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uw STRAATNAAM VERKLAARD 

i/oot : In deze r>ub"!'iek wOl'den alleen die s;;;]>aa";n~.'nen behG.ndeld. 
die op een of anC5!f'€ man'~e{' samenha.ngen met de geschiedenis van 
Oegsr;~ees t . 

BERLICUMSTRAAT 

Uenoemè naar de ge;:leente Û0t' li cur>l in iloord- Brabant . 

ae~Ji('um , ge]ege~ ten (zuid- ) 
oas ~en van ' z - !iercogenbosC'h I 

we:--d -::ijC:ens ce T',,:eede ·,.'ere] d
oorl og 2';;aa(' beschadigt: . Vooral 
bij het o;::rt.:KÄen van de gea] 1 l 
eerde t:roepen in de richi:inS 
van ::ijr.,egen en "rnhem , in sep
tember 1944 , liepen veel plaat
sen in lioot'd - Braoant er. Limburg 
ernsï:ige schade op cn &ingen 
vele persoonlij:-'e eigendof.lmen 
van de be·.~oners ve:-lo.en . r,a èe 
oorlog we:'den deze gemeenten 
' geadopteerd ' 000:' geueenten 
boven èe g:--ot.e rivieren , en 
',.;~rde:1 gro::e hulpacUc5 op taU\l 

VAN WOONHUIS TOT 

Oegstgeest ~n heden en ve pleden 

Dit is de derde aflevering uit 
de serie die is gebaseerd op 
de in 1988 georganiseerde ten
toonstelling ' Gesloopte panden 
in Oegstgeest na 1945' . 

G4 
Op de hoek van de De 
Kempenaerstraat/Terweeweg (De 
Kempenaerstraat 41) , waar nu 
de winkel passage is , stond 
vroeger de kruidenierswinkel 
van Van der Schrier . Op de 
foto , die dateert uit 1912 , 
staat rechts Jacob van der 

gezet: , ir, de ge~.g t 'Jan èe hul p 
ûan ?olen enzele ja~en geleden . 
3t"),1 icu;;; ... :e:-d geadop'tee.d COO!" 

üees-;'Ee~s L . Als ;-;erir,r:e:-ing aa .. 
cic ban= -.. I..:ssen beiàe gei:'lee:-. ~en 
in deze ;.>e~ioJ~ '<le:-d bij o~s 
een s~rûac naa~ Be,lic~n ge
noe,<ld , te~'.-:ijJ 'n'€ in Bed icurn 
een Ocgs tgees Cses t raa i,; aan":!'e :-
fen! 
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Schrier , gereed om er met zijn 
fiets met besteJmand op uit te 
trekken . De jonge man vóór de 
ingang is zijn oudste zoon 
Gerrit , die later tuinder zou 
worden . Van links naar rechts 
zien we zijn zusjes Annie , 
Geertje en f.1argje . Het pand , 
dat links achter zichtbaar is , 
is de achterzijde van het 
woonhuis Prins Hendriklaan 22 . 
Nadat de familie Van der 
Schrier stopte met winkelen 
bood het pand korte tijd on
derdak aan schoenmaker 



G 4 De familie Van der Schrier voor hun kruidenierswinkel 
(reproductie Loek de Groot) 

G 4a Op deze plaats kwam de Rabobank, gebouwd in 1974 
(foto André Qele) 
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Singeling en van 1932 tot de 
afbraak in 1974 aan groente
en frui thande 1 'Cal i fornia ' 
van Theodorus Dofferhoff . Zijn 
grootvader kwam uit Duitsland 
(de naam luidde oorspronkelijk 
Döfferhoff) en was in de 
Dorpsstraat een groentehandel 
begonnen . De vader van 
Theodorus bezorgde eerst nog 
met een hondekar bij klanten 
aan huis; later gebeurde dit 
met paard en wagen. Theodorus 
Dofferhoff was van jongs af 
aan werkzaam in de winkel in 
de Dorpsstraat . 
Naast de winkel , waar nu de 
Rabobank staat, had Dofferhoff 
een kruidenluin . ~r werden 
bijzondere kruiden en fruit 
Eekweekt voor de verkoop in tie 
zaak , martr voornl voor verl<oop 
aan hotels en restnUl'onts in 
de omc,eving . Uelflngrijl~e afne
mers waren ' Ue Beul<enhof ' in 
Oegstgeest , 'PCil acc ' en 'lluis 
ter Duin ' in Noorllwijk en ' De 
Kievi t ' te lI/asseMlal' . E~n de
licat.esse wa ren de Uredase 
aardbeitjes , Idein en fijn , 
die - omgeven door wingerd
bladen uit de tuin - werden 
ui tgespreid op een I<artonncn 
schaal . Dit was een uitgelezen 
werkje voor de kinderen 
Oofferhoff . Tijdens de Lweede 
wereldoorlog was de Luin ge
sloten , zodat niet aan de 
Duitse be:l.etler I<on worden ge
leverd . 

G5 
In het verlengde van de tuin 
van DOfferhoff , aan de Terwee
weg , stond tot 1974 een hout"m 
baral<. Deze bal'ak zou in de 
voriee eeuw zijn eebollwd :.11s 
quaranLaine-lnrichtine . Uit tie 
registers van de NcderJands
Hervormde en Rooms-Kuthol iel<c 
ke,'k bl ijkt dat in het jaé.lr 
1870 vee l mcnsen overleden aan 
de gevoleen van een pokken
epidemie . Het is luoeel ijk dal 
de bUt'uk is cchouwu 0111 df' 
s lachtoffers van deze epidemie 
te huisvesten . Volgens een an
dere lezing zou de barak reeds 
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in 1865 zijn gebouwd, vanwege 
de c holera-epidemie . Onderzoek 
op het gemeentehuis heefL 
hierover geen ophe ldering ver
schafl . \:Jel is komen vast te 
staaan dal de barak in 1880 
dienst deed als woonhuis . In 
de eerste wereldoorlog is de 
accommodatie gebruil<l al s 
huisvesting voor soldaten , uf 
als ziekenburak . 
De barak is zelfs verdeeld ge
weent in drie woonhuizen . De 
vroegste bewoners w<wen een 
limmermansknecht , een bl oem
bollenkweker en een rij tuie
sch i 1 del' , UOOI' e,esprekken me t 
oud-bewoners hebben wij ons 
een beeld van de situatie kun
nen vormen . Hoewel de huizen 
i n cpn pre tt iee olngev i ng 1 agen 
w<'tren ze niet bijzondel' ple
zierig om in te wonen . Zel fs 
gemeten naar de ucsC'heiden 
wensen van de vijftiger jaren , 
en daarbij de woningnood in 
aanmerkine l!.ünomen , wal'en ze 
Ideil1 en primit,ief. 1\IL EI~l 
w<'t s el" geen elecll'icit.eil; 
BitS 1 r.\lnpen zorgden VOOI' de 
verlichting. Oe sanitaire 
voorzieningen waren slecht . 
liet toilet , zonder enig 
' modern comfort ' (er wafi 
slechts een emmer , geen door
spoelbak) , bevond zich in de 
keuken . Oe keukens waren 
klein . liet waterkraantje be
vond zich eerst laag bij de 
grond ; J a ter' wel'd een gl'o Le 
kra<JO op ' normal e' hoog Le ge
maakt. Aanvankel ijk kookte men 
op petroleumstellen, loter op 
gas . Ieder huis had op de be
eane grond een kleine voor
kamer (van circt! 2m x Jm) /liet 
een bedstee en eveneens een 
kleine ach Lerkamel' . Een houLen 
trap voerde naar de zol der' , 
die diende cils slaapruirnte , 
lIier waren geen apar"te kamers 
gemaakt . Al s gevolg van de 
won ingnood hadden de gezinnen 
vaak nog i elltand inwonen! 
rlummer 7 was iets groter dan 
dt: nUllunel'S 71:.1 en "lIJ en !lrtd 
bovendien meer f'Cirnen . Achter 
de huizen was een ruime tuin 
met enkele fruitbomen, een 



