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uw STRAATNAAM VERKLAARD 

Noot : In deze rubriek worden alLeen die straatnamen behandeLd, 
die op een of andere manier samenhangen met de geschiedenis van 
Oegstgeest . 

ASSENDELFTSTRAAT 

Genoemd naar Jkvr . tJlargareiha Johanna Deutz van Assf"ndel ft 
(1807- 1895) I echtgenote van J hr . mr . D . Th . Gevers van 
Endegeest . 

Assendelft is een dorp in 
Noordholland , al vóór 1263 als 
ambachtsheerlij kheid bekend, 
en in de 15e eeuw verheven tot 
vrije heerlijkheid. Het ge 
slacht van de Heren van 
Assendelft stierf al in de 
r.liddeleeuwen uit . Door ve r 
erving ging de heerlijkheid en 
de bijbehorende titel ~ni3e 
malen over op andere geslach
t en , om in 1696 te wo r den ver
kocht aan de Amsterdamse koop
man Jean Deutz, wiens nakome
lingen zich tooiden met de 
dubbele naam Deutz van 
Assendelft. 

Uit dit geslacht stamde 
tJlargaretha Johanna • op 
6 oktober 1807 te Amsterdam 
geboren als dochter van 
Jhr . Andries Adolph Deutz van 
Assendelft , vrijheer van 
Assendelft en Assumburg , heer 
van Nootdorp, Rietschoten , 
RietwiJkeroord , Wi j k aan Duin 
en Wijk aan Zee , en zijn echt
genote Jacoba Margaretha 

Nieuws in het kort 

Boreel . Zij t rad op 28 mei 
1828 in het huwel ijk met 
Jhr . mr . Daniël Theodore 
Gevers . Vanaf 1840 woonde z i ol 
op he t kasteel r.nde~ees~ en 
vanaf 18~O was zij Vrou""'e van 
Oegstgeest en Poelgeest . Over 
haar betekenis voor dp 
Oegs tgees ter dorpsl~emeenschap 

zal worden beri cht a~. s de 
Deutzstraat aan de orde is . 

Beha 1 ve r.largare tha Johanna 
woonde in Oegstgeest ook haar 
oudere zuster 100aria Deutz van 
Assendelft , geboren op 
27 a.ugus tus 1796 op he t kas 
teel Assumburg , e n overleden 
in Oegstgeest op 29 mei 1871 . 
Zij was gehuwd met Willem 
Reinout baron van Tuyll van 
Serooskerken (1777-1864) . eer. 
Engelse officier . ZIj ' .... oonde 
op de buitenplaats Rhijngeest , 
tegenover Endegeest . Zij stond 
in Oegstgeest bekend als Lady 
de Tuyll . 

G. Schwencke 

De bovenrame n van het pand ' De Olmen' ( hoek De Kempenaer
straat/ Geversstraat) zijn onl angs ve l' vange n door originele 
(onderverdeelde) ramen . Een aanwinst voor dit enige jaren 
geleden zo fraai gerestaureerde 17e eeuwse pand. 
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IN MEMORI AM FRANS J . J . HOUPS 

Op 21 januari j l . is geheel 
onverwacht overleden rrans 
J .J. Houps in de leeftijd van 
65 jaar . 
Na de oprichtingsvergadering 
van de Vereniging Oud 
Oegstgeest in september 1987 
meldde hij zich onmiddellijk 
aan om assistentie te verlenen 
bij het inventariseren van ma 
teriaal betreffende ons dorp . 
'>let zijn ervaring al s archiva
ris bij de Rijksuniversitei t 
Leiden heeft hij een plan ge
maakt, dat beoogde het mate
riaal te catalogiseren. Zel f 
heeft hi j op vakkundige wijze 
een aanva ng gemaakt met het 
inrichten van een kaartsys
teem , met benulp waarvan reeds 
een groot aantal publicaties 
betreffende (oud) Oegstgeest 
is geregistreerd . 
Met veel werklust en enthou
siasme was hij betrokken bij 
de organisa tie van de ten
toonstelling , die in de raads
zaal van het gemeentehuis werd 

TOEVALLIG GEVONDEN 

Mr . Johannes de Soete 
ingekomen op 02-07-1667 

F' . J . J . Houps 

gehouden ter gelegenheid van 
Monumentendag 1988 , alsook bi j 
de voo rbereidingen voor de re
cente activiteiten in het ka
der van ~'onumentendag 1989 
(Kasteel Oud Poelgeest) . 
Wij verliezen in hem een ac 
tief lid , dat steeds veel be
langstelling toonde voor het 
wel en wee van de Vereniging. 
Hij ruste in vrede . 

M. fehmers - Schlatmann 

met attestatie van Hoogmade d . d . 28- 05- 1667 (folio 15) 
overleden op 12- 04-1694 

Uit: ' t Register der Ledematen der Gemeij n te Jesu Christi tot 
Oestgeest ' t zedert het Jaer Duijsen t Zes Hondert twee- en 
sestigh' 

Bert Driessen 
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IN GESPREK MET • 

Bert Driessen en ondergetekende luisterden op 7 februari jl . 
naar het verhaal van Neeltje Suzanne Georgette Rasser-van 
Nieuwkoop (geb . 1924) en haar broer Leendert César van Nieuwkoop 
(geb . 1931) . Hun grootvader was ondermeer koster van het Groene 
Kerkje , en hun vader had (na een escapade naar Frankrijk) aan de 
Geversstraat een bedrijf vocr huurwagens, waar destijds ook de 
eerste ambulance- wagen van Oegstgeest haar intrede deed . Dit be
drijf was gevestigd in een pand bezijden de plaats waar thans 
het benzinestation van Taxaco staat (het gedeelte dat ' De Pen' 
heette , genoemd naar het vroegere pennemakershuis j e l . Naast de 
familie Van Nieuwkoop was de delicatesenwinkel van Brinkman , die 
gespecialiseerd was in Indische kruiden . Nu spreken wij van de 
'Brinkman ' -locatie , die - zoals u in de Oegstgeester Courant 
hebt kunnen lezen - door sloop wordt bedreigd. 

De koster 
Kosterswoning Groene Kerkje 

staat naast de ingang van zijn woning . Rechts 
de jonge Aldert Pieter van Nieuwkoop 

(vermoedelijk 1916) 
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De Bijdorplaan - eens een 
oprijlaan 
Mevrouw N. S . G. Rasser- van 
Nieuwkoop ' .... oont in de Bijdorp
laan . " Vroeger was di t een op
rijlaan" , weet zi j te vertel
len. " Die l eidde naar het 
grote t uindersbedri jf van Kees 
van Grieken , waar voordien een 
boerenbedrij f was." 
Nu is er een nieuwbouwwijk , 
die het predikaat 'nieuw' al 
lang verloren heeft . Er kan 
veel gebeuren in een mensenle
ven , zoals blijkt uit de ver 
halen van mevrouw Rasser en de 
heer Van Nieuwkoop . 

Grootvade r bouwde zijn eigen 
kosterswoning 
Grootvader Leendert van 
Nieuwk oop (geb . 1876 ) was niet 
alleen koster van het Groene 
Ke rkje . Hij had ook een aanne
mersbedrijf, was begrafpnis 
ondernemer , verzekeringsagent , 
e n beheerde de pennningen van 
de IJsclub . Als aannemer was 
hij - samen met Van der Voet , 
di e de tekeningen maakte 
verantwoordelijk voor de bou' .... 
van de kosterswoning bij het 
Groene Kerkje , zoals wi j die 
thans nog kenne n . Leendert van 
Nieuwkoop kosterde van 1908 
toL 1948 , en heeft in die ja
ren heel wat meegemaakt; zijn 
kle i nkinderen we ten hierover 
- dee ls door overlevering en 
deels uit eigen herinnering 
nog veel te vertellen . 

