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IN MEMORIAM MR. B.C. VAN KRIEKEN 

Op 30 mei 1992 overleed, ruim 86 jaar 

oud, ons lid mr. B.C. van Krieken. 

De heer Van Krieken behoorde tot de 

initiatiefnemers van de Vereniging. 

AI bij de eerste bi jeenkomst van de Werk

groep Oud Oegstgeest (voorloper van de 

Mr . B.C. v~n Krieken 

Vereniging ) op 6 maart 1982 was hij 

aanwezig en hij is dat lang en trouw 

gebleven. Later, toen de jaren gingen 

tellen, was hij op de achtergrond. Maar 
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altijd met intense interesse naar het wel 

en wee van de Vereniging, de werkzaam

heden en naar zijn geliefd Oegstgeest. Bij 

zijn uitvaart op 4 juni in het 'Groene 

Kerkje' memoreerde de voorganger nog 

zijn niet aflatende belangstelling. 

Slechts weinigen zullen weten dat drie 

Oegstgeestenaren - waaronder de heer 
Van Krieken - zich al in 1978. naar aan

leiding van de sloop van 'Curium' met een 

ontwerp-li jst Gemeentelijke monumenten 

tot het Gemeentebestuur wendden. Toen 

uiteindelijk op 9 juli 1991 zo'n lijst werd 

vastgesteld. was dit ook voor de heer 

Van Krieken een welverdiende beloning. 

De heer Van Krieken benadrukte het 

'goed rentmeesterschap': het doorgeven 

van het culturele erfgoed aan ons nage

slacht. 

Daarnaast had de historie van Oegstgeest 

zijn aandacht. Van zijn hand verschenen 

veel artikelen. Vooral die in de 

Oegstgeester Courant trokken veel aan

dacht. Een breed publiek werd zo door 

hem 'warm' gemaakt voor de geschiede

nis van ons dorp. En wie kent niet de 

boekjes 'Oegstgeest in oude ansichten'? 

Een trouw pleitbezorger van dat wat ons 

allen ter harte gaat of behoort te gaan is 

niet meer. Wij gedenken hem met res

pect. 

Namens het bestuur, 

J.J.L. de Soeten, voorziHer. 



uw SfRAATNAAM VERKLAARD 

Noot: In deze rubriek worden alleen die straatnamen behandeld, die op een of andere 

manier samenhangen met de geschiedenis van Oegstgeest. 

DEUlZSlRAAT 

Genoemd naar Jkvr. Margaretha Johanna 

Deutz van Assendelft (1607-1695), echt

genote van Jtv. mr. D.Th. Gevers van 

Endegeest. 

Mevrouw Gevers van Endegeest-

Deutz van Assendelft stamde af van de 

Amsterdamse koopman Jean Deutz. Deze 

kocht in 1696 de vrije heerlijkheid 

Assendelft, waaraan de titel Heer van 

Assandelft was verbonden. Sindsdien 

heette de familie Deutz van Assendelft. 

(Meer hierover onder het hoofd 

ASSENDELFTSTRAAT in deze rubriek, dit 

tijdsc:hr'ift, 2e ' 9., no. 1) 

Vanaf 1840 woonde mevrouw Gevers met 

haar man op kasteel Endegeest, en vanaf 

1850 mocht zij zich Vrouwe van 

Oegstgeest en Poeigeesi noemen, welke 

titel zij zeker heeft willen waarmaken. 

Op vele wijzen heeft zij zich verdienstelijk 

gemaakt voor de Oegstgeester dorpsge

meenschap. zij het vooral voor het pro

testantse deel van de bevolking. Haar 

financiêle bijdragen vormden de rugge

graat voor menige activiteit. 

In het bijzonder moet hierbij genoemd 

worden de stichting op 1 maart 1875 van 

de Bewaarschool aan de toenmalige 

Schoolstraat in de Leidse Buurt. Als 

Gevers-Oeutz Kleuterschool is deze uit

eindelijk in de jaren '80 van onze eeuw 

gefuseerd met de TerweeschooL Ook de 

zondagsschool 'De Hoop der Toekomst' 

(voor de godsdienstige vorming van de 

protestantse jeugd), die vanaf 1875 in de 

genoemde Bewaarschool werd gehou

den, is aanvankelijk door haar gefinan

cierd. De hervormde diakonie dreef op 

haar gitten. 

DORPSSlRAAT 

In de vorige eeuw in zwang gekomen 

benaming voor de straatweg die leidde 

naar wat men toen 'het dorp Oegstgeest' 
ging noemen. 

Als wij nu 'een boodschap in het dorp 

gaan doen', denken wij daarbij eerder aan 

de omgeving van de De Kempenaer

straat. Een 'dorp' in de zjn van een cen

traal gelegen dorpskern heeft Oegstgeest 

nooit gekend, en tot het begin van de 

1ge eeuw sprak men dan ook niet van 

'het dorp', voor welk deel van het uitge

strekte dorp dan ook. Men woonde 1n de 

Kerkbuurt', 'aan de Geest', ~n de 

Vijfhuizen', 'bij het Pennemakershuisje', 

'op de Hooge Morseh', 'aan de Kwaak', en 

zo meer. Maar in de vorige eeuw begon 

men te spreken van 'het Dorp', en daar

mee bedoelde men wat tot dan toe 'de 

Kerkbuurt' had geheten: de huidige 

Dorpsstraat met de daarop uitkomende 

Zoutkeetlaan. De straatweg die men tot 

nog toe had aangeduid als 'de Heereweg 

in de Kerkbuurt' ging toen de Dorpsstraat 

heten. 

DUINZICHTSlRAAT 

Genoemd naar de voormalige buiten

plaats 'Ouinzigt', gelegen aan de 

Heereweg (nu Rhijngeesterstraatweg) en 

zjch uitstrekkend tot aan de Achterweg 

(nu Wyttenbachweg). 

Het was de Oegslgeester baljuw en 

schout Lambertus de Ruyt, die al in de 

17e eeuw de grondslag legde voor deze 

buitenplaats. 
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In 1670 aangesteld als schout, werd hij in 

1671 eigenaar van het huis waarin sedert 
mensenheugenis de baljuw placht te 

wonen (in de 18e eeuw verbouwd tot het 

huis dat we nu nog kennen als 'Klein 

Curium', Rhijngeesterstraatweg 38). In 

1682 breidde hij zijn grondbezit uit door 

aankoop van de aan de zuidzijde aan

grenzende voormalige herberg 'Graeff 
Maurits'. En toen in 1690 de daar weer 

naast gelegen boerderij van 

Jan Willemsz. Trompert zaliger te koop 

werd aangeboden, kocht hij ook die 

erbij. Eén van de drie panden werd ge

sloopt en de ...,.ijkomende grond werd in 
een tuin herschapen. 

Na de dood van Lambertus de Ruyt bie-

ven de drie percelen bijeen. In 1709 kwa

men ze in handen van de heer Petrus van 
der Upwich. Deze kocht van de erfgena

men van de bekende grootgrondbezitter 

Johan Knotter de percelen teelland die 

zich uitstrekten achter zijn grondgebied, 

tot aan de Zandsloot toe. Kort daarna 

kon hij het bezit ook aan de noordzijde 

nog wat uitbreiden door aankoop van de 
...,.oegere herberg 'Het Wapen van 

Oegstgeesf (waarin vó6r 1686 het recht

huis was gevestigd), met het daarachter 

gelegen wei- of hooiland. Zo strekte zijn 

bezit zich ten slotte uit over een breedte 

van vier percelen van de Heereweg tot 
aan de Zandsloot. 