G 5 De houten barak aan de Terweeweg . Op de foto kan men drie 

G 5a 

voordeuren onderscheiden . 
(reproductie Loek de Groot) 

De huidige situatie aan de Terweeweg 
(foto André Oele) 
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kippenhok en een schOllimel . In 
bet begin van 1974 is de bal'ak 
gesloopt . 

G5.::l 
In datzel fde jaar is hier . in 
aansluiting op de winkelpassa
ce en de Habobank . een nieuw 
pand veITezen . Eerst was in 
di L gebouw een kj ei ne s uper
mark L gcves ligd j tegenwoordig 
bi edt het pand onderdak aan 
makelaardij Proper . 

Ilier eindigt de derde a f] eve
ring . Ieder . di e aanvul] cnde 

Uit het archief gelicht : 

HOOG BEZOEK IN OEGSTGEEST 

In het gemeente- archief van 
Oegstgeest be vindt zich een 
circulaire van de Commissaris 
van het district Leijden . die 
op 23 juni 1814 werd ontvangen 
door de president van het 
plaatselijke bestuur alhier . 
De inhoud sprak van een op 
handen zijnde doortocht van de 
Russische tsaar door verschei
dene dorpen . onder andere door 
Oegstgeest . Enkele fraaie 
zinssneden uit deze circulaire 
willen wij u niet onthouden . 

"Daal' het aLZezints zeker 
schijnt te zijn de Verenigde 
Nederlanden vereerd zuLlen 
worden met een bezoek van 
Zijne Majesteit den Keizer 
aLLer Russen op Hoogstdeszelfs 
terugreize uit EngeLand .. . ... , 
ver langt onze geëerbiedigde 
souverein (WilLem IJ dat de 
Keizer op deszelfs doortogt 
met alLe mogelijke teekenen 
van eerbied en met dien 
Luister ontvangen worde , aLs 
aan Deszelfs Hoogverheven 
Stand toekomt .... .. , met aLle 
teekenen van gepaste vreug-
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informatie heeft , nod igen W1J 

ui t deze met ons te del en . 

rll . A . E . Fehmers-Schlalmann 
Van AssendelfLSlraat 15 
23<'12 All OEc.:S'fc.:EI::ST 
Tel : 071-15 47 83 

I . Oe l e - I{öp 
Nassau l aan 2 1 
2341 1::13 OEGSTGEEST 
Te l: 071 -1 5 58 6 4 

de . . .. . . aLs geschikt zuLLen 
zijn om op eene niet onduide
lijke wijze blijken te geven 
van den eepbied en bewonde
r ing , weLke men dezen groot 
moedigen monarch toedraagt . 
Het zaL dus noodzakeZidk ziJ'n, 
dat de geheeLe regeering Uwer 
Gemeente zich bij geZegenheid 
van de passage van dien mo
napch aan den ingang van het 
Dorp plaatse. ten einde Z.M. 
te kunnen complimenteeren , 
terwijL het klokkengelui en 
het versieren der torens en 
huizen met vLaggen en groene 
kranzen enz . kenteekenen zul 
Len moeten zidn der vreugde , 
weLke een iedereen zaL ge
voeLen van HoogstdenzeLven te 
mogen aanschouwen ". 

Nadat de datum van het bezoek 
enkele malen was verschoven , 
vond de uiteindelijke door
tocht van de tsaar plaats op 
2 juli 1814 . 

Carla de Glopper 



REACTIE 

In de februari - editie van ons 
tijdschrift werd in de rubriek 
. In gesprek met . . . . ' be
schreven hoe er een Engels 
vliegtuig neerstortte , waarvan 
de bemanning met Duitse mili 
taire eer op het kerkhof van 
het Groene Kerkje begraven 
werd . Verteld werd dat deze 
gebeurtenis zich in 1944 af
speelde . 
Dick Breedijk , vanaf 1980 in 
Oegstgeest werkzaam als bouw
kundig opzichter en lid van 
onze Vereniging (zijn grootva
der kocht aan het einde van de 
vorige eeuw de boerderij 
Haaswijk) , deelde ons echter 
mede dat de in ons tijdschrift 
vermelde beschrijving betrek
king had op verschillende ge
beurtenissen , die vermoedelijk 
in de herinnering van betrok
kenen met elkaar vermengd zijn 
geraakt . 
Hier volgen de juiste feiten : 
Het toestel , dat neerstortte 
bij het Groene Kerkje (in de 
Elsgeesterpolder, ten westen 
van de huidige A4) ..... 'as een 
Spitfire . De piloot , die hier
bij om het leven kwam , was een 

Nederlander in RAF-dienst . 
Deze gebeurtenis vond plaats 
op 13 februari 1945 . 
Eerder waren op 30 juni 1940 
twee Engelse vliegers bij het 
Groene Kerkje begraven , die 
behoorden tot de bemanning van 
de Blenheim , die op 27 jun i 
1940 bij de Valkenburgerweg 
neerkwam (vlak bij Rijnsburg) . 
Bij het ruimen van het toe
stel , op 1 juli 1940 , werd hun 
collega gevonden , die dezelfde 
dag nog begraven werd . 
Ter aanvulling zij vermeld dat 
in onze omgeving op 14 april 
1941 wederom een Blenheim 
neerstortte , namelijk bij de 
NachtegaalJaan/Stads Kweek
tuin . De drie Engelse vliegers 
van dit toestel werden op 
17 april 1941 eveneens begra
ven bij het Groene Kerkje . 
In het a r tikel we rd nog ver
meld dat de brug over het 
Oegstgeester Kanaal nabij de 
kerk werd opgeblazen . Door 
bemiddeling van Dick Breed i jk 
kwamen wij in het bezit van 
een foto 

Riet van Dort 

12 oktober 1944 - De deplorabele toestand van de door de 
Duitsers opgeblazen brug en trambrug over het Oegstgeester 
kanaal nabij het Groene Kerkje . 
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VERENIGING OUD OEGSTGEEST ZOEKT MEDEWERKERS 

Bij de oprichting van de Vereniging i s een opsomming gemaakt van 
de diverse werkzaamheden , die een bijdrage kunnen leveren aan 
het realiseren van de doelstelling . 
Naast de taken , die aan het bestuur zijn voorbehouden , zijn er 
verschillende activiteiten die momenteel door een vaste groep 
(vrijwillige) medewerkers worden ontplooid . Te noemen zijn : het 
houden van vraaggesprekken met oudere bewoners , het verzorgen 
van publicaties (waarvoor dit tijdschrift in het leven is geroe
pen) , het maken van overzichten van archivalische bronnen , 
foto-, dia- , filmmateriaal , en kaarten . Daarnaast wordt mate
riaal verzameld over allerlei gebeurtenissen betreffende het 
Oegstgeester heden en verleden (kranteknipsels , foto ' s , schil
derijen , oude gebruiksvoorwerpen , etc . ) . Ook worden excursies 
georganiseerd , is de Vereniging vertegenwoordigd op de 
Oegstgeester jaarmarkt in de De Kempenaerstraat en de Burgerdag , 
alsook wordt de jaarlijkse Monumentendag met medewerking van de 
Vereniging georganiseerd . 

