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uw SfRAATNAAM VERKLAARD 

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

ENDEGEESTERLAAN - ENDEGEESTERSTRAAlWEG 

Genoemd naar het landgoed 'Endegeest' waar deze wegen naartoe leiden. 

Endegeest bestond al in de Middel

eeuwen als een leengoed van hel Huis 

van Wassenaer en het huis Alckemade. 

Het ontleende zijn naam ongetwijfeld aan 

zijn ligging op hel einde van de 'geest', 

de oude strandwallen waarop Oegstgeest 

en poergeest zijn gebouwd; voorbij 

Endegeest zijn deze onderbroken door 

de Oude Rijn met ziin uiterwaarden 

('de Mors'), 

De eigenaren / bewoners behoorden aan· 

vankelijk tot een geslacht dat zijn naam 

aan het landgoed ontleende: Van Ende

gheest. Maar later werd Endegeest ook 

aan anderen in leen gegeven (in 1439 

bijvoorbeeld aan Dirck van Swieten); 

sommigen van deze leenmannen voeg

den vervolgens 'van Endegeest' aan hun 

familienaam toe. 

Het 'kasteel' Endegeest werd ten tijde van 

het beleg van Leiden verwoest, zoals alle 

gebouwen van enige betekenis in de 

omtrek; alleen de twee torens bleven 

staan. In 1616 werd Maarten van 

Schouwen met Endegeest beleend en 

deze familie (die zich later Van Foreest 

van Schouwen van Endegeest noemde) 

liet omstreeks 1648 het nu nog bestaande 

huis bouwen, waarin zij zich in 1659 ves

tigde. Daarmee is niet gezegd, dar er 

voordien op het landgoed niet gewoond 

kon worden; bekend is immers, dat de 

Franse wijsgeer René Descartes er van 

1641-1643 een aangenaam verblijf vond. 

De grootste pracht en praal heeft Ende-
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geest gekend in de lee eeuw. In 1705 

verhuurde de toenmalige eigenaar Jacob 

van Ryt het kasteel aan een edelman van 

Duitse afkomst, Statius Philip graaf van 

Bentheim, die als kind met zijn moeder 

om geloofsredenen naar de Nederlanden 

was uitgeweken. Tot het gezin van deze 

graaf behoorde een pleegkind Amelia, 

dochter van de regerende graaf van Bent

heim. Jacob van Ryt liet bij zijn overlijden 

zijn bezit na aan zijn dochter, en na haar 

dood kwam Endegeest in handen van 

haar echtgenoot, Freclerik rijksgraaf van 

Gronsveld. Deze herlrouwde in 1747 met 

een zuster van de eerder genoemde 

Amelia, Carotine van Bentheim Steinfurt. 

Ook zij vestigden zich op Endegeest, dat 

toen dus twee adellijke families herberg

de, met hun gevolg. In 1750 trouwde ook 

Amelia van Bentheim, en dit huwelijk 

werd op Endegeest voltrokken in tegen

woordigheid van de voltallige kerkeraad 

van de Hervormde gemeente (een prece

dent dat weldra navolging zou vinden bij 

de bewoners van kasteel Oud Poelgeest). 

Toen in datzelfde jaar Frederik van 

Gronsveld en Caroline van Bentheim 

werden verblijd met een zoon, werd deze 

vernoemd naar de stadhouder Willem IV 

en zijn gemalin Anna van Engeland (in 

het doopboek van de Hervormde 

gemeente met vele andere vorstelijke 

personen als 'peters en meters' vermeld). 

Deze Willem Anna Ladewijk van Grons

veld werd in 1784 nog met Endegeest 

beleend. In 1767 verkocht hij het land

goed aan een Amsterdamse koopman, 



Samuel Radermacher. Op 31· 12· 1800 

ging de eigendom van het landgoed over 

op jhr. mr. O.C. Gevers, commissaris· 

generaal van de Waterstaat. Na diens 
overlijden in 1839 vestigde zijn zoon, 

jhr. D.Th. Gevers, zich op Endegeest. 

Deze kocht van de stad Leiden de heer· 

lijkheidsrechten van Oegstgeest en Poel· 

geest. (Zie mettertijd in deze rubriek o~ 
der Geversstraat.) 

Zijn erfgenamen verkochten het landgoed 

in 1895 aan de gemeente Leiden, die er 
het psychiatrisch ziekenhuis vestigde. 

G. Schwencke 

Als curiositeit volgt hier nog de tekst van enkele akten uit de glorietijd van Endegeest. 

(Betreffende het huwelijk van Frederik van Gronsveld en Carotine van Bentheim:) 

Den Hoogh-Geboren Heer Frederic Rijxsgraav van Gronleld, Rees, Diepenbroeck en den 

Empel , oudste zoon van Johan Bertram Arnold Graav van Gronsleld en van Wilhelmina 

Charlotta Graavin van Wartensieben, 

en 

De Hoogh Geboorne Vrou Carolina Frederica Hervieta Maria Rijxs Gravinne van Bent· 
heim, Teckelenburgh, Steinlort ende Umburgh, twede dochter van Fredericus Belgicus 

Carolus Regeerend Graev van Bentheim, Steinfurt etc. en van Francisca Charlotta Graavin 

tot Uppe-Detmold etc., 

zijn hier aangeteekend 14 January 1747. 

En te Heusden getrouwd 30 dito 1747. 

(Betreffende het huwelijk van Amelia van Bentheim:) 

Zijn hoogh Rijcks Graeffelijcke Excellentie De heer Grave Mauri ts Cazemir Grave tot 

Bentheim, Tecklenborg, Steinfurt en Limborg, heere tot Rheden, Weevelinghooven, Alpen 

en Hellenstein etc. etc. 

en 

De Hoog·Gebooren Gravinne Mevrouwe lsabella Amalia Sydonia geboorene Gravinne van 

Bentheim, Steinfurt etc. etc. 

zi jn hier aangeteeckend 13 Junij 1750, 

en ten bijweezen van den Eerwaarden Kerckervaaad op het Kasteel Endegeest getrouwt 
2 Julij 1750. 