Een zoon met streken 
De vader van Neeltje en 
Leendert , Aldert Pieter van 
Nieuwk oop , werd geboren in 
1901. Al op jonge leeftijd 
moest hij zijn vader helpen in 
de kerk. Zo vulde hij als 
kleine jongen op zondag de 
stoven , want de grote po t 
kachel bezorgde de kerkgangers 
geen warme voeten . Aldert van 
Niewkoop stopte in de stoven 
van sommige dametjes wat 
plukjes haar , met als gevo l g 
dat er langzaam enige rook-

ontwikkeling ontstond. De da
mes , die beducht waren voor 
brand , maar toch geen opschud
ding wilden veroorzaken , trok
ken angstig de rokken steeds 
hoger oP . terwijl de kleine 
Aldert van Nieuwkoop daar 
vanaf de ga ler ij op neerkeek 
en er veel plezier in had . 
Toen hij groter werd, had 
Aldert maar één wens: hij 
wilde bij de marine . r.laar kos 
ter/aannemer/verzekeringsagent 
Van Nieuwkoop vond dat geen 
goede toekomst voor zijn zoon . 
"Mijn grootvader vond dat' te 
gewoon ', die had heel andere 
plannen", vertelt mevrouw 
Rasser . "Hi j liet op de hoek 
van de De Kempenaerstraat en 
de Koninginnelaan een groot 
pand bouwen . Nu is daar de 

1916 

" .. 

De door zoon Aldert Pieter versmade 
winkel op de hoek van de 

De Kempe nae r straat en de Koninginnelaan 
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rijwi elhandel van Van Hulst 
geves tigd. Daarvoo r werden er 
ook fietsen verkoch t , door 
Roest , en dáárvoor doo r 
Ove rvlie t . Het was d e bedoe 
l i ng da t mi j n vade r daar des
tij ds een ri j wi e lhandel z ou 
vestigen . He t was kort na de 
e ers t e wer e ldoorlog , e n de 
f i e ts was in o pkomst . " 
r.1aa r Alder t wi lde g e en ri j 
wielhandel ; h ij wi lde b ij de 
marine . Omda t vaders wi l nog 
we t wa s i n d i e j aren , zag 
Alde r t maa r één o p loss i ng . Hi j 
ver t r ok, e n ves t i g d e zi c h in 
Frankri j k . 

Met een Franse vrouw terug 
naar Nederland 
De carriè r e van Al de r t v a n 
Ni eu wkoo p in Fra nkrij k begon 
met het kurken v a n fl essen ! 
Spoed ig e chter kwa m h ij te 
werken i n e en mach inef a brie k 
je , waa r het he m goed b e viel . 
Hi j k' .... a m voo r het ee r st i n 
aan r a king me t a u to ' s , e n ook 
me t een ambulance-wa gen, waar 
hi j bi j zonde r van o nder de in
druk was . Hij ma ak t e óók ken 
n i s me t de zus t er van zi j n 
baas , waar h ij evene ens zéér 
van onde r de indruk k wam . 
Ald e r t van Nieuwko op t r ouwde 
haar, en keerde l a t er met zi j n 
Franse echtgeno t e en doch t er 
Neeltje ( onze g a s t vro uw! ) te
rug naar Oegstgees t . Zijn moe
der had veel v e rdrie t gehad 
van zi j n vertrek , en dokter 
Timmermans was hierdoo r in die 
jaren een ge r ege lde g as t in de 
kosterswon i ng. Deze i n 
Oegstgeest toenterti jd zo g e 
liefde h u isar t s schreef Alde rt 
een brief: " als je de d ood van 
je moeder nie t op j e ge weten 
wi l t hebben , kom da n terug 
naar Nederland". En zo ge
schiedde . 

Bedrijvigheid aan de 
Geversstraat 
" Als je zo graag wat met 
a u to's wil , dan moet dat 
maar" , zei grootvader Van 
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Ni e uwkoop toen . De eerste 
wag ens van zoo n Alder t werden 
ti j deli j k ' ges t ald' bi j Jan 
Kamsteeg , waar he t b edri j f van 
Van Nieuwkoop al ope r a ti o z:eel 
werd vóó~ zi J n eig en ruimte 
aan d e Ge versstraa t 2 ( door 
v e rnummer ing later 83) ge r eed 
was. I n 1927 v e rrees h e t pand ; 

het stond op de plaats , waa r 
voorheen een slageri j was ge
vestigd . De huurauto 's (toen
tertijd altijd met c hauffeur ) 
en tax i ' s van Aldert van 
Nie uwkoop wa r en al spoedig een 
l ust voor he t oog . Dankzi j hem 
deed de eerste Oegstgees Ler 
ambulance-wagen haar intrede ; 
met massieve wiel en , misschien 
niet z o comfortabel , maar 
toch . 
In 1928 betrok d e fami 1 ie Van 
Nie uwk oop de woning aan ne 
Geversstraa t , waar i n 1931 
z oon Leendert (onze gastheer ) 
geboren werd . De Franse moeder 
van Neeltje e n Leendert had 
het met haar buren goed ~~_ 
t r o ffen . In 1929 kwam er in 
het pand Geversstraat 81 een 
comestibles-winkel , gespecia
liseerd in Indische kruiden . 
Hier i n winkelden de broers 
Jaap en Nel is Brinkman . en hun 
z uste r Cathrien . Zij kwamen 
u i t België . " J uffro uw BrinKman 
sprak ook frans", vertelt me
vrouw Ras s e r , " dat was VOOl' 

mi j n moeder heel plezierig." 
De Brinkmannen woonden op nr . 
79 , en hadd~n achter het huis 
een kleine koffi ebranderi j . 

Onzekere toekoms t 
Brinkman-locatie 
De pa nden Ge versstraat 79 en 
8 1 staan e r nog . Ze zijn leeg , 
en z ien er ve r waar l oosd uit . 
Door d e winkelpUi , die v e r 
moed e l ij k dateert uit 1920 , 
lij k t het alsof de pa nden nie t 
bij z o nder z ijn . Maar wie het 
poor tje aan de Terweeweg door
loopt , e n aan de a chterzijde 
k ij k t , ko mt tot de ontdekking 
dat e r we l iets b ijzonders 
s t a at , i ets dat z o ' n k leine 



Luxe Autoverhuur - het pand van Van Nieuwkoop aan de Geversstraat 
(begi n dertiger jaren ) 

300 jaar geleden gebouwd moet 
zijn . Het voortbestaan van de 
pand jes wo rdt bedreigd . Zij 
zijn verkocht aan Erica 
Behee r . 

Het Goene Kerk je en de oorl og 
Terug naar de verhalen van 
Neeltje en Leendert , die door 
het kosterschap van grootvader 
veel in en om het Groene Kerk
je hebben vertoe fd. Zij kennen 
de namen van de mensen die in 
de omgev ing woonden, zoals Jan 
Juffermans , de familie 
Breedijk , de familie Van Rijn , 

Jan Zandbergen, en de families 
Lagas en Oudshoorn . 
Reeds in het begin van de 
tweede wereld-oorlog kregen 
Nederlandse militairen een 
onderkomen in de kerk. Zij 
lagen in hoofdzaak in het 
koor, maar ook wel verder in 
de kerk . Stro lag er op de 
grond , weten Neeltje en 
Leendert zich te herinneren . 
Grootvader had het er druk 
mee . 
In de oorlog werd de brug bij 
de kerk opgeblazen . I n de 
boerderij van Van Rijn waren 
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Duitsers i ngekwartierd . 
Leendert herinnert zich nog 
dat er in 1944 tegenover het 
Groene Kerk j e e en Engels 
vliegtuig neerstortte . Hi j was 
e r b ij! Een Engels vliegtuig 
beschoot Duitse auto ' s , en een 
ander Engels vli egtuig vloog 
door de be schieting heen , e n 
werd geraak t . Ee n mevrouw uit 
Den Haag , die op weg was naar 
de Haarlemmermeer voor voed
sel , raakte gewond . Zij we rd 
b inne ngedragen in he t huis va n 
Juffe rmans . Daar is zi j over
leden . Twee Engelse piloten 
werden begraven op het ke rkho f 
van het Groene Kerk je . 
Leendert citeert de woorden 
die de Duitse l eger p r ed ikan t 
sprak bij het g r af : "Wenn Sie 
tod sind , sind Sie unse r e 
Freunde" . Het was een plech
tige begrafeni s . De Engelsen 
waren tenslotte gesneuveld in 
de strijd . Daarom werden zi j 
rne t res pect behandeld. 
Dr ie Duitse ze lfmoordenaars 
waren op ee n hoekj e achteraf 
begraven . Zonde r mili ~aire 

eer . Drie kruisen , helemaal 

apar t . Zel f moor denaars ver
dienden gee n respec t . 