Drukte bij de kraam van de VOO op de jaarmarkt , 
waar 18 nieuwe leden werden geregistreerd 

Ter versterking van het team wordt gezocht naar personen 
- gespecialiseerd in archeologie en/of geologie 

met organisatietalent voor de voorbereidingen van excursies en 
evenementen ten behoeve van Monumentendag 
met vaardigheid in het {over)tekenen van kaarten 

- met ervaring in documentatiewerkzaamheden 
Enthousiaste kandidaten kunnen contact opnemen met L. Driessen, 
Floralaan 5 , Oegstgeest , te l . 17 . 52 . 28 ('s avonds na 19 .00 uur) 
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RESTAURATIE BUITENPLAATS RHYNGEEST 

Witte villa van het landgoed Rhyngeest 1n de steige r s 

Vooraf 
Mede naar aanleiding van het 
tumult rondom de mogelijke 
bouw van villa ' s in ons dier
bare ' Bos van Rhyngeest' ver 
scheen er in oktober 1989 een 
boekje over de buitenplaatsen 
' Endegeest ' en ' Rhyngeest ' van 
de hand van Wiebe Blauwen 
Klaas Krijgsheld . Hierin wordt 
de geschiedenis van beide bui 
tenplaatsen op bijzonder le 
zenswaardige wijze verhaald . 
In het verlengde hiervan ont
stond bij de onderafdeling 
onderzoek van de Vereniging 
Oud Oegstgeest de idee eens 
aandacht te schenken aan de 
allerjongste geschiedenis van 
de buitenplaats ' Rhyngeest ', 
namelijk de restauratie . De 
huidige bewoner was zo vrien
delijk ons hieromtrent uitge
breid informatie te verschaf
fen . 
Graag geven wij zijn ervarin
gen weer - zij het enigszins 
verkort - omdat dit project 
allen die Oegstgeest liefheb
ben zal aanspreken . 

Stichting 'Rhyngeest' 
Zoals u vermoedelijk bekend is 
werd , naast ' Endegeest ' , ook 
'Rhyngeest' decennia lang ge
bruikt voor de psychiatrische 
gezondheidszorg . Hieraan kwam 
enkele jaren geleden een ein
de . 
In 1986 werd reeds overeenge
komen dat de heer Bob C. van 
Beek (architect) de kern van 
de voormalige buitenplaats 
' Rhyngeest ' , met een opper
vlakte van 1 . 6 ha , zou kopen . 
Dit gedeelte bevat alle ele
menten , die in historisch op
zicht van belang zijn ; enkele 
daarvan zijn beschermd op 
grond van de Monumentenwet , 
zoals het landhuis (grondig 
verbouwd omstreeks 1840) , het 
koetshuis (ve r moedelijk date-
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rend uit 1720) , en de tuinmuur 
ten zuiden van het koetshu is 
(gelij k met het koetshu i s op
getrokken ) . Andere waardevol l e 
elementen zijn het houten 
pr i eel (van ci r ca 1920) , een 
broeikas met t u inmuur (circa 
1840) , en een i nrijdam . Daar
naast heeft het terr e i n een 
waardevolle parkaanleg en 
moes- en siertuinen . 
Onder ande r e door tijdrovende 
ambtelijke procedures vond de 
feitelijke verkoop pas plaats 
in januari 1988 . De heer Van 
Beek bracht de buitenplaats 
onder in de Stichting 
' Rhyngeest ', waardoor het mo
gelijk werd gebruik te maken 
van door de overheid geboden 
faciliteiten met het doel de 
buitenplaats te herstellen en 
te onderhouden . 
De doelste l ling van de Stich
ting ' Rhyngeest ' i s " Het ver
krijgen en i n stand houden van 
besche r mde mo numenten , in het 
b ijzonder de buitenplaats 
' Rhy ngees t ' , gelegen te 
Oegstgeest ." De Departementen 
van WVC en Financiën hebben de 
Stichting beide erkend als 
restaurerende instel l ing . 

Rehabilitatie met een filo
sofie 
Het bestuur van de Stichting 
was van mening dat het in oude 
luister herstellen van het 
bu i ten niet alleen het restau
reren van de opstallen omvat
te , maar dat het net zo be
langrijk was dat deze een be
stemm i ng zouden krijgen , die 
de oorspronkelijke zo dicht 
moge l ijk benaderde . 
I n de praktijk betekende dit 
dat het hoofdgebouw voor par
ticul iere bewon ing geschi kt 
gemaakt zou worden , te rwijl 
het koetshuis ten dienste 
moest wor den gebrach t van het 



OEGSTGEEST - Damespaviljoen 
Lange tijd werd het pand gebruikt voor psychiatrische zorgverlening 

gebruik en het onderhoud van 
het terrein . Omdat het grond
gebied - dat vroeger 18 ha 
groot was - is geslonken tot 
1 . 6 ha , werd besloten dit 
laatste slechts ten dele te 
realiseren . De Stichting is er 
echter in geslaagd voor beide 
gebouwen een bevredigende 
bestemming te vinden . Zo is 
het koetshuis thans deels in 
gebruik als architecten
bureau , terwijl het voor het 
overige de oorspronkelijke 
bestemming kreeg . Het landhuis 
is sedert 1 april 1989 weer in 
gebruik als particulier woon
huis . 