(Betreffende de doop van Willem Anna LodeW/ïck van Gronsveld:) 

Gedoopt het zoontje van den Hoog-Gebooren Heere Frederic Rijx Graave van Gronsveld, 

rees, Diepenbroek en den Empel en de Hoog·Gebooren vrouwe Carolina Frederica 

Henrieta Maria Rijxs Gravinne van Bentheim, Teckelenburg, Steinfort en Limburgh, 
is genaamd: Willem Anna Lodewijck. 

• 



Peeters en Meeters: 

Willem Carel Hendrik Friso prince van Oranje en Nassau, erfstadhouder etc. etc. en 

Anna princesse van Oranje en Nassau, geboore KroonPrinces van Groot-Brittanniên, 

Maria Louisa princesse-douarrière van Oranje en Nassau, geboore Land-Gravinne van 

Hessen, 

Charlotta Louisa vorstin van Bentheim Steinfort, geboore Princes van Nassau, 

Louisa Concordia Polixena Princesse-douairière van Nassau-Slegen, geboore Gravin van 

Wilgenstein, 

Wilhelmina vorstin-douairière van La Uppe Detmold, geboore Princes van Nassau. 

Dit kind is ten doop gepresenteerd door Johanna Sldonia Gravinne-douairière van 

Bentheim, geboorde Gravinne van Hornes, ter presentie van den vader des kinds ende 

deszelfs twee broeders Lodewi jck en Bertram, insgelijks Graven van Gronsfeld. 

UIT HET ARCHIEF GELICHT 

DE NACHTWACHT VAN OEGSTGEEST 

In 1830 werd aan de besturen van de 

gemeenten op het platteland van ZUid

Holland bij een circulaire van de Gouver

neur van die provincie de suggestie ge

daan om "voor de op handen zijnde win

ter tot de regeling eener buitengewone 

dienst van NagtVI.'agten over te gaan, met 

het heilzaam doel om diefstallen, huisbra

ken of andere misdaden te helpen voor

komen, de in- en opgezetenen en hunne 

bezittingen te beschermen, de veil igheid 

der wegen te verzekeren, schuldige of 

verdachte personen te helpen weeren of 

in hechtenis te stellen en in het algemeen 

tot de krachtdadige en onafgebroken 

handhaving van orde en rust mede te 

werken." 

Mochten de leden van de bestaande 

rustende schutterijen daar niet voor op

geroepen kunnen worden, dan moest de 

nachtwacht gekozen worden uit de 

"meest geschiktste, de meest gunstig be

kende en de in het behoud der goede 

maatschappelijke orde het grootst belang 

hebbende inwoners der gemeente." 

Op 4 oktober 1830 werd in de vergade

ring van de gemeenteraad van 

Oegstgeest een concept-reglement op de 

irYichting en de dienst der Nachtwacht ter 

tafel gebracht, waarin onder andere de 

volgende artikelen waren opgenomen: 

"Dat elke nacht zal worden gewaakt door een officier en 12 man. 

Dat elke patrouille zal zijn zamengesteld uit drie man; doch dat slegts drie in 

plaats van vier patrouilles zullen uitgezonden worden, en dat de officieren steeds 

met drie man in het wagthuis tegenwoordig zullen zijn, ten einde telkens bij het 

terugkomen eener patrouille weder eene andere te doen uitgaan. 

Er is wijders bepaald , dat de officieren door Burgemeester en Assessoren (soort 

wethouders, C. de G.) zullen worden benoemd, en dat daartoe ook verkiesbaar 

zullen zijn ingezetenen boven de 50, doch niet ouder dan 60 jaren. 
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Nog is bepaald: dat het wachthuis zal worden verwarmd door een kagchel waarin 
steenkolen zullen worden gestookt. 
Dat er een lamp zal worden gebrand en dat er elke nacht aan de wachtdoende 
manschappen 21h oncen Koffy van gemeentewegen zullen worden gegeven. 
Dat de Oly en de Koffy zullen worden geleverd door de weduwe L. Chailliet en 
wijders dat men tot een locaal voor een wachthuis zal huuren een huisje van 
Antonie van den Berg, staande vooraan op de Groene Steeg (huidige Oude 
Rijnzichtweg, C. de G.)." 

AI eerder, op 1 oktober, had men in de 
gemeenteraad bepaald dat "alle mansper
sonen tegenwoordig in deze gemeente 
woonachtig, welke hun 1ge jaar zijn inge

treden en hun 50e jaar nog niet hebben 
volbragf' moesten worden opgeroepen. 
De vier patrouilles waren bedoeld als 
volgt: 

"één voor de Kerkbuurt en Leydsche 

Buurt 
één voor de Hoge en Lage Morsch 
één voor Poelgeest en 
één op de Marendijk." 

MOLEN 'DE HOOP DOET LEVEN' 

CLAUOE MONET WAS HIER 

Het jaar 1830 was niet het enige jaar 
waarin de nachtwacht zorgde voor rust 
en veiligheid. Uit stukken in het gemeen
tearchief van Oegstgeest blijkt dat het 
een regelmatig terugkerend verschijnsel 
was in de eerste helft van de 1ge eeuw. 

Carla de Glopper 

We verplaatsen ons deze keer enkele tientallen meters buiten de grens van ons dorp. 
namelijk naar de molen 'De hoop doet leven', De molen ligt sedert de laatste 
grenscorrectie op Rijnsburgs grondgebied, maar gedurende (bijna) twee eeuwen had 
zij haar plaats binnen de grenzen van Oegstgeest, Wie het illustratiemateriaal bekijkt 
zal constateren dat er rond de molen wel wat veranderd is sinds Monel haar in 1886 
vereeuwigde; de plek is echter nog goed te herkennen. 
Om ongeveer dezelfde plaats in beeld te brengen moesten wij opklimmen tegen het 
talud van de AM. En dat hoefde Mone! nog niet! 