Na de dood van Van der Upwich in 1718 

Het l andhuis in neo-klass1c1stiscne stijl, dat Van Wijkerslooth liet bouwen , wer"d in de volkS/lQn(j 'het 
paleiSje' oenoetnd. Foto van Steendruk va n L.O. Steuenoald naar P.J. Lutgers , situatie ca. 1850 , Gemeentelijke 
Archiefd1enst Leiden , LPV 81560. ( a f komst i g u1t col lectie W. J . va n Varik) 
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- -

Aankopen lambertus de Ruyt 

~ Uitbreid1ng door Van der Upw1ch 

~ Ui t breiding door de Van Ro1jens 

verkochten zijn erfgenamen dit alles aan 

Johannes Wesselius. hoogleraar aan de 

theologische faculteit in Leiden, en van 

deze vererfde het aan zijn dochter 

Adriana Johanna, die trouwde met een 

hoogleraar in de plantkunde, Adrianus 

van Roijen. Deze kocht de voormalige 

herberg 'De 500', gelegen aan de Lage

of Achterweg naast het Rechthuis, aan de 

achterzijde grenzend aan het erfgoed van 

zijn vrouw. Ten slotte voegde hij er nog 

een partij teelland aan toe. die dit alles 

aan de zuidzijde begrensde. Uiteindelijk 

was de hele buitenplaats bijna 7 ha groot. 

Meer dan een eeuw bleef 'de hofstede 

Duinzjgt' met al zijn onderhorigheden in 

de familie. Ondertussen werd het oor· 

spronkelijke samenstel van woningen en 

boerderijen, tuinen, wei- en teellanden 

inderdaad herschapen in een echte bui

tenplaats, mei ''koepeltjes, schuitenhuis, 

broeikassen, goudvischkom, vijvers, slin-
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gerbosschen, met Enge/sch Plantsoen, 

naar den nieuwsten smaak aangelegd, 

moezerij en een groot aantal vee/dragen

de vruchtbomen." De uitvaart via de 

Zandsloot naar de Rijnsburgse Vliet bleef 

behouden (vandaar waarschijnlijk het 

schuitenhuis), maar elders op het terrein 

werd de sloot gedempt, om plaats te 

maken voor de nieuwe aanleg met zijn 

vijvers en 'slingerbosschen', die we nu 

nog terugvinden in het Bos van Wijker

slooth. 

Bij verkoop in 1828 door de erfgenamen 

van de weduwe Van Lelyveld-van Roijen 

bleef alles in één hand, en zo ook in 

1834, toen Mgr. C.L. Baron van 

Wijkerslooth, titulair bisschop van Curium, 

hier zijn residentie vestigde. In het park 

bouwde hij zijn 'paleis;e' (dat in 1915 

wegens bouwvalligheid moest worden 

gesloopt). In 'Klein Duinzigt', de oude 

baljuwswoning, stichtte hij een klooster 

met aanvankeli jk twee zusters, belast met 

de zorg voor wees;es en oude lieden. In 

1850 begonnen zij hier een bewaarschool 

en een naaischool. Weldra werd begon

nen met de bouw van een 'geslicht' waar

in in 1853 een wees- en oudeliedentehuis 

kon worden ondergebracht, het begin 

van het tegenwoordige huis 'Duinzicht'. 

De hofstede liet de bisschop na aan een 
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op te richten seminarie ten behoeve van 

de missie in de Nederlandse koloniên, dat 

overigens door omstandigheden nooit tot 

stand is gekomen. Achter het nieuwe 

'Duinzichf verrees een school, die uitein

delijk de moestuin en de tuinmanswoning 

zou opslokken. Het park werd in 1948 als 

'Bos van Wijkerslooth' eigendom van de 

IN EN OM MARIA HOEVE 

gemeente Oegstgeest. 
Dit 'bos' houdt, samen met 'Klein-Curium', 

'Ouinzicht' en het terrein van de tegen

woordige scholengemeenschap, de herin

nering levend aan de buitenplaats waar

naar de Duinzichtstraat is genoemd. 

G. Schwencke 

Richting Warmond gaande over de Abtspoelweg passeert men even vóór het 
Oegstgeester Kanaal de monumentale Mariahoeve. die omstreeks 1840 werd ge
bouwd. Het is het geboortehuis van Jan Hooymans (80)_ 
Vader Hooymans. afkomstig uit Voorburg, begon hier destijds een veehouderij. Hij 
kocht de hoeve. waar zeventien bunder land bij hoorde. 
Jan was één van de elf kinderen. die op Mariahoeve groot is geworden. Hij is echter 
de enige die nu nog dicht bij zijn ouderlijk huis woont, in één van de belendende 
percelen die uitzien op het Oegstgeester Kanaal. 
Wout Koppers en ondergetekende spraken met hem. 

'Piggelmee' 

Wat voor herinneringen hebt u aan uw 

kindertijd? 

'Wel, zoals gebruikelijk moesten de kin

deren al op jonge leeftijd meehelpen in 

het bedrijf. Ieder had zijn eigen taken. Ik 

moest ook melken van mijn vader. Niet 
dat ik het fijn vond . . . Maar ja, ik heb 

het wel tot mijn 36e jaar gedaan. Dat 

ging toen zo. Alles was anders. Ook in en 

om het huis. Ik herinner me nog dat wij 

carbid- en olielampen hadden. Pas later 

kregen we elecbiciteit. Op de waterleiding 

waren we al eerder aangesloten. Maar we 
gebruikten veel pompwater. Voor de was 

bijvoorbeeld. Regenwater was daar heel 

geschikt voor. Ik moest op maandag (de 

vaste wasdag) voor mijn moeder water 

pompen. Dat feest begon 's morgens om 

vier uur. Het water ging dan in de grote 
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koperen kom van het waterfornuis. En 

dan moest je zorgen dat er sprokkelhout 

was om vuur te kunnen maken. Als de 

witte was en de bonte was gedaan wa
ren, dan gingen de klompen van de hele 

familie in het sop. Die moest ik dan 

schoonmaken. Van buiten, maar ook van 

binnen. Er kon natuurlijk ook aan de 
binnenkant van zo'n klomp wel eens iets 

onaangenaams zitten, nietwaar? Na een 

tijdje, wanneer de klompen nog enigszins 

vochtig waren, moest ik ze schuren met 

schelpzand. Ze droogden dan blinkend 
wit op. 

Die pomp stond overigens in de koelbak

ken, waarin de melk geplaatst werd om af 

te koelen. De melk, warm van de koe, 

moest regelmatig geroerd worden, moest 
kunnen 1uchten'. Er mocht beslist geen 

vlies op komen. Dan zou de melk kunnen 

bederven. De dag daarna kwam de melk

boer de melk ophalen. Ik herinner me 



1920: De boerde .. ij van Hooymans , toen l'lCl9 een echte veenoude .. ij. 
1: Piet Ve.-gee .. (a .. beide .. uit Leiden) , 2: To Hooymans, 3: buurman Onde,..,..ate .. , 4: eo .... y Hooymans , 5: Hoede .. 
Hooymans (Ha .. ia Petronelh Hooymans-van de .. Ham), 6: Ma .. 1a Hooymans, 7: Vade .. Hooymans (eomelis Johannes) , 
8 : Kees Hooymans , 9: Jan Hooymans (hie .. cinca acht jaa .. oud), 10: Henk Hooymans, 11: een meisje van de in 
Wa rmond wonende familie Meddens}, 12: Bep van Winsen (uit Warmond), 13: een melkboe .. uit Leiden. 
Op de foto ontb.-eekt Fietje Hooymans. Nadien werden nog d .. ie klnde.-en gebo.-en. (Foto p .. ivé-ve .. zameling 
J. Hooymans) 
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nog een melkboer uit Leiden met een 
hondenkar. 
We hebben ook wel komijnekaas en zoe
te kaas gemaakt. Daarvoor moest )e de 
melk verwarmen. Dat deden we ook in 
die ketel van het waterfornuis. 
Op zaterdag werd het hele achterhuis, de 
kook- en stookruimte en het washok 
gesctvobd, Dat betekende: wéér water 
pompen. De Niagara-waterval was er niks 
bij! Alle kleden gingen van de vloer en 
dan maar scIYobben. Als alles droog was 
werden de schoon geklopte kleden weer 
neergelegd. Als je naar binnen wilde 