Daadwerkel ij k e restauratie van 
d e opstallen 
De staat van onderhoud van de 
diverse opstallen varieerde 
van zeer slecht tot bouwval 
lig . Met name de restauratie 
van het koetshuis , waarmee 
reeds in 1987 werd begonnen , 
was ingrijpend ; bijna de gehe
le kap , de balklaag van de 
zoldervloer en de buitenkozij
nen moesten worden vernieuwd . 
Op 18 maart 1988 kon het kan
toorgedeelte in gebruik worden 
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genomen . Een verzoek om subsi 
die werd afgewezen , omdat een 
en ander voor wat betreft de 
prioriteit niet paste in het 
meerjarenplan voor de subsi
diëring van Rijksmonumenten 
voor de Gemeente Oegstgeest ; 
wèl verstrekte de Provincie 
Zuid- Holland een bijdrage . 
Door vertraging bij de nieuw
bouw van het Centrum 1940-1945 
kwam het hoofdhuis pas op 
31 maart 1989 vrij . Om onge
wenste bezoekers te weren 
betrokken de nieuwe bewoners 
het huis , waarin een primitie
ve wijze van wonen mogelijk 
was , nog dezelfde dag . 
Met het herstel van het huis , 
dat gespreid over een reeks 
van jaren zal worden uitge
voerd , is inmiddels een begin 
gemaakt . Te noemen zijn het 
hoofddak inclusief de bijbeho

rende werken (vernieuwen van 
goten , afvoeren , daktorens , 
windvaan , luidklok , enzo
voorts) . Het streven was erop 
gericht de restauratie van de 
serre aan de zuidgevel van het 
huis vóór de bouwvak-vakantie 
1990 af te ronden . Inwendig 
werden ook enkele kamers ge-



De witte villa van het landgoed 
(mei 1990 - foto Loek de Groot) 

restaureerd . 
Na de bouwvak- vakantie van 
1991 wordt de restauratie van 
de noordelijke en de zuide
lijke vleugel van het huis ter 
hand genomen . 
De werkzaamheden aan het huis 
worden gesubsidieerd door het 
Rijk , de Provincie Zuid
Holland en de Gemeente 
Oegstgeest . 

'Rhyngeest ' in de steigers 

Rondom het huis 
Eveneens in 1989 is op de in
rijdam voor het huis een an
tiek smeedijzeren hek ge
plaatst . daterend uit 1721 , 
dat geheel is gerestaureerd . 
De aanvankelijk geel geschil 
derde onderdelen zijn inmid
dels ve rgul d . Het hek maakt 
deel uit van de erfafscheiding 
- heden ten dage geen over -
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bodige luxe - die rond het 
gehele terrein is geplaatst , 
waarvoor een bouwvergunning 
werd verstrekt door de Gemeen
te Oegstgeest , terwijl de 
Rijksdienst voor de Monumen 
tenzorg er haar goedkeuring 
aa n hechtte . 
Nog in 1990 zal aan de tuin
muur ten zuiden van het koets
huis, die leivruchten , drui
ven , e . d . een beschutte groei 
plaats biedt , herstel plaats
vinden van metselwerk , voeg
werk , terwijl de afdekkingen 
zullen bestaan uit natuursteen 
en gebakken dakplaten . Deze 
restauratie wordt gesubsidi 
eerd door het Rijk . 
Het is tevens de bedoeling dit 
jaar het prieel nog opnieuw te 
schil deren . 
Met de herstelwerkzaamheden 
aan het park en de tuinen is 
reeds in 1988 een begin ge
maakt . Ook werd begonnen met 
de herindeling van de moes- en 
siertuin aan de zuidzijde van 
de tuinmuur . 
Over de werkzaamheden aan het 
park en de tuinen brengt de 
Stichting Particuliere Histo
rische Buitenplaatsen advies 
uit op basis van een doo r deze 
Stichting o pgesteld beheers
plan , dat is goedgekeurd door 
het Ministerie van Landbouw , 
Natuurbescherming en Visserij . 
Hoveniers van deze Stichti ng 

voeren het we rk ook ten dele 
uit . 

Herziening van de aanw~Jz~ng 
als beschermd monument 
De acti vitei ten van de Stich
ting ' Rhyngeest' hebben e r toe 
ge l eid dat de Minister van WVC 
de bescherming van het complex 
za l uitbreiden . Dit betekent 
dat ook het prieel en het park 
a l s b eschermd monument zullen 
worden aangemerkt , zelfs het 
gedee l te van het park dat 
thans niet meer tot het huis 
behoort . 

Goed voorbe eld van particulier 
initiatief 
Resumerend kan worden gesteld 
dat de r ehabilitatie van de 
bUitenplaats ' Rhyngeest ' een 
voorbeeld is van geslaagd 
particuli er initiatief . Helaas 
kunnen dergelijke complexen 
vaak allee n in stand gehouden 
worden door splitsing in ap 
partementen , of door een 
transformatie tot kantoorlo
catie . Jammer , maar waar . 
Juist door de particuliere 
b e woning van dit hui s is het 
mogelijk de monumentale waarde 
ervan optimaal te behouden . 
Een voorbeeld dat navolging 
zou verdienen . 

Riet van Dort 

EEN BLOEIENDE EN GROEIENDE VERENIGING 

De Vel~eniging Oud Oegstgeest bloeit e n groeit . Op 5 I,lei ~:erden 

'tijdens de jaarmar~t 17 n ieu .... e 1 eden ingeschreven, waaronder 
het 350e lid , i:levrouw J . van ~.lerkhoven , een echte Oegstgee stse 
die de Vereniging een goed hart toedraagt . 
Op de Burgerdag wel"den nog eens 11 leden ge· .... orven , en bij die 
g el egenhei ci ~/erd mevrouw Van l'.'erk ho ven een bouquet b l oemen aan 
geboden . 
Bij het a fslui ten van de teks t van dit tijdschri f t ..... as het le
de.n-aantal opgelopen tot 36 8 . 
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HET OUDE RAADHUIS VAN OEGSTGEEST 

De res t auratie van het oude Daaclhu ts van Oegste;eest 
(\>lyt:tenbac h weg 27 - 29 , n u woonhuis van de fami. li e 
\·iu J. sman) was VOOl"' de onderafdeling o nder'zoek 
a an l eiding nader in te gaan op de gesc h iedeni s ervan . 
Onders t aan d een bcscllrijvine v an he t allereerste 
begin . 
In volcende edities van dit tijdschrift zll!len de 
l atere gebeurtenissen worden beschre ven . 

1. DE VOORGESCHIEDENIS 

Oe geschiedenis van he'... ouele 
/landhuis bee in t mel de koop 
van " een nLa"f'cke puyme ende 
lJequame }w!lsi110e/l door de ec
zamenl ijl:c A l'mUlCesle l~s van 
Oegstecesl op l G apri liGeG . 

De kaa r t van J ohannes Dou 
Van deze koop maakte ik eerder 
meI ding i n he l.. boel<jc 
' l'Ji] J ibrords cl'ven ' I met daa rbij 
een l' cproductic vun een kaart 
ui t 1653 wan r op het betroid<en 
gebied is afgebeeld . Oe l and
Ineler Johannes Dou tekende deze 
kaarl ten behoeve van de grond
eigenaar J o han Knolter' , wiens 
lander i jen öilCI. lettel's en nu In
mers op de kaa.l't zijn aaneeduid . 
l'/aar'schi j nl i jl~ waren VOOI' de 
lekenaai' en zijn opdrac-htecver 
a llee n d e z e l anderijen en hun 
belendingen interessanl , en die 
zullen dan ooit wel betrouwbaar 
zijn weereegeven . \,rIal er evenwel 
verder aan huisj es is ingeLekend 
blijkt n iet te kloppen . Vier 
woningen beel dde lJou af op het 
s tl'ookje land tussen de Lijdwee 
e n de San tsloot , waarvan drie 
ten zuiden van hel zoeenaamde 
Duurpad , he t voetpad dat v a n de 
Lijdweg naar de he r be r g ' liet 
~Japen van Oegs tgees t ' aan de 
lIeereweg J eiddc . In we t' kel ijl<
heid moelen dal Cl' geen drie , 
maar niet minder dan zes zijn 
ge weest ! Enkel e daarvan ware n 
loen noe vri j nieuw , du s mis
sch i en heeft Dou een v roege r e 
(eerder al eens in kaart ge 
brachle ) silua t i e kl akkeloos 
overgen omen , loen h ij hel 
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kaw'tje VOat' Knolter moest ma
ken . Da n heeft hij overigens de 
verhoudineen niel eoed i n het 
oog eehouden (en da L voor een 
beëdieJ landmeter!), wanl ner
gens op de tekening is eiuenl ij lt 
ruimte voor de dric o n tb t'ckendc 
panden . 
EItlcl's hoop ik lneLLertijd dc 
wct'kc] ijke si lualie ter ploatse 
ui lvoeriger u i l d c doeken tc 
Jtunnen doen . Voor he t !;lomcn t wi] 
ik mi.j bcpal en lot de huizen die 
in 16U6 hel \.Jees- en nechtshuis 
zoudcn \~orden . 

ToC'h ga ik dili.lCVOOr nOB even le
rug naar d e J~aart van Johannes 
Dou. Enkel epercel en aan d e 
Lijdwee (nu \'IylLenbachwe[',) zij n 
daDrop mel de nalllen van de eige
naren aangeduid (aJs be l e n di ngen 
vo n J~no l Ler) . Van zuid naa t' 
noort! lreffen we a lJ creet'st aar. 
tie lundel'ijcn va n J<lcob 
Leendertsc van ~/e encn , d ie aan 
de andel'e komt van de !Jeere~Jeg 
zij n boeJ'derij had . De bedoelde 
Jmlderijen sLre l~ten zic-h uit van 
de J leereweg (nu 
!!hijngeeslel'straatweg) tot aan 
de Lijdweg . Zij vo r mden de 
zu idel ij lcc begl'enz i ng van het 
Jand van Knotter e n aan de kant 
va n d e Lijdweg ook van een pel'
cee l dal e igendom was v a n 
lIendrik c n \-Jillem Pieter sz . van 
Eemont . Aan de noordzijde grens
de het erf v<:ln de gebroeders Van 
Eemon t aan dat van ]·11' . CorneI is 
SchouLen . Deze had zijn huis 
lwrl tevoren , i n 1651 , gekocht , 
en het werd toen "een nieut ae
bowJd hU!ls " genoemd . Na z ijn 
dood InHlm he t pand in hande n vun 
Jaecq /l i ga , herbergier , die hier 



Deel van de kaart , getekend door d e landmeter Johannes Dou 

zijn herberg ' De 50n' dreef. De 
l1umen '! Iendl' i k en IlJi 1] Cl,l van 
Egrnont ' en ' r,lr . Corne] is 
S('houten ' vinden wc te rug op tie 
j,aart vAn Johannes Uou . 
De noorde] ijke buu!'man van 
r,~t' . Corne] i" Schouten ~JilS Jan d e 
P]ancl<e (ook Joan ]e P]ancke 
genoemd) . In 1G76 werd het huis 
van Jan de P] ancke gel<ocht door 
Dirck Wou tersz . va n Cl averen . 
Deze woonde z e ) f in een "ruyme 
s t arcke huyainge " die cr de 
noordel ijke be l e nding van vorm
de . Dir('k Woutersz . vun CJ a veren 
was nu dus de eigenaar van tll/ee 
aan el kaa,' grenzende woningen . 
die hij in 1684 tez.ame n ve rko('h t 
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aan Jan Jansz . Vcrdel , "buyr-man 
t;o!: PaeZgeest . " . Deze deed z e 
op zijn beurt weer over nan 
Pieter Jansz . Doe , die ze in 
1GUG nan d e Armm e esters ver
kocht. 
Bij de verl<oop van Verdel aun 
Doe (lransportal<le van 3 januél!'i 
1685) werden deze woningen al s 
volgt omschreven : 
"eel'st een r-uyme stGl"cke Jwys i n
ge , Cl've ende thuyn , staande en 
(Je legen aan de Lijdwech in de 
lIeeY'liJ'cheit van Oestgecst , 
rnitsgadel's noch een waanhu!Jsgen 
s t aande mede aan de LiJ'dwech ten 
zuyden naast het vaat'gaande huys 
eJlde erve , tsall/en ende i n ' t ge-



heel belent ten zuyden e rlde ten 
,?oor'den Thon-is de Coningh , 
sahoemaecke t', ten oosten de 
LiJ"dwech ende I;ell /,Jes f;en d~ 
Salltslool; , all ende sulcx de 
voor'sz . hu"ysen ende epven je
genwom'digen getilluneJ't ende ge 
maeckt" staan , met aL1.e ' tgeeHe 
daarinne op ende aan aar't- enJe 
Iwgelvasi is , den vercooper toe
behom'ende , ende dU a 1.1.e8 VI 'ij , 
sondep Lasten , doch aLs bUYJ'{Joef; 
ellde behoude'ls d~s Ileei.' sijn 
l'echt , " 
Op da t momen t was er dus nOG 
s prake van t wee afzondc l"l ijl,e 
huizen , Ruim ecn j aar la t er 
echter , bij de overdrachL vun 
Pieter J<lnSz . aan de 1I1'mllices 
Lel's , spreek t de a k Le s l ech L~ 
van "eelt huys , e7've ende l. huyn" 
hoe ~l el de ved,oop zonder Lwij fel 
helzelfde grondgeLJied omvattc . 
Eén VLln beide huizen is da n du::; 
i-lfeebroken, óf de beide hulzen 
zijn dan inmiddeJ s sarnengcvoee,d 
(vel'heel d) . We zull en nog zien , 
uat het l a a tsle het OleeGt wam'
s c-hijnl i jke i s . 

Armmeesters eigenaren Rechthuis 
liet merkwLl<lrdige feit doe t zic-h 
nu voor , da t he L de IIrmme es tc l'S 

wat' en , die het pand aankochten 
waarin de Baljuw en dc Sc-hout en 
de divC I" sC gerechtel ijke en be
stuursc-ol]cges vun Oegstgeest en 
PoelgecGt hu n o nde rdak zouden 
v inden . Ook toen dit Hechthuis 
na de franse t ijd heL Rêladhuis 
werd va n de Uemeente Oegstgee st , 
bleef dezc situa lie voorn]~noe 
ongewijzigd ; pas in 1869 heeft 
de Gemeenle Oegstgeest het pand 
in eigendom overgenomen . De vet' 
kl aring voor deze toch wel ~Jat 