Bijzonderheden 

De ronde stenen poldermolen, gedekt 
met riet, werd gebouwd in 1783; het 
jaartal staat op de molenbaard. De mo-

len, met een vlucht van 15 m, werd ge
bouwd om de 85 ha van de Polder 
Kamphuizen te bemalen. Deze polder 
werd reeds gesticht in 1566; de meeste 
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I'blen 'De hc;Jop doet leYefl ·. gefotografeerd door oen onbekEnde fotograaf uit Lisse, in 1923. We kijken 

vanaf de 1II01en 1n de richting van Oegst&)eest. Het u1b1cht ~t nog niet bolormcrd ~ de grote weg. 
Aan de rorizon zien we de contouren van de bebouwing, ..et links boerderij 'Haaswijk ' • 

,.., zien we vanaf dm:o plaats slechts de A44 en oen klein stukje van hot geboomte rond 'Haaswijk ' • 

polders in onze omgeving kwamen pas 

tot stand in de periode 1620-1650. 

Aangezjen de Ujst van de op Rijnlands 

Boezem uilmalende molens' van 1811-

1812 vermeldt dat de polder wordt bema

len door een stenen schepradmolen met 

een vlucht van 46 voet ('" 14,44 meter) is 

het aannemelijk dat het jaartal op de 

baard het bouwjaar van de molen aan

geeft. 
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Hiermee is 'De hoop doet leven' een van 

de oudste stenen poldermolens van Rijn

land. Zij was niet de eerste molen, die de 

Polder Kamphuizen bemaalde. Op een 

kaart, die de situatie van 1615 weergeeft, 

staat een molen ingetekend bij de 

Pastoorswetering, de voorganger van 

'Oe hoop doet leven'. 

Laatstgenoemde molen is van het type 

'Grondzeiler', heeft een houten as, houten 



roeden en de wiek-vorm is Oud-Hollands. 

De molen heeft een breed grondvlak, 

doordat zij sterk conisch is gebouwd. De 

gele ijsselsteentjes geven haar een vrien

delijk aanzien. 

In 1923 werd de Vereniging t>e Hollandse 

Molen' opgericht die zich sterk maakte 
voor het behoud van molens. Toen het 

mogelijk werd polders elektrisch te bema

len dreigden veel molens verloren te 

gaan. Een 'kast}e' met de nodige voorzie

ningen zou immers voldoende zijn. De 

vereniging spoorde de polderbesturen 

aan in de molens een elektrische hulp

installatie aan te brengen, en de molens 

niet te laten verkommeren. 

Tot 1930 heeft molen 'De hoop doet 
leven' uitsluitend op windkracht gemalen; 

in dat jaar werd ook zij voorzien van een 

elektrische hulp-installatie voor windstille 

periodes. Deze maatregel is te beschou

wen als de redding van de molen. 
Vroeger had 'Oe hoop doet leven' een 

open ijzeren scheprad. Toen de molen 

door de elektrische installatie ook kon 

malen zonder dat de molenaar aanwezig 
was, werd dit open scheprad te gevaar

lijk; in het iaar 1932 of kort daarna werd 

daarom een schepradkast aangebracht. 

Om het buitenscheprad dichter bij het 

midden van de molen te kunnen plaatsen, 

is aan de kant van het scheprad een 

'plattezif gemetseld. 

De lichtopeningen in de molerYomp zijn 

wit orrrand. Zij kunnen van binnen-uit 

met houten blinden worden gesloten. Op 

de romp staat de naam van de molen 
met zwarte letters op een witte onder

grond geschilderd. Op de kap bevindt 

zich een laat-achttiende-eeuwse windvaan 

van puddelijzer, geschilderd in rood-wit

blauw. Er is geen woning in de molen; 
wél kende de molen oorspronkelijk een 

stenen gemetseld schouwtje, maar dit is 

helaas verdwenen. Aan een zwart gebla

kerde binnenmuur is nog te zien waar 
deze schouw zich bevond; nu staat er 

een potkachel. 

Molen 'De hoop doet leven' maalt uit op 

het Oegstgeester Kanaal, de vroegere 

Rijnsburger Vliet. 

Monet in Holland 
Oe beroemde impressionist Claude Monet 

(1840-1926) heeft in onze omgeving heel 

wat voetstappen gezet. Hij kwam in 1886 
naar Nederland om de bollenvelden te 

schilderen op uitnodiging van Baron 

d'Estourneiles de Constant, secretaris van 

de Franse Ambassadeur. Bekend zijn 

twee schilderi}en, die Monet te Sassen

heim maakte, terwijl hij in onze nabi}e 

omgeving de bollenvelden drie maal op 

het doek vereeuwigde. 

Tot deze laatste categorie behoort het 

werk 'Bollenvelden en molens bij Leiden', 

ook wel aangeduid als 'Bollenvelden en 
molens bij Rijnsburg'. En hierop herken

nen we duidelijk de molen 'De hoop doet 

leven'. 

Monet tekende dit beeld met het silhouet 

van de duinen tegen een heldere lucht 

vanaf de A1mondeweg. Oe molen op de 

voorgrond is 'De hoop doet leven'. Op de 

achtergrond zien we de Rijnsburgse ron

de stenen korenmolen 'Oe Vlinder', gele

gen aan de Oegstgeesterweg, die in de 

dertiger jaren werd afgebroken. 

Dit hier nog zo gave polderlandschap van 

Monet, groot 65 x 82 cm, bevindt zich 

thans in het Stedelijk Museum te Amster

dam. 

Oegst_ MoIem1aker Jan de GeIder 

in oorlogstijd 

Zoals gemeld was de molen ver voor de 
Tweede Wereldoorlog al voorzien van een 

elektrische bemaling. Gedurende de oor

log, in november 1944, werd het een heel 

probleem de polder te bemalen. Er was 

geen elektriciteit meer en geen olie. Om 

uitsluitend met windkracht te kunnen 

malen moest met spoed tot het herstel 

van de windmolen worden overgegaan. 

Oe roeden moesten worden vernieuwd en 

er moest een nieuwe bovenas komen. 

IJzeren roeden waren niet te krijgen en 

evenzo was het de vraag waar men het in 

die tijd schaarse hout voor de roeden en 

de as vandaan moest halen. Oe Oegst-
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foblen '00 hoop doet leyen', geschilderd dc:xlr Claude Honet in 1886 • 

• 
. .. " I , 

foblen '00 hoop doet leven', gefotografeerd door Riet van Dort. in 1993 . 

