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IN MEMORIAM 
Mevrouw M. van der Lek - Abbestee 

Op 5 juli 1991 overleed in de ouderdom 

van 86 jaar mevrouw Van der Lek

Abbestee. 

Mevrouw Van der Lek was lid van de 

Vereniging Oud Oegstgeest en schonk 

als eerste toto's aan de vereniging. 

Deze schenking vormde een belangrijke 

impuls voor het opzetten van het foto

archief. 

Zij ruste in vrede. 

lneke Oele--Kap 

REACTIES 

Naar aanleiding van de vorige uitgave 

van ons tijdsctvift kwamen er veel positie

ve reacties binnen; door de verhoogde 

contributie (vastgesteld in de jongste 

ledenvergadering) hebben we meer rui,""" 

te gekregen er 1ets moois' van te maken. 

Ook waren er enkele leden, die kritische 

kanttekeningen plaatsten ten aanzien van 
de tekst; zo ook w«den op onderdelen 

aanvullingen en l of nadere toelichtingen 

gegeven. Het tijdsclYift wordt blijkbaar 

met aandacht gelezen! 

Naar aanleiding van de rubriek Van 

woonhuis tot ... .' liet mevrouw 

Hoogeveen-van Grieken weten dat niet 

zij, maar haar broer in de dertiger jaren in 

het huis van de familie Van Grieken 

woonde (blz. 6). 

Ten aanzien van de foto op blz. 13 (de 

kinderen van de Geversstraat en omge

ving) werd opgemerkt dat op het bordje, 

aangebracht op de gevel van de 

'Carosserie Fabriek Oegstgeest', staat 

vermeld: 'Gasoline Motor Oils'. 
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Bij de foto op blz. 19 (voormalig oorlogs

monument Frederik Hendriklaan) stond 

de fotograaf niet met zijn rug naar de 

vijver, maar hij keek juist in de richting 

van de vijver. 

Op blz. 23, in het artikel over de De Kem

penaerstraat, was te lezen dat op de 

kaart een weg de onverklaarbare aandui

ding 'Iem' meekreeg. De sclYijver van het 

artikel is hier misleid door een slordige 

graveur. Het betreft namelijk de 

(Morsch)dam, een weg die later werd 

opgenomen in de Endegeesterstraatweg. 

Hartelijk dank voor deze reacties! 

Tot slot ontvingen wij van dr. R. Muijlwi jk 

een reactie naar aanleiding van de voel

noot over Nederlandse maten bij het 

artikel 'Uit hel archief gelichf, welke wij 

onverkort overnemen: 

'In 1799 werd door de Nederlander 

Jan Hendrik van Swinden (1746-1823) het 

Metrieke Stelsel gepresenteerd voor de 

Franse Assemblée Nationale. 

Vooral door zijn inspanningen werd in 

1816 in Nederland een wet aangenomen 

die onderwijs in het Metrieke Stelsel ge

lastte en het gebruik van het Metrieke 

Stelsel voor de handel met ingang van 

1820. Daarmee was Nederland het eerste 

land dat het Metrieke Stelsel in de wet 

opnam. 

Maar omdat zo kort na de Franse over

heersing de Franse namen van de eenhe

den bij de burgers niet in goede aarde 

zouden vallen werden aan de nieuwe 

eenheden Nederlandse namen gegeven: 

Nederlandse el voor de meter, Neder

lands pond voor het kilogram (op antieke 

gewichten komt nog wel het opsclYitt 

N.P. voor), Nederlandse kan voor de liter, 

enzovoort. Steeds met het woord Neder

lands er bij, maar dat werd op andere 

plaatsen daarna vaak weggelaten. 

Met de IJkwet van 1869 werden de 



Nederlandse namen weer afgeschaft en 

sinds 1870 gebruiken we in Nederland de 

internationale benamingen kilogram, me
ter, liler, enzovoort. 

De Nederlandse namen voor de metrieke 

eenheden hebben dus maar vijftig jaar 
stand gehouden en zijn inmiddels vrijwel 

vergeten. Maar tegelijkertijd is de el van 

vóór 1820, met een lengte van tegen de 

zeventig centimeter, nooit helemaal uit 

het spraakgebruik verdwenen (evenals 

het pond van vóór 1820, maar omdat dal 

uw SfRAATNAAM VERKLAARD 

een grooHe had in de buurt van een half 

kilogram is dat in het moderne stelsel 

'ingepast'). En dus ontstaat er nu met 
enige regelmaat misverstand over de el 

als het gaat om documenten uit de perio
de 1820-18701' 

De heer Muijlwijk zeggen wij hartelijk 

dank voor deze toelichting. 

Afdeling historie VOO 

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

BIJDORPLAAN 

Genoemd naar een hofstede, waarvan 
deze laan ooit de oprijlaan was. 

Lange tijd is deze hofstede met herenhuis 

in het bezit geweest van de familie Van 
Campen, die veel landerijen in deze om

geving aankocht, evenals de voormalige 

herberg Oen Oliphant aan het begin van 

de Achterweg (nu het eind van de 
Wyttenbachweg). De hofstede slond in 

die dagen bekend onder de naam 

Peys voor Campen. 

Bij de verdeling van de vele bezittingen 

van Mr. Johan van Campen, in 1757, 

werd de 'huysmanswooninge" toegewe

zen aan zijn zoon Willem Cornelis. die 

zijn erfdeel in 1768 verkocht aan 

Maarten Cornelis van Leeuwen. Deze 

verkocht het weer aan Cornelis Adegeest. 

Bij de registratie van deze laatste ver

koop, in 1803, werd hel goed als volgt 

omsclYeven: 

• 

.. Een huismans-wooninq, van ouds g~ 

naamd Peis voor Kampen, en nu ge
naamd Bij-dcrp, met deszelfs heerehuizin

~ en daarbij behoorende kamertjes 

dienende tot een optrek voor den eig~ 

naar. thuinhuis. boomgaard. bosschen. 

hoovberqen, wageschuuren. dorschvloer, 

varkenshok. en diverse daaraan gehaD

rende wev-. hoov- en teellanden, staande 
en gelegen in de Kerkbuurf en Voorhofse 

Polder, aan den Heerenweg, groot zijnde 

tezaamen 23 mergen en 33 roeden . .. 

De familie Van Leeuwen had dus kenne
lijk de naam van de boerderij in Bij-Dorp 

veranderd. 

(Helaas heb ik geen gelegenheid kunnen 

vinden na te gaan, wanneer het huis was 

gebouwd en wanneer het werd afgebro

ken. Later verrees op het terrein van 
Bij-Dorp het herenhuis van de familie 

Le Poole, waarover in het vorige nummer 



van dit tijdschrift werd bericht. Ook daar

van was de latere Bijdorplaan de oprij

laan.) 

VAN CUYCKLAAN 

Zoals de straatnaambordjes ter plaatse 

ons al vertellen, is deze laan genoemd 

naar Heren van Oegstgeest. 

Na de dood van de Ambachtsheer Wittem 

van Oestgeest in 1312. die geen manne

lijke nakomeling had, zag de Burg-

graaf van Leiden, Hendrik van Cuyck, zijn 

kans schoon en maakte zich meester van 

de ambachtsheerli jkheid. 

Hendrik van Cuyck stierf in 1319. Daarop 

werd zijn zoon Diederik of 

Dirk van Cuyck Burggraaf van Leiden en 

Heer van Oestgeest. Hij bezat hier 

"die woninghe" {vermoedelijk de 

Oude Hof, de versterkte hofstede van de 

VAN WOONHUIS TOT ..••.•• 

Oegstgeest in beden en verleden 

Aflevering 6 

04 Deze (in 1974 afgebroken) tuinmans

woning maakte deel uit van het in 1850 

gestichte klooster Duinzicht. Sinds 1834 

was Mgr. Cornelis Ludovicus 

baron van Wijkerslooth eigenaar van de 

buitenplaats 'Ouinzigt' .• ) 

Op het door hem gekochte landgoed liet 

de bisschop een vitta bouwen met een 

huiskapel, die in de volksmond 'het paleis' 

werd genoemd. Dit paleis stond In het 

bos langs de Rhijngeesterstraatweg, on

geveer ter .hoogte van de Voscuyt . 