moest te je klompen uitdoen. 
Zo was er altijd werk aan de winkel. Je 
was net kabouter Piggelmee, die in een 
omgekeurde Keulse pot woonde, met 
slechts een kleine opening. Je kwam 
moeilijk weg. Alleen om naar school te 
gaan. Wij zaten overigens op de 
St. Nicolaasschool in Warmond. Tussen 
onze boerderij en het dorp Oegstgeest 
lag toen immers nog een volledig onbe
bouwd gebied." 

WanneEr bent u getrouwd, en in hoeverre 

had de veehouderij van uw vader toen 

nog toekomst? 

"Mies en ik trouwden in 1943. In het be

gin hebben we in het dorp gewoond, 

Vanaf 1946 wonen we in dit huis, Maria
hoevelaan 2, U ziet wat een mooi uitzicht 
we hier hebben op het kanaal. Vroeger 
had Mariahoeve ook een zogenaamd 
zomerhuis, dat grensde aan de hoeve, 
Daar huisden we in de zomer, en hadden 
hetzelfde uitzicht. Later, toen mijn broer 
Kees trouwde • het zal ongeveer in 1950 
zijn geweest · is dat zomerhuis afgebro
ken en is er voor Kees en zijn vrouw op 
die plek een gewoon huis gebouwd. Dat 
werd Mariahoevelaan 6. Nu woont onze 
zoon Leo daar. 
Mijn vader is in later jaren ook bollen 
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gaan telen. Hij verhuurde ook grond aan 
kwekers. De weilanden werden omgespit, 
want iedereen wilde graag bollen. Toen 
ben ik zelf ook kweker geworden. 
Omdat Oegstgeest groeide, en woningen 
wilde bouwen, is er veel grond onteigend. 
Dat is ook de reden dat Mariahoeve op 
een gegeven moment verkocht is. Maar. 
nu loop ik op de zaak vooruit. 
Ik ging dus bollen telen. De grond was 
daar in feite niet zo geschikt voor. Zo zat 
je in de klei, zo zat je in het zand. De 

grens tussen die verschillende grondsoor
ten liep vaak schuin door de bodem. Dat 
maakte het niet gemakkelijk. Wij zeiden 
dan ook dat het 'hele slechte katlenklei' 
was. Crocussen deden het aardig. Maar, 
je stopte heel wat kapitaal in de grond, 
en het duurde twee jaar voordat )e daar 
iet van terugzag. Je kocht bijvoorbeeld 
plantgoed in de nazomer. In de zomer 
van het jaar daarop volgend ging je je 

bollen rooien en verkocht ze aan een 
exporteur, die ze weer aan zijn relaties 
verkocht. En pas als uiteindelijk de bloe

men werden verkocht, kreeg je je geld. 
Het was hard werken. Ook voor mijn 
vrouw. Ik zeg altijd: 'In de zomer hadden 
we geen tijd om te eten, en in de winter 
had je niet te eten'. Dat is natuurlijk wat 
overdreven. Onze kinderen - we hadden 
er zes - hebben altijd de buikjes vol ge

had. En ze waren netjes gekleed, 

ondanks dat de kleine zelfstandige geen 
kinderbijslag kreeg. 
In het begin moest er met de hand gespit 
worden. Pas later werkten we met een 

ploeg. Er was een periode dat we met 
een groep kwekers Jaap Zandbergen uit 
Rijnsburg lieten komen, die machinaal 
een vore groet. Wij (dat waren Jan Juffer
mans, Leen Hoogervorst, mijn broer Kees 
en ik) stopten dan snel de bollen in de 
grond. Dan werd de vore gedicht, en 
werd er een nieuwe gegraven. In snel 
tempo stopten we dan de volgende reeks 
bollen in die tweede vore. Je werkle le
gen de machine op. 

In het voorjaar verkochten we ook wel 



narcissen op de veiling. Soms verkocht je 

ze 'onderhands', voordat het veilen be

gon. Dan had je wel eens een betere 

prijs. Maar, je wist natuurlijk nooit tevoren 

waar je goed aan deed. Op een keer 

- het was in de Paasweek - kon ik vóór 

het officiêle veilen begon drie cent voor 

een narcis krijgen. Ik zei 'nee', en wachtte 

de veiling af. Toen kreeg ik dertien cent 
per narcis. 'Nu moet je tracteren, Jan', zei 

men. Maar ik deed het niet. Als de bloe

men een andere keer werden doorge

draaid, kreeg je immers geen cent! 

Later, na de onteigening, hebben we ook 

wel op contract geteeld. Dan gingen je 

bollen in omliggende dorpen bij anderen 

in de grond, en de grondeigenaren dMr 

moesten ze dan ook verzorgen. We wer

den er niet rijk van." 

Rouwt jes en Irouwtjes 

Waren er werkzaamheden waar u in de 

winter, als er weinig te doen was, tijd 

voor uittrok? 

"Ja, zingen! Daar kijkt u van op? Wel, het 

was zo: veel kwekers en agrariêrs waren 

lid van het rneet'stemmig mannenkoor 

van de Willibrord-parochie. Om er maar 
een paar te noemen: Tolboom, Jaap en 

Jan Zandbergen, Henk JuHermans, Jan 

Boogaard, Piet Molenkamp, Jan en 
Dammes den Hollander. Als er in de win

ter op een door-de-weekse dag een 

rouw- of een trouwdienst was, had het 

koor dankzij ons een goede bezetting. De 
meeste mannen, winkeliers, enzovoorts, 

werkten natuurlijk overdag. Zo kon het 

gebeuren dat men bij een eerste klas'Mis 
in de zomer een veel kleiner koor had 

dan bij een derde klas·Mis in de winter. 

Je had pech als je in de zomer dood 
ging." 

Har"lanoeve aan de Abtspoelweg II'I8t NlChts de voorl! lJde van de belendende percelen aan het Oegstt;leester Kanaal. 
(Foto pr"Iv4t-verUII'I81ing J . Hooymans) 
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MariahoeYe in brand 

Kunt u zich de grote brand van Mariahoe
va nog herinneren? 

"Ja zeker. Dat was een hele gebeurtenis. 

Mijn vader had de boerderij toen al ver

kocht, omdat het land onteigend was. De 
brand had plaats in oktober 1970. Maria

hoeve werd toen bewoond door 
dr. J.M. de Beyer, een specialist in hart

en vaatziekten, met zijn gezin. De schade 
bedroeg enkele honderdduizenden gul

dens. Ze hadden veel antiek in huis; dat 

is ook verloren gegaan. Het was eeuwig 

zonde, want de boerderij was net geres' 
taureerd. Maar gelukkig deden zich geen 

persoonlijke ongelukken voor. We waren 

zelf niet thuis toen de brand uitbrak. De 

vrijwillige brandweer van Oegstgeest, 

toen onder leiding van directeur Gemeen-

tewerken M.J. van Gorkum, was acht 

minuten na de alarmering aanwezig, maar 

toen was er al geen redden meer aan. De 

Leidse brandweer was er ook snel. maar 

de wagen raakte vast in een grote hoop 

zand, schuin achter de boerderij. Oe vele 

toegeschoten belangstellenden hebben 

de brandweerwagen uit de zandhoop 

geduwd. Maar de boerderij brandde gro· 

tendeels uit. Het huis waar onze zoon nu 

woont, liep veel waterschade op. Een 

brandslang, die door het huis lag, sprong 

op een gegeven moment; de hele zaak 

stond in een mum van ti jd blank. 