• 



geester Molenmaker Jan de Gelder, die 
zijn bedrijf uitoefende aan het begin van 

de Duinzichtstraat (vanaf de Rhijngeester

straatweg gezien de eerste opstal links) 

wist raad. Op zijn initiatief werd door de 

gemeente Oegstgeest hout ter beschik· 

king gesteld van omgewaaide bomen uit 

het bos van kasteel Oud·Poetgeest. Het 

dennenhout voor de molervoeden werd 

verkregen door ruil met een houthande

laar, die aardappelen, boter, kaas en 
bruine bonen vroeg voor zichzelf en zijn 

personeel. De gewaagde levensmiddelen 

werden door de ingelanden van de pol

der ter beschikking gesteld. Het hout 

werd· inmiddels eveneens mei 

windkracht · gezaagd op de Leidse hout

zaagmolen 'De Herder' van de firma Mul

der aan de Maredijk. 

Zo kon 'De hoop doet leven' op de haar 

vertrouwde, ouderwetse manier weer 
enige ti jd haar beste krachten geven, 

Overigens heeft de 'oorlogs'-as dienst 

gedaan tot medio april van dit jaar! 

Eigendom en bediering 
De molen was oorspronkelijk eigendom 

van de Polder Kamphuizen. Per 1 januari 

1979 verwierf het HoogheerTV"aadschap 

van Rijnland de molen in eigendom. 
Gezien het feit dat molens zich weer in 

de belangstelling konden verheugen werd 

voor restauratie enkele keren subsidie 

toegekend; in 1952 en 1961 werden pro

vinciale subsidies verleend van respectie

velijk f 105, - en f 635,50. 

In 1971 werd de molen gerestaureerd 

voor een bedrag van f 15.000,--. Hiermee 

verkreeg zi j twee nieuwe zolders, nieuw 

riet op de kap, een nieuwe wind peluw, 

terwi jl uit dit bedrag ook een algehele 

schilderbeurt kon worden bekostigd . 

'De hoop doet leven' wordt vanaf 1981 

bediend door vrijwillig molenaar Wim 
Waltman (30) uit Voorschoten, die even

eens de Wipwatermolen' nabij de Irislaan 

(vermoedelijk ook in 1783 gebouwd) 

draaiende houdt. Waltman vierde per 

1 augustus j1. zijn koperen jubileum als 

wijwillig molenaar. Hij is molenmaker van 

beroep en als zodanig vanaf zijn school

tijd werkzaam bij de firma Van Beek in 
Rijnsaterwoude. Bij dat bedrijf vierde hij 

eerder dit jaar zijn 121h-jarig dienstver

band. Geheel op vrijwillige basis en zon· 

der vergoeding besteedt hij alle wije tijd 

aan 'De hoop doet leven' en de Wipwa

termolen'. Vanaf het moment dat Waltman 

molenaar werd is er jaarlijks onderhoud 

gepleegd aan 'De hoop doet leven' uit 

fondsen, ter beschikking gesteld door het 
rijk, de provincie en de gemeente. 

Per 1 januari 1990 werd het Waterschap 

'De Veen- en Geestlanden' eigenaar van 

de molen, maar slechts voor korte duur. 

Per 29 mei 1992 werd zi j overgedragen 

aan Veiling Flora, die daarmee een res

tauratieverplichting op zich nam voor een 

bedrag van f 100.000,- ä f 120.000,-. 
De notariêle overdracht vond plaats in de 
molen. De restauratie zal de komende vi jf 

jaar haar beslag kri jgen; de eerste twee 

fasen werden al gerealiseerd, namelijk de 

vernieuwing van de wieken, de wieken-as 

en de roeden. 

Hoop doet leven 
Voor bemaling hebben we de molen niet 

meer nodig. Er staat sedert 1991 een 

gemaal in De Voscuvl, nabij de voetbal

velden. 
Het stemt tot w eugde dat er heden ten 

dage voor diverse (in feite overbodige) 

molens toch hoop is voor een verder 

leven, dankzij molen-minnende instanties, 

bedrijven, enzoverder, en dankzij de vele 

wi jwilige molenaars, onder wie Wim Walt

man. 
Het zou toch heel jammer zijn wanneer 

we de voor het Hollandse landschap zo 
karakteristieke molens zouden moeten 

missen. 

Voor wat betreft 'De hoop doet leven': 

Waltman laat de molen - naar zijn eigen 

schatting - gemiddeld vier keer per week 
draaien; in beginsel ieder weekeinde, 

maar ook menig keer op een door-de

weekse avond. Wij wensen hem veer 
succes. 
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Overigens heeft de VOO in het kader van 
het ontwerp-bestemmingsplan Vinkenweg 

e.o.' van de gemeente Rijnsburg onder

meer bezwaar aangetekend tegen het 

niet volledig opnemen van het windrecht 

van molen 'De hoop doet leven', even ten 

zuiden van dit plangebied gelegen. 

De molen (een rijksmonument) zou, als 

grondzeiler met buitenscheprad, door de 

forse bebouwing die het bestemmings

plan in voorbereiding toelaat, en het ge

plande nieuwe viaduct bij de rijksweg, te 

Bronnen: 

weinig wind vangen. De Provinciale Pla

nologische Commissie heeft aan Gedepu

teerde Staten geadviseerd goedkeuring te 
onthouden ten aanzien van de bebou

wingsbepalingen bij de bestemmingen, 

die vallen binnen de molenbeschermings

zone, in overeenstemming met het gestel

de in de brochure 'Planologische regeling 

traditionele windmolens'. Ook dit geeft 

'hoop' voor 'De hoop doet leven'. 

Riet van Dort 

'ZUid·Holiands Molenboek', samengesteld door A. Bicker Caarten, H.J. van den 

Burg, M. van Hoogstraten en I.J. de Kramer, in opdracht van de Provinciale 

Molencommissie, N. Samsom N.V., Uitgever, Alphen aan den Rijn - Tweede 

herziene druk, 1965. 

'Stenen pOldermolens in Rijnland', A. Bicker Caarten, Europese Bibliotheek, 

Zaltbommel - 1981. 
'Monet in Holland', uitgegeven ter gelegenheid van de gelijknamige tentoonstelling 

in 1986 in het Van Gogh Museum te Amsterdam, in samenwerking met het 

gemeente-archief van Amsterdam, Uitgeverij Waanders BV, Zwolle. 

Vraaggesprek met vrijwillig molenaar Wim Waltman d.d. 15 mei 1993. 

VAN WOONHUIS TOT ..... 

Oegstgeest in heden en verleden 

Aflevering 9 

Afbeelding 1 is een gedeelte van een 

kaart van de gemeente Oegstgeest uit 

1911. De driehoek Geversstraat, 

Deutzstraat, Rhijngeesterstraatweg met 

de voormalige Schoolstraat is uitvergroot. 

Dit gedeelte van Oegstgeest is onherken

baar veranderd. In deze aflevering Van 

woonhuis tot...' zal de noordzijde van de 

Deutzstraat (tot de Schoolstraat) aan de 

orde komen. 

" 

Op afbeelding 2 zien we de Geversstraat 

omstreeks 1930. In de jaren 1930-1932 

zijn wel eens plannen geopperd de drie

hoek Geversstraat, Deutzstraat en de 
zogenaamde punt van Juffermans op te 

ruimen. De boerderij van Juffermans ver

dween als eerste. De overige plannen 

werden om financiêle redenen in zoverre 

ingekrompen dat de gemeenteraad tot 

het besluit kwam alleen het smalle ge-
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Afbeoldtng 1: Datail kaart go.oonte Oogstgoost ui t. 1911. 

deelte van de Geversstraat te verbreden. 

Het huis op de hoek van de Geversstraat 

en de Deutzstraat werd - mede als gevolg 

van stagnatie gedurende de Tweede 

Wereldoorlog ' als eerste pas afgebroken 

in 1948. 
Bedoeld hoekhuis (zie afbeelding 3), dat 

velen zich nog herinneren als de slagerij 

van Dolle. bleek eerder bewoond te zijn 

geweest door een voorvader van de fami

lie die nog steeds op deze locatie ver

blijft, namelijk Jannes van den Ameele (in 

1835 in Breskens geboren). Jannes en 

zijn vrouw Margarettla van der Voet 

(geboren 1835 in Lisse) kwamen in 1678 

vanuit Lisse naar Oegstgeest. Het beroep 

van Jannes: wagenmaker ! 
In 1892 kwam Leen (Leonardus) Dolle 

(geboren te Zoeterwoude in 1868) met 

zijn vrouw lies (Elisabeth Margaretha) 

van Went (geboren 1872 te Noordwijk) 

vanuit Sassenheim naar Oegstgeest. Op 

de hoek van de Geversstraat en de 

Deutzstraat begonnen zij hun slagerij. De 
winkel was klein, maar goed. Het was in 

die tijd gebruikelijk dat men boodschap

pen deed bij 'geloofsgenoten'. Slager 

Dolle was katholiek en had derhalve voor

namelijk roomse klanten. Achter de win

kel werd gewoond (op afbeelding 2 is te 

zien dat het pand zeer diep was) en daar

achter was nog een schuurtje waar Dolle 

zo nu en dan zelf slachUe. Zijn hervorm

de vakgenoot was Los in de De Kempe

naerstraat. Deze slager weidde zelf, dat 

wil zeggen dat hij een eigen wei met 

koeien had voor de slacht. Rond Pasen 

lag bij slager Dolle in de etalage een 

varkenskop met bloemetjes in de bek. 

Toen Leen Dolle in 1916 overleed werd 

de slagerij voortgezet door zijn weduwe. 

Uit een in juni 1918 door de weduwe 

Dolle aan de Gemeenteraad van Oegst

geest gerichte brief blijkt dat het met de 

zaken niet goed gaat. Zij sctvijtt "dat zij 

door de tijdsomstandigheden haar bedrijf 
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nagenoeg tot stilstand gedoemd ziet, 

terwijl zij zich door bevoorrechting van 

anderen achter gesteld rekent bij de dis

b'ibueering zowel van visch als vleeswa

ren", De weduwe Dolle vervolgt dat zij 

weliswaar de verkoop van bokking toega. 

wezen heeft gekregen, maar dat de kwali

teit van die vis dermate slecht was dat zi j 

uiteindelijk nog aanzienlijke schade heeft 

geleden. Ze doet tot slot een beroep op 

de gemeente voor gelijke berechting 

zodat zij in de gelegenheid wordt gesteld 

"om ook in deze kommervolle tijden 

eenig inkomen door haar bedrijf te kun

nen verwerven", Een antwoord van de 

gemeente op dit verzoek hebben wij niel 

kunnen vinden, maar uit het leit dal de 

slagerij nog jaren heeft voortbestaan 

kunnen we afleiden dat een en ander 

goed is afgelopen. Toen de weduwe 

Dolle in november 1918 naar Noordwijk 

vertrok werd de zaak op dezelfde plaats 

voortgezet door haar zoon Johannes 

Wilhelmus Dolte (geboren 1894 te Oegst

geest) en zijn vrouw Adriana Johanna 

13 

Maria Kaptein (geboren te Hazerswoude 

in 1896). Het echtpaar dreef de zaak tot 

1922, in dat jaar verhuisde zij naar Lei

den. Oe slagerij bleef echter in de fami

lie. Dochter Catharina (geboren 1696 te 

Oegstgeest) nam met haar echtgenoot 

Gerardus Martinus Hofman (geboren te 

Boskoop 1895) de zaak over. Slagerij 

Dolte werd slagerij Hofman. Oe slagerij 

van Hofman hield in 1936 op te bestaan 

en maakte plaats voor de fietsenhandel 

van Henk Jonkman. Menigeen herinnert 

zich nog de spiegeltjes die ie hier kreeg 

wanneer je een rebus goed oploste. Na 

de oorlog werd in dil gebouw de 

'Gemeente Gods' gehuisvest. In 1948 

werd het pand door de gemeente Oegst

geest aangekocht en, met het oog op de 

verbreding van de Geversstraat, gesloopt. 