In 1849 vroeg Mgr. Van Wijkerslooth 
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familie van Oestgeest) met 25 morgen 

weide- en 6 morgen geestland. In 1322 

echter betwistte Jan Uten Waerde, de 

echtgenoot van Kirstine Willemsdochter 

van Oestgeest, Heer Dirk zijn rechten. 

Op dat moment had dat nog geen effect, 

maar toen Dirk van Cuyck in 1339 stierf, 

besloot Graaf Wittem IV in Leiden 

Philips van Wassenaar met het burggraaf

sChap te belenen, maar ten aanzien van 

Oestgeest beloofde hij "die brieve (te) 

besien" en later naar bevind van zaken te 

beslissen. Die beslissing viel uit ten gun

ste van Kirstine van Oestgeest, 

Jonkvrouwe Utenwaerde. 

Oegstgeest heeft dus twee Ambachtshe

ren uit het Huis van Cuyck gekend, 

Hendrik van 1313-1319 en Diederik of 

Dirk van 1319-1339. (Abusievelijk staat op 

de straatnaambordjes 1389 in plaats van 

1339). 

G. Schwencke 

Mère Joséph in Oegstgeest een klooster 

te stichten en met enkele medezusters de 

zorg op zich te nemen voor 'weesjes en 

oude lieden' . •• ) 

In 1850 arriveerden de eerste zusters 

Franciscanessen van Roosendaal. In 

datzelfde jaar werd een aanvang gemaakt 

met de bouw van een 'gesticht'. In dit 

U-vormige gebouw werden zowel het 

klooster als de slaapzalen voor de kinde

ren en de oude dames, de keuken, de 

kapel, de binnenplaats en de lokalen voor 

de bewaarschool ondergebracht. 

Mgr. Van Wijkerslooth heeft de voltooing 

van het op naam van de congregatie, 
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04 In 1974 afgebroken tuinmanswoning van Duinzicht 
(reproduct1e C.q. foto Loe~ de Groot) 

O4a De huidige situatie 
(foto lneke Dele-Kap) 

, 
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maar door hem bekostigde gesticht niet 
zelf mogen beleven. Hij overleed op 
10 november 1851. Op 3 mei 1853 was 
het Wees- en Oudeliedenhuis' klaar. In de 
loop van de }aren kwam het accent meer 
te liggen op een meisjesinternaat en da
mespension. Het aantal bewoners werd 
steeds groter en er moest worden uitge
breid. 
In oktober 1900 wordt door er1pacht een 
stuk grond verkregen achter het hoofdge
bouw. Hier wordt begonnen met de aan
leg van een moes- en groentetuin. Als 
tuinman wordt hiervoor Jan Hoogervorst 
aangesteld. 
Jan Hoogervorst is afkomstig uit het 
Westland en betrekt in 1902 met zijn 

gezin de aan de Rhijngeesterstraatweg 
gelegen tuinmanswoning. 
Tot 1903 gingen de kinderen van het 
internaat in het dorp naar schoor. Op 
1 september van dat jaar begint één van 

de zusters met het geven van onderwijs. 
Het groeiend aantal kinderen noopte 
opnieuw tot uitbreiding. In 1920 wordt 

een aanvang gemaakt; in 1925 is het 
geheel voltooid. De tuinmanswoning 
moest hiervoor worden afgebroken. Ach
terin de grote moestuin, naast de oude 
Orangerie, werd de tuinmanswoning her

bouwd (zie afbeelding 04). In deze wo

ning was een aparte slaapkamer voor fa

milie van internen die niet in het hoofd
gebouw kon worden ondergebracht. De 

grote, tegen het huis aangebouwde 
schuur, bood onderdak aan twee varkens 
en twee melkkoeien. Op de zolder werd 
het hooi opgeborgen. De grote schuur 
diende tevens als garage voor de auto 
van rector H.J. Sondaal, die ruim 25 jaar 
aan Duinzicht verbonden was. 
Jan Hoogervorst verhuisde met zijn gezin 
naar de nieuwe tuinmanswoning. Het 

werk werd later overgenomen door zijn 
zoon GelTit. Vanaf 1940 tot 1973 werd de 
huishouding van vader en zoon 
Hoogervorst gedaan door 
Maria van den Berge. Velen zullen zich 

haar nog herinneren. Omdat zij opvallend 
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klein van stuk was werd ze in de wande
ling Marietje genoemd. Zij bracht de laat
ste jaren van haar leven door in 
Duinzicht, waar zij in 1975 op 92-jarige 
leeftijd overleed. 

Tot 1958 werd Gerrit geassisteerd door 
Koos Hoogervorst, nadien door 

Piet Vink. In 1961 werd de tuinmanswo
ning gesplitst: Gerrit Hoogervorst en zijn 
huishoudster Marietje woonden boven, 
met een eigen opgang; Piet Vink 
bewoonde met zijn gezin de benedenver· 
dieping. 
De belangrijkste taak van de tuinman was 

het verzorgen van de moestuin. Voor de 
zusters, interne leerlingen, de bejaarden 
en het rectoraat was deze moestuin on
ontbeerlijk. In de tuin stonden fruitbomen 

en werden behalve aardappelen de meest 
uiteenlopende groenten (zelfs asperges) 
verbouwd. Later was er een 'koude kas' 
zodat vroege spinazie, raapstelen, bloem
kool en tomaten konden worden ge
kweekt. In de tuin bevond zich ook een 
heel oude druivenkas. Vlakbij de kapel 

stond een eeuwenoude beukenboom, die 
Vader Abraham' heette. Door ziekte bra
ken de reusachtige takken af en moest 

de boom worden omgezaagd. 
In de voormalige moes- en groentetuin 
werd vanaf 1960 in verschillende fasen 
een heel nieuw schoolcomplex gebouwd. 
In 1975 kwam het belangrijkste gedeelte 

gereed. Hiervoor moest ook de tuinmans
woning worden gesloopt. Foto 04a toont 
de nieuwe situatie. 

.) Van Wijkerslooth werd op 7 februa-

ri 1832 door Paus Gregorius XVI be

noemd tot bisschop van Curium (i.p.i. " 
in partibus infidelium, dat wil zeggen: in 
het land der ongelovigen). Curium was 
een plaats op Cyprus. Voor deze con

structie werd gekozen omdat Nederland 
nog geen bisdommen en bisschoppen 
met een eigen jurisdictie kende. 
Van Wijkerslooth werd daarom titulair 

bisschop van een in feite niet meer be

staand bisdom, waaraan hi j hier alleen de 



A16 Vroegere situatie: Boer"der1j van Heemskerk met. opstallen in " înt.ertooi 
(reproductie loek de Groot) 

A16a Wat overbleef ... 
(foto lneke Dele-Kap) 
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bevoegdheid ontleende om priesters te 
wijden, kerken in te zegenen en het 
Vormsel toe te dienen. 

H) Mèfe Joséph was Moeder Overste 

van de Congregatie der Religieuzen 
Penitenten Recolleclinen van de Onbe
vlekte Ontvangenis, die zij in 1832 zelf 
had gesticht. 

A 16 Dit pand staat tegenwoordig nog 
bekend onder de naam 'boerderij van 
Heemskerk', naar de laatste boeren-be
woners. In 1962 zijn de bijgebouwen 
afgebroken en is het hoofdgebouw ingrij
pend verbouwd (zie afbeelding 16a). 