En nu? Nu wonen de heer en mevrouw 

Dullemeiter-Smit op Mariahoeve." 

De bollen worden in de IIIilCh1naal gegra'-'8n vore 98:Stopt. (Foto pr1vé-'-'8rzarneltng J . Hooymans) 
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Oktober 1970: Marll1100eve brandde ult. (Reproductle loek de Groot) 

Jan Hooymans, nog één van de weinige 

voormalige bollenkwekers van Oegst· 
geest, schijnt er vrede mee te hebben. Hij 
is allang geen 'Piggelmee' meer. Zijn 
\I1'OUW en hij waren drie keer in Canada 
fbij broer Henk) en drie maal in Zuid
Afrika fbij dochter Lia), nog afgezien van 

UIT HET ARCHIEF GELICHT 

de vakanties in de ons omringende lan
den. En hij zingt nog steeds in het kerk
koor. s Zomers én 's winters! 

Riet van Dort 

Maatregelen van voorzorg betrekkelijk de Aziatischen braakloop of C hole ra 

In de vergadering van de gemeenteraad 

van Oegstgeest van 7 juli 1832 brengt 

burgemeester De Malnoê van Noort ter 

tafel dat er maatregelen genomen moeten 

worden om het ontstaan en het versprei

den van de cholera tegen te gaan, vooral 

nu "de ziekte ons Vaderland bereikt heeft 

en bereids te Scheveningen is uitgebro

ken." 

'Waarop gedelibereerd en in overweging 

genomen zijnde dat de plaatselijke ge

steldheid dezer gemeente door de ver

spreiding en op verre afstand van elkan-
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der verwijderde ligging der gebuurten en 

afzonderlijke woningen het inrigten van 

een ziekenhuis ot locaal ter opneming 

van lijders, die in hunne eigene huizen 

niet kunnen verpleegd worden, ondoeI· 

matig en zelts onmogelijk maakt, daar 

toch al konde men in het middenpunt der 

gemeente een geschikt locaal daartoe 

vinden, het transport der zieken naar 

zodanig locaal ten hoogste moeilijk en 

zelfs gevaarlijk voor de lijders zou ge

maakt worden, door den afstand waarop 

het zelve van de meeste huizen gelegen 

zou zijn, en welk gevaar zelfs niet geheel 

weggenomen zou kunnen worden, al 

ware het dat er in elke hoofdbuurt een 

ziekenhuis kan worden ingerigt, iets dat 

door gebrek aan de daartoe geschikte 

gebouwen, als mede aan een genoeg

zaam aantal geneeskundigen en zieken
oppassers bovendien onmogelijk is," 

Men zal zich dus "dienen te bepalen tot 

het bi;een brengen van een zekere hoe-

veelheid geneesmiddelen en voorwerpen 

van legging en dekking," 

Zo zullen er bijvoorbeeld worden aange
schaft: 

''zes stuks matrassen van zeewier :net 

DE KEMPENAERSfRAAT 

De ware De Kempenaar 

In de jaarmarktkrant van mei heeft men 

onlangs een woordenspel kunnen lezen, 

met als onderwerp de De Kempenaer· 

straal. Het laatste woord over De 

Kempenaer wil ik hier even aanhalen, nl , 
'Oe Kempenaerware', Maar de lettergre

pen keer ik om, want ik wil iets vertellen 

over 'de ware De Kempenaar'. Onze De 

Kempenaerstraat is genoemd naar onze 

oud-burgemeester, Op andere plaatsen in 

13 

peluw kussens 

12 één-mans wolle dekens 

12 linnen badlakens en 

6 houten kribben voor één persoon." 

Voorts wordt afgesproken "dat aan de 

timmerlieden Cornelis Groen en 

Hendrik Driessen ieder afzonderlijk eene 

opgave zal worden gevraagd van de prijs 

waarvoor zij deze kribben zullen willen 

maken" en ''Dat deze kribben met hun 

toebehoren zullen worden verdeeld in 
iedere hoofdwijk der gemeente ten huize 

van één der aldaar wonende leden van 

den gemeenteraad, welke de nodige zorg 

zal dragen dat deze goederen niet dan 

aan de meest behoeftigen worden uitge

geven." 

Als in 1849 de Cholera weer in de omlig

gende plaatsen heerst, stelt de burge-

meester in de vergadering van de ge

meenteraad van 2 augustus alvast voor: 

"als voorzjchtigheidsmaatregel ... om 

gedurende dezen zomer de gewone 
jaarlijkse kermis alhier dit jaar geen plaats 

te doen hebben." 

Carla de Glopper 

ons land zijn er wel 'De Kempenaer

straten' genoemd naar de vader van onze 

burgemeester, namelijk de oud-minister 

De Kempenaer. 

De naam De Kempenaar komt al voor in 

de 13e eeuw bij pachtboeren in de omge

ving van Brussel. In 1587 vestigt zich in 

Amsterdam Guillaume de Kempenaer, 

koopman in specerijen. Een achterklein

zoon van hem, Oancker I trouwt met de 
Friezin Romelia van Andringa, is secreta-
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Sigarenwinkel van de heer J. Schrijvers 1n de twint iger jaren. Nog steeds 1s hier 
een sigarenwi nkel (anne~ postagentschap) gevestigd. (Foto ter reproductie afge
staan door de fam i lie Oen Boer, Oegstgeest) 

ris van de admiraliteit en levens burge

meester van Harlingen. Van dan af treffen 

wij meer malen De Kempenaers aan in 

staatkundige functies en in de vorige 

eeuw werden er zelfs twee in de adel

stand verheven. Voor zover ik heb kun

nen nagaan komt onze burgemeester niet 

uit deze adellijke tak. 

In 1793 wordt in Amsterdam Jacob 

Mattheus de Kempenaer geboren. Hij 

gaat in de politiek een rol spelen en 

wordt minister. Na zijn politieke loopbaan 

heeft hij in 1850 een advocalenpraktijk in 

Arnhem. Daar wordt onze burgemeester 

geboren op 6 juni 1853; ook hij heette 

Jacobus Mattheus. 

Benoemd tot bu'gemeester 
Onze Jacobus Mattheus de Kempenaer 

studeerde rechten in Leiden en komt 

daarna in de gemeentepolitiek. Hij trouwt 

met Engelina Josephina Rueb. Op 

24 maart 1887 wordt hij geïnstalleerd als 

burgemeester van Voorschoten, waar hij 

blijft tot 1895. 

Dan maakt hij waarschijnlijk promotie. 

want hij wordt per 7 juni 1895 benoemd 

tot burgemeester van Oegstgeest én 

Voorhout. 

Op 3 juli 1895. 's morgens om 

11 .15 uur, vindt te Oegstgeest de 

raadsvergadering plaats, waarin hij ge

installeerd wordt. Wethouder 

Duivenvoorde leest het besluit van de 

Commissaris der Koningin voor, waarin 

de heer Oe Kempenaer tot burgemeester 

van Oegstgeest wordt benoemd. Dan 

wordt hij de raadszaal binnengeleid door 
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de heren Spaargaren (wethouder) en 
Kromhout (raadslid) en hij wordt door 

wethouder Groen toegesproken. 

Burgemeester De Kempenaer verklaart 

dan dat hij de vereiste eden al heeft afge

legd bij de Commissaris der 

Koningin en daarna hangt wethouder 

Groen hem de ambtsketen om. 

Tijdens zijn ambtsperiode heeft burge

meester De Kempenaer nooit in 
Oegstgeest gewoond. In het archief van 

de gemeente bevinden zich enkele ont

heffingen van deze verplichting. In Oegst

geest zou nooit een goede woning voor 

hem ter beschikking zijn geweest; andere 

redenen worden nergens aangevoerd. 

Belangijke geb<uterissen 
Onder het bestuur van burgemeester De 

Kempenaer vond in 1896 de eerste grote 

annexatie door de gemeente Leiden 

plaats. Alle gebied buiten de 

Leidse stadssingels behoorde tot dan aan 

de omliggende gemeenten. Leiden an

nexeert het Oegstgeester gebied vanaf de 

Mors- en Rijnsburgersingel tot ongeveer 
De Posthof. Hierdoor komt het spoorweg

station op Leids gebied te liggen. Opval

lend is dat het nabij gelegen Terweepark 

genoemd is naar een Oegstgeester bur

gemeester! 
Een tweede belangrijke gebeurtenis in de 

ambtsperiode van burgemeester 

De Kempenaer is de uitvoering van het 
plan tot het bouwen van een nieuw raad

huis. Op 7 december 1898 besluit de 
raad tot aankoop van 2.700 m2 grond in 

het nieuwe villapark-in-aanbouw 

(Wilhelminapark) en wordt opdracht ge

geven tot ontwerp en tekening aan de 

architect Jesse. In 1899 krijgt de Firma 

Verhoog te Leiden opdracht de bouw uit 

te voeren. 

De burgemeester heeft de voltooiing van 

het raadhuis niet mogen beleven. Op de 

raadsvergadering van 3 november 1899 is 

hij afwezig wegens ziekte. Op 3 }anuari 

1900 overlijdt hij te Leiden. 
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En nu de§aat 

Nu komen wij aan het verhaal van de De 

Kempenaerstraat, welke straatnaam da

teert van 1914. In de notulen van de 

raadsvergadering van 24 juli 1914, gehou

den 's middags om 2.00 uur, lezen wij: 

"S en W hebben het voornemen overeen
komstig hunne bevoegdheden krachtens 

de verordening enige wijzigingen aan te 

brengen in de benaming van sommige 

paden en wegen, waarvoor advies is 

gevraagd aan de heer Bijleveld, adjunct
directeur (van het gemeente-archief -

red.) te Leiden." 

Eerst volgen de namen van enkele an

dere wegen en dan: ''De Hoge en Lage 

Voortweg zullen gaan heten: de Hoge 

Voortweg wordt Endegeesterlaan (in mijn 

kinderjaren, circa 1920, zeiden wij nog 

'De Voort') en de Lage Voortweg wordt 

De Kempenaerstraat." 

Zo kreeg de weg na 300 jaar een nieuwe 

naamgeving. 

Bebouwing 

Over de huizen en bedrijven / winkels uit 

die tijd is niet veel meer te achterhalen. 

Het alleroudste nog bestaande bouwdeel 

is de aanbouw van Huize 'De Olmen', de 

vroegere bakkerij van de firma 

Hoogeveen. Omstreeks 1706 was in 

'De Olmen' een herberg met de naam 
'Den Hollandsche Tuyn' gevestigd. Daar

tegenover lag een kleine boomgaard en 

de slagerswinkel van de firma Los. Waar

schijnlijk was dit ook een zeer oud pand, 

maar het werd t 1975 afgebroken; nu 

staat daar een serie moderne winkels. 

Daarnaast behoren de rijwielhandel (hoek 

De Kempenaerstraat/ Koninginneiaan) en 

het daaraan grenzende pand tot de oud

ste oorspronkelijke winkelpanden. Zij 

werden gebouwd door de heer Van 

Nieuwkoop omstreeks 1915-1916. In het 

hoekpand was van meet af aan een rij

wielhandel gevestigd. Volgens mijn zegs

man had de heer Van Nieuwkoop een 

kennis, die drukker was in Leiden. Deze 



Oe $choel'Yllakerij - schoenhandel van Meijel'. De foto 1s gemaakt 1n 1925. De heer Me1 jer sr. 
staat 1n net port1ek; hij rookt een lange Goudse pijp. Achter het geopende rllam kijken 
moeder Me 1jer en enkele andere familieleden toe. De winkel biedt thllns onderdllk IIIn Mode
huis Queen Anne. (Foto ter reproductie lIfgesulln door H. Meijel') 

werd aangespoord in het aangrenzende 

pand een drukkerij te beginnen; het werd 

'Drukkerij Duyverman' onder de naam 

'Drukkerij Oe Kempenaar'. In dezelfde tijd 

werd de winkel daarnaast gebouwd; daar 

vestigde zich kruidenier Kranenburg. In 

het vierde winkelpand kwam de sigaren

winkel van Schrijvers. 

Deze vier panden waren de eerste oor

spronkelijke zakenpanden in wat aange

duid wordt als 'het voorste deer van de 

Oe Kempenaerstraat. 

In 1916 bouwde de heer Van der 

Leeden een moderne kruidenierswinkel in 

'het tweede deer van de straat. Voorts 

werd in 1920- 1921 de slagerij annex 

slachteri j van de heer Van der Putten 

gebouwd op de hoek van de Terweeweg; 

dit was de allereerste winkel aan die zijde 

van de straal. Naderhand vestigden zich 

hier Melkwinkel Van der Kloot en de firma 

Meiier (vanaf 1948) met een Schoenhan-
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del en -reparatiebedrijf met pedicure. 

Ten $lot1e bouwde de firma Mulder in 

1925 de zakenpanden nr. 2 en nr. 4. In 

het pand nr. 2 vestigde zich toen de heer 

Meijel" sr. met een schoenwinkel en 
schoenmakErij, en op nr. 4 de heer Taal 

(naderhand de heer Quant), waar de 

grondslag werd gelegd voor de eerste 

Oegstgeester apotheek. 

Alle overige winkels in de De Kempenaer

straat zijn ontstaan na 1920 door verbou

wing van woonhuis tot winkel. 

De oudste huizen van de straat zijn de 
nrs. 47, 49, 51 en 53; die dateren van 

1903. 

Oegstgeest moest zo blijven ... 

Tot slot nog een interessant verhaal, dat 

de geest van de tijd van toen - en van 

nu ? - tekent. In december 1925 stelden 

de bewoners van het tweede deel van de 

straat een verzoekschrift op, dat door 

allen werd ondertekend. Daarin verzoch

ten zij het gemeentebestuur een verhard 

wegdek aan te brengen vanwege de 

drukte als gevolg van het toegenomen 

aantal winkels; volgens onze huidige 

begrippen een heel terechte wens. Het 

gemeentebestuur nam de zaak in 

studie (!) en legde het probleem voor aan 

de gemeente--opzichter, de heer Van der 
Voet. Diens antwoord was afwijzend, 

want "de bewoners moesten beseffen dat 

Oegstgeest een landelijke gemeente was 
en moest blijven." Een verharde weg 

paste niet bij dat landelijke beeld; het 

verzoek werd derhalve niet ingewilligd. 
Dat was in 1925. In de dertiger jaren 

werd de straat verhard ..... 

De wensen van overheidsfunctionarissen 

en die van 'gewone' burgers strookten en 
stroken niet altijd met elkaar! 

Herman Meijel" 

UITZONDERLUK INITIATIEF NAASf 'DE OLMEN' 

In de vorige editie van ons tijdschrift hebben wij terloops al even aandacht geschon 
ken aan een uitzonderlijke particulier initiatief. Het betreft de twee panden 
(Geversstraat 51 en 53) naast het eeuwenoude en bijna tien jaar geleden gerestau 
reerde pand 'De Olmen', 
Wij gaan nu nader in op de geschiedenis van deze locatie. 

Fraai aanzien 

In een van deze twee door de tamilie 
Daems-Elshot in 1989 aangekochte pan

den was ondermeer • sinds mensenheu

genis - drogisterij 'Oe Pionier' gevestigd, 

namelijk op nr. 53. De door het .Archi

tectenbureau Bob van Beek uitgevoerde 

renovatie heeft een belangrijke bijdrage 

geleverd aan de verbetering van het aan

zien van de Geversstraat. De keuze om 
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de voorgevel van deze twee panden in 

relatie te brengen met 'Oe Olmen' heeft 

een alleszins geslaagd resultaat opgele
verd . De familie Daems-Elshof zij hiermee 

van harte gecomplimenteerd. 

Geschiedenis gaat ver terug 
De grond waarop de twee gerenoveerde 

panden staan heeft als tuin tot 1906 deel 
uitgemaakt van 'Oe Olmen'. 



Rya.burtrerw.1C OelC· tgeu t . 

r -

Links ' De Olmen' en daarnaast de panden C 1561 (Geversstraat 51) en C 1562 (Gever5straat 53 - ' De Pionier') 
( foto privé-verzameling faro . Oaems-Elshof) 

--I-J..-

Huidige situatie (foto Riet van Dort) 
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Oe geschiedenis daarvan begint al in 

1648 als Bartolomeus Pieterszn. van den 

Brouck een stukje grond koopt aan de 

zuidelijke hoek van de Voort / Laage 

Voortweg en de Leyderweg (nu Gevers

straat). Dit hoog gelegen gedeelte be

hoorde tot het zg. 'Suite Water'; het lag 

buiten de polders. Bartolomeus Pieterszn. 

van den Brouck liet hier een huis bou

wen. 

Nadat het huis in 1678 en 1694 van eige

naar was verwisseld werd in 1709 Willem 

van Lexmond de nieuwe eigenaar, die 

een aantal jaren daarvoor al vergunning 

had gekregen "een gtaasie en brandewijn" 

te verkopen. 

Op een kaart uit 1726 wordt het pand 

'Den Hollansche Tuyn' genoemd. 

Nadat Willem van Lexmond is overleden 

blijft de herberg bestaan, wordt uitgebreid 

met een zg. kolfbaan, doch verwisselt 

meerdere keren van eigenaar. 

In 1786 kwam ''Den Hollandsche Tuyn" in 

bezit van Jacob Kuijer. een Oegstgeester 

timmerman. 

/ ", 
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In juli van het jaar 1787 kreeg deze toe

stemming het voorhuis te mogen verbou

wen, waarmee het pand het huidige aan

zicht kreeg. Het lage gedeelte (aan de De 

Kempenaerstraat) is waarschijnlijk buiten 

deze verbouwing gebleven en moet dan 

ook het oudste zijn. 

In 1791 kreeg dezelfde Kuijer consent tot 

het oprichten van een timmermanswinkel 

met een lengte van 36 voet en breed 

18 voet. Deze 'winker, waarvan de voor

gevel nog origineel is. had bij de restau

ratie van 1983-1985 nog vrijwel dezetfde 

afmetingen. en bleef ongewijzigd. 

De 1ge eeuw 
In de periode daarna ging de herberg 

met de timmermanswinkel in eigendom 

over op Gerrit van Wijk en later, in 1810, 

op Hendrik Oriessen; deze was niet alleen 

tapper maar ook Mr. Timmerman van 

beroep, tot aan zijn overlijden in 1848. 

Uit de kadastrale kaart van 1832 (zie 

bijgevoegd detail van de kaart) blijkt dat 

er naast de herberg niet alleen een kolf-

": ; ... , 
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Situ3tie voor de splitsing (detail Kadastr3le Kaart 1832) 
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baan lag, maar ook een grote tuin. Vooral 

bij goed weer werd deze plek druk be

zocht door wandelende Leidenaren. Van

af de Rijnsburgse Poort was het tot aan 
de paal van 500 roeden • die vlak voor 

het huis stond - "een half uur gaans". 

In 1848 worden "huis, kolfbaan, erf, 

schuur en verder getimmerte" verkocht 

aan Mr. Daniei Theodore Gevers van 

Endegeest. 
Het pand wordt dan alleen nog als woon· 

huis een aantal jaren bewoond door 

Jhr. Adriaan Leonard Gevers van Heteren 

en zijn \/TOUW Sixtina van Grevenstein. 

Daarna werd het nog een aantal }aren 

bewoond door de dames Marchee, die er 

een naaischool vestigden. 

'De Olmen' 
Voor het eerst komen we dan de naam 

'Oe Olmen' tegen. 
Nadat Mr. Daniel Theodore Gevers van 

Endegeest op ZT juli 1877 was overleden, 

ging het bezit over op de jongsle zoon 

van Jhr. Adriaan Leonard Gevers. 
Zowel bij deze overdracht, als bij die van 

1881 • toen via een verkoop Willem 

I 
I , , , ' •. r' 

Frederik van Hoogsb"aten eigenaar werd· 

was er een bepaling opgenomen dat 

\/Touwe Margaretha Johanna Deutz van 
Assendeltt levenslang \/Tuchlgebruikster 

moest blijven. 

Nadat Bas van Leeuwen, als wagenmaker 

werkzaam bij de firma Rubenkamp, het 

pand van 1895 tot 1900 als huurder had 

bewoond, werd het in 1900 in veiling 

gebracht. 

De hoogste bieder is dan Jacobus 

Kortekaas, een Mr. limmerman. Deze 

Koos Kortekaas besloot in 1906 zijn be

drijf aan de andere kant van de Lage 

Voortweg (nu De KempenaerSb"aat) niet 

langer voort te zetten, maar begon daar 

een café. Hij ging er toe over het onroe

rend goed in twee dek!n te verkopen (zie 
tekening situatie 1906). Het ene deel, te 

welen huis en schuur grool 5 are en 

68 ca (C 1522) wordt verkocht voor 

f 7.000," aan Johannes Marinus 

Hoogeveen, een broodbakker uit Gouda. 

De broodbakkerij bleef hier gevestigd tot 

1977, toen Kees Hoogeveen • de jongste 

zoon · besloot te stoppen met het be

drijf; wèf bleef hij het pand nog bewonen. 

'\ 
'--i' ' 

Situatie 1906 bij verkoop C 1S22 (detail Kadastrale Kaart augustus 1906) 
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In 1983 besloten de heer en melJ1"ouw 

Oaems het pand te kopen en het zoveel 

mogelijk in de originele staat te restaure

ren. In 1985 was het zover en Oegstgeest 

kon (en kan nog) dankbaar zijn dat dit 

waardevolle monument (dat inmiddels op 

de Gemeentelijke Monumentenlijst staat) 

behouden bleef. 

Woningen Ge>oa'SAaat 51 tfm 59 
Het andere deel • de voormalige tuin -

groot 5 are en 50 ca (C 1523) verkoopt 

Koos Kortekaas In 1908 voor f 3.200,·· 
aan 'De Coöperatieve Productieve 

Associatie 'De Pionier' te 's-Gravenhage. 

In het dagregister is te zien dat het ba-

stuur daarvan wordt gevormd door 

E.V. Huis in 't Veld, timmerman (VOorzit
ter), E.J. Nieuwenburg, schitder (secreta

ris) en H.C. Baar, metselaar (penning

meester). 

Op dit stuk grond worden niet minder 

dan vijf woningen gebouwd. Op de ka
dastrale kaart (zie situatie 1909) worden 

deze aangeduid met C 1561, 1562, 1563, 

1564 en 1565 (nu Geversstraat 51 t l m 

59). Nadat de bouw in 1909 is gereedge

komen, worden de vijf panden verkocht 

aan me....,.ouw O.B. Beucker Andreae, arts 

en echtgenote van dr. G.C.A. van Dorp, 

chemiker, beiden wonende te Katwijk aan 
Zee. 

In 1919 koopt Marinus Cornelis van den 

Burg, drogist, de panden C 1561 en 1562 

(Geversstraat 51 en 53). In het laatste 

pand was Van den Burg al in 1909 de 

eerste drogisterij van Oegstgeest begon

nen. Tot dan was er nog geen apotheek 
of drogist in Oegstgeest. 

Een ramp 

In 1926 besluit de heer Van der Burg de 

zaak te moderniseren en aan de passen 

aan de eisen van die tijd. Intussen had 
dochter Catharina (tater me....,.ouw 

Beukman) het drogisterij-diploma behaald 
en hielp regelmatig in de zaak. 

Een ramp volb'ok zich in 1933, toen een 
felle uitslaande brand de zaak en de 

daarnaast gelegen percelen (waaronder 

ook dat van kapper Oe Bruin) grondig 

verwoestte. De zaak werd weer hersteld 

en In 1963 vond er opnieuw een uitge

breide verbouwing plaats. 

Mevrouw Beukman en later haar zoon 

hebben de zaak tot aan de opheffing 
(medio 1985) geleid. 

Het andere - naastgelegen - pand 

C 1561 (nr.51) werd in 1920 door 

Van den Burg verkocht en na enige ma-

1.1"60 

Sltuatle 1909: Voormalige tuln, waarop vijf ~nden wet"den gebouwd (detail 
Kadastrale Kaart 1909) 
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len van eigenaar verwisseld te zijn kwam 

het in 1967 in het bezit van zijn dochter, 

mevrouw E.M.M. Beukman-van den Burg. 

Voorspoed 

Wij hopen dat het jongste initiatief van de 

heer en mevrouw Daems-Elshof aanlei

ding mag zijn voor verdere verbetering 

van de verminkte en onherkenbaar ge

worden Geversstraat. 

Moge er voor de Geversstraat een perio

de van voorspoed aanbreken ...... 

Bert Driessen 

VAN WOONHUIS TOT •..... • 

Oegstgeest in heden en verleden 

Aflevering 7 

Fl De Hofdijck (toen Hofdijk) was tot 

ongeveer 1950 een landelijke weg, die 

dwars door de velden voerde. Oe 

Hofdijck liep in een rechle lijn van 

'O'Hoogen Boom' naar de kruising met de 

Hofbroucker1aan. Er was in die tijd nau

welijks bebouwing. 1) 

Hofdijck rY. 1 werd in 1926 vó6r een uit 

1'900 daterende bollenschuur gebouwd 

(zie afbeelding F1). De grond, die bij het 

huis hoorde, strekte zich uit van 

'D'Hoogen Boom' tot de zogenaamde 

Tochtsloot. Het huis stond nabij het huidi

ge tankstation aan de Lytweg, met nu 

rechts de flats van de M.H. Tromplaan 

(zie afbeelding Fla). Links van het huis 

was grond waar voor eigen gebruik 

groente en aardappelen werden ver

bouwd. Er was ook een fruitboomgaard . 

Op de drie akkers die langs de Hofdijck 

lagen, evenals op de drie halve akkers 

Bronnen: 

- Gemeente-archief Oegstgeest 

- A.R.A. 's-Gravenhage 

- Gemeente-archief Leiden 

- Kadaster te 's-Gravenhage 

- Het huis 'Oe Olmen' 

(artikel W.J. van Varik) 

achter het huis, werden bloembollen 

gekweekt. Het ging hier met name om 

tulpen en narcissen. Oe grond was voor 

hyacinthen niet geschikt. 

Het huis werd vanaf het begin bewoond 

door de familie Molenkamp. Petrus 

Johannes (Piet) Molenkamp was, evenals 

zijn vader en naamgenoot, bollenkweker. 

Piet Molenkamp ,. werd in 1886 geboren. 

Hij trouwde met Johanna Bosland uit 

Langeraar. Tot ongeveer 1913 woonden 

zij in het Oude Raadhuis aan de 

Wyttenbachweg. Vervolgens bewoonden 

zij een huis met bollenschuur aan de 

Terweeweg. 2) In 1924 moest de familie 

Molenkamp hier weg in verband met de 

aanleg van de Duivenvoordestraat. Tot 

1926 bewoonde de familie een huis met 

bollenschuur onYingd door land ter hoog

te van de Van Slingelandtlaan. Wegens 

de aanleg van de Leidse Hout moest men 
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fl Hu is van de familie Holenkamp (Hofdijck 1) 
(foto privé-verzameling mevrouw R. Paardekoper-Molenkamp, leiden) 
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fla Oe huidige situatie 
(foto lneke Oele-Kap) 



andermaal verhuizen. Dit keer kon het ge

zin, vier dochters en vijf zonen rijk, gedu

rende lange tijd op dezelfde plaats blij

ven. 
De heer Molenkamp was tevens polder

meester voor het Hoogheenvaadschap 
van Rijnland van de Oudenhofpolder. Hij 

was ondermeer belast met het toezicht 

op het gebruik en het onderhoud van het 

wipwatermolentje, dat nu nog aan de 
Irislaan staat. 

Jan Lubbe, die op Toorenvelt woonde, 

was de molenaar. Gedurende de gehele 

oorlog wekte de molen nog electriciteit 
op. 
Aangezien geen van de kinderen er voor 

voelde het bedrijf voort te zetten, besloot 

Piet Molenkamp het te verkopen. De 

nieuwe eigenaar werd nv, A.J.L. Ketelaar, 

destijds burgemeester van Warmond. Op 

Dolle Dinsdag, 5 september 1944, is de 

heer Ketelaar door de Duitse bezetter 

doodgeschoten. Zijn weduwe verkocht de 

grond aan de Gemeente Oegstgeest. De 

familie Molenkamp bleef in het huis wo

nenn en de grond bewerken. Mevrouw 
Molenkamp-Bosland overleed zes jaar 

later. Ook dit keer waren uitbreidingsplan

nen van de gemeente er de oorzaak van 

dat Piet Molenkamp moest verhuizen. In 

auagustus 1965 werden het huis en de 

schuur afgebroken. Op de velden ston

den inmiddels geen narcissen of tulpen 

meer, maar waren er de flats aan de 
M.H. Tromplaan verrezen. 

F2 Hofdijkck rv. 2 lag aan de andere kant 

van de weg, voorbij de Tochtsloot, tegen

over het Hazenbos. 3) Het huis en de 

bollenschuur dateren uit 1906 en waren 

aan elkaar gebouwd (zie afbeelding F2). 

Aan weerszijden van de voordeur was 

een kamer met schouw. Achter de rech

ter voorkamer bevond zich de keuken, 

waar men kookte op Butagas. Het huis 

werd verlicht met gaskousjes. De linker 

kamer was voorzien van een bedstee en 

een opkamer. Onder de opkamer was de 

kelder. Van de voordeur liep een rechte 

gang naar de koestal en de bollenschuur, 

die men via een dubbele deur kon berei
ken. 

De bijbehorende velden strekten zich uit 
in de richting van de tegenwoordige 

Prinses Beatrixlaan. Ook hier gold dat de 

grond geschikt was voor het kweken van 

tulpen en narcissen, maar niet voor hya

cinthen. Tevens werden snijbloemen ge
kweekt. 

Het huis en het land waren eigendom van 

een rijke tuinder uit het Westland. Vanaf 

het begin werd het huis gehuurd en de 
grond gepacht door Johannes Gerardus 

Lubbe, die was gehuwd met Liduina van 

Leeuwen uit Pijnacker. Tijdens de Tweede 

Wereldoorlog is het huis met een sb'ook 

grond eromheen eigendom geworden 

van de familie Lubbe. Er waren verschil

lende heren Lubbe, die in Oegstgeest 

tuinder waren. Johannes Gerardus Lubbe 
werd in 1874 geboren in Huize Tooren

velt, waar veel tuingrond bijhoorde. Dit 

bedrijf werd later geleid door Jacobus 

(Koos) Lubbe, een broer van Johannes 

Gerardus. Jacobus Lubbe stond in het 

dorp bekend als Koos Pijp. Hij kreeg 
deze bijnaam omdat hij de steel van zijn 

pijp altijd inkortte. Dat vond hij gemakke

lijker bij het werken. In Actaea, dat nu 

nog op de hoek van de Terweeweg en de 

Hofdijck staat, woonde Dirk Lubbe. De 

bijbehorende bollenvelden lagen aan de 

Hofdijck. De 'Actaea' was een door Dirk 
Lubbe ontwikkelde narcis. 

Als gevolg van de woningnood bleven 

verschillende gehuwde kinderen in het 

huis aan de Hofdijck wonen. Het pand 

leende zich hier aardig voor. Johannes 

Gerardus Lubbe overleed in 1956. Het 

bedrijf werd door zijn zoons Grard, Dirk 

en Jan voortgezet. In de loop van de 

vijftiger jaren werden de bouwplannen 

van de gemeente gerealiseerd en verdwe

nen ook hier de bollenvelden. Het huis en 

een strook grond eromheen bleven voor

lopig gespaard. De kas, die altijd achter 

het huis had gestaan, werd verplaatst 

naar de zijkant (zie rechts op afbeelding 

" 
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F2 Huls v~n de famili e Lubbe (HofdlJck 2) 
(foto privé- verzameling G.A. Lubbe, OeQstQ&est ) 

F2a De huid ige situ~tle (links HofdiJck sa. rechts HofdiJck 48) 
( foto lneke Oele-K~p) 



F2). Oe broeikas werd gebruikt om tulpen 

te trekken. De broers kochten bollen

grond ten zuiden van het Oegstgeester 

Kanaal ter hoogte van de huidige 

Van Eijsingabrug. In 1963 werd ook deze 

grond voor woningbouw verkocht. De 

gebroeders Lubbe zijn toen uit het bollen

bedrijf gestapt. Uiteindelijk is in 1962 het 
pand Hofdijck 2 (inmiddels vernummerd 

tot 50) gesloopt. Afbeelding F2a toont de 

nieuwe situatie. links op de foto ziet u 

Hofdijck SO, dat in 1966 gebouwd is naar 
een ontwerp van prof. ir. P.K.A. Pennink 

uit Amsterdam. Het rechter huis, 

Hofdijck 48 (door de beplanting maar net 

zichtbaar) werd een jaar eerder gebouwd. 

Het ontwerp is van de Oegstgeester ar-

Noten: 

chitect A.C. Gathier (1914--1985). 4 ) 

Zo kwam in de zestiger jaren in dil ge
deelte van Oegstgeest een einde aan de 

bloembollenteelt, een bedrijfstak die een 

zeer belangrijk deel uitmaakt van de ge

schiedenis van ons dorp. 

Maria Fehmers-Schlatmann 

Van Assendelftstraat 15 
2342 AR OEGSTGEEST 

Tel. 0.71 - 15.47.83 

lneke Oe/e-Kap 

Nassaulaan 21 

2341 EB OEGSTGEEST 

Tel. 0.71 - 15.58.64 

1) Zie nY. B.C. van Krieken, 'Oegstgeest in oude ansichten', deel 1, afbeelding 12 
(Europese Bibliotheek, Zaltbommel, 1971) 

2) Idem, afbeelding 59 

3) Zie Loek de Groot /Riet van Dort, 'Oegstgeest van toen', afbeelding 94 (Louis H. Los, 

Leiden, 1990) 

4) Zie Voorstel tot aanwijzing van waardevolle gebouwen c.a.', opgesteld door de 

Vereniging Oud Oegstgeest, september 1987 

Bronnen: 

Mevrouw A. Paardekoper-Molenkamp, Leiden 
De heer en mevrouw J.Th. Lubbe-van Ettinger, Oegstgeest 

Gemeente-archief Oegstgeest, met dank aan de heren Rus en Molenaar 

RECTIFIC ATIE 

Op blz. 10 van het februari-nummer van dit tijdsctyift (48 jaargang no. 1) werd bij de 

'Bronnen' abusievelijk vermeld: Zr. Silvatrix. Dit had moeten zijn: Zr. Satvatrix. 

26 



ADRESBOEK VOOR GESCHIEDBEOEFENING 

Door de Culturele Raad Zuid-Holland is, 

in samenwerking met het Provinciaal 

Overlegorgaan Geschiedbeoefening 

(POG) een tweede herziene druk van het 

'Adresboek voor geschied beoefening en 

Cultuurbehoud in Zuid-Holland' uitgege

ven. Ook de Vereniging Oud Oegstgeest 

is hierin opgenomen. 

Het Adresboek, dat 400 adressen bevat, 

is een practisch hulpmiddel bij het ver

richten van historisch onderzoek. Het is 

bedoeld voor iedereen, die betrokken is 

bij locale en regionale geschiedbeoefe

ning in Zuid-Holland. 

De gids bevat 284 adressen van instellin

gen, organisaties, zoals: 

- archieven 
- archeologische verenigingen 

- bibliotheken 

- documentatiecentra 

- genealogische verenigingen 

- historische musea en oudheidkamers 

- historische verenigingen 

- monumentenorganisaties 

- universitei ten. 

De nadruk ligt hierbij op Zuid-Holland. 

Daarnaast zijn 116 adressen opgenomen 

van landelijke instellingen op bovenge

noemde gebieden, zoals: 

- landelijke onderzoeksinstituten 

- landelijke musea. 

Het Adresboek verschaft ook informatie 

over doelstellingen, werkgroepen, activi

teiten, publicaties, periodieken, openings-
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tijden, etc. van de opgenomen instellin

gen. 

Het boek bevat een register op plaats

naam in Zuid-Holland en een register op 

insteUingsnaam. 

Het adres van de Stichting Culturele 

Raad Zuid-Holland is: 

Mauritskade 43 

2514 HG 's-Gravenhage. 

Het adresboek is te bestellen door over

schrijving van f 10,-- (f 7,50 + f 2,50 

verzendkosten) naar girorekening 264712 

van de Culturele Raad onder vermelding 

van 'Adresboek geschied beoefening'. Het 

boek wordt u dan zo spoedig mogelijk 

toegezonden. 

Afdeling historie 