Liep men omstreeks 1920 verder de 

Oeutzstraat in dan had men aan de rech

terhand naast slager Dolle de kruideniers

zaak van Van Beek (later Streng, 

mevrouw Streng woont nog boven de 

winkel). Dit pand staat er nog en huisvest 

Afboold1ng 2 : GeYersstr aat 0MStreeIcs 1930. 



tegenwoordig de tweedehands kleding
zaak Desy. De drie daarnaast gelegen 

panden werden in 1916 naar een ontwerp 

van de leidse architect J.J. Jesse 
gebouwd. Een gevelsteen in huisnum

mer 6 noemt H.W. Rübenkamp als 'stich
ter'. Een andere gevelsteen in hetzelfde 

pand herinnert aan het St. Janshof dat 

voordien op deze plaats stond. (Op af

beelding 18 van 'Oegstgeest in oude 

ansichten', deel 1 is een stukje van het 

St. Janshof te zien). In deze winkels met 

bovenhuizen waren destijds de volgende 

bedrijven gevestigd: kapper P.M. van der 

linden {ook wel bekend als 'de Pum'l, die 

tevens sigaren en sigaretten verkocht; de 

gebroeders Koelman (Gerrit de smid en 

Kees de electriciên) en de banketbakkerij 

annex lunctyoom van G. labrée (waar 

men tevens diners aan huis kon bestel
len: catering avant la laftra!). later kwam 

hier de bakkerij van Vente en nog later 

die van Zaanen. Ook deze drie panden 

staan er nog en zijn tegenwoordig eigen

dom van de heer en mevrouw Van den 

Ameele. (In 'Oegstgeest in oude ansich
ten', deel 2 geeft afbeelding 21 een aardig 

overzicht van dit gedeelte van de Deutz
straat). 

Passeerde men deze huizen dan kwam 

men bij het op een na laatste huis voor 
de Schoolstraat (zie afbeelding 4). Niet 

alleen dit huis is afgebroken, omstreeks 

1961 is zelfs de hele Schoolstraat ver

dwenen. Hierop zullen we in een andere 
aflevering terugkomen. 

Het huis op afbeelding 4 was tot 1880 de 

school. Op 7 mei 1608 werd deze grond 

door Pieter Ghijsbertszn. verkocht aan 

Jan Jacobszn. en Mees Dircxzn., kerk

meesters te Oegstgeest. Korte tijd later 

werd op deze plaats een school 

gebouwd. Onder de Republiek der Ver

enigde Nederlanden behoorde het onder-

Afbooldi ng 3: tlat hoekhu is, dat velen zich nog herinneren a l s ' de s lagerij van Dolle '. 
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wijs tot de verantwoordelijkheid van de 

Hervormde kerk. De onderwijzers waren 

in die tijd veelal ook koster en 

voorzanger. Een van de vroegst bekende 

hoofdonderwijzers was Cornelis Ruster . 

Deze verhuisde in 1817 naar Geervliet. 

zjjn opvolger Cornelis Vis (geboren te 
Aartswoud 1nS) kwam uit Sloten, Sloter

dijk, Osdorp en de Vri}e Geer. Hij was 

weduwnaar en woonde samen met zijn 

zoon Jacob (geboren te Sloten 1809) in 

de aangrenzende onderwijzerswoning (zie 

afbeelding S). In 1826 doet Cornelis Vis 

zijn beklag over de slechte staat waarin 

de school verkeert. Met name in de zo

mer is het lokaal benauwd en broeierig. 

De verbetering van het schoolgebouw 
was een dermate kostbare zaak dat de 

hervormde gemeente in 1830 besluit het 

gebouw met erf en tuin te verkopen aan 

de burgerlijke gemeente van Oegstgeest. 

De burgerlijke gemeente komt, in tegen
stelling tot de hervormde gemeente, in 

aanmerking voor een subsidie. Het pand 

verwisselt voor de somma van 1.000 

gulden van eigenaar. Nog vó6r de over
dracht werd het schoolgebouw in 

opdracht van de burgerlijke gemeente 

vergroot en verbouwd. Het gebouw wordt 

langer en hoger, de kap wordt vernieuwd 

en de oostgevel weggebroken teneinde 

meer ramen te kunnen maken. Ook het 

meubilair wordt volledig vervangen. De 
defecten in het woonhuis van de onder

wijzer zullen worden hersteld; wat niet 

gerepareerd kan worden, zal worden 

vernieuwd. De nieuwe afmetingen van de 

school bedragen 40 (lengte) x 17 (breed

te) x 10 (hoogte) voeten (omgerekend in 

meters is dit ongeveer 12 x 7 x 3 ). Er 

waren tien ramen en twee deuren: één 

voor de kinderen vanuit de tuin en één 

voor de onderwijzer vanuit zijn huis. De 

school bestond uit slechts één lokaal en 

zou ruimte bieden aan 100 ä 120 kinde

ren. Het lokaal was donkergrijs geverfd, 

het meubilair donkerblauw. 

Tot 1845 stond meester Vis, inmiddels 

70 jaar, alleen voor de klas. In dat jaar 

krijgt hij versterking in de persoon van 

Van der Blom, die als hulponderwijzer 

wordt aangesteld. Klachten van ouders 

over de staat van onderwijs en hulpkreten 

van Corrlelis Vis ten spijt duurde het nog 

tot 1852 voordat de laatste van zijn plich

ten werd ontheven. Wouter Renaud, voor
malig hulponderwijzer te Voorburg (gebo

ren 1823 alhier), werd de nieuwe hoofd-

Afbeelding 4: 1950: Garage d'Hane, vur voordien de school was. 
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onderwijzer. Wouter Renaud was gehuwd 

met Hendrika Corne/ia van MiU (geboren 

te Hien in 1829). De onderwijzerswoning 

verkeerde inmiddels in dermate slechte 

staat dat zij geheel vernieuwd moest 
worden. De kosten werden geraamd op 

f 3.780,-. Hiervan zou f 2.000,- ten laste 

van de gemeente Oegstgeest komen en 

f 1.800,- uit provinciale fondsen worden 

bekostigd. 

Oe familie Renaud had achtereenvolgens 

een groot aantal jonge ondermeesters in 

huis. De meesten bleven maar enkele 

maanden. In 1859 werd Jelte Klazes Post 

(geboren te Wijmbritseradeel in 1830) de 

nieuwe ondermeester. Hij bleef dit, met 

onderbreking van één jaar (van 1860-

1861 verbleef hij in Sommelsdijk) tot 

1874. Jelle Post was gehuwd met Geesje 

Kartsij Koopmans (geboren 1831 te 

Kuinre) en woonde derhalve niet bij 

meester Aenaud in. 