Hierover straks meer. 
De oorspronkelijke boerderij dateert uit 
de 16de eeuw. In de 17de eeuw werd de 
boerderij, waarschijnlijk met oude mate
rialen, vebouwd. Deze vorm zou tot 1962 
gehandhaafd bli jven. De boerderij maakte 
deel uit van een aaneengesloten rij van 
door weilanden omsloten boerenbehuizin
gen, die zich uitstrekte van de voormalige 
Groenesteeg (thans Oude Rijnzichtweg) 
tot aan de Kerkbuurt (het Oude Dorp) .• ) 

Van al deze boerderijen lagen de woon
en bedrijfsgebouwen tegen de 
Pasloorswetering. Ze waren elk door een 
afzonderlijke oprijlaan verbonden met de 
Heereweg (nu Rhijngeesterstraatweg). Op 
de bijgaande foto (A 16) is de oprijlaan 
naar de boerderij van Heemskerk te zien. 
Deze reeks boerderijen staat aangegeven 
op de grote kaart van Rijnland, die tussen 
1610 en 1615 is bewerkt door 

Floris Balthasarsz. en diens zoon 
Balthasar F1orisz. Op de in 1648 door de 
landmeter Johannes Dou gemaakte over
zichtskaart komen ze eveneens voor, 
doch hun aantal was toen reeds geslon
ken. In het begin van onze eeuw waren 

er nog twee over: de onderhavige boer
derij en de Wildhoer, in die tijd bewoond 
door de familie Van der Putten. 
In 1589 kwam de boerderij met schuur, 
hooiberg en 211.2 morgen land (Rijnlandse 
morgen, omgerekend 8.516 m2) door 

• 

koop in het bezit van lenart Jacobsz., 
afkomstig uit Wassenaar. De boerderij is 
tot 1799 nooit verkocht, doch steeds 
vererfd. Boer lenart Jacobsz. en zijn 
nakomelingen met de familienaam 

Van Weenen breidden hun bezit gestaag 
uit. In de tweede helft van de 17de eeuw 
kwam de boerderij en de bijbehorende 
grond (toen 37 morgen weiland, hooi- en 
teelland) langs de 160uwelijke lijn in het 

bezit van de familie Groenendijk. Waar
schijnlijk hebben de slechte tijden aan het 
einde van de 18de eeuw 

Jan Simonsz. Groenendijk genoopt een 
aanzienlijk deel van zijn landerijen te 
verkopen. Op 14 december 1799 werd op 
de Burcht te l eiden ook de boerderij ge
veild. Kopers waren Pieter van Roon uit 
Rijnsburg en Willem van Stijn uit 
Oegstgeest. De boerderij werd op de 
veiling omschreven als een 'hechte, ster
ke, wel doortimmerde woning met stalling 

voor koeien en paarden, twee hooibergen 
en schuur'. Bij de boerderij hoorde tevens 
18 morgen land. 

Op 5 juni 1843 werd de boerderij ver
kocht aan Baron van Wijkerslooth, Heer 
van Schalkwijk, Bisschop van Curium en 
eigenaar van het aangrenzende landgoed 
Duinzicht. Mgr. Van Wijkerslooth legateer
de de boerderij aan de rooms·katholieke 
kerk te Oegstgeest. De boerderij werd 
hierdoor een zogenaamde 'kerk boerderij'. 
Sindsdien werd de boerderij gepacht 
door Adrianus (Arie) van der Hulst. 

Arie van der Hulst overleed in 1928 op 
7o-jarige leeftijd te Oegstgeest. Het be

drijf werd voortgezet door zijn oudste 
zoon Adrianus Hubertus (Arie ,.). Hij was 
tevens kassier van de Boerenleenbank 
die in een aanbouw van de boerderij was 
gevestigd. Arie jr. was gehuwd met de 

Wassenaarse leent je van der Ham. In 
1934 betrokken zij een boerderij aan de 
Ammonslaan te Wassenaar. Vanaf 1934 
woonde leonardus Hendrikus Heemskerk 
uit Rijnsaterwoude op de boerderij. In 
1936 trad hij in het huwelijk met 
Elisabeth Agatha Kea uit 



Ouderkerk aan de AmsteL Speciaal voor 

deze gelegenheid werd de boerderij in 
opdracht van het Kerkbestuur geheel 

opgeknapt. De boerderij was een zuivel

bedrijf. Men leverde melk aan onder an

dere Menken. Zoon Henk Heemskerk 

heeft tegenwoordig een zuivelhandel in 

de Dorpsstraat Onder het woonhuis was 

een mooie grote kelder, met rode tegels 

en een gewelfd plafond. De kelder was 

geschikt om kaas te maken. 

De boerderij werd in 1960 eigendom van 

de gemeente Oegstgeest. Vanaf dat mo

ment heeft zich gedurende twee jaar een 

hele strijd afgespeeld omtrent de bestem

ming en het behoud van de boerderij en 

haar landerijen. Burgemeester en wethou

ders waren voor afbraak. Er heerste wo

ningnood in Oegstgeest en er moest ge

bouwd worden. Tevens bestond er be

hoefte aan sportaccommodatie, De lande

rijen van de boerderij achtte men hiervoor 

geschikt. Tegenstanders van de afbraak 

wezen op de historische waarde van de 

boerderij, die ook in de moderne tijd haar 

steentje zou kunnen bijdragen aan de 

leefbaarheid van de gemeenschap en de 

eentonigheid zou doorbreken, Locale 

autoriteiten als Van Varik en 

Van Woerden, de Vereniging Oud Leiden, 

maar ook een landelijk deskundige in de 

persoon van ir. Meischke, desti jds hoofd 

van de afdeling restauratie van de Rijks

dienst voor de Monumentenzorg, spraken 

zich nadrukkelijk uit voor het behoud van 

de boerderij van Heemskerk. In plaatselij

ke dagbladen verschenen met regelmaat 

artikelen en ingezonden stukken over 

deze zaak, Uiteindelijk heeft men gekozen 

voor een comprom!s: het woonhuis is 

bewaard gebleven, zij het onherkenbaar 

als boerderij. In 1962 zijn alle andere 

bebouwingen, schuren, stallen, hooiber

gen, en zo verder, afgebroken, Op de 

vrijgekomen grond zijn, zoals de bedoe

ling was, woonhuizen gebouwd en sport

velden aangelegd. Afbeelding A 16a laat 

het overgebleven en gerestaureerde 

woonhuis van de boerderij zien. 

I. 

.) Zie Ti jdsctvift VOO, 3e jaargang IV. 2, 

september 1991 , afbeelding pagina 22, 
binnen de cirkel . 

Maria Fehmers-Schlatmann 

Van Assendelftslraat 15 

2342 AR Oegstgeest 

Tel, 0.71 - 15.47.83 

Ineke Oele-Kap 

Nassaulaan 21 

2341 EB Oegstgeest 

Tel. 0.71 . 15.58.64 
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- Dhr, P. Vink, Oegstgeest 

-zr. Silvatrix, t.eiden 

- Mw. E.A, Heemskerk-Kea, Oegstgeest 

- W,J. van Varik, Interessante geschiede-

nis van oude boerderij in Oegstgeest, 

Leidsch Dagblad, 14 oktober 1961. 



UIT HET ARCHIEF GELICHT 

[0 het gemeentearchief van Oegstgeest bevinden zich veel stukken, die betrekking 

hebben op het graven van het Oegstgeester Kanaal. 
Dat deze gebeurtenis bij burgemeester De Malnoë van Noort ook aanleiding gaf tot 
bezorgdheid mag blijken uil de hiervolgende brief. die hij op 28 maart 1840 schreef 

aan de Gouverneur van Zuid - Holland. 

" Ten vervolge mijner missive van den 

3 february laatstleden nr. 83/ 44 heb ik de 

eer U Hoogedelgestrenge te informeren, 

dat a/zoo binnen weinige dagen eenen 

aanvang zal gemaakt worden met de 

werkzaamheden aan het te graven kanaal 

uit de Leede tot aan het kanaal te 

Katwijk, het aantal der vreemde werklie

den alhier en in de gemeenten Rh/ïnsburg 

en Katwijk thans dagelijks vermeerderd, 

zoodat er alhier reeds tusschen honderd 

en honderdvijftig dezer lieden gehuisvest 

zijn. 

Tot nu toe is, behalve eenige kleine O~ 

der/inge oneenigheden hun gedrag rustig 

en de goede orde niet gestoord gewor

den. 

Het is echter te vreezen dat wanneer de 

werkzaamheden begonnen zullen zijn en 

de werklieden geld in handen krijgen, er 

meer gevaar van verstooring der publieke 

[ordel zal zijn; vooral indien men aan de 

loopende gerugten geloof mag slaan, dat 

de Nederlandsche en andere werklieden 

het voornemen zouden hebben om de 

Belgen, welke zich onder hen bevinden, 

van het werk te weren. 

De meerdere of mindere gegrondheid van 

dit door sommigen geuitten voornemen is 

tot nog toe moeye/ijk te beoordelen, 

doch wat daar ook van zijn moghe, acht 

ik mij verpligt U Hoogedelgestrenge te 

doen opmerken, dat door de aanwezig

heid van eenige honderden vreemde lie

den, welke onder geen opzigt staan, de 

dienst der policie met de ontoereikende 
middelen welke op het platteland aanwe

zig zijn, niet naar behooren kan worden 

waargenomen " .... 
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Op 21 maart 1840 liet de burgemeester al 
aan de Officier van Justitie te Leiden 

weten: 

" dat het aantal der vreemde werklieden 

dagelijks alhier toeneemt, zoodat er thans 

reeds 70 dezer lieden, waaronder 8 vrou

wen begrepen, zich in deze gemeente 

hebben nedergezet. Zlï wonen zoowel op 

zichzelven als bij de ingezetenen met 

welke zij steeds in goede verstandhou

ding schijnen te leven. " 

Drie weken later meldde hij: 

" dat het grootste gedeelte der vreemde 

werklieden, welke in den beginne bij de 

ingezetenen hunnen intrek genomen had

den, thans op het vlakke veld in tenten 

gelegerd zijn. " 

Carla de Glopper 



ALS EEN BOER IN DE KAAPKOLONIE 

of 

ANNEXATIE- PUN 

Tot 1896 strekte Oegstgeest zich uit tot de Rijnsburgersingel. de Mare en de Morsch. 
Wegens annexatie door de Gemeente Leiden werd de grens in dat jaar verlegd naar 
de Tolbrug, ongeveer ter hoogte van de huidige Kagerstraat. 
Dat annexatie pijn kan doen moge blijken uit het navolgende. 

Een brief in een lijstje 

Van de heer A. Nieuwenhuizen Segaar, 

die voorheen in Oegstgeest woonde, 

kregen wij een (ingelijste) door zijn grool

vader opgestelde concept-brief. 

Dit concept prikkelde onze nieuwsgierig

heid, en op het gemeentehuis zijn wij met 

goed resultaat op zoek gegaan naar de 

originele brief; deze week slechts op 

kleine onderdelen af van de minuut. 

Grootvader Nieuwenhuizen sclYeef de 

brief geruime tijd nadat hij als voormalig 
raadslid van Oegstgeest, tot de Gemeen

te Leiden was gaan behoren. 

Transcriptie 

Wij hebben een transcriptie van de brief 

gemaakt, waaruit duidelijk blijkt hoe pijn

lijk de annexatie voor de heer 

L.E. Nieuwenhuizen is geweest, zeker 

wanneer wij in aanmerking nemen dat de 

brief gesctveven werd op 7 maart 1900; 

vier jaar na de annexatie! 

Annexaties 1896. 1920 en 1966 

" • 
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TELII!!:GRA M ADR I! S , 

LEONARD N I l!U WE NHUIZEN . 

LEI'Il>E:N -_. ~= .. -

Aan den Ede/achtbare Heer Burgemeester Heeren Wethouders 

en leden van den raad der gemeente Oegstgeest 

Geeft met vriendschappelijke hoogachting te kennen 

ondergeteekende L.E. Nieuwenhuizen (vroeger ingezetene 

en oud raadslid Uwer gemeente Thans even als zoo menig 

boer in de Kaap Kolonie overgegaan onder andere regering 

en a/zoo behoorende tot de gemeente Leiden Wonende 

Morschweg 28) Daarbij meldende dat het hem heeft 
goed gedacht te schenken ten behoeven van het Raadhuis 

te Oegstgeest 

en waaNan het mitsdien nooit of te nimmer zal 

mogen worden vervreemd Een kostbaar Klokje om te plaatsen 

in Uwe raadkamer op de Schoorsteen 

Moge het een voortdurende herinnering zijn 

aan uwen oude vriend En het zijne vee/zJjdige 

nuttigheid U allen doen genieten tot ene lengte 

van dagen. Deze klok zal U telkens wijzen op 

den snellen vlugt der tijden Zij zal twee keren 

per etmaal met de beide wijzers naar omhoog 

staan. God geve dat U aller gemoed zich daarhenen 

ook aan getrokken mogen gevoelen En dat het U 

uitzicht door het geloof in den Eenige naam die 

onder den Hemel is gegeven tot zaligheid moge zijn 

of worden Ik weet aan wien ik mij vertrouwe 

AI wisselen ook dag en nacht 

Aanvaard alzoo mijn geschenk en zegenwensch 

terwijl ik mij ze/ven steeds in Uwe vriendschap 

aanbeveel En ook mijne goederen gelegen in Uwe 

gemeente onder Uwe bescherming stel 
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Zoo mede mijn graf gelegen op gindsche kerkheuvel 

werwaarts zoo ik hoop mijn stoffelijk overblijfsel 

Naschrift 

M/ïn grootvaders klok was een deftige klok 

Met haar uurwerk zoo goed en secuur zal bezorgd worden Als God de Heere mijne ziel 

tot zich zal genomen hebben En ik met de 

mijnen daar ongestoord zal mogen rusten tot 
den Grooten dag der algemeene opstanding 

Hiermede zij U alles aanbevolen wat tot zegen 

En zij liep zoo geregeld Want Negentig jaar 

Verkonde haar stem steeds het uur 

En op grootvaders dag toen hij 't levenslicht zag 
kwam de klok ook het huis in met een 

en geluk Uwer gemeente kan strekken die mij altijd 

dierbaar zal blijven Nu te meer nog met Uwen uitnemende 

Burgemeester aan het hoofd 

Maar op eens bleef zij staan om nooit meer te gaan 
Toen het doodsuur van d'oude verscheerf' 

Met de meeste hoogachting zal het mij eens 

eer zijn steeds te blijven Uw dw dienaar en vriend te blijven 

Leiden bij Oegstgeest 

den le van Lentemaand 1900 

(w.g.) L.E. Nieuwenhuizen 

"""'" briefhoold 
De heer L.E. Nieuwenhuizen was direc-

teur van de aan de Morsweg gevestigde 

Stoomfabriek van verduurzaamde groen

ten en vruchten; de eerste firma die zich 

op dit terrein ging bewegen. Leiden ver

vulde hierin overigens een pioniersfunctie, 

want de eerste conservenfabrieken van 

ons land werden hier gevestigd, deels als 

gevolg van de cholera-epidemie van 

1866. 

Het fraaie briefhoofd van het postpapier 

willen wij u niet onthouden. Links onder 

zien wij het slempel van de Gemeente 

Oegstgeest, dat werd gebruikt om inge

komen post te registreren. 

&rgellalSter 

De heer Nieuwenhuizen schrijft in zijn 

brief 'Nu te meer nog met Uwen uitne

mende Burgemeester aan het hoofd'. 

Deze toeevoeging laat zich verklaren 

door het feit dat enkele weken daarvoor, 
per 15 februari 1900, burgemeester 

J.G.M. van Griethuijsen zijn ambt aan

vaardde. 

,. 

Bedoeling 

De bedoeling van de heer Nieuwenhuizen 

was dat het klokje een plaats zou krijgen 

op de schoorsteen in de raadszaal. Of 

het daar ooit heeft gestaan is te betwijfe

len. Ooggetuigen hebben ons verzekerd 

dat het jaren lang bij verschillende bur

gervaders op de burgemeesterskamer 

heeft gestaan. In het archief van de Ge

meente Oegstgeest vonden wij een foto 

van het vroegere interieur van deze ka

mer, afgebeeld in een brochure van 

Blikman & Sartorius, die reclame maakte 

voor meubelen van Slavonisch eiken; de

ze waren te vervaardigen naar eigen ont

werp of naar een ontwerp van de cliênt. 

Helaas is het klokje op deze foto niet te 
zien. 

Bewijs 

Dankzjj een artikel in de Nieuwe Leidsche 
Courant van 4 november 1959 beschik

ken wij over een foto, waarop het klokje 

is te zien. De fotograaf, die het artikel 

'illustreerde' (N. van der Hors!), wist het 

negatief binnen enkele minuten uit zijn 



I 
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Voormalig interieur burgemeesterskamer met Shovon1sch eiken meubilair (uit brochure Blikman & Sartor1us) 

archief tevoorschijn te toveren en zorgde 

voor een afdruk. 

Wij lezen in de betreHende krant: "In de 

kamer van de burgemeester van Oegst

geest aan het Wilhelminapark tikt nu al 

bijna zestig jaar een klok, die zo op het 

eerste gezicht een heel gewone klok is, al 

versiert zij dan de schoorsteenmantel van 

de werkkamer van de eerste burger van 

Oegstgeest, juist tegenover diens bu

reau ." 
Degene, die de inlerieurfoto maakte voor 

Blikman & Sartorius, heeft dus met zijn 
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rug naar de klok gestaan. 

Insluipers 

In de nacht van 21 / 22 juni 1979 kreeg 

het Oegstgeester raadhuis bezoek van 

insluipers, die vermoedelijk hebben ge
zocht naar de sleutels van de kluis; veel 

werd overhoop gehaald, zo ook de bur

gemeesterskamer . Een ventilator en een 

bureau werden vernield, de fraaie zilveren 

ambtsketen (daterend van 1852) werd 

ontvreemd, hel vloerkleed werd meege-
nomen, en ook ...... de klok! 



Helaas 

Helaas werd nimmer een spoor van de 

daders, noch van de ontvreemde goede

ren gevonden. Bij welke snoodaard zou 

-

grootvaders klok nu op de schoorsteen 

staan? 

Riet van Dort 

:-:.......- .-' . - - ~ 

, 

Oe klok , geschonken dool" het oud-raCldsl1d L.L Nleuwent... l zen , die door anneltatle net burgef'SChap van Oegstgeest 

verloor, en 1t'lW01lE11" werd van de Sleutelstad (foto N. van der Hof"St , Leiden) 

16 
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WAAROM EEN CENTRUM IN OEGSfGEEST? 

Op dit moment wordt door de gemeente druk gestudeerd op de vraag hoe het 
winkelcentrum Lange Voort omgebouwd c.q. vorm gegeven kan worden om het 
'Centrum van Oegstgeest' te gaan vormen en welke functies daar dan in onderge
bracht zouden kunnen worden. 

De vraag of het wenselijk en noodzakelijk is dat Oegstgeest op het geografisch 
middelpunt een 'centrum' moet krijgen is nooit tcn principale gesteld en staat 
kennelijk niet ter discussie. 

Noch t'aai. noch herbergzaam 

Het gebied rond de Lytweg is uit stede
bouwkundig oogpunt niet fraai en even
min herbergzaam te noemen. Hiervoor 

kunnen de volgende punten als oorzaak 
worden aangemerkt: 

1) De toenmalige beslissing tot gedeel
telijke verlegging van de Wyt1enbach

weg (het deel tussen het 'Oude Raad

huis' en de Louise de Coligny1aan 

verdween en de Wyttenbachweg 

werd aangesloten op de nieuw aan· 
gelegde Lytweg) 

De Wyt1enbachweg maakt deel uit 
van de belangrijke historische strang, 

welke van De Beukenhof via de 
Terweeweg (vroeger geheten de 
Achterweg), de Wyttenbachweg en 
de Dorpsstraat naar het Groene Kerk· 
je loopt. Tussen de Wyt1enbachweg 
en de Lytweg is een restgebied ont· 
staan, dat nu is opgevuld door het 
Gemeentecentrum, de Rabobank, de 
markt en de Floraschool. 

2) De bouw van het Winkelcentrum met 
grootschalige woningbouw 

Het winkelcentrum met grootschalige 
woningbouw uit het midden van de 

zestiger jaren bepaalt in belangrijke 

mate het aanzien van het gebied. De 
moeite van het vermelden waard is 
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het feit dat door de belegger / finan· 
cier van het winkelcentrum c.a. is 
aangedrongen op de bouw van bij 

het complex behorende grootschalige 
flats en de belegger·eigenaars thans 
de centrumstudie meefinancieren. 
(Wacht u voor projectontwikkelaars 
en beleggers.) 
Op deze plek ligt nu ook gevoelsma· 
tig de scheiding tussen het oude en 
het nieuwe Oegstgeest. 

3) Invulling Lange Voortplein 

Voor de latere invulling van het win· 
keldeel Lange Voortplein op de plaats 
van een oorspronkelijk gepland wa· 
renhuis (Hema?) werden naar binnen 
gerichte winkels gecreêerd aan een 
rommelige passage met een naar bui· 
ten gekeerde expeditiezijde. 

Structu~schets 

In de Structuurschets van Oegstgeest van 
mei 1989 wordt gesteld dat in de ruimt&< 
lijke overgangszOne van het (oude) dorp 

naar het winkelcentrum Lange Voort ver· 
beteringen/ vernieuwingen in de opzet 
gewenst zijn. Voor een verbetering is niet 

bij voorbaat een aanvullend bouwpro' 
gramma nodig; een groene invulling van 
deze locatie zou hierin ook kunnen voor· 
zien, temeer daar het nog de vraag is of 
zich op korte termijn een functioneel en 
reêel bouwprogramma zal aandienen. 



De nieuwe ambtelijke huisvesting (waar
voor meerdere opties en locaties in beeld 

zijn) wordt steeds nadrukkelijker ge

noemd als een van de mogelijke functies 

welke in het gebied Lytweg / lrisJaan gere

aliseerd zou kunnen worden, naast uit

breiding met winkels, kantoren, wonin

gen, en de (te verplaatsen) bibliotheek. 

S1randwaI1en en meerkemigheid 

Oegstgeest is ontstaan uit een aantal 

agrarische buurtschappen, gelegen op 

strandwallen (thans Endegeesterstraat

weg, Rhijngeesterstraatweg, Dorpsstraat, 

de eerder genoemde strang van de Beu

kenhol naar het Groene Kerkje, en de 
Warmonderweg). 

Die verspreide buurtschappen zijn: het 

Oude Dorp (of Kerckwerve), de Leidse 
Buurt (De Punt, Vijfhuizen, de Voscuyt), 

de Kwaak, de Pen en ook de Morsbuurt 

en het Haagsche Schouw. 

Op één van de zandruggen, welke loopt 

van De Beukenhof naar het Groene Kerk

je, zijn het Oude Raadhuis, en enkele nog 

bestaande voormalige boerderijen zoals 
'Actaea', 'Ora et Labora', 'Toorenvelf en 

'Schoutenburg' gelegen. Ook langs de 

Rhi jngeesterstraatweg (vroeger Heeren

weg) lagen diverse boerderijen. 
Die meerkernigheid met agrarische be

bouwing langs de verbindingswegen 

heeft in hoge mate de verdere ontwikke

ling van Oegstgeest bepaald, evenals het 

feit dat Leiden - toen eigenaar van de 

Heerlijkheid Oegstgeest - zeer lange tijd 

verordonneerde dat er geen industrie 

gevestigd mocht worden. 

Door de aanleg van het Wilhelminapark 

en de bouw van het raadhuis werd de 

kern bij de Punt versterkt. 
In dit van oorsprong meerkernige dorp 

liggen en lagen ook de winkelvoorzienin

gen gespreid. Aanvankelijk waren er win

kels in de Punt en in de Dorpsstraat. De 

winkels aan de De Kempenaerstraat (aan

vankelijk geheten Lage Voort en vrijwel 

geheel woonstraat) zijn ontstaan tijdens 

,. 

en na de bouw van het villa-achtige 

Oranjepark c.a. Geleidelijk aan verdwe

nen er steeds meer winkels uit de Punt. 
Het winkelcentrum Lange Voort is met de 

uitbreiding van 'Noord' ontstaan, zoals het 

winkelcentrum Boerhaaveplein met de be

bouwing van Haaswijk. 

Historisch gezien zijn de 'attractiepunten' 

gespreid over het dorp en niet, zoals 
bi jvoorbeeld in Voorschoten, rond de 

historisch ontstane kern bij de Kerk aan 
de Schoolstraat. 

Deze meerkernigheid van Oegstgeest 

heeft tot op heden uitstekend gefunctio

neerd en het ligt ook, historisch gezien, 
voor de hand dit niet principieel te veran

deren. Het is dan ook zeer de vraag of er 

een centraal gelegen centrum moet ko

men. 

\lraaglekens 

Afgezien van het argument van de meer

kernigheid, dat pleit voor behoud van het 

raadhuis op de bestaande locatie, doet 

de vraag zich voor wat er met de leegko

mende gemeentelijke gebouwen zal ge

beuren nu er nog steeds geen bescher

ming voor het Wilhelminapark is op basis 

van de gemeentelijke Monumentenveror
dering (zelfs geen voorstel). 

Tevens is het te betwijfelen of de levens

vatbaarheid van de winkels in de 

De Kempenaerstraat gediend is bij het 

creêren van meer winkels bij de 

Lange Voort, terwijl men zich ook kan 

afvragen wat de toekomstige bestemming 

zal zijn van de parkeerplaats annex de 

markt, en wat de verplaatsing hiervan met 

zich zal meebrengen, 

Heel belangrijk echter is de vraag in hoe

verre de historische strang (waaraan 

schade is toegebracht onder andere ach

ter de voormalige 'Sprinkhaan' en achter 

het Gemeentecentrum) in zijn historische 

waarde gelaten kan worden c,q. geheel 



Actaea 
2 Monument Van Wyttenbach 
3 Het Oude Raadhuis 
4 Schoutenbur"9 
5 Tooren\lelt 
6 Boerde~ij 1910 

naa~ 

O~a et Labo~a 
en Beukenhof 

naa~ 

Oorpsst~aat 

Groene Kedcj e 

~ 
( 

«. •••• is één \lan de d~ie historische strallgen 

hersteld zal kunnen worden. Immers, aan 
dit deel van de strang liggen aan de 
Wyttenbachweg vier rijksmonumenten, te 
weten het Oude Raadhuis, de panden 
Schoutenburg en Toorenvelt, en het 
Monument van Wyttenbach. 
De Vereniging Oud Oegstgeest heeft op 
15 juni 1989 aan het gemeentebestuur 
vergunning gevraagd om een pad aan te 
mogen leggen tussen het monument van 
Wyttenbach en de Wyttenbachweg bij het 
Oude Raadhuis; een dergelijke verbinding 
zou bijdragen tot het herstel van de histo

rische strang. Zou Oegstgeest hiermee 
niet méér gebaat zijn dan bij een massale 
centrum-bebouwing, die zowel de strang 
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als de (rijks)monumenten nog meer in 
hun waarde zal aantasten? 

De vraag Waarom een centrum in 
Oegstgeest?' zal éérst beantwoord moe
ten worden voordat er beslissingen vallen 
over de herinrichting e.q. de invulling van 
bepaalde gebieden met het doel tot een· 
trumvorming te komen. Bij de beantwoor
ding van deze vraag zal het voorgaande 
naar onze mening mede in de beschou
wingen betrokken dienen te worden. 

Wil Berting 



DE BEBOUWING IN HET OUDE DORP 

De uitgevoerde rooilijn bij de nieuwbouw aan de oostwand halverwege de Dorps
straat en de aanslu iting op de Kennedylaan. hebben één van de weinige - in 
historisch opzicht van belang zijnde - bewaard gebleven stukjes van Oegstgeest 
vrijwel onherkenbaar gemaakt. 
Het weliswaar gespaard gebleven Tolhuis en hel daartegenover gelegen pand no. 68 
- beide daterend uit de vorige eeuw - missen nu elke relatie met het meer naar 

achter gelegen gedeelte van de Dorpsstraat. 
De voorgevel van de nieuwbouw tussen 'De Roode Leeuw' en het pand Dorpsstraat 
63 zal daarin geen verbetering brengen. 
Op de plek waar momenteel de omvangrijke nieuwbouw plaatsvindt is in het verle
den eerder bebouwing en bewoning geweest. 

Kercl<wm;e 

Wie de geologische kaart van Oegstgeest 

bekijkt ziet dat door hel gebied van 

Oegstgeest twee belangrijke strandwallen 

lopen, Eén daarvan vanuit de bollenstreek 

(Haarlem-Usse-Sassenheim) en de ander 

vanuit Warmond, Deze komen in een 

V-vorm samen ter hoogte van het kasteel 

Endegeest. Oe breedte en hoogte van die 

strandwallen varieerde (en varieert nog) 

sterk, maar dit gebied bleef altijd droog; 

op de kaarten van het Kadaster wordt dit 

gedeelte altijd aangeduid als 

'Buitenwater', De daartussen gelegen 

lagere gronden waren in vroeger eeuwen 

Onherk.enbaar stukje historiSch Oeostgeest (foto Riet van Oort) 
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vrijwel onbegaanbaar. 

Op de westelijke strandwal, waar 
Willibrord in de 7e eeuw de voorloper van 

'het Groene Kerkje' liet bouwen, ontstond 

rondom de kerk bebouwing. Het gebied 

in de omgeving werd 'Kerckwerve' ge

noemd. Het gedeelte van de huidige 

Dorpsstraat, dat dicht bij de kerk ligt, 

behoorde hiertoe. 

In 1512 kende Oegstgeest nog maar 

25 'haarsleden' of woningen, waarvan 

25% in 'Kerckwerve'. Vermoedelijk zijn 

deze huizen lijdens het beleg van Leiden 

in 1574 (met de kerk) grolendeels ver

woest. 

Oude Kern 

Oegstgeest heeft nooit één oude kern 

gekend, zoals bijvoorbeeld Rijnsburg, 

Noordwijk en Voorschoten, Een belem

mering hiervoor vormde de stad Leiden, 

die al vanaf de middeleeuwen kans had 

gezien de omliggende ambachten (zoals 

Oegstgeest en Poelgeest) allerlei beper

kingen op te leggen. Zo mochten er bij

voorbeeld binnen een afstand van 

600 roeden vanaf de stadsvesten geen 

tapperijen, bakkerijen en brouwerijen 

gevestigd worden, terwijl binnen de 

800 roeden een bouwvergunning van de 

stad Leiden nodig was. Deze afstanden 

werden door palen aangegeven. In 

Oegstgeest stond bijvoorbeeld de 

500 roeden-paal schuin tegenover 

'De Olmen' en de limietpaal van 800 roe

den bij de boerderij Wilthoef. Toen 

Leiden de ambachten Oegstgeest en 
Poelgeest in 1615 aankocht verbeterde 

de situatie uiteraard niet. 

Aan de westzijde vormde de aloude 

'Pastoorswelering' de grens tussen de - in 

1566 gestichle - Kamphuizerpolder en de 

hoger gelegen duinrug. Aan de oostkant 
liep de grens tot het gedeelle waar nu 
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ongeveer de lrislaan loopt en vanwaar de 

Oudenhofpolder begon. 

De DorpàStraat, uitloper van twee oer

oude, zogeheten 'strangen' (beide op de 
westelijke strandwat), was eeuwen lang 

een belangrijke noord / zuid-verbinding. 
Vanuit Den Haag en Leiden moest alle 

verkeer richting Haarlem over de toenma

lige houten brug over de 
Rijnsburgse Vliet (vanaf 1842 vervangen 

door het Oegstgeester Kanaal). In 1805 

werd deze 'Rijksweg' verhard en kwamen 

er op het traject 's-Gravenhage-Haarlem 

acht tollen, waarvan één in de 

Dorpsstraat te Oegstgeest. 

Het onderhavige gebied werd 'Kerk buurt' 

genoemd. Deze benaming komt regelma

tig voor in ondermeer overdrachlsaklen; 
zelfs voor de stadstram van Leiden naar 

Oegstgeest werd deze aanduiding ge

bruikt. 

Later werd deze buurt, ter onderscheiding 

van de nieuwbouwwijken uit het begin 

van deze eeuw, het 'oude dorp' genoemd. 

_Itdeel 

Omdat momenteel aan het westelijk deel 

van de Dorpsstraat (in de driehoek, ont

staan door de typische loop van de 

Pastoorswetering) nieuwbouw wordt 

gepleegd, beperk ik mij in het navolgende 

tot deze zijde van de straat. 

Tot 1615 moet dit gedeelte eigendom 
geweest zijn van de Abdij van Rijnsburg 

ofwel de Heren van Wassenaar. Na die 

tijd vond verkaveling plaals en kreeg het 

gebied min ol meer het huidige aanzien. 

Op de eerste, uit 1818 daterende kaart 
van het Kadaster, is te zien dat de west

zijde van de Dorpsstraat nog maar 

schaars bebouwd is. Er liggen zelfs nog 

enige stukken onbebouwd weideland. 

Daarin kwam op korte termijn weinig 
verandering, zoals blijkt uit een kaart van 



SITUATIE PERCELEN KAART 1818: 

perceel : a i get'IiIilr: be",e,,, 

243 Neeltje Raijgel""Sberg bouWYT"OUw 
244 

"5 Wi1 lem Kniest kastelein ". Ary Yper laan koster 
247 
248 Nieolaas 1!i.1itel"lW89 ve ldwacnter 

'" " 250 Jonannes v . d.Gaag tinmennan 
251 Corn.van Konijnenburg winkelier 
252 
253 Jan van Rhijn 000_, 
254 
255 Nicol aas Yperlaan molenaar 
256 
257 Gereformeerde Kerk van 

Oegstgeest 
2SB Nieolaas Yperlaan molenaar 
259 Gereformeerde Kerk van 

Oe9stgeest 
260 
261 
262 Nicolaas Yperlaan molenaar 
263 Administratie cver de 

straatweg Haarl~ 
's-Gravennage 

264 
265 Jan Dobbe va n Bergen kastelein 
266 
267 
268 
269 
270 
271 " 
272 
273 

1842. 

De vroegere pastorie van de Groene 

Kerk, die thans nog (wat verscholen) 

achter de huidige 'Roode Leeuw' ligt, 

komt echter reeds voor in akten van 

1578; het betreft dan uiteraard het oudste 

deel van het pand. 

Van de op de eerste kadastrale kaart 

aangegeven huizen zijn nu nog herken

baar de nummers 246 (nu nr. 71), 248 

(nu nr. 67, 'Middegeest', dat in 1843 pas 

het huidige aanzien kreeg), 250 (nu 
nr. 65), 255 (nu 'De Roode Leeuw', maar 

geen oorspronkelijke bouw), 259 (nu 

nr. 53, 'Oude Pastorie') en tenslotte 264 
(nu nr. 51, Tolhuis'). 
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betreft: 

huis en e rf 

tu" 
weilaod 
huis , schuur, ." tul, 
huiS en erf 
tuin 
nu is en erf 
nuis , scnuur. oe' 
tuin 
tuin 
huis en arf 
huis en erf 
tuin 
tu in 

laan 
huis, schuur , .cf 
(pastorie) 

"" tuin 

tu" 

tul, 

huis (tol) 
huis en erf 
tuin 

t ui n 

"" "" tuin 
huis en scnuur 
gracht 
bo, 

Steven de Keijzer 

In 1806 vond de aankoop plaats van een 

stuk grond van 200 roeden, sectie B 263 

(zie kaartje) voor de somma van t 200,-'. 

Op het rechter gedeelte was het Tolhuisje 

gebouwd (B 264). Oe verkoper was 

Ever1 Yperlaan, wonende op de hoek van 

de Pastorielaan en de Heerenweg. 

In 1840 kocht Steven de Keijzer, gepen

sioneerd tolgaarder, de andere helft van 
de tuin (523), waarop hij een woning liet 

bouwen (524). 

Na het overlijden van Steven de Keijzer 

kwam dit fraaie pand - na niet minder dan 

negen maal van eigenaar te zijn veran-
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derd - in 1920 in bezit van 

Claude Paul Kaiser. Het huis werd door 

de familie Kaiser bewoond tot 1927, waar

na het ten behoeve van uitbreiding van 

de firma Homan moest worden afgebro

ken. 

Oe percelen 265 en 266 waren in het 

begin van de vorige eeuw in eigendom 

gekomen van Jan Dobbe van Bergen, 

kastelein in het Wapen van Oegstgeest' 

(hoek Geversstraat-Deutz.straall. 

Deze Jan Dobbe van Bergen was naast 
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kastelein tevens metselaar en later even

eens koopman. Hij bezat niet alleen een 

groot aantal huizen, maar ook grote stuk

ken bouw- weiland en bos (265 ti m 273). 

Daaronder bevond zich ook de buiten

plaats 'De Grunerie', die hi j op 

25 juli 1829 had gekocht van 

Engelina Brethauer. Deze 'buitenplaats' 

(voormalige boerderij) maakte al in de 

17e eeuw deel uit van een reeks boerde

rijen die zich uitstrekte vanaf de huidige 

Oude Rijnzichtweg tot aan het 

Oegstgeester Kanaal. Deze waren alle 

met een eigen oprijlaan verbonden mei 

de Heerenweg. Op basis van een over

drachtsakte uit 1806, alsook op grond 



van een akte van 23 januari 1830, is aan

nemelijk dat perceel 265 (nu ingang 

nieuwbouwwijkje) bestond uit een tuin

manswoning met opstallen, welke bij 

De Grunerie behoorde. 

Waarschijnlijk is Jan Dobbe van Bergen 

op latere leeftijd dit (tuinmans-)huis als 

boerderij gaan gebruiken. In 1873, op 

BB-jarige leeftijd , verkoopt hij namelijk de 

'bouwmanswoning', in de overdrachtsakte 

'Groenhoven' genoemd, met en, tuin, 

weiland en bos samen ruim 5 ha, voor 

f 16.600,-- aan Nicolaas Kaptein, bouw

man (boer) te Hazerswoude. Bij de ver

koop werd bedongen dat 

Jan Dobbe van Bergen tot aan zijn dood 

in een gedeelte van dit pand mocht blit 

ven wonen. Hij overleed nog datzelfde 

)aar. 

Zowel in 1886 als in 1894 vond er nieuw

en verbouw plaats. Onder andere de 

voorgevel werd naar achter verplaatst; 

deze gevel behield het aanzien tot aan de 

afbraak. De schuur en de hOOiberg wer

den nieuw opgetrokken. 

Nadat Nicolaas Kaptein en zijn vrouw 

Maria Hooymans in 1899 waren overle

den, kwam hun oudste dochter 

Maria Clasina Kaptein, die intussen al 

weduwe was van Cornelis Koot, door 

vererving in het bezit van de boerderij. 

De halverwege vorige eeuw in de streek 

opkomende bloembollenteelt deed ook 

het aanzien van Oegstgeest langzaam 

veranderen. De bouw- en weidegronden 

werden voor een zeer groot deel bloem

bollenland. Ook de grond in de omgeving 

van de Dorpsstraat bleek daarvoor uiter

mate geschikt; vandaar dat Groenhoven 

in 1911 werd verkocht aan de 

Oegstgeester bloembollenkweker 

Cornelis Zeestraten. Helaas moest deze 

kweker, nadat hij in de daarop volgende 

jaren enkele hypotheken had moeten 

nemen, noodgedwongen het bezit verko

pen. 
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Het hu1s , wu.- de famil1e Ka1se.- van 1920-1927 woonde. Bij het geopende 
hekje staat lGOl"l. Rechts op het paaltje zit Cha.-les, en linies Go. 
(Reproductie van foto uit privé-ver-zame11ng Ch.H . J. Kaise.- [Charles] , 
leidschendam). 

Het uitbreken van de eerste wereldoorlog 

in 1914 had de bloembollenhandel stilge

legd. 

Op 22 en 29 september 1915 kwam op 

de openbare veiling in het koffiehuis van 

A.F.de Rooy (het thans met sloop 

bedreigde voormalig café 'Centraal' in de 

Geversstraat) de boerderij met opstallen 

in het bezit van de Oegstgeester kweker 



, 

Adrianus Zandbergen. 

Na diens overlijden in 1940 kwam het 

bezit in handen van zijn kinderen, die 

intussen naar elders waren vertrokken. 

De voormalige boerderij werd in datzelfde 

}aar verhuurd aan Th. (Dirk) Hoogervorst; 

een bekende groenteboer, die met paard 
en wagen zijn klanten dagelijks bediende. 

In 1949 kocht het naastgelegen bloem

bollenbedrijf H. Homan & Co. de boerde

rij met opstallen; in 1956 werd een en 
ander gesloopt. 

N.V. Homan & Co. 

Ook aan de westzijde van de Dorpsstraat 

hadden zich inmiddels enkele kleine 

bloembollenkwekers gevestigd. De 

bloembollenkweker Jan van Rijn, wonen

de in het huisje naast 'Oe Roode Leeuw' 
(254), verkocht in 1923 een stuk grond 

van ruim 22 are (B 262), gelegen aan de 
Pastorielaan, aan N.V. Bloembollenkweke

rij H. Homan & Co. 

De oprichter van dit bedrijf was 

Hendrik Homan (1834-1910) uit 

Noordwijk, die na 1850 in de streek voor· 
zichtig begon met de bollenteelt. Deze 

Homan trok er met paard en wagen op 

uit om samen met zijn zoon Laurens in 

het hele land zijn prOducten te verkopen. 

Later vond ook (bescheiden) export naar 

het buitenland plaats, waaraan echter 

door de Eerste Wereldoortog een einde 
kwam. 

Zoon Laurens begon hierna in het 

Limburgse Echt met een groentedro

gingsbedrijf; echter met weinig resultaat. 

Na de oorlog kwam Laurens Homan 

terug naar Oegstgeest om het opnieuw in 

de bollen te zoeken, en dit bracht hem 

succes. In Wassenaar begon hij met een 
bollenkwekerij van ongeveer 20 ha. AI 

spoedig bleek er behoefte te zijn aan 

schuurruimte en een kantoor; hierbij richt

te hij zijn blik op Oegstgeest. Op het in 

1923 aangekochte perceel verrees een 

schuur en een kantoor, en kort daarna 
een tweede schuur. 

Intussen waren de zoons Hendrik, Johan 

en Bertus in het bedrijf van hun vader 

opgenomen en was er een N.V. opge
richt. 

Homan & Co., waar op 19 december 1929 brand u i tbrak (An;:hieffoto Ver"8n i g l ng G..od Oegstgeest , 
ter beschikking gesteld door de heer M. Zandvl1et) 
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Huidige situatie: Op de acntero~~ ~ijn woningen in aanbouw (foto Riet Vin Oo~t) 

In 1928 werd besloten de accommodatie 
fors uit te breiden richting Dorpsstraat. 
Door aankoop en sloop van het aan de 
weg gelegen huis met tuin van de familie 
Kaiser kon op de daar vrijgekomen grond 
de schuurruimte worden uitgebreid, terwijl 
er een nieuw kantoor verrees. 

Op donderdag 19 december 1929, 's mid
dags te 3.00 uur, brak er een grote uit
slaande brand uit. Het hele bedrijf werd 

vrijwel volledig verwoest; alleen de voor
gevel bleef staan. 

In 1931 was de zaak weer hersteld en het 
bedri jf kon weer volledig functioneren. De 
export naar het buitenland nam steeds 
meer toe en vooral in de zomertijd was 
sprake van topdrukte. Er waren ruim 
40 personeelsleden, maar tijdens de pak
tijd was dit aantal vaak tweemaal zo 
groot. 
Veel scholieren hebben in de vakantie 
aan de bekende paktafels gestaan. Oude
ren zullen zich ongetwijfeld de namen 
herinneren van Piet Werkhoven (de 
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schuurbaas), later Willem van Werkhoven, 

voorts Goof Koppers, Willem van Schie, 
Jan Zandvliet, CIYis Driessen, 
Dirk van Steijn, Henk van Duivenbode, 
Jan den Hollander, en vele anderen. 
Laurens (L.J.) Homan had grote bekend
heid in de hele bollenstreek; hij was één 
van de oprichters van de nu nog bestaan
de veiling HO BA HO in Lisse. 

In het jaar 1949 verkochten de kinderen 

van Willem Zandbergen de boerderij 
'Groenhoven' met de daarbij behorende 
grond aan de firma H. Homan & Co. In 
1951 werd besloten tussen dit huis en de 
Pastoorswetering een nieuwe loods te 
bouwen. 
Homan & Co. werd in 1976 opgeheven. 
De gebouwen en het kantoor werden 
overgenomen door het transportbedrijf 

van de firma J. van der Luyt en Zn., dat 
zich daar ging vestigen. Op de plaats, 
waar de boerderij met opstallen, en de 
loods hadden gestaan, kwam een par
keer1errein voor 'ln'"achtwagens. 



In 1990, na het vertrek van Van der Luyt 

naar de Haarlemmerstraatweg, werd het 

voormalig Homan-complex gesloopt. 

Hierdoor werd de vroegere oude pastorie 

Bronnen: 

- Gemeente-archief Oegstgeest. 

- Kadaster te 's-Gravenhage. 

vanuit de Dorpsstraat weer zichtbaar, zij 

het voor korte duur . .. . 

Bert Driessen 

- S.J. Fockema Andreae, Warmond, Valkenburg en Oegstgeest, pag. 59 - 74. 

- W.J. van Varik, Bijdragen tot de geschiedenis van Oegstgeest, pag. 55 - 61 . 

- Mr. B.C. van Krieken, Oegstgeest in verleden en heden, artikel no. 3: 'Beknopte 
geschiedenis van het oude dorp'. 

- H.L.H. Zwetsloot te Lisse, Homan & Co. 

- Parochie-archief Willibrordparochie te Oegstgeest. 

OM BLIJ MEE TE ZIJN 

Het z iet e r naar uit dat de twee rechter pandjes , waar momenteel hard aan wordt gewer kt , i n 
de toekomst een fraai geheel zullen vonnen met 'De Olmen' . Oe Vereniging Oud Oegstgeest 
wenst de heer en mevrouw Th. Daems- Elshof van harte succes met de verdere uitvoering van 

dit initiatief . (foto Riet van Dort) 
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DE DEAL 

zonnige dag 

mooi kasteel 

fraai landschap 

prachtig uitzicht 

zuinige eigenaar 

slaperige gemeente 

herfstige dag 

kasteel vervallen 

landerijen verkocht 

projectontwikkelaar zonnig 

gemeentebestuur naïef 

natuur verknoeid 

opgeknapt kasteel 

dure villa's 

lange schutting 

geen uitzicht 

vooruitzjcht 

spuitbus 

DEAL 

Q.P. Merker 
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