vrcemde toestand vinden we i n 
het verzoekschrift ~/aar!llee de 
IIrmmees ters zich i n 1686 tot de 
Burgemeesters en Hegeerdel's van 
Leiden wendden om toestemmi ng te 
vrage n voor de ui t voering van 
hun p l annen . De stad Leiden be
za l in die dagen immers de heer
J ijl<e rechten van Oegs tgeest en 
Poe lgees t , en dat bracht niet 
zich me e , daL de stéldsregel'ing 
moest worden gekend in alle be
stuurl ijke (en kerkelijke ) za-
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ken. en toes lernrning moes L gev e n 
voor e lk con tract dat door het 
dorpsbe8luul' werd g esloten . 
lIeL gilJ!..', in d e;r.c bricf om (k i e 
zaken , die doO\~ "Je J"egenwooy'
dige !lei 1.-ige Geest ar'llUflees t epen 
iot Oestgeest ten eam'e ende de 
diacollye ar'lIv:/eestel'en VWI de 
kel'~ke aLdaer tef' ander-e ;.;iJ"
de" tcr goedkeuring werden 
vool'geJI'aeen : ten eers te 0111 hun 
i nkomsLen e n uitgaven te mogen 
samenvoegen to L "eel1 (lcmeene 
beUl 'se " (een eezol~enl ij kc kns) . 
in feile dus 0111 één uitl~erines
inslant..ie te !;!ogen inst.el len 
voor de behoeftigen van a ll e 
gez.i nd;,.cn ; ten t weede om cen 
wees - en armenhuis te lIloeen 
sLic-llten en daartoe eel! Besc-hikt 
pand te mogen kopen ; ten derde 
om in dal huis teven ::; onder"dak 
le mogen verlenen (Ian :';choul en 
Ambach tsbewaélrdcrs voor all e 
gercch tcl ijJ<c en besLuurJ ijke 
octivi telten , waar-:..c[;cnover 
S('hout en Amba('hL!.)bet'lilarucrs dflll 
hel: onded1Oud van het. hel c panG 
voo,' hun rel<cn ing zouden nemen . 
Ten a"mzien van de Ilecht.huis
funcLie lezen wc i n het vCI'zoek
schrift het volecndc : 
"vat /'Jijdepa sij suppZian t en 
(indieners van het ver"zock
s ('h ri f t) 'la ondel'1.ina gespreck 
/liet de Schout ende Amuagtabe
UJaepdeps van OestgeesL gehouden , 
/liet deseLve ver-df'agen aijn (zijn 
overeeneekornen) , dat :!.ij in de 
V001'SS . gekoj'te (gekochte) 
huysirlge , nu ende a 1.toos , soo 
veel, acces ende commodüeyt 
(accommodatie) sunenhebben , dat 
sid haer ambagis - ende vepdef'e 
dor'pscQssen a1.daet> sunen mogen 
hl'engen ende doen stenen , dat 
:'Jij hal'e l'eeckeningen daer' doen 
ende r'egtdagen houden su1.1.en , 
mits bLiJ"vende in ' i vel'r'igten 
van aLLe haer' saken in de twee 
auytwueptse deeLen derse1.ver 
huysinge haer aengeweesen , 
/'xzaJ'voor€n gemeLde SChOLlt ende 
IImbagtsbewaepders de V00 1'SZ . 

huysinge , nu ende a Uoos , su 1.1.en 
hOLlden in goede ende behoor
L"iJ"cke r'epaY'Q t ie . " 
t;chout e n IIrnbachtsbewaarders 
s l olen z ic-h op dil punt bij het 



lIet oude H3adhuis aan de ~'Jy tte nbach"'/er. in 11393 

verzoek van de AC!IllueCSlet'S aélfl 
l;Je L de ~}oorden : 

I!!/e~ak laatDte consen t en ioe
:;tae'rl decelve Dehou!: en Afllbagts
bm<Jue!·del"c bij desem Illede aen l/ 

Rdele G)"ootA(Jtbw~en /'eve?'lmte
liJ'eken (eet~bicdie) y. ?:J'n vel'
soeekende . niet alleel1 'on 0[1-
sigte van (met het ooe op) de 
goede geZegentheyd die de 
voor'seyde huys?:nge heefI; . waar' 
ooek ten ?'egu!'Je (in aa nr.ledtine 
nemende dat) sij a~claer' hae}' 
I;;aecken ver·pigtende veele en 
mer'ekelijcke onkosten zullen 
komJen mijden ende ontgaen . 11 

Kenne] ij k vel'wachtlen zij dus 
nnn onderhoud van he t gebouw 
minder I<wij t le zu] ] en zijn dan 
aa n de huur van de ruimlp dj(· 
zij lot noe toe benutLen in de 
herberg • liet ~'Japen van 
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OesleeesL '. t~r'~/ij] (Ie Ar'Fllloees
tet'S zich onge l wi j fel d ve rhe ugd 
zull e n hebben daL zij op deze 
wijze van een z~IiJ('e beheen;las:. 
we r den bevrij<..l . 
Op a]] (:: punlen va n heL ver"zoek 
werd door "lJw'gelileeste"en en 
r'egee~"'(leps dep Stadt r.eydcn als 
l/eeNm van Oeatgeeat en 
Poelgeest" op 4 april 1686 
gu nstie beschikt , zodaL <..Ie Arm
mees Ler's op 1G a pri l loL koop 
konden overgaan , "ende dat voo}' 
een sorlUf/e van 715 guldens van 40 
gY'ooten ' t stuak . te beialen op 
meyedag (op 1 me i) anno 1686 in 
vY'ijen en ge1'eden gelde . " l3oven
d i en 1 egden Schou t en Arnbach Ls
bcwaarJers noe "een SOllUlie van 
eendu.!Jsent sen honde~'i tl<J1:niiglt 
au ldens . vidJ'f't ien D tUyV€N] en 
twee penn1:nge 11 " t en ko s Le aan 



het p<Jno . 

Hoe oud is het oude Raa dhuis? 
Opmel'l<elijl< is , daL ~chou L en 
I\lnboc-h tSbewaal'ders , vol genG heL 
verzoekschrifL , de beschild<ing 
zouden kl~ijgen ove!' "de twee 
zuyt.wael'tse deeLen derselvel' 
hU?fsinge" . liet gehele pand be
staat. dus ui Leen nOOl'de l ijke en 
een zuidel ij kc vI e ugel , .... c.lal·vun 
de laaLst.e uit twee dclen be
sLaat. . In de nOOI'del ijke vI eugel 
zou het Wees - en armhuis geves
tigd worden , in de zuidcl ijke 
het llechLhuis . Een en andm' 
wijst erop , dat we te doe n heb
ben 111C t. van oorsprong t.wce wo-

/lingen , die in 1605 door midde l 
van een verbindincsgedeelte tot 
één groot huis werden verheeld . 
In heL noot'del ijkt! (wceshuis- ) 
dccl hCI"i<COlH!Il we v<lnouds "I'uylrle 
staN!ke hU!Jcill(je" die in 1G7G 
Dirck tJout.ersz . van C1averen tot 
woonhuis diende , het. zuide] ijke 
(l'echLhui~-) uec1 heeft a l s l<crn 
he L "IJOOllhuy3(Jen" do L j arcn1 ang 
het eigendom was van Jan de 
Planckc . 
liet bI ccl< moeel ijk van deze bei
de woningen de geschiedenis , al
Lhans de namen van opeenvolgende 
eieenarcn, le ileh lel"hDJ en toL 
aan de oorsprong . DoL leverde 
hel volgende r'ijLje op: 