In 1862 komt er een verzoek van de ou

ders een speelplaats aan te leggen. Veel 

kinderen woonden te ver weg om tussen 

de middag naar huis te kunnen en wer

den aan hun lot overgelaten. De ouders 

wijzen er in hun brief op dat er reeds één 

ongeval met dodelijke afloop heeft plaats

gevonden en dringen er op aan ruimte te 

scheppen waar de kinderen onder voort

durend toezicht kunnen spelen. Aan dit 

verzoek wordt gevolg gegeven en de tuin 

van de hoofdonderwijzer wordt voortaan 

speelplaats. Meester Renaud ontvangt 

hiervoor een jaarlijkse vergoeding van 

f 25,-. Veertien jaar later sclYijft Renaud, 

die dan nog steeds hoofdonderwijzer is, 

een brief met het verzoek de speelplaats 

te verplaatsen. De speelplaats ligt onmid

dellijk aan de openbare weg en dit gaf 

nogal wat problemen. Renaud besluit zijn 

brief met: 'Ten laatste meen ik niet te veel 

te vragen wanneer ik met terugzien op 

bijna 25 jaren dienst u het verzoek mijn 

inkomen met Jan e.k. op f 800 te bren

gen en in het genot daarvan te mogen 

treden, ten einde mij waardiglijk mijn 

betrekking te kunnen gedragen." 

Tot 1879 bliift Wouier Renaud hoofdon

derwijzer aan de gemeenteschool van 

Afbeelding 5: De aangrenzende orderw1j:rers1oO"l1ng. 

Oegstgeest. In dat jaar werden twee nieu

we gemeentescholen gebouwd: één in de 

Leidsche buurt (waarin tegenwoordig de 

sportschool van Rob van der Hoorn is 

gevestigd) en één in de Morsch. 

De oude gemeenteschool werd gesplitst. 

Het rechter gedeelte werd bestemd tot 

ziekenhuis, het linker deel werd verbouwd 

tot woning van de veldwachter Dirk 

Mooihuijzen die per 1 januari 1880 als 

zodanig in dienst was getreden. 

Mooihuijzen (geboren te Assen in 1849) 

was gehuwd met Graharda Aleida 

Heijtting (geboren te Doesburg ln 1849). 

Het ziekenhuis is nooit als zodanig in 

gebruik genomen maar werd tot 1892 

steeds beschikbaar gehouden voor isola

tieverpleging van eventuele lijders aan 

besmeHelijke ziekten. Nadien werd deze 

functie enkele jaren vervuld door de hou

ten barak die aan de Terweeweg stond 

(zie Vereniging Oud Oegstgeest presen

teert, 2e jaargang no. 2, september 

1990). Deze locatie bleek echter te kost

baar en in 1895 werd het ziekenhuis weer 

in de oude gemeenteschool onderge

bracht. De gemeente Oegstgeest verhuur

de de ruimte aan verschillende groeperin

gen. Onder andere de ClYistelijke Jon

gelingsvereniging maakte één avond in 

de week gebruik van deze locatie als 

vergaderruimte. Het gedeelte dat aanvan

kelijk was bestemd als woning voor de 

veldwachter Dirk Mooihuijzen wordt in 

1894 door hem ver1aten vanwege de 

slechte gezondheid ·van zijn vrouw. Mool-
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huijzen blijft nog tot 1899 in dienst als 
veldwachter, in dat jaar vertrekt hij naar 
Amsterdam. Willem Jacobus van Varik, 
de postbode, en MaHheus van Velzen, 
wagenmakersknecht, hadden beiden 
belangstelling voor de vrijgekomen wo
ning. Van Varik (geboren 1866 te Oegst
geest, niet te verwarren met de latere 
Oegstgeest-kenner W.J. van Varik) was 
uiteindelijk de gelukkige. Hij woont hier 

tot 1899 met zijn echtgenote Aaltje Bor
geld (geboren te Borger in 1866). In no
vember van dat jaar besluit de gemeente 
Oegstgeest de oude gemeenteschool te 
verkopen. 
Na de verkoop ging de oude gemeente
school dienst doen als garagebedrijf. Het 
oude schoolgebouw werd naar achteren 
uitgebroken. 

Gedurende de Eerste Wereldoorlog bood 
de ruimte onderdak aan soldaten. Nadien 
ging dit gebouw over in handen van 
A.L.Nouwens. Men kon hier terecht "voor 
verkoop, verhuren en reparaties van auto
mobielen, motorrijwielen en rijwielen" 

evenals voor "leverantie van olie, banden 
en benzine". Omstreeks 1935 is de gara-

17 

ge eigendom van Jacobus W. d'Hane. 
Men kon hier een box huren om de auto 
te stallen. Oe boxen bestonden uit houten 
palen met harmonicagaas en konden 
door middel van een slot beveiligd wor
den. Als d'Hane in 1951 met zijn gezin 
naar de Verenigde Staten van Amerika 
emigreert komt de garage in het bezit van 

de familie Van den Ameele. Oe oude 
veldwachterswoning komt dan als kan
toorruimte in gebruik. Tot die tijd had dat 
gedeelte van de oude gemeenteschool 
nog steeds dienst gedaan als woonhuis. 
Tot 1931 woonden achtereenvolgens de 
weduwe 
Zandbergen, die was mangelde, en Huib 
A. de Groot van de R.K. Land- en 
Tuinbouw Bond hier, nadien de familie 
d'Hane. In 1981 werd de oude gemeente
school afgebroken en maakte men een 
aanvang met de bouw van de nieuwe 
garage van Van den Arneele (zie afbeel
ding 6). 

Na de verkoop van de school bleef de 
onderwijzerswoning eigendom van de 
gemeente en werd verhuurd aan particu 

lieren. De eerste huurder was Willem 

Afbooldi ng 6: Do h.iidige s ituatie. 