Oud Oegstgeest he rleefde 
We spraken met broer en zus 
Van Nieuwkoop nog over veel 
meer zaken. Bert Driessen 
heeft alle verhalen op de band 
opgenomen . Lee ndert lie t ons 
een boekje zien , uit 1801 , 
waa r in is genoteer d met welke 
gaven armlastige kerkgangers 
destijds werden verbl ijd . 
Sokken , een borstrok , een 
onderbroek . We beke ken foto' s , 
waa r door het Oegstgeest uit 
het verl eden herleefde . 
Slechts enke l e drukken we 
h ierbi j af . En slechts enkel e 
verhalen zi jn op deze pagi na's 
opgeschreven. Wie al hun mate 
r iaal zou gebru i ken . zou een 
prachtig geïllustreerd boek 
kunnen maken. Maar onze op
d racht was bepe rk t: e~n ar
ti kel voor de rubri ek ' Ln ge
sprek rnet . 

Riet van Do r t 

J' t.. wr" "'- Y t<-- .L. ,;-~ ..... j ./""-,-).: .t

e ~ /I.,-5} <1.L- /t« LIG",);, .e ..... 

;b /..t./' /. ho- / ,,-

'2---- l L ""' ~j <L 

t ' w,.f'J J../' p C/l L-

71"'.6 oS 

lp J7 
e l! r W~ ... ,, · i--

/" .. t- 7.. ,, /
/ 

Uit het boekje va n de bedeling: 
een hemd , een halsdoek , een paar kouse n , 10 stuivers per 

week , aardappelen , brood , t urf , grutten e n meel 
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REACTIE 

In he t blad van de Vereniging 
Oud Oegstgeest van september 
1989 is een artikel van Riet 
van Dort verschenen over Hein 
Rubenkamp . 
Tk wil graag erkennen dat ik 
deze beschrijving met ont
roering heb gelezen . Al s 
pleegzoon van Rube nkamp 
( weduwnaar, zijn eerste vrouw 
was een meisje Driessen) kwam 
ik met mijn moeder de weduwe 
Bergmeijer in 1924 in 
Oegstgeest wonen in het inmid
dels afgebroken pand aan de 
Geversstraat 63 . Ik heb heel 
veel dierb~re herinneringen 
aan deze vader . I k begrijp 
- zeker achteraf - heel goed , 
dat mijn pleegvader zijn 
'zoon' Jan Ruhenkamp wilde 
laten noemen . Hij was zo blij 
met dat kind . Dat kind is i n-

tussen oud geworden en ik wil 
op deze plaats graag mijn dank 
en waardering uiten aan de 
schr ijfster van het artikel , 
en aan Bert Driessen , die de 
geschiedenis van de familie 
Rubenkamp heeft onderzocht . 
Tevens dank aan het bestuur 
van de Vereniging en aan Loek 
de Groot , die de foto's heeft 
verzorgd . De foto op bladzi j de 
10 geeft Hein Rubenkamp in al 
zijn kracht weer . Hij was zó 
sterk , dat hij een kind van 
12 jaar op zijn uitgestoken 
hand kon plaatsen . Geslagen 
heeft hij nooit . Dat was door 
zijn grote kracht te gevaar
lijk. Hij was in alle opzich
ten - geestelijk en lichame
lijk - groot . Op vr ijdag 
10 januari 1930 werd het 
Oranjepark officieel geopend 
en mocht ik als kleine jongen 
- 12 jaar - de schaar voor het 
doorknippen van het lin t aan 
de toenmalige burgemeester van 
Oegstgeest Van Griethuyzen 

10 januari 1930 - Openi ng Oranje- park 
De jonge man l inks is de heer J . G. Bergmeijer 
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aanbieden . Van de ze opening is 
een film voor het bioscoop
journaal gemaakt , die i n de 
archieven van de gemeente 
berust . Ik zou vee l gegevens 
kunnen ophalen uit de tijd , 
d i e ik in Oegstgeest onder 
zijn l i efdevol l e en wi jze 
leiding heb mogen beleven . Ik 
denk , dat zulks voor een blad 
van de Vereniging niet ge
schikt is . Hei.n Rubenkamp 
heeft voor zijn gemeente en 
zijn kerk hee l veel gedaan . Ik 
onderschrijf volmondig de 
woorden van de schrijver in 

DORPSSTRAAT 68 

Deze maand i s het prec i es t wee 
jaar geleden , dat slopers
handen he t historische en ka 
rakteris tieke pand Dorpsstraat 
68 bijna hadden vernietigd . 
Het was een kwestie van uren . 
Voorzieningen om de dragline 
toegang te verschaffen waren 
al getroffen . Een projectont
wikkelaar wilde op de vrijge
komen grond twee nieuwe woon
huizen realiseren . Verzet van 
de toenmalige bewoner de hee r 
W. van Werkhoven Sr . enerzijds 
en protesten van de Vereni ging 
Oud Oegstgeest anderzijds , wa
ren tot dan tevergeefs ge
weest. Maar op het allerlaat
ste moment , kwam de Gemeente 
Oegstgeest met een voor l opige 
oplossing . Een ruil tussen 
projectontwikkelaar en de 
Gemeente Oegstgeest heeft de 
s l OOp nog maar net kunnen 
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Holland Express in 1921: 
" . ... zou er ongetwijfeld e en 
voorname laan naar hem zi j n 
vernoemd in plaats van een 
kleine brug" . Eenvoudig als 
Ru benkamp a l tijd is gebleven 
zou hij - in i~der geval zijn 
zoon - al gelukkig zijn bij 
een laan zonder meer . Hij 
heeft dat zeker verdiend voor 
alles wat hij voor zijn ge
liefde Oegstgeest tot stand 
heeft gebrach t . 

J .G. Bergrneijer . 

ve rhinderen . Hierdocr kon de 
projectontwikke l aa r zijn plan 
ongestoord elders uitvoeren e n 
beginnen met de bouw van twee 
nieuwe woonhuize n aan d~ 
Haarl emmers traatweg . De heer 
G. C. P . . ~ . van Werkhoven ( 7.oon 
van de toenmalige bewone r ) 
werd - kort hierna - bereid 
gevonden het pand te kopen. 
Ee n ingrijpende restauratie 
bleek dringend noodzakelijk. 
f~et steun en medewf'rking van 
de Gemeente Oegstgeest kon 
daarmee begonnen worden in 
septembe r 1988 . l~et erg veel 
gevoel voo r historische de
tails , is he t pand zowel bin
nen als buiten fraai geres
taureerd . Het (buiten)werk is 
grotendeels uitgevoerd door de 
aannemer Ou Pric uit Leiden, 
terwijl het werk binnen voor 
het merendeel is voltooid door 
eigen werkzaamheid . In oktober 
1988 overleed helaas de heer 
W. van Werkhoven Sr. Tijdens 
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Dorpsstraat 68 - gered van de slopershamer 

de restauratie heeft de eige
naar kans gezien de slecht 
leesbare tekst op de zoge
naamde 'eerste sLeen ' te ont
cijferen . Deze werd gelegd op 
20 oktober 1888 , door Cornelia 
elara \ . .Jilhelmina Schuijt van 
Castricum , oud 14 jaar . Uit 
het bevolkingsregister van de 
Gemeente Oegstgeest blijkt , 
dat Cor nelia de dochter was 
van Henri Cornelis Schui jt van 
Castricum (oud burgemeester 
van Lisse - 1870-1888) en 
Cornelia elara Schrijver . Dit 
gezin was met zes kinderen op 
28 september 1888 vanuit Lisse 
naar Oegstgeest gekomen en 
gaan wonen op het a dres Wijk I 
nr 86 . Waar dit huis precies 
stond hebben we helaas tot nu 

toe niet kunnen achterhalen . 
In ieder geval moet het in de 
directe omgeving geweest zijn 
want het pand (Dorpsstraat 68) 
stond bekend onder Wijk 1 nr 
83a . Evenmin is duidelijk wel 
ke relatie er bestond tussen 
de familie Schuijt van 
Castricum en de eigenaar van 
de perceel grond waarop het 
huis gebouw d werd : Jhr . Scato 
Gockinga, kandidaat- notaris te 
Lisse. Deze had de smalle 
strook grond van ongeveer 
25 meter breed en 250 meter 
lang bekend onder sectie C 
nr 25 in 1884 gekocht van 
Fr eekje Ho1werda . Ook niet 
duidelijk is wie nu opdracht 
gaf het huis te bouwen en wi e 
de al l ereerste bewoners waren . 
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25 

"'To 1 --

VI 

Wel staat vast, dat op 15 no
vember 1892 Jhr . Scrato 
Gockinga - inmiddels Burge
meester van Appingedam - het 
huis met de daarachter gelegen 
grond , samen met nog een aan-

916 

(nu Sal v ialaan)-

tal in de omgeving daarvan ge 
legen stukken grond , verkoopt 
aan Antonius Dani el Schre t len, 
fabrikant te Leiden . In de 
overdrachtsakte spreekt men 
o ver "het voor eenige jaren 

32 

f!I 
I 

39 

40 

'-~_ 1------~t~r~a::a~t~'v~C~g~~---------
(nLI Dor-psstr-aat) 

(-nu nr.68) 

Verkoopkaart gebruikt b ij de openbare veiling van percelen grond 
binnen de Gemeente Oegstgeest op 15 november 1892 in 
' t Wapen van Oegstgeest' . De percelen zijn genummerd 

van 1 tlm 6 en werden alle gezamenlijk verkocht. 
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, 



nieuw gebouwd Burgermanshuis 
aan den Straatweg" . De vei l ing 
vond plaa ts in het koffiehuis 
' t Wapen van Oegstgeest ' ( nu 
hoek Geversstraat - De 
Kempenaerstraat) . Al s ver te
genwoordiger van Jhr . Gockinga 
trad op Johannes Andreas de 
Rooy , bloembollenkweker te 
Oegstgeest . Het huis was in
midde l s in huu r genomen door 
Jan de Groot geboren in 1862 
te Oegstgeest en zoon van Arie 
de Groo t die woonde in de 
' Leidsche Buur t ' (nu Ge vers
straat 9 , a annemersbedrijf 
v . d . Kamp). Deze Jan de Groot 
bewoonde het pand tot aan zijn 
overlijden in 194 5 en later 
woonde er al l een z ijn vr ouw 
die in 19~9 overleed . Op een 
vei ling in 1916 was het hu is 
met de daarachter gelegen 
grond ( 'het lange land ' i n de 
volksmond genoemd) zijn eigen
dom geworden , nadat via een 
veiling de e rfgenamen van de 
familie Schr etlen grote delen 
bloembollenland , ge l egen ten 
oosten van de Dorpsstraat had
den verkocht (waaronder ook 
'Bijdorp' ) . Jan de Gr oot was 
i n Oegstgeest een bekende 
bloembollenkweker (een van de 
velen destijds binnen de ge
meente) ; hij was ondermeer 
jarenlang lid van de vrijwil
lige brandweer , bezat een ti l 
bury met paard (zo we ten oude 
Oegstgeestenaren nog te ver
tellen ) en t r ok er vaak met 
zijn vrouw Cornelia van KasseI 
op uit . Vele jaren verschafte 
Jan de Groot inwoning aan de 
onderwijzer essen van de R. K. 
Parochieschool , zoals mejuf
frouw B. P. v . d . Werf (1898 ) en 

mej uf f r ouw E. Teeuwisse 
(1900) . Nadat Jan de Groot en 
zijn vrouw overleden waren 
werd het huis verkocht aan he t 
destijds tegenoverliggende 
bloembollenbedrijf van de 
Firma Homan , die het bestemde 
als bedrijfswoning . 
Van 1949 t o t 1962 werd he t 
pand bewoond door de fami l ie 
P . van Werkhoven . De res tau
ratie kwam gereed in maart 
1989 . Een op he t nippertje 
gered monument, waarop 
Oegstgees t nu met recht trots 
mag zi j n . 

Bert Driessen 

Uit een alarmerend bericht 'SLOOP DREIGT VOOR 
f-10NUMENTAAL PAND DORPSSTRAAT ' ( L.C . 06- 11 - 86) 

I Ni euws i n het kor t - ---------
Voor de bouw van Residence 'Alexander ' ( waar tot 1978 he t 

j
fraaie compl ex ' Curium ' stond) zijn gee n heipalen gebruikt . 
Het appartementen-compl ex wordt namelijk gebouwd op een zo
genaamde duinrug of strandwal . Bij de aanvang van he t werk is 
een en ander heel duidelijk zichtbaar geweest . 
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VAN NU NAAR TOEN 

Onder het kopje 'Endegeest/ 
Je l gersma' lazen wij in de 
Nieuwsbrief 7 van j anuari 
1990: "De V.O . O. overlegt met 
het bewonerscomité Boschgeest 
over de ontwikkelingen rond 
Endegeest. " 

Op de hier afgebeelde prent
briefkaart zien we het gebouw 
van de Jelgersma Kliniek nog 

in volle glorie, toen nog 
' Sanatorium Rhijngeest ' gehe
ten . 

De kaart is gezonden aan een 
schipper, oom van een ver
pleegster-in- opl eiding . Het 
adres luidt: "liggende te 
Apeldoorn , Apeldoornsche 
Kanaal of Grifl Kanaal" . Zou 
de kaart de "Waarde Oom en 
Tante, Neefjes en Nichtjes" 
bereikt hebben met deze sum
miere aanduiding? 

EXCURSIE LISSE OP ZATERDAG 7 APRIL 

Het is nog niet zo lang ge le
den , dat Oegstgeest nog dui 
delijk behoorde tot de Bol 
lenstreek . Ik ben zelf pas 
drieëntwintig jaar inwoner van 
Oegstgeest , maar ik heb toch 
nog meegemaakt, dat aan de 
Rhijngeesterstraatweg de hya
cinthenvelden in bloei ston
den . Op oude f oto ' s zien we 
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het huis De Grunerie te midden 
van de bollenvelden, en ook de 
Groene kerk was een generatie 
geleden nog door bollenvelden 
omri ngd . Op enkel e plaatsen in 
Oegstgeest herkennen we nog de 
vroegere bollenschuren, en in 
de onlangs afgebroken opslag
ruimten van de firma Van der 
Luyt was destijds de bo1len-



firma Homan gevestigd . 

De bloembollenteelt maakt dus 
een belangrijk onderdee l uit 
van de geschiedenis van ons 
dorp. Daarom wil de afde l ing 
Historie van onze vereniging 
de herinnering aan deze uit 
ons dorpsbestaan verdrongen 
bedrijfstak levend houden , 
onder andere door een gezamen
lijk bezoek aan het 

,'4usewf/ VOOf' da 
BZoembo llens l. !'eek 

geves tigd in een prachtig ge
res taureerd monumentaal pand 
in het har t van Lisse. Het a l 
daar tentoongestelde heeft be
trekking zowel op de cultuur
technische kanten van de 
bloembollenteelt als op de 
geschiedenis van de Bollen
streek. 

Het bezoek za l plaatsvinden 
op: 

zate!'dagmiddag 7 apI'il 

Er is een rondleidi ng voor ons 
afgesproken om 14 . 15 en 15 . 15 

uur . Wie met de bus naar Lisse 
wil gaan , kan het beste l ijn 
50 nemen , die tussen 13 . 40 en 
13 . 45 r esp . 14 . 40 en 14 . 45 
over de Warmonderweg- Laan van 
Oud- Poelgeest- Almondeweg komt ; 
deze is om 14 .06 resp . 15 . 06 
in Lisse (Hyacinthenstraat) ; 
vandaar via de Grachtweg naar 
het museum. Een andere moge
lij kheid is met 1 ijn 51 om 
13 . 30 resp . 14.30 van de 
Leidsebuurt ; men is dan om 
13 . 51 resp . 14 . 51 aan de 
Hyacinthenstraa t . 

Als het weer daartoe uitno
digt , is het natuurlijk aan
trekkel ijker om de fie ts te 
nemen . f·let een rus tig gangetje 
ben je (langs een mooie route) 
in een uurt je in Lisse , dus 
la ten we afspreken om 13 . 15 of 
14 . 15 te verzamelen bij de 
Groene kerk . 

Het museum b('schikt over een 
'coffee bar ' , toiletten, enz . , 
en is ook voor bezoekers met 
rolstoel toegankel ijk . De (ge
reduceerde) toegangsprijs is 
f 2 ,00 per persoon . 

G. Schwencke 

KASTEEL ' OUD POELGEEST ' OP 15 SEPTEMBER 1989 HEROPEND 

Hoewel de werkzaamheden van 
het vormingscentrum ' Oud 
Poelgeest ' tijdens de restau
ratie van het kasteel gewoon 
waren doorgegaan , vond op 
15 september 1989 toch een 
feestelijke ' heropening ' 
plaats . 

Door de Vereniging Oud 

Oegstgeest werd bij deze ge
legenheid een tentoonstelling 
ingericht betreffende de ge
schiedenis van het kasteel en 
zijn bewoners . De heer 
F .L. We l ter, die deze tentoon
stell i ng samenstelde , kreeg 
hiervoor de beschi kki ng over 
één van de grote zalen , de zo
genaamde Drakenzaal , ooit de 
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eetzaal van d e bewon e rs . 
Tevens werd d oor de Vereniging 
een route uitgestippe ld voor 
de bez i chtiging van de begane 
grond , eerste verdieping en 
souterrain . De bezoekers kon
den hierbij beschikken o ver 
een gidsje , waarin enige ui t 
l eg \",erd gegev en bij de vele 
bezienwaardigheden d ie men bi j 
zi j n wan de l ing door het kas 
teel kon tegenkome n, en over 
he t vroegere e n tegenwoordige 
gebruik van de verschill e nd e 
l~u imten . 

Nadat de officiële genodigden 
op 15 september spaarzaam v an 
de geb oden gelegenheid g e b r uik 
h adden gemaakt (velen gav en er 
de voorkeur aan , onder he t ge
not v an een glaasje wijn wa t 
:e babbe len met collega's of 
o ude bekenden die men had ont
mo p.t) , gingen op zaterdag 
16 september de deuren open 
voor de bevolking van 
Oe gstgee st en omstreken . Di e 
omstreken bleken zeer wijd te 
z i jn! Velen waren de zaterdag 
t e voren al op een fi etsroute 
va n de Op en- f4onumen tendag van
uit Leiden naar ' Oud 
Poe l geest ' geleid , waar zij 
het hek gesloten vonden . Een 
b o rd aan het toegangshek en 
aan de voordeur maakte mel ding 
van de komende ' open dag' . Ook 
in de pers was aandacht ge 
schonken aan de mogelij kheid 
het fraai gerestauree r de kas
tee l te g aan beki j k en . 

Terwi jl we nog bezig waren , de 
o r iginele documenten uit de 
klui s te halen en op de ten 
toonstellingsta f els uit te 
leggen, kwamen de eerste b e 
zoekers al binne n , en dat z ou 
z o doorgaan tot directeur 
P.W . C . de Vreede z even uur la
ter de deuren sloot . He t gas
t e nboek was toen door 743 per
sonen getekend , maar in de 
drukte hebben vel en dit nage
la ten, terwi jl het ook vaak 
voorkw am , dat één persoon te-
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k ende voo r he t hele gezin . We 
kunnen dus rustig stellen , dat 
meer dan duizend per80nen het 
kas teel en onze tentoonstel
ling hebben b e zocht! De gids
jes met toelich tinge n wa r e n 
dan ook al na enkele uren op . 
zodat s nel een reeks 'live' 
rondleidingen moest worden 
geïmprov iseer d . On de r dez e 
omstand igheden was het ui t er
a ard onmogelijk , t e vo ldo en 
aan het verzoek , de expli c a ti e 
ook in het DUl ts te g e v en ten 
behoeve v an een Rus s i sche b e 
z o eks ter . . We nemen a an , 
dat deze n i et s pec iaal voo r de 
g e leg enheid nanr Ned e rland WAS 

ge ko men , ev p nmin a l s d e bezoe
k e rs u i t België , l Lalië en 
Aust~ali ë , maa r h e t WQ S toch 
l e uk da t ze e r ware n ! Wie had 
tro uwens he z o eke r s uit 
Hellevoets l ui S , Cap e ll e a Id 
Ijssel , Le us d en e n Goo r ver 
wa c ht? Den Ha a g , 
Noordw i jkerho u t , en Alphe n kan 
j e al nauw e li j ks meer ~ot o nze 
omstreken rekenen , maar ook 
daar kwamen z e v andaan, cn u i t 
alle p l aatse n binnen deze 
kr ing . 

Aan veel toch '.<Iel belangste l 
lende Oegstg eesters bleek d e 
hele gebeurte nis ach t era f toch 
nog voorbijgegaan t e Zi j n: z e 
hadden het bericht n i e t ge l e 
zen , o f waren to t hun vCl~dr i et 
op die dag ve rhinde rd . 
Sommigen li e t en de kans voo r 
b ijgaan in de hoop . dat zich 
nog wel e ens zo'n g elegenheid 
zou voordoen , maar da t is zeer 
d e vraag . Het vormingscentrum 
is constan t in gebruik , en 
mocht er eens een weekend 
uitvallen , dan zal de staf 
daar waarschijnlijk dolblij 
mee zij n , en niet graag nog 
eens zo'n za terdag in t ouw 
zijn! I ..... ant daar komt he e l wat 
voor kijke n. Daarom ge v en we 
voor degenen, d i e niet geweest 
zijn , via ons tijdschrift maar 
iets van de informatie die zij 
hebben gemis t . 



Het kasteel ' Oud Poelgeest ' , 
zoals wij het nu kennen , stamt 
in zijn grondvorm uit de 17e 
ee uw . Oaarv66r heeft er op 
dezelfde plaats a l een ander 
kasteel gest~an , waarvan het 
bouwjaar onbekend is , maar dat 
in ieder geval in 1320 al be
stond . In de 16e eeuw was dit 
kasteel door vererving en 
huweHjk in het bezi L gekomen 
van cen familie De Hamal ui t 
de Zuidelijke Nederlanden . Het 
werd niet meer bewoond en 
raakte in verval . In de tijd 
van het beleg van Leiden ' .... erd 
het , zoals ~lle aanzienlijke 
gebouwen in Oegstgeest , met de 
grond gelijk gemaak t . waar
schijnli jk door dp. stad 
Leiden , om te voorkomen dat de 
Spanjaarden er een onderdak 
zouden vinden . 

In 1617 verkocht de familie De 
Hamal het landgoed met de res
t en van het kasteel aan de fa
milie Van Lockhorst . Adam van 
Lockhorst verkocht het vervo l
gens in 1644 aan een 
Amsterdams koopman van Franse 
(Hugenoten- ) afkomst: 
Constantin Sohier de 
Vermandois , die in 1645 met 
het goed werd beleend . Hij 
wilde op ' Oud Poelgeest ' een 
nieuw familiekasteel bouwen , 
mnar het duurde vele jaren 
voor de verschi !le nde moei 
lijkheden die hij op zijn weg 
vond , waren opgelost . 
Uiteindelijk was he t zijn 
dochter ~lar.ie -Cathérine . die 
in 1668 met haar man , Johann 
Rautter von Arnstein und 
Tiefensee (een officier in het 
Staatse leger) , het plan ver-

- 1"-..... ~.,.. .. 
;;.-' -.. ---- ~. -- I .. • 

Een erewacht heeft zich opgesteld ter gelegenheid van het 
huwelijk van mejuffrouw Wil link en baron Van Boetzelaer op 
31 juli 1890 . Op het vaandel : de wapens van beide families! 
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wezenlijkte . Aan hen danken we 
dus het huidige kasteel (dat 
aanvankelijk meestal 
'Arenstein' werd genoemd) , zij 
het nog zonder de beide toren
tjes , want die liet 
mr . G. Willink er twee eeuwen 
later pas opzetten . 

De familie Van Arenstein , zo
als zij in de wandeling ge
noemd werden, woonde enige 
ti jd op het kasteel , maar 
erfgenamen lieten het weer 
leegstaan, tot het in 1724 
werd verkocht aan de Leidse 
hoogleraar dr . Herman 
Boerhaave . Deze verrijk te het 
park met ta l van (voor een 
deel exotische) plantensoor
ten . Si ndsdi en is he t bezit 
doo r vererving , en la ter ook 
weer door verkoop , door vele 
handen gegaan , tot het in 1949 
werd aangekocht door de ge
meente Oegstgeest . die het 
uiteindelijk weer overdroeg 
aan de Stichting Beheer en 
Exploitat i e Oud Poelgeest. De 
meeste bewoners hebben hun 
sporen in he t gebouw achter
gelaten , in de vorm van klei 
nere of grotere verbouwingen, 
wapenschilden , wandbekleding 
of meubi l air. En voor zover 
zij zelf geen sporen hadden 
achtergelaten , bracht 
mr. Willink die alsnog wel aan 
in de vorm van wapenborden . 
f-1r . Gerrit Wil l ink , heer van 
Bennebroek, was eerst als 
huurder, later a ls eigenaar , 
de bewoner van ' Oud Poelgeest' 
gedurende de tweede helft van 
de 1ge eeuw. Hij was bl ijkbaar 
gek op familiewapens , en hij 
hing zijn huis vol met de 
fraaie wapenborden van de 
vroegere bewoners ; de borden 
hangen er nog , zij het niet 
meer op de oorspronkelijke 
plaatsen . In de entréehal , 
maar ook i n de voorgevel 
(direct boven de voordeur) 
treffen we het wapen aan van 
Poelgeest; de drie vliegende 
leeuweriken uit dit wapen 
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vinden we ook in de wind
vaantj es op de torentjes . Op 
het bovenportaal hangt een 
replica van een wapenbord , dat 
blijkens de in het Latijn 
geste lde opdracht ooit is 
aangeboden aan Constantin 
Sohier de Vermandois. Een 
zogenaamd ' alliantiewapen' van 
het echtpaar De Thoms
Boerhaave ( circa 1750 ) e n het 
familiewapen van De Thoms 
afzonderlijk hangen in de 
entréehal, het wapen van de 
familie van Leyden (circa 
1800) in de zogenaamde 
Kemenadekamer , en dat van de 
familie Van Bhemen van 
Rhemenshuijzen (1814-1822) 
weer in de hal . In de 
\'lillinkkamer ten slotte hangt 
het wapen van de familie 
\t1illink, dat eveneens (in de 
vorm van een ' alliontie·"apen' 
van het echtpaar ~'Jillink-

Wil link, eigenaren in het 
begin van onze eeuw) de voor
gevel siert (boven de raam
partij van de eerste verdie
ping) . In de kelderbar hangen 
thans de zestien kleine wapen
bordjes die in 'Nillinks tijd 
het wapensch i ld van de Van 
Leydens omringden: het zijn de 
zogenaamde kl,,'ar tieren van het 
echtpaar Van Leyden-De Thoms . 

Ook de Drakenzaal , zowel in 
he t stucwerk als in de omlijs
ting van de grote spiegel en 
de schoorsteenmantel rijk 
versierd met fantasiewapens , 
met ' draken' (eigenlijk grif
fioenen ) als schilddragers , is 
een produkt van de familie 
Willink. Veel aandacht trok 
h ier het originele gobelin 
behang, dat met grote zorg 
werd gerestaureerd . Veel be
zoekers vroegen z ich af , hoe 
deze wandbekleding zo be t rek
kelijk gaaf de oorlog (met een 
gebruik door Nede rlandse, 
Duitse e n Canadese militairen) 
was doorgekomen. Later verna
men wi j , dat de gemeente dit 
behang in de kelder van he t 



gemeentehuis in veiligheid had 
gebracht, zodat de militairen 
het met de kale rnuren hebben 
moeten doen! 

Zo hier en daar heeft rnen bij 
de restaura tie herinneringen 
aan de vroegere bewoning ge
ha ndhaafd , zoals e en gootsteen 
met pomp op het bovenportaa l 
en de badkamer van de familie 
Willink in het souter:-a in , 
benevens de kookpot voor de 
warmwa tervoorziening . Oe oude 
waterstoep boven de s lot
g rach t , waarop de keuken en de 
knechts- en meidenkame r uit
kwamen , is in e re he rsteld en 
uitgebreid met een omloop 
langs de zijgevel , waardoor de 
kelderbar bereikbaar is gewor
den voor r ols toe l en. Enkele 
voorwe r pen die bi j he t uitbag
geren van de g racht naar boven 

kwamen , zlJn in he t souterrain 
tentoongesteld . 
Al me t a l is er dus vee l te 
zien in het zo fraai geres
tau r eerde kasteel . Hopelijk 
worden spoedig fondse n gevon
den om ook de (door een omge
waaide boom zwaar beschadigde) 
16e- eeuwse waterput in de om
geving van de oude tuinmanswo
ning te restaureren . En als 
mettertijd het park door de 
zorgen van de Stiching ' lie t 
Zuidhollands Landsc hap ' i s 
t eruggebracht in de oorspron
kelijke (Engelse landschaps - ) 
stij l (een proj ec t van lange 
adem!) , zal he t alleen alom 
de en t ourage een geno t zijn, 
hier een vormingscursus te mo
gen me emaken . 

G. Schwenc ke 

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

Oegstgeest ~n heden en verleden 

Di t i s de tweede aflevering 
u i t de serie die is gebaseerd 
op de in 1988 georganiseerde 
ten toonstelling ' Ges loopte 
panden in Oegstgeest na 194 5 ' . 

GIl Op de hoek van de De 
Kempenacrstraat en de 
Regen tesse l aan stond tot 
1973 het ' Ca fé Spor t ' van 
de familie Swaak . De 
laatste eigenaar de heer 
F .H . Swaak wi st te ve r 
tellen dat het pand tus
sen 1890 en 1900 gebouwd 
we rd door zijn g r ootva
der , die i n de Jan 
Vossensteeg in Leiden een 
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wi nke lbedrijf had . De 
naam ' Sport ' is waar
schijnl ij k ontstaan door 
de contacten met ASC , 
Ajax Sportman Combinatie . 
Het bestuur van deze bin
nenkort honderdjarige , 
vereniging vergaderde al 
tijd i n ' Cafe Sport' . 
Veel Leidenaars wande lden 
' s zondags , wellicht 
langs de oude Groene 
r.lared ij k , naa r Oegstgeest 
en gebruikten in ' Ca f e 
Sport' een consumptie . Na 
de ope ning van de Le idse 
Hou t in 1931 nam het aan
ta l wande l aars toe en ge-

-



G 11 Café Sport van de familie Swaak aan de De Kempenaerstraat 
(reproductie Loek de Groot ) 

G11a Op deze plaats kwam het 'Reisburo ' 
(foto André Oele) 
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noot ' Cafe Spor t ' een 
grote populari te i t . De 
zoon van de oprichter was 
tot 1950 eigenaar . Na 
zijn overlijden werd de 
zaak gepacht door de heer 
J . C. Hankart . De zoon e n 
opvolger was destij ds 
minderjarig en moest zijn 
dienstpl icht nog vervul 
l en . t . H. Swaak ' de der
de ' had van 1962 tot 
1973 de l e iding . De ga
rage van he t café werd in 
1969 door de hee r 
A. J . Jordaans verbouwd 
tot snackbar . In 1971 
werd 'A . J . Snack ' ui tge
breid door de serre va n 
hui=e ' De Wijnstok ' ( hoek 
De Xempenaerstraatj 
I,lJar monde rweg) te ver
bouwen . 
Men i ge Oegstgeestenaa r 
za l zich nog herinneren 
dat op Si nterklaasdag 
1944 een Engelse piloot 
hangend aan een pa r achu te 
door een bovenraam ' De 
'.oJ ijnstok' binnen kwam! 

Glla Op deze foto is de nieuwe 
situatie te zien . Sinds 
1978 is in dit pand he t 
r eisbureau ' De Globe
trotters ' , onder directie 
van de heer J . G. M. 
Schohaus , geves t igd . 

Ge De statige panden aan de 
Geversstraat nrs 61 en 63 
zouden i n het begin van 
de 1ge eeuw als bl oembol 
l enbedri j f zijn gebouwd . 
Het achtergedee l te van 
het dak was bedek t met de 
Oegsgeester da kpan . Deze 
pan werd in de loop van 
de vor ige eeuw ve rvaar
digd in de Oegsgeester 
pannenfabriek . Deze 
fabr iek stond tot 1943 
ten zuiden va n het 
Va lkenbur gerveerpad 
tegenover de gemeente 
Valkenburg en werd op 

last van de Duitsers 
afgebroken omdat men ten 
behoeve van het vl i egveld 
Valkenburg een ruim 
s chootsveld wilde hebben . 
De fraai e Oegsgeester 
dan pan (zie afb . ) gaf in 

Oegstgeest er platte pan , zoa ls 
deze in de studieboeken 

voorkomt 

de praktij k pr obl emen e n 
in 1914 werd de productie 
gestaakt . Geversstraat 
61 - 63 waren voor zove r 
bekend de l aatste huizen 
die door de Oegsgeester 
pa n werden bedekt . Enkele 
pannen z i jn bewaard ge
bleven . De meest bekende 
eige naar v~n deze huizen 
was ongetwijfeld de heer 
H. W. Rubenkamp , die hier 
tot zijn overlijden in 
1937 woonde . He in 
Rube nkamp . voormalig smid 
en wagenmaker , was van 
1919 tot 1932 wethouder 
in Oegstgeest . Rubenkamp 
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GS Geversstraat nrs . 6 1 en 63 met Oegstgeester dakpannen 
(reproductie Loek de Groot) 

GBa Aan het nieuwe ' Eigen Haard ' we r den bepaalde eisen ges~eld 
( f oto Andr é Dele) 

... • ---==~. 
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woonde met z1Jn gezin op 
nummer 63 . De beneden
verdieping bes~ond uit 
enkele woonkame r s , een 
serre , een grote keuken 
en bijkeuke n . I n de keu
ken waren t wee ~ege l
tableaux aangebracht: een 
groot tableau boven de 
schouw stel de een zonsop
gang met haan voor ; een 
klei ner een kanarie i n 
een kooi . Beide tableaux 
zijn bewaard gebleven . De 
benedenverdiep ing van 
nummer 61 deed dienst a l s 
kantoor van de Bouwgrond 
Exploi tnt1e Maatschap pij 
' Prins Hendrik '. waarvan 
Rubenkamp di r ecteur was . 
De familie Col lee woonde 
boven het kantoor i de 
heer Col lee was de boek
houde r van de zaak . De in 
1921 opgerichte maat
schappij 'Prins Hendrik ' 
hield zich bezig met de 
aan- en verkoop van bol 
len- en teelgrond in het 
gebied tussen de Gevers
straat/Rhijngeester
straatweg , de \t/aldeck 
Pyrmontlaan en de De 
Kempenaerstraat . I n dit 
gedeelte van Oegstgeest 
werden onder andere het 
Prins He ndrikpark en het 
J ulianapark aange l egd en 
bebouwd . I n 1930 werd de 
Rube nkampbr ug (die l oopt 
van het Van 
Griethuysenp l ei n naar de 
Louise de Coligny l aan) 
officieel geopend. I n de 
jaren dat Rubenkamp in de 
Geversstraat woonde hoor
de bij het huis een 1/4 
hectare grond . De s i e r 
en moestui n was bijzonder 
fraai aangelegd door Leen 
van der Pu tten, die later 
de tuin van ' De Beuken
hof ' heeft on t worpen. het 
moet aan de Ge versstraat 
een ware lusthof z ij n ge
weest me t veel f r uit
bomen , waaronder een 

moerbeiboom , die om de 
t wee jaar met veer tig li
te r ossebl oed werd ' ge
voed ' ! De weduwe van He i n 
Rubenkam p bl ee f tot 1955 
i n het huis wonen . Nadien 
hebben de panden onderdak 
gebode n aan f<la ke l aa r dij 
' Eigen Haard ' . 

GBa I n 1985 moesten de panden 
wegens verzakk ing worden 
a f gebroken . Aan de gevel 
'1an het nieuwe gebouw 
stelde de gemeen te zekere 
voorwaarden omdat de 
Gever sstr aat het ge zicht 
van Oegstgeest is . 
Desondanks zal in de zeer 
nabije toekomst deze 
pl aats ontsierd worden . 
De parkeerstr 00k voor dit 
gebouw gaat fungere n als 
losplaats voor vracht
auto ' s . 

Tot zover deze afleve
ri ng . Wij zouden bij zon
de r bli j z 1Jn met aan
vull ende in f orma tie . De 
vo l gende keer zal de hoek 
De Kempenaerstraat/ 
Ter ' .... e eweg , waar t egen
woordig de passage is , 
aan de orde komen . 
I nl ich ti ngen over de si 
tuatie zijn van harte 
we lkom . 

IJl . A . E. Fehme r s - Schla tmann 
Van Assendelftstraat 15 
23A2 AR OEGSTGEEST 
Tel: 071- 15 47 83 

1. De l e - Kap 
Nas s aul aan 21 
234 1 EB OEGSTGE EST 
Tel: 071-15 58 6A 
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Bronnen : 
Het dorp Oegstgeest, een 
verzameling artikelen over de 
geschiedenis van Oegstgeest , 
geschre ven door mr. B. C. van 
Krieken, De Oegstgeester 
dakpan, p 107111. 

Uit het archief gelicht : 

FEEST I N OEGSTGEEST 

In de notulen van het Plaatse
l ij k Bestuur is het volgende 
verslag te vinden : 

Dingsdag den 21 maar t 1815 . 

Zoo hebben zich des middags ie 
12 upen in het Raadhz4is vep
gaderd , de President en de Le
den van den Raad dezer Gemeen
te , benevens de Secretaris, 
waarop na het l,uiden der kl,ok 
door den President uit een der 
vengs ters van het Raadhuis is 
aj'gekondigt de ProcLamatie 
waarbij l-liL l,em den Ie denkt 
aan te nemen de titel en 
waardigheid van Koning der 
Nederlanden ... .. ... . 

Vervol,gens heej't zich het 
Gemeentebestuur geëscor t eerd 
door een detachement van den 
Landstorm , met sl,aande trom en 
voorafgegaan van den Bode en 
VeLdwachter , begeven naar de 
Herberg De Roode Leeuw i n het 
Dorp; al,waar' de beide 
compagnien van den Landstorm 
dezer Gemeente in parade 
geschaard stonden . Nadat het 
bestuur voor' het front van de 
gewapende magt gepasseer'd was, 
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Onderzoek famil iegeschiedenis 
van Rubenkamp door Ber t 
Driessen. 
De heren F.H . Swaak , 
A. J . Jordaans . en 
mr . J . G. Bergmeijer . 

is hetzeLve getreden in de 
gY'oote voorkameJ' van geme Lde 
herberg . .. . . . . , !Jaarn~ de 
President uit het midde l,s te 
vengstey' van het huis de voor
ze ide ProcLamatie nogmaaLs 
heeft voopgeLezen , hetweLk zoo 
door de Regeer ing en de Land
storm a Ls door' de vergade1'de 
menigte is beantwoord me T; een 
he'1"haa Ld ge1'oep van "Leve de 
Koning der Nederlanden!" 
VervoLgens heeft de Landsto~m 
in behoorLijke orde Vaar' de 
Regeering gedefiLeerd , en is 
daarna in de meergemel,de her
berg op eenige verver'schingen 
onthaaLd: terwijl aan de offi
cieren door de Regeering een 
Dêjeuné is gzgeeven . [-lijders 
is deze dag in betamelijke 
vreugde doo1'gebrach t , z i jnde 
des avonds onder' anderen het 
Raadhuis geil,lumineerd ge 
weest . 

Carla de Glopper 



VAN HET BESTUUR 

I. OVERLEG MET DE FRACTIES 
Op 10 februari vond het ge
bruikelijke halfjaarlijkse 
overleg met vertegenwoordigers 
van de raadsfracties plaats . 
De VVD was aanwezig , de PvdA 
afwezig met kennisgeving . Van 
de andere fracties werd helaas 
niets vernomen . Jammer . 

Aan de hand van een tevoren 
toegestuurde agenda werden de 
volgende punten besproken: 
1 . Brinkman-locatie: 

Er dient een sloop- en 
kapvergunningsstelsel te 
komen . Geen sloop van de 
Brinkman- locatie vóór de 
monumentencommissie advies 
heeft kunnen uitbrengen . 
Géén herhaling van Gevers
state ; dus geen bebouwing 
in strijd met de Structuur
schets . 

2. Locatie Van den Ameele: 
[dem o Er dienen voor ..... aarden 
gesteld te worden aan pro
jectontwikkelaars, zodat 
zij niet met massale bouw
olannen kun nen komen. 

3 . Ontkoppeling Commissie 
Openbare Werken/monumente n
commissie: 
De Commissie Openbare Wer
ken dient ontkoppeld te 
worden van de monumenten
commissie . De voorzitter 
(wethouder Kohlbeck) van 
beide commissies dient door 
de Raad gevraagd te worden 
naar de stand van zaken met 
betrekking tot de monumen
tenlijst en monumente ncom
missie . 

4 . Endegeesterla an en Kwaak
l aan : 
Het historisch karakter van 
de Endegeesterlaan en de 
Kwaaklaan dient niet ten 
offer te vallen aan overbo
dige herindelings- en be
stratingsplannen . 

5 . Endegeesterstraatweg: 
Asfaltering van de 
Endegeesterstraatweg ter 
hoogte van Endegeest en 
Rhijngeest wordt afgewezen 
in verband met het histo
risch karakter van de weg 
en de aantasti ng van het 

Geen sloop van de Brinkman- locatie vóór de monumentencommissie 
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wortelbestand van de laan
bomen . 

6. Poelgeest: 
Partijen (Gemeente en vor
mingscentrum ) dienen con
t r actuee l vast te leggen 
dat Poelgeest na de sloop 
(over ui terlij k 10 jaar) 
van Metamorphose word t 
herbebost. 

VOO en vertegenwoordigers van 
de VVD zaten vrij .... ·el geheel op 
één li j n. Hoopvol! 

11. BRIEVEN AAN G.S. 
In brieve n van de VOO aan het 
College van Gedepu teerde 
Staten werd onder de aandacht 
gebracht dat het plan voor de 
bebouwing van de hoek Oo r ps
straat-Kennedylaan (met ver
legging van de rooilijn) niet 
door de GemeenLe gepubliceerd 
is , dat het plan Geversstate 
in strijd is met hel Struc 
t uu rp l an Oegstgeest en ten
slotte dat het plan Endegeest 
in strijd is met het Struc
tuurplan Zuid- Holland West . 

111. VERZOEK AAN DE GEMEENTE
RAAD 
Aan de Gemeenteraad werd e en 
brief gestuu rd met de dr i n
gende vraag de monumentencom
missie in te schakelen bij de 

advies heeft kunnen uitbrengen . 
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plannen met betrekking tot de 
Brinkman- locatie . 
Bedrijvigheid met uitstralend 
effect naar het land van 
Bremmer en he t bos van 
Endegeest ( denk een het ver
vallen plan verlengde Te rwee
weg) dient geweerd te worden . 

IV. LEDENVERGADERING 
De ledenvergadering van de VOO 
vi ndt plaats op 10 april a . S. 
Ee n convocaat wordt tezijner
lij d aan de leden van de Ver
eniging toegezonden . Na de 
vergadering houdt de heer 
F .W. van Ooststroom (geboren 
in Oegstgeest) een lezing met 
dia's over de boerderij 
aquarellen van de bekende 
Rotterdamse architect 
J . Verheul 02'.n . (1860 - 1948) , 
die tussen 1922 en 19115 we r den 
gemaakt. Een deel van de le
zing za l worden toegespitst op 
de aquarellen die Verheul 
maak te in Oegstgeest en om·· 
geving . 

V. JAARMARKT 
Op de jaarmarkt in de De 
Kempenaerstraat (5 mei a.s . ) 
zal de VOO zich presenteren 
met een eigen kraam . He t is de 
be doel ing aandacht te vragen 
voor monumentenzor g in 
Oegstgeest, terwijl getracht 
zal worden het ledenaantal van 
de Vereniging uit te breiden . 
Een extra attractie is de 
aanwezigheid van de Leidse 
prentbriefkaarten- e xpert de 
heer S . Floor . Van 9 . 00 tot 
17 .00 uur kun t u uw oude 
pre ntbriefkaarten door hem 
la ten taxe r en . Ook is ruil van 
pren t briefkaarten mogelijk , 
omdat de heer Floor dubbe le 
exemplar en in zijn collectie 
hee ft . 

(afgesloten 17 f e bruari 1990) 