"de armen van de H. Geest. en de Diokonye" 
16-04 - 1666 

Pieter Jonsz . Doe 
03- 01-16U5 

Jon Jansz . Verdel 
20- 10- 16811 

Oir~k Woutersz . van Claveren 
24-09-1 669 

Jacob Pietersz . van Tol 
19-06-1658 

(Anne 1gen Jacobsdr . wed . van) 
\!Jilleboor t DammoGz . v . d . Veer 

19-0U8-1651 
Jan t,;erri tsz . Cranenbul"ch 

Jan Gerritsz . Cranenburch , 
"timmerman tot Oestgees t " (I a ter 
woonachLig in \'larmond) begon 
zijn loopbaan als projectont
wikkelaar in het noordelijke 
deel van heL besproken gebiedje, 
rond het l3uurpad . lIier kocht hij 
in 1636 een woning met erf en 
teelland . De wonine betrok hij 
zelf en op het ûD nvankelijk 
verhuurde teelland bouwde hij 
la t.er , toen de huurtermijn was 
afgelopen , een tweede huis . In 
164U ver'kocht hij zijn eigen 
hui s aan ' 1saac Jacobsz . , en het 
nieuw- gebouwde huis aan Oirck 
Co~nclisz . Ku nst . Een mailnd la
ter koch l hij Viln de erven Jacob 

Dirck \OlouLel~sz . van Claveren 
19-02- 1G7G 

Jan de Plancke 
(Joan Je Ploncke) 

26- 01 - 1650 
CJ oes Jaez , en Gerl'it Cornz . 

22- 01 -1 650 
Ji.11l Gerritsz . Cranenburch 

'>JiJ lebOOr'lsz . "oen tecLcpoft 
(3tul< tuinbouwgrond) geLegen aan 
de LijdtJcch in Oestgeest , bij 
den hoop sonder maet ende suLcx 
300 groot ende cLeyn aLs ' tseLve 
tusochen siJ'ne beLenden geLegen 
1:0" , namel ijk tu~scn de Lijdweg 
en de Silnt.s l oot en tussen het 
zojuisl uan Dirck Cornelisz . 
Kunst verkochte perceel en het 
erf van Hendrik en Wij 1 cm 
Pietcrsz . van Egmont . Vijf dagen 
later verkochl hij hel meest 
zuidel ijl< deel hiervan , met een 
daarop in aanbouw zijnd huis , 
aan J<Jcob Pietersz . van 
Lint.schooten , die het kort daar
na , me teen inmiddel G bI ijkbaar 
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gereedgekomen huis , dool'vcrkocht 
aan Pietel' Pouwel sz . d e n 
Drij ver . ilet I'estel'cnu e deel van 
het stuk] and gaf JEln GerTi ts z . 
i n oktober 1648 in onderpand 
voor een ge l dl e ning . Daarbij is 
dan sprake van Itf;1:jn huys ende 
cY've " , dus l<cnncl ijk is dan ooI, 
op di l stuk v un het vroegere 
t eelland een wonine verrezen , 
\~an t in voorgaande [Ik Len worrJ t 
van een woning ,eeen meJdi ne, e,e
maakt . Op 22 januari 1650 ve r'
kocht h i j di t huis en erf aan 
Claes Jacobsz . en ~erril 
Corne]isz . , d ie het v jer dagen 
later doorverkochten aan ,Jan de 
Plar1clçe . We hebben hier te make n 
met het: zuidcl ijk deel van heL 
lnlel'e 'VJee8- en nechlllu.is , WHOI'

van we nu dus kunnen zegg(!n dat 
he t i s ge bo uwd tussen j uni e n 
okto b e r 16 48. 
Nadal Jan Gel'l'i LSZ . Cranenburch 
hel hicr bedoelde huis eli er f 
aan Cl aes JaC'obsz . en Get'ri t 
Corne] iS1: . had Vt-~ l'koch L, hiel d 
hij zeI f nog het meest noor(] ('-
] i jJte deel van hct v roeeerc 
tee]lnnd ovcr' . Uit vel'kochl Jlij 
len slotte op 19 augustus 1651 
aun Ui 11 cboor't Uéllnrnasz . van dCt' 
Veel' . Ook hier is dan inmiddels 
een wonine op gcbou\oJd . Dc' 
tronspo!'t"al<tc sprecl<l va n "een 
n'ieulJe ntljme !;taY'cke 1!U!)S1:nge 
cnda a,'va met een gl'oo !;e !'uyme 
vool"pLaatse ende ihllyn dael' 
aehtei' aen, arm de Dagerveel! , 
ba Zant aan d ' (.:en 81'J'r.le D'/r'c:k 
CooneZüJ? . Kunst; ende arm 
û 'ande;' [J":J'de Ger'r'it COflneL '/:[J ?' . 
ende Claes Jaeobs2 . (wat dus 
- op dal moment - nie t juist 
~!aS , aangezien zij het al hadden 
dool'verkoch t aan Jan de 
P] and<e) , stl"eakende van de Lage 
oj"te Li,idwccll toi acht:er· aen de 
SantcZoot . 1/ En daarmee zijn we 
bel anel bij de eerste ovcrdr:1c l1 t 
van de "l"u!Jme stareke huysinghe " 
\~aarin vijfendel'lig jal'lr lateI' 
hel \1ees- en armhuis zou worden 
gevestigd , en waal'van wc nu d us 
kunnen zeegen dat d e bo uw moet 
he bbe n pl aatsgeh a d tussen o k to
b e r 1648 e n a ug ustus 1651, maar 
waarsch i jnli jk kor t vóór de v er
koop , i n de zome r v a n 1651 . 

Samenvattend : In 1GU6 kochten de 
gezamen] ijke fl rmrneesteC's van 
Oegstgeest een groot pand , be
staande ui t een zuidelijke vl eu
ge l gevormd door een 1<1 ej ne wo
ning uit 1648 en een verbinding 
uit 1685 of lö8G , waûl'door de z e 
woning werd verheeld met d e 
floorde] ij k e vI eugel, wel k~ ui l 
1651 (of even daarvoor) dateert . 
In de noor(leJ.ijke vl euge l wi lden 
zij d e wezen en é.H1dere arml as ti 
ge n onder'brengen ; de zuidel ijke 
vleugel stelden zij aan de 
Schout en Ambachlsbewaarders Lel' 
beschikking al s Hec hthu is . 

~ . Schwenckc 

Bronn e n : 
- Archief' Ambactltshecr]ijkhcid 

OcgslgeesL , inv. n l' . 773 : 
HegisLer van de AlilbaC'htshel"!r
I ijkIleid , deel [3 (Gem . fl r
ch ie fdicns t Leiûcn ) 

- Copie van de kai:lrt van de 1 an
den van Johan I<no tLer , door 
Johanne~ Uou (Prenl.verzameling 
Gern , Ar'chiefdienst Leiden , 
nr . 80510) 
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HechLerl ijl, archief 
Oegsteeest , inv . nrs . 111 l/," 

26 (transpOr l<.l !<tcn e . d . , 
1G:12-lG!JO) (Alg . IHjl<sar'chief , 
:Je <tfd . ) 

Li tera t uur: 
Aankoop van hel voormalIg 
J'aadhuis aan de \1ijltenbach
\~eg , door B. C. van !<rieken . 
In : liet dorp ' OegsLgeest ' , 
door B. C. van Kricken (blz . 
17) 

- lJel'vol'md kerke] ijk 1 even in de 
ja l'en 1663-1e 13, dool' 
G, D. r.1 . Schwencke . 
ln : '.IIi 11 ibrords erven , dOOI' . 
L . Dl'iessen e . a . (in hel bij 
zonder blz . 105-107) 



I N GESPREK MET . 

Regelmatig interviewen leden van àe onderafdel ing 
onderzoek van on ze Veren iging Oegstgeestenaren die 
ons wat kunnen vertellen over Oegstgeest i n vroeger 
tijden . Zo spraken Be r t Drie ssen en ondergetekende 
onlangs met me vrouw Hogervorst - Vink . Zij werd i n 
1 903 gebo r e n in het oude dorp . Wij vroege n mevrouw 
Hogervorst hoe de Dorpsst raat er in haar jeugd uit
zag . Zij schets te on s een aardig beeld van een aantal 
Do rpsstraatbewoners en hun bezigheden aan het begin 
van deze eeuw . 

De Dorpsstraat was tot het be
gin van de dertiger jaren de 
doorgaande route van Den Haag 
naar Amsterdam . De A 44 werd 
pas later voltooid . De Dorps
straat was dus een drukke weg 
met veel verkeer . ~aar ook 
langs de Dorpsstraat zelf was 
veel bedrijvigheid . 

Komend vanaf de brug over het 
kanaal was aan de rechterzijde 
van de straat de melkhandel van 
Kees de lJ.'it . Naast de melkhan
del was een grote bollenschuur 
van de bollenhandelaar 
Hogervorst , de grootvader van 
de echtgenoot van mevrouw 
Hogervorst . De Oegstgeester 
grond was uitstekend geschikt 
te maken voor de bollenteelt en 
aan de bollenhandel viel meer 
te verdienen dan aan het ver
bouwen van andere gewassen . 
Daarom kreeg Oegstgeest aan het 
begin van deze eeuw vele bol
lenkwekerijen . 
Achter de melkhandel van Kees 
de Wit was de petroleumhandel 
van Henk en Naatje Meijer . 

Een paar huizen verder woonde 
de weduwe Dobbe ; zij waste kan
ten mutsen die toen veel gedra
gen werden . In het huis van me
vrouw Dobbe was voorheen een 
slagerij gevestigd . Naast dit 
huis stond het ouderlijk huis 
van mevrouw Hogervorst- Vink . 
Aan de straatzijde was de krui 
denierszaak van moeder Vink en 
achter op het terrein waren 
schuren voor de opslag van ko-
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len en turf voor de brandstof
fenhandel van vader Vink . 
Enkele huizen verder was nog 
een kruidenierszaak en het café 
van Piet van Leeuwen , die later 
verhuisde naar 'de Roode Leeuw ' 
en daar het u allen bekende ca
fé begon . Even voorbij het oor
spronkelijke café van Piet van 
Leeuwen stond het nu weer veel 
besproken Tolhuis . Tol werd er 
in de jeugd van mevrouw 
Hogervorst al niet meer gehe
ven . De voormalige tolgaarders
woning werd toen bewoond door 
de bekende veearts Rietmeijer, 
die geen opleiding op dit ge
bied had genoten , maar zijn 
erkenning verdiend had met het 
redden van het leven van twee 
(tweeling- )veulens in de ko
ninklijke stallen . Toen de be
valling in gang was gezet be
merkte Rietmeijer dat er twee 
maal een zelfde poten-paar naar 
buiten kwam i er stond dus iets 
bijzonders te gebeuren! 
Nog iets verderop woonde de fa
milie Kaiser . Meneer Kaiser 
(voormalig koekfabrikant) had 
een kUikenfokkerij en mevrouw 
Kaiser gaf naailessen . 

Aan de linker kant van de 
Dorpsstraat , wanneer we weer 
beginnen bij de brug over het 
kanaal , kregen we eerst het 
buurtje dat door vele 
Oegstgeestenaren ' het laagje ' 
werd genoemd . Daar woonde de 
zoutzieder Kortman . Naast 
Kortman was ook een melkhandel 
gevestigd , gedreven door de 



Circa 1':H7 : Kolenhétndelaëlr' Vink (mel handkar) bij zijn huis 
a nn e x kol en- opsl agpl ~Hl ls in Uf! lJorpSSll'ilot (lhans nl' . 71) . 
Vóór het huis stilat zijn zoon Gcrcil (later kolenhandelaar 
aan de Gcvel"sstl'aal) en in ue deuropening dochte l' rlee] tje , 
Het panllje is Ct:!bouwd in hel bp.gin van de achttiende eeuw. 

schoonvader van Kees de Wi t . 
Daarnaast woonde de rietdekker 
De Vletter . Dan was er nog Piet 
Hogervorst , die in huize ' Maria 
Stella ' woonde ; hij was fiet
senmaker , maar had ook enige 
tijd een boekbinderij . 

Daarnaast , waar nu bakkerij 
Tijsterman is gevestigd , bevond 
zich in de jeugd van mevrouw 
Hogervorst de bakkerij van 
Oudshoorn , wiens dochters 
klinkende namen hadden als 
Heiltje , Betje , Saartje, enzo-
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voorts . 
Een eindje verderop was het 
woonhuis en de grote bollen
schuur van de bollenhandelaar 
Zeestraten . 
Zo kregen we een aardig over
zicht van de middenstanders en 
bollenhandelaren die de Dorps
straat bevolkten , Ook vroeger 
was het er een drukte van be-
1 ang . Een s traa t vol leven , 
omringd door kleurige bollen
velden . 

Marieke van Grevenstein 



Circa 1917 : Kolenhé1ndcJet81' Vink (mf:L 11<],ndkar) bij zijn huis 
an nex ko]en-ops]ugplaa Ls in OP. UorpssLraût (thans n,' . 71) . 
Vóór het huis staat 7.ijn zoon Ucr,'ll (later koJenhandeJaal' 
ann de licverssL,'aat) en in d~ deuropening doch te,' tJet::l tje . 
Het pandje is gebouwd in hel bp.gjn van de ucht.tiende eeuw . 

schoonvader van Kees de Wit . 
Daarnaast woonde de rietdekker 
De Vletter . Dan was er nog Piet 
Hogervorst , die in huize 'Maria 
Stella' woonde; hij was fiet
senmaker, maar had ook enige 
tijd een boekbinderij . 

Daarnaast , waar nu bakkerij 
Tijsterman is gevestigd , bevond 
zich in de jeugd van mevrouw 
Hogervorst de bakkerij van 
Qudshoorn , wiens dochters 
klinkende namen hadden als 
Heiltje , Betje , Saartje , enzo-
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voorts . 
Een eindje verderop was het 
woonhuis en de grote bollen
schuur van de bollenhandelaar 
Zeestraten . 
Zo kregen we een aardig over
zicht van de middenstanders en 
bollenhandelaren die de Dorps
straat bevolkten . Ook vroeger 
was het er een drukte van be
lang . Een straat vol leven , 
omringd door kleurige bollen
velden . 

Marieke van Grevenstein 