Carel van Marion, gepensioneerd kapitein 

van het Oost-Indisch leger. Van Marion 

(geboren te Utrecht 1837) bewoonde van 

1880-1882 samen met zijn vrouw 
Elisabeth van Delft (geboren te Overschie 

in 1852) en hun drie kinderen het huis 

voor t 150,- per jaar. De volgende huur

ster, Maria Jacomina, de wed. Huygens
Roemer (geboren te Leiden in 1811) be

taalde t 175,- huur per jaar. Van 1885 tot 
1888 werd tegen dezelfde jaarsom de 

woning verhuurd aan Arie de Regt (gebo

ren te Waddinxveen in 1816, overleden 

1887 te Oegstgeest) en aan zijn weduwe 
Paulina AJegonda Amokkée (geboren te 

Rotterdam in 1816). De woning verkeerde 

als gevolg van achterstallig onderhoud in 

slechte staat en de gemeente Oegstgeest 

zag zich gedwongen de huur te laten 

zakken naar f 150,- per jaar. In 1889 

huurt de winkelbediende Pierre 

Pellenburg (geboren te Oegstgeest in 

1856) de woning. Op 10 maart 1890 over

lijdt hij. Zijn vrouw Maria Elisabeth van 

der Malj (geboren te Oegstgeest in 1663) 

bevalt 17 dagen later van een dochter 

Pieternella. Zowel het overlijden van 

Pierre als de geboorte van Pieternella 

worden aangegeven door Hendrik van 

den Ameele, zwager van Maria van der 
Meij. De jonge weduwe Peltenburg blijft, 

in gezelschap van haar ouders tot no

vember 1892 in de Deutzstraat wonen. 
Vervolgens wordt het huis verhuurd aan 

Johannes Matthias Leendertz (geboren te 

Kleef in 1858) voor f 172,- per jaar. 

Leendertz, die bloembollenkweker was, 

verhuisde eind 1893 met zijn vrouw 

Antoinette Elisabeth van Griethuysen 

(geboren te Amsterdam in 1868) naar de 

Grunerie. Nadien werd het huis gehuurd 

door A. Blankestijn (geboren te 

Amerongen in 1865). Blankestijn, gehuwd 
met Hermina van Doorn (geboren te 

Lienden in 1870), was gemeentesecreta

ris. Hij volgde in deze funcüe 
H.O. Terwee op, die tot dan toe zowel 

burgemeester als gemeentesecretaris 

was. In 1897 vertrok Blankestijn naar 

Edam. De woning verkeerde inmiddels in 

dusdanig slechte conditie dat de gemeen
te niet in staat was het huis uit de huurin

komsten op te knappen. Besloten werd 

het pand te verkopen. Willibrordus van 

der Pijl werd voor t 2.055,- de nieuwe 
eigenaar. Kleermaker Van der Pijl (gebo

ren te Aarlanderveen in 1865) was een 

bekende persoonlijkheid in Oegstgeest 
(zie afbeelding 7). Hoewel hij 55 jaar 

geleden door een verkeersongeluk om 

het leven kwam kunnen velen zich hem 
nog herinneren. Van der Pijl was ge

trouwd met Maria Tienhoven (geboren te 

Oude Water in 1863), die na het overlij

den van haar man verhuisde naar de 

Rhijngeesterstraatweg. Nadien werd het 

huis bewoond door Johannes Ouwerkerk, 
die werkzaam was bij Endegeest. De ste

nen uitbouw aan de rechterzijde van het 

huis is van zijn hand. Van 1947 tot 1952 

woonde Bernard O.J. van Tuijl in het 

huis. De laatste bewoners waren de heer 
en mevrouw Boekee. Cornelis Boekee 

was verkoper bij Van den Ameele en 

tevens chauffeur voor de gebrs. Homsn 

van het bloembollenbedrijf aan de 

Dorpsstraat. Boekee overleed in 1968. 

t 
R . I. P . 

Afbeelding 7: Wi l1ibrordus van der Pijl. 
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zjjn weduwe Jeena G.Boekee-Jonkers 

bleef hier wonen tot 1979. Vervolgens 

heeft het huis leeg gestaan tot het in 

1981 werd afgebroken. Stukje bij beetje is 

de gehele punt in bezit gekomen van de 

familie Van den Ameele, met uitzondering 

van het pand van Desy. De firma Van den 

Bronnen: 

Dty.J. Reur, Oegstgeest 

Dty. en Mw. Th. van Beek, Oegstgeest 
Mej. A. van der Hulst, Oegstgeest 

Dty. B. van den Ameele, Oegstgeest 

Ameele vestigde in 1864 een wagenma· 

kerij bij de boerderij van Juffermans aan 

de Geversstraat. Vervolgens vond de 
firma onderdak aan de Oude Rhijnzjcht· 

weg in het oude pand van Menken en in 

1951 kocht men de garage van d'Hane: 

het begin van de huidige vestiging. 

Gemeente Archief Oegstgeest, met dank aan Carla de Glopper 
Oegstgeester Courant 1948 

Her1tomst foto's: 

afb. 1: detail van het Uitbreidingsplan der Gemeente Oegstgeest, 1911', af· 

komstig uit het Gemeente Archief Oegstgeest 

afb. 2: reproductie foto privé-verzameling Th. van Beek 

afb. 3: reproductie lantaarnplaatje gemaakt door Paul den Boer 

afb. 4: Gemeente Oegstgeest 

afb. 5: fotograaf: Dty. Van der Lek 

afb. 6: fotograaf: lneke OeIe-Kap 
afb. 7: bidprentje afkomstig van Gerard van Velzen 

Maria Fehmers·Schlatmann 

Van Assendelftstraat 15 

2342 AR OEGSTGEEST 

Tel . 071-15.47.83 

,. 

lneke ~e-Kap 

Nassaulaan 21 

2341 EB OEGSTGEEST 

Tel . 071-15.58.64 



JA. WAAROM EIGENLUK? 

Ja. waarom eigenlijk bestaan er archie

ven, historische musea en oudheidska

mers, verzamelt men antiek en wordt met 

veel inspanning, tijd, geld en soms onge

mak geprobeerd delen van de gebouwde 

omgeving te bewaren? 

Deze 'bewaarzucht' kan niet gebaseerd 

zijn op een brede belangstelling voor ons 

eigen nationaal verleden, want die is z6 

gering, dat wij van het Wilhelmus nauwe

lijks de tekst van twee coupletