve hare huysinge te verlaten , in haar bloote 
hempde te vluchten tot opten Marendijck , alwaar hij dezelve mit een 
eynde houts inde hant nageloopen heeft ende niettegenstaende zij voor 
hem op haar bloote knien lach ende zeer baat ende smeekte , hij met een 
opstinaetheyt eerst met ' t zelve ende houts verscheyden malen dapper 
geslagen ende daer naer int water gestooten heeft , vallende op haar 
lijff , brengende haer daerdeur int uyterste gevaer ende peryckel haers 
levens". 
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KASTEEL OUD POELGEEST EN MONUMENTENDAG 1989 

In Europa groeit een nieuwe traditie: de Open Monumentendag . In 
Nederland wordt deze dag gehouden op de tweede zaterdag van sep
tember . In 1989 zal dat zijn op 9 september . De Gemeente Leiden 
heeft in samenspraak met enkele omliggende gemeenten voor die 
dag een fietsroute van 35 km georganiseerd , die de deelnemers 
ook langs enkele monumenten in Oegstgeest voert . 
België en Zweden houden Monumentendag op 10 september, Frankrijk 
op 17 september en .. . . Oegstgeest zelf op 16 september . 
Dat komt omdat op 15 september de officiële opening zal plaats
vinden van het gerestaureerde Kasteel Oud Poelgeest . Die dag is 
het kasteel uitsluitend toegankelijk voor gasten , die de ope
ningsplechtigheid bijwonen . 

Zaterdag 16 september worden alle inwoners van Oegstgeest (en 
uiteraard belangstellenden uit andere gemeenten) in de gelegen
heid gesteld het kasteel èn een expositie over het kasteel te 
bezichtigen . 
De Vereniging Oud Oegstgeest en de staf van het in het kasteel 
gevestigde vormingscentrum zullen als gastheer optreden . Ook de 
Gemeente Oegstgeest heeft haar medewerking toegezegd . 

Het kasteel is aan drie zijden omgracht en stamt uit de zeven
tiende eeuw . Het bestaat uit een middenpartij met twee groten
deels aan weerszijden en aan de voorkant uitspringende vleugels , 
gebouwd op de plaats waar vroeger een middeleeuws slot stond . 

De met ui-vormige spits gedekte torentjes en de ingangspartij 
zijn de negentiende eeuwse toevoegsels . 

Met ui - vormige spits gedekte torentjes 

In het park treft u ondermeer een prachtig negentiende eeuws in
rijhek aan , een statige oprijlaan , een waterput uit 1555 , en nog 
veel meer. Voor degenen, die het park niet goed kennen, verk l ap
pen we nog niet alles. Evenmin reppen we nog over de in te rich
ten tentoonstelling. Noteert u reeds de datum: zaterdag 16 sep
tember . 

Onderafdeling Onderzoek 
Vereniging Oud Oegstgeest 
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RUBENKAMP: PROJECT- ONTWIKKELAAR AVANT LA LETTRE 

De naam van wethouder Rubenkamp lee f t in Oe gs tgeest 
alleen nog voort in een brug . Zijn geschiedenis is in 
ons dorp niet z o bekend , maar toch wel interessant . 
E4n ding staat vast : Oeg stgeest z ou er zonder 
Rubenkamp ande r s hebben uitgezien . 

Achte rgrond 
In dit artikel wordt Heinricus 
Wilhelmus (Hein) Ruhenkamp 
(1863 - 1937) voor het voet
licht gehaald . Zijn vader , 
Johannes Wilhelmus (vermoe
delijk genoemd Willem) 
Rubenkamp , werd op 19 december 
1817 geboren te Vlaardingen. 
De familie was oorspronkelijk 
uit Duitsland afkomstig. Na 
het overlijden van zijn ouders 
bleef Willem Rubenkamp tot 
1857 Vlaardingen trouw , waar 
hij als smidsknecht werkte . 
Korte tijd verbleef hij nadien 
in SChipluiden , en op 2 ja
nuari 1858 werd de toen 
40- jarige - nog ongehuwde 
Willem Rubenkamp ingeschreven 
in het Bevolkingsregister van 
de Gemeente Oegstgeest . 
Uit het registe r blijkt dat 
hij als vierde inwonende 
' smidsknecht ' gaat werken op 
de smederij van Duivensteijn 
in Wijk 1 nr . 155 (nu 
Rhijngeesterstraatweg , waar 
voorheen de smederij van 
Nouwens was gevestigd) . In 
deze - toen aloude - sme
derij was Mr . smid Dominicus 
Duivensteijn een half jaar 
tevoren o verleden . Zijn 
weduwe , de op 4 januari 1818 
in het toen geheten pand 'Den 
Ho llandsche Tuijn' (nu ' De 
Olmen ' ) geboren Johanna 
Driessen, heeft dan vier 
inwonende smidsknechten . 
Ruim acht maanden na z i jn 
komst , op 12 september 1858 , 
huwt Willem RUbenkamp met 
Johanna Driessen , en zet de 
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smederij voort . 
Uit het huwelij k van Willem 
Rubenkamp en Johanna Driessen 
worden twee kinderen geboren , 
Catharina Geertruida , en 
Henricus Wilhelmus: de Hein 
Rubenkamp, die wij t hans in de 
schijnwerper plaatsen . 

Ee n ande r e s me de rij, die door 
zoon He in wordt voortgeze t 
Uit de t e r beschikking staande 
bronnen blijkt dat Willem 
Rubenkamp , wanneer zijn 
dochter in 1880 overlijdt , 
niet meer in Wijk 1 nr. 155 
woont, maar op nr . 123 (Leidse 
Buurt). Huis en smederij 
hebben gestaan in de Deutz
straat , op de hoek van de 
Geversstraat . Ook na het over
lijden van Willem Rubenkamp in 
1887 blijven zijn vrouwen 
zijn zoon op hetzelfde adres 
gevestigd, waar zoon Hein (dan 
24 jaar) de zaak als Mr . smid 
voortzet . Hij noemt zich dan 
' Grof- hoef- en kachelsmid ' . 

Groei e n bloei van het bedrijf 
e n eervolle func ties 
Het gaat het bedrijfje goed 
voor de wind , want enige tijd 
later verkoopt Hein Rubenkamp 
ook huishoudelijke artikelen 
en landbouwgereedschappen . 
Aanvan kelijk in 1894 begonnen 
met vervaardigen en verkopen 
van rijtuigen groeit dit be
drijf snel uit tot een ' Wa
genfabriek ' , waar ongeveer 
70 man personeel werkt . 
De eerste wer e ldoorlog liet 
het bedri jf niet ongemoei d , 



want in verband met de mo
bilisatie werden er niet 
alleen herstelwerkzaamheden 
aan de voertuigen verricht , 
maar was de zogenaamde remise 
(aan de overkant van de 
Geversstraat , de latere garage 
van D' Hane) tijdelijk inge
richt als paardenstal in ver
band met de daar gelegerde 
militairen . 

In het bedrij f we rk ten ve l e 
ambachtslieden , zoa l s smeden , 
wielmakers , wagenmake r s , s t of
feerders , schilde r s , s pui te r s , 
enzovoorts . 
Bij de medewer kers van toen 
komen namen voor , die nu nog 
bekend zijn , zoals Ve r steeg , 
Vrij , Hoogerdij k , Plaizier , 
Van de r Berg , Bleijswij k , Van 
Noort en Van de r Nat ; de mees-

Hein Rubenkamp zet het bedrijf aan de Deutzstraatj hoek 
Geversstraat voort 
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I 

te personeelsleden kwamen van 
elders. 
Hein Rubenkamp kwam in 1919 in 
de Gemeenteraad voor de R.K . 
Staatspartij en werd al spoe
dig wethouder , welke functie 
hij bleef ve rvullen tot 1932 . 
Daarnaast maakte hij van 1918 
tot 1937 deel uit van het 
Kerkbestuur van R. K. Parochie 
in Oegstgeest. 

Onroer end goed 
Intussen was Rubenkamp voor
zichtig begonnen met koop en 
verkoop van onr oerend goed . 
Blijkbaar had hij daarvoor 
meer ambitie , want de wagen
makerij liet hij al in 1919 
grotendeels over aan zijn 
compagnon P.M. Soudijn . In 
1921 werd de Bouwgrond Ex-

ploitatie Maatschappi j 'Prins 
Hendrik' opgericht, waarvan 
Rubenkamp directeur werd . 
Deze maatschappij hield zich 
uitsluitend bezig met koop en 
verkoop van bollen- e n teel
land tussen de Geversstraat , 
de De Kempenaerstraat en de 
Terweeweg . Het eerste park 
(Wilhelminapark) was al rond 
1900 ontworpen en langzaam 
volgebouwd . 
Het Prins Hendrikpark en het 
Julianapark werden ontworpen 
door Willem de Rooy (als com
missaris aan de maatschappij 
verbonden ) . Bouwgrond Ex
ploitatie Maatschappij 
'Prins Hendrik' hield zich 
niet alleen bezig met de koop 
en verkoop van de nodige 
grond , maar ook met de te 

Plattegrond Prins Hendrik/Julianapark _ 1921 
met uitgegeven kavels 
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bouwen - veelal duurdere -
woningen . Het ontwerp van de 
architect behoefde goedkeuring 
van de maatschappij . Ook werd 
bepaald dat er vóór 1970 geen 
winkels mochten komen in deze 
parken . 
In het blad van 16 juli 1921 , 
geheten ' Holland Express ', een 
weekblad voor reiswezen en 
verkeer , werd door ene ' Jan 
den Bouwlustige' geschreven 
over liefhebbers van het plat
te l and , die toch graag de stad 

als verzekeringspremie tegen 
verflauwende buitenliefde na
bij willen hebben . "Welnu", zo 
lezen wij , " voor dezulken heb 
ik een woonpark gezien , dat 
aan alle wenschen voldoet . Ik 
bedoel het Prins Hendrik en 
Juliana park te Oegstgeest , 
eigendom van een N. V., onder 
directie van wethouder 
Rubenkamp , die als vurig 
verfraaier van het dorp , waar 
z~Jn wieg eens stond en hij 
zelf in blakende gezondheid 

H. W. Rubenkamp (1863-1937) 
Raadslid en wethouder Gemeente Oegstgeest (van 1919-1932) 

Lid van het R. K. Kerkbestuur (van 1918-1937) 
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In september 1983 werd dit oude pand van ' Kamsteeg ' s 
Automobielbedr i jf NV ' gesloopt . Het dateerde van begin 1900, en 
was voorheen eigendom van Jongman (bouwde voor zijn werknemers 

de huizen aan de Terweeweg tussen de De Kempenaerstraat en 
De Beukenhof) . 

Op deze plaats is ook het bedrijf van Rubenkamp gevestigd 
geweest . 

nog staat , hing 't van mij af , 
een monument je in het park 
kreeg . " En : " Men bereikt het 
park in vier minuten met de 
electrische tram vanaf het 
spoorwegstation te Leiden en 
dezelfde electrische brengt U 
naar Noordwijk , Katwijk en 
verder op . Het park zelf ligt 
onmiddellijk aan den straatweg 
Haarlem- Den Haag , Kempenaerweg 
en Terweeweg . " 
Op vrijdag 10 januari 1930 
werd het Van Griethuysenpark 
officieel geopend , waarbij 
ondermeer de onthulling 
plaatsvond van het borstbeeld 
van Burgemeester Van 
Griethuysen (door zijn doch 
ter) en de Rubenkampbrug 
(tussen het Van Griethuysen
plein en de Louise de Coligny
laan) . 

-1 3-

Begin 1931 kwam de naam v~n 
Rubenkamp en i gszins in op
spraak in verband met de aan
koop van een partij grond . 
Aanleiding was een artikel in 
een streekblad . Verschillende 
Leidse dagbladen maken echter 
op 21 oktober 1932 melding van 
het feit dat de kwestie, na 
diepgaand onderzoek , is opge
lost ; de naam Rubenkamp werd 
volledig gezuiverd . 

De oude fabriek 
Het bedrijf aan de Gevers
straat was intussen ter ziele ; 
de heer P . M. Soudijn had de 
strijd met de oprukkende auto
industrie niet kunnen volhou
den . Het pand werd ingedeeld 
in afzonderlijke werkplaatsen 
voor enige vaklieden , die 
voorheen bij het bedrijf werk-



ten. 
Aanvankelijk gebruikt Caspar i 
een deel van de locatie. Zijn 
ruimte werd nadien ingenomen 
door het carosseriebedrijf van 
Jongman. dat er tot medio 1960 
gevestigd was . Eén van de bo
venverblijven bood in de jaren 
1934- 1938 onderdak aan een mo
devakschool . 

Te n slotte 
Hein Rubenkamp schonk de 
Rooms-Katholieke kerk een op 
schaal nagebouwde Lourdesgrot 
en een doopvont met hek. Naast 
de activiteiten, die hij ten 
behoeve van de bouw van een 
fraai stukje Oegstgeest ont
plooide , was hij steeds een 
actief lid van het kerkbestuur 
van de Willibrord-parochie . 
Ruben kamp overleed op 23 au
gustus 1937 te Oegstgeest . 

Uit : 

Of de kwestie van de negatieve 
publikatie in het streekblad 
oorzaak is van het feit dat 
wethouder Rubenkamp in Oegst
geest tamelijk onbekend is 
gebleven , is moeilijk te ach
terhal en . Als het aan 'Jan den 
Bouwlustige' I schrijver van 
' Holland Express ' had gelegen , 
zou Rubenkamp meer lof zijn 
toegezwaaid , en zou er onge
twijfeld een voorname laan 
naar hem zijn vernoemd in 
plaats van een kleine brug . 
Want, zo schrijft Jan den 
Bouwlustige , "H ij (Rubenkamp) 
schijnt geen anderen harts
tocht te he bben dan de ver
fraaiing van zijn dorp . Zoo ' n 
ijveraar voor het schoone in 
natuur en architectuur zou men 
elk dorp toewenschen. 
Oegstgeest zij ~r mee gefe
liciteerd ." 

Onderzoek familiegeschiedenis van Rubenkamp door Bert Driessen 

Compilatie : 
Riet van Dort 
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EEN PAND MET EEN BIJZONDERE GESCHIEDENIS 

De Kempenaerstraat 42 

De door de Vereniging OUd Oegstgeest als ' karakteristiek ' ge
typeerde ' viLLa ' aan de De Kempenaerstraat 42 , thans bewoond 
door het kunstschilders - echtpaar de heer en mevrouw G. de Wit . 
had oorspronkeLijk een heel andere bestemming. 
Het pand is in 1921 gebouwd naar een ontwerp van architect 
H. Wilms Jr . Het villa-achtige karakter van het huis verraadt 
niets over de opdrachtgever van destijds . Alleen degene . die 
goed kijkt naar de weg- geschilderde woorden op de gevet . krijgt 
een vaag vermoeden . Met enige moeite zijn de lette1'8 'Zieken
verpleging voor alle gezindten' te onderscheiden . 

De Kempenaerstraat 42 
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De opdrachtgever en de eerste 
bewoner 
In 1921 geeft de Vereeniging 
'Ziekenverpleging voor alle 
gezindten' te Oegstgeest de 
toenter tijd in het pand 
Julianalaan I (thans gebouw 
' Taberna') gevestigde archi 
tect Wilms opdracht een ont
werp te maken voor een wijk
gebouw , van waaruit de wijk
verpleegster de zieke Oegst
geestenaren thuis zal ver
zorgen en verplegen . 
Als locatie is gekozen voor 
het nog onbebouwde stuk grond 
aan de De Kempenaerstraat , 
grenzende aan de tuinmans
woning van het Zendingshuis . 
Het 'kruisverenigingsgebouw' 
van nu heeft meestal de vorm 
van een rechthoekige doos , 
maar in 1921 is dat anders . 
Het pand zal namelijk tevens 
huisvesting bieden aan de 
wijkverpleegster en de latere 
magazijnchef met zijn gezin , 
en nadien aan de concierge en 
zijn familie . 
De eerste 'Alijkverpleegster 
arriveerde in Oegstgeest op 
13 juli 1920 . Het is de in 
Roelofarendsveen geboren 
Grietje Kreling , op dat moment 
29 jaar oud . Zij neemt , in af
wachting van het realiseren 
van de plannen voor het wijk
gebouw , haar intrek bij de 
toenmalige bekende en geliefde 
huisarts Timmermans aan het 
Wilhelminapark 36 . Dokter 
Timmermans zou borg staan voor 
de gewenste genees- en verlos
kundige hulp ten behoeve van 
het kruiswerk . 
De Vereeniging ' Ziekenver
pleging voor alJ e gezindten ' 
vraagt bij de gemeente ver
gunning aan op 19 februari 
1921 , welke reeds op 7 maart 
1921 wordt verleend . 
Wanneer het gebouwtje gereed 
is beschikt zuster Kreling 
over een voor die tijd riante 
huisvesting . Een huiskamer van 
4 . 00 x 3 . 50 m, met aangrenzend 
terras , terwijl de badkamer en 
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de keuken ook royaal van opzet 
zijn, evenals haar op de bo
venverdieping gelegen slaap
kamer . De huiskamer is zelfs 
groter dan de spreekkamer, 
terwijl de voor uitl een- ma
terialen (verplegingsartike
Jen) bedoelde bergplaats ver
houdingsgewijs bescheiden is . 
Zuster Kreling blijft drie-en
half jaar in Oegstgeest; eind 
1923 verwisselt zij ons mooie 
dorp voor het Amerikaanse 
Detroit . Het moet een hele 
verandering zijn geweest . 

De opleiding voor wijkver
leegster 
Een speciaJe opleiding voor 
wijkverpleegster is pas in 
februari 1920 voor het eerst 
gegeven; het doel hiervan is 
"de gediplomeerde ziekenver
pleegsters te onderrichten in 
alle zaken, die zij in zie
kenhuizen, waar zij hare op
leiding ontvingen, niet hebben 
geleerd en aan de kenni s waar
van de wijkverpleegster niet
temin behoefte heeft ." 1) 



Deze eerste cursus is slechts 
door vijf verpleegsters ge
volgd , zodat zuster Kreling 
vermoedelijk geen gediplomeerd 
wijkverpleegster is geweest. 
De behoefte aan een dergelijke 
opleiding wordt in di e jaren 
ook niet in breed verband er
kend . Uit een in 1923 gehouden 
enquête , gehouden onder de 
wijkverpleegsters zelf, blijkt 
dat 80 van de 224 respondenten 
een special e op l eiding niet 
nodig vinden . 2) 
Pas in 1928 wordt bij Konink
lij k Besluit een ' aantekening 
voor wijkverpleging ' inge
voerd , die all een door" gedi-
plomeerde verpleegsters na 
een opleiding van een jaar -
verkregen kan worden . 

Het wordt krapper in h e t ge
bouwtje 
De tweede wijkverpleegster is 
de uit Katwijk afkomstige 
28-jarige Clara Liera . Ook zij 
neemt haar intrek in het 
kruisgebouwtje, maar woont 
daarin samen met de eveneens 
uit Katwijk afkomstige Antonia 
Vi s , zodat de beschikbare 
ruimten over twee personen 
moeten worden verdeeld . 
Mejuffrouw Vis is pas 20 jaar, 
en zonder beroep; zij doet het 
huishoudelijk werk , sopt de 
ledikanten , maakt de onder
steken schoon , enzovoorts , 
zodat 'de zuster' zich kan 
wijden aan haar eigenlijke 
taak: het verplegen en ver
zorgen van zieken . 
Het is niet altijd vrede in de 
vreedzaam uitziende villa . De 
verdeling van werkzaamheden is 
menig keer aanleiding tot 
wrijving , reden waarom het 
bestuur van de Vereeniging 
nadien voor een andere op
lossing kiest . 
Tot februari 1927 werken en 
wonen de dames samen; dan 
scheiden zich hun wegen . 

Zuster M.T. Viëtor en d e fa
milie Ve rhoeven 
Zuster Viëtor is wat men noemt 
' een blijvertj e ' . In Amsterdam 
geboren en getogen komt zij op 
27- jarige l eeftijd als wijk
verpleegster naar Oegstgeest 
om het werk van zuster Liera 
over te nemen. In het begin 
doet ze ook het hui shoude l ijk 
werk zelf. Per 1 september 
1931 komt hieraan een einde. 
Het bestuur van de Vereeniging 
" Ziekenverpleging voor alle 
gezindten" benoemt tot maga
zijnchef de heer Jacob 
Verhoeven , afkomstig uit 
Leiden, die met zijn vro uw , 
zoon en dochter , bij zuster 
Viëtor intrekt . Het pand wordt 
hierdoor wel wat vol , rede n 
waarom in 1933 een plan tot 
verbouwing en uitbreiding 
wordt ingediend . De Ver eeni 
ging krijgt toestemming voor 
de b ouw van een houte n schuur
tje voor berging , tegen de 
achtergevel , onder de volgende 
voorwaarden: 
1) in het schuurtje mag niet 

gestookt worden ; 
2) het schuurtje moet van 

buiten groen geverfd wor
den. 3) 

Interne verbouwingen brengen 
de nodige veranderingen met 
zich mee . Zo wordt de oor
spronkelijke huiskamer van de 
zuster 'kl iniek ' en de spreek
kamer wordt 'woonkamer' . Op de 
began e g r ond worden twee extra 
kamers gecreëerd , te rwi jl de 
badkame r een plaats krijgt in 
de nieuwbouw. De Vereeniging 
beschikt nu over een ruim ma
gazijn voor verplegingsarti
kelen . 

Na d e oorlog: e en n ieuw b egin 
Zuster Viëtor overlijdt in 
1945 . 
Het wijkgebouwtje is inmiddels 
'een afdeling der Z . H. Vereni
ging Het Groene Kruis'; wijk-
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werk , geïnitieerd door zelf
standige particuliere vereni
gingen , komt steeds minder 
voor . En het motto van het 
Groene Kruis 'door allen, voor 
allen' , dat wil zeggen : zij is 
er voor alle gezindten en zo
wel voor arm als rijk , is ook 
van toepassing geweest op het 
werk van de vereniging , die in 
Oegstgeest het initiatief nam 
tot de vestiging van het wijk
werk . 
Twee nieuwe zusters vatten het 
werk aan . In 1947 neemt zuster 
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J.J . de Groot haar intrek in 
de huiskamer op de begane 
grond. In 1949 komt zuster 
Th . de Jonge de gelederen ver
sterken, zuster De Groot ver
huist naar boven en haar 
nieuwe collega bewoont de be
nedenkamer. Ze zouden twintig 
jaar met elkaar samen wonen. 
Voor de hand- en spandiensten 
van de magazijnbediende van 
weleer zijn nu concierge 
Koppier (tramconducteur) en 
zijn echtgenote verantwoorde
lijk ; hun zoon is zeevarend en 
heeft daarom gelukkig niet 
vee l ruimte nodig. De medische 
inbreng komt van de doktoren 
Hugenholtz en Varenkamp , nog 
steeds bekende namen in 
Oegstgeest. 
Na de oorlog wint de hoogtezon 
als 'therapie' in aanzien . 
wegens gebrek aan een hoogte
zon in het wijkgebouwtje gaat 
zuster De Groot wekelijks met 
34 kinderen , die in de oorlog 
veel tekort kwamen , naar het 
Psychiatrisch Ziekenhuis 
Endegeest . Daar zijn twee ka
mertjes voor de zuster met 
haar kinderen ter beschikking . 
In de ene kamer staan twee 
bedden met hoogtezonnen ; de 
andere kamer , aan de overkant 
van de gang, is kleedkamer . 
Uitkleden , de gang oversteken , 
en, hup: onder de hoogtezon . 
De TBC-patiënten vragen in de 
na-oorlogse jaren veel zorg 
van de zusters , die op de 
fiets het dorp doorkruisen . Ze 
zijn nog duidelijk herkenbaar : 
het verpleegsterskapje, de 
blauwe katoenen jurk met het 
witte schort , grijze kousen, 
en bij minder mooi weer de 
donkerblauwe gabardine regen
jas. 
Met het uitleen-materiaal in 
het magazijn is het droevig 
gesteld . De zusters beginnen 
de ledikanten te schilder en , 
om ze een enigszins fris aan
zie n te geven . Na de ledi
kanten komen de metalen 
frames , die dienen als kus-
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sensteun , aan de beurt . 
Aluminiumverf verricht won
de r en . 
Naast het gebrek aan (ruimte 
voor) een hoogtezon heeft het 
pand aan de De Kempenaerstraat 
méé r tekortkomingen . Zo is er 
behoef te aan een consul tatie
bureau voor zuigelingen , voor
heen gevestigd i n de Gemeente
school aan de Geversstraat en 
in de oorlog tijdelijk in het 
Zendingshuis . 
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We derom een ui t breiding - 1949 
In mei 1949 dient het Groene 
Kruis een verzoek tot verbouw 
en uitbreiding in vaor het 
vestigen van een consultatie
bureau . 
Het pand ondergaat een aan
zienlijke uitbreiding en ver
bouwing. Het magazijn van 1933 
wordt getransformeerd tot 
wacht- en kleedlokaal voor de 
moeders met hun babies , ter
wijl er een nieuw magazijn en 
een grote ruimte voor kinder
wagens komt . En in de ruimte 
van de arts komt de zo begeer
de hoogtezon . 
Diverse kinderartsen hebben de 
kleine Oegstgeestenaartjes be
klopt en belui sterd . De eer ste 
is mevrouw Josephus Jitta , 
zelf moeder van vijf of zes 
kinderen , die altijd wel één 
of meer kinderen meeneemt naar 
het spreekuur . Haar opvol-

Zuster De Groot kijkt uit haar 
dakraam 



ger is dokter Eltzbacher, een 
heer , terwijl mevrouw Sachs de 
laatste kinderar ts is, die in 
het gebouwtje werkt. 

veranderingen 
In 1968 gaat Het groene Kruis 
een samenwerkingsverband aan 
met het Rooms-Katholieke Wit
Gele Kruis . En in dat jaar 
neemt de familie De Wit het 
pand als woonhuis in gebru ik . 
In 1972 nemen de zusters De 
Groot en De Jonge gezamenlij k 
afsch eid ; zij gaan met pen
sioen . Een druk bezochte r e 
ceptie is illustratief voor de 
waardering , die de Oegstgees
ter bevolking heeft voor het 
door hen verrichte werk ; werk, 
dat vooral de laatste jaren op 
de ' thuisbasis' onder primi
tieve omstandigheden moest 
worden verricht . De receptie 
vindt plaats in het Gemeente
centrum, het gebouw waar het 
kruis werk nu al weer vele ja
r en een aan de eisen destijds 
aangepast onderkomen heeft. 
En in het huis aan de De 
Kempenaerstraat worden geen 
ledikanten en ruggesteunen 
meer geschilderd . In de hal 
staan nu aquare ll en . En e lders 
is er een atelier met aller
hande oli everfschilderijen . 
Want geschilderd wordt er nog 
s~eds! 

Riet van Dort 

Zuster De Jonge voor de openslaande ramen aan de zij 
Kant op de begane grond 

Bronnen 

1) Citaat uit het 'Programma 
van den aanvull i ngscursus 
voor wi j kverpleegsters ' van 
het Groene en Witte Kruis , 
1920 , blz. 98 . 

2) Harmke W. Stolk- van Delen , 
Wijkverpleging in Histo
risch Perspectief , Rodopi , 
Amste rdam - 1983 , bl z . 13 . 

3) Ve r gunning Gemeente Oegst
geest , 27 mei 1933 , archief 
gemeentehuis . 

Voorts: 
Vraaggesprek met mevrouw 
J . J . de Groot , Oegstgeest 
(voormalig wijkverpleeg
kundige) . 
Vraaggesprek met een oudere 
inwoner van Oegstgeest , die 
anoniem wenst te blijven . 
Diverse archivalia gemeen
tehuis. 
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EEN ROEREND VERZOEK 

In 1716 werd een z eker e Nicolaas de Reeder al s pas toor 
over geplaatst van Voor burg naar Oegs tgees t . Aanvankelij k was hij 
een aanhanger geweest van de Jansenistisc he stroming i n de 
Roomskatholieke ker k. Deze werd beschouwd als een af wijking van 
de offi c iële ke r kleer. Later was hij daa rop ter uggekomen , en 
sindsdien was hij een vurig bes t r ijder van de opvattingen die 
hij vroeger zelf had gekoesterd. Regelmat i g ging hij van de 
preekstoel tekeer tegen Jansenistische leringen . Daarbij 
verscheurde hij dan de Jansenistische geschr i f ten waarop hij de 
hand had kunnen leggen . 

Daarmee lijkt he t ve r zoek, 
waarove r het hier gaat . echter 
geen ve rband t e houden . Eerder 
kri jgen wij de indruk , dat 
sommigen als bij voorbaat niet 
zo ingenomen waren met zijn 
benoeming, omdat zij de voor
keur gegeven hadden aan een 
andere priester die zij per
soonlijk kenden . Hoe dit zij , 
42 gezinshoofden uit de 
parochie besloten aan hun 
ongenoegen over de benoeming 
uiting te geven door een ver
zoekschrift te sturen aan de 
Burgemeesters en regeerders 
van de Stad Leiden als Heren 
van Oegstgeest . 
Het stuk bevindt zich in het 
Gemeente-archief van Leiden 
(inv . nr . 882) . He t is niet ge
dateerd , maar ge zien de ambts
periode van de Reeder 
(1716-1727) mag men aannemen 
dat het in 1716 is geschreven . 
Alleen op het handschrift af
gaande , zou men he t vr oeger 
dateren en eerder aan het 
einde van de 17e e euw denken . 
Dat wijst erop, dat althans de 
schrijver van de brief niet 

tot de jongeren behoorde . De 
woordke us doe t ons ve rmo eden , 
dat hij meer gewend was om t e 
spreke n dan om t e s chri j ve n . 
Ik zie he t zo voor me : een 
aantal parochianen bij e lkaar , 
vrouwen zullen er ook wel bi j 
geweest zijn ; al mochten zij 
niet meetekenen , zij zullen 
best hun bijdrage hebben ge l e
verà aan de totstandkoming van 
de t ekst . Me n haalt papier, 
een inktpo t, ganzepe n e n za nd
strooier, en samen dikteren 
ze : de een dit , de ander dat, 
s oms twe e t egelijk , ze he rha
len e lkaar , en de penvoerder 
moet maar zi en hoe hi j het op 
papier krijgt! Dit was het 
r esultaat : *) 
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*) (Voor de leesbaa rheid heb 
ik enke l e komma's en punte n 
ingevoegd . In de oorsponke
lijke brief is gee n enke l 
leesteken opgenome n ; alles is 
als het ware één lange zin . ) 



"Mijne eedele agbare Heere , het 
versoek is otmoedelijck van de se 
onderstaende Naame, hoofde 
van den huise , om te hebbe 
en te versocke een sekere 
priester , te weete Jaakoobus 
de velloois, een burgers kint 
tot Leijden, sijn Moeder woone 
nde op de hooij graft in de drie 
potjes . 500 is ' t versock otmoedelijck 
aen u eedele agbar heere 
van Leijde , of je ons gelieft die 
te vergunne voor pastoor 
tot Oestgeest . oovermits 
tot Oestgeest sulcken onrust 
is onrust is onder de gemeinte 
van de katoolijcke relijsij en 
ook van Rijnsburgh en Kattick 
van wegens dese Nijclas 
de Reeder . alsoo die onse weedrparti 
voorgestelt heeft haest buite 
ons weete . waer oover wij 
versocken aen u eedele 
agbaar heere om dese 
Jakoobis de Velloois tot Leijde , 
om beter tot eendraght te 
mooge onder ons gemeynte . 
500 is 't versock van ons 
otmoedelijck en ernstelijek 
aen u eedele agber heere 
om dan beter tot eendraght 
te mooge koome . 

de Naame" 

en dan volgt een lijst van 42 
namen van hoofden van huishou
dens die het verzoeken onder
steunden . 

Ik vind het een aandoenlijke 
brief . Hoe het is afgelopen? 
Op de keerzijde vinden we de 
volgende aantekening van de 
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secretaris van Leiden: 

Oestgeest 
afgeslagen . 

G. Schwencke 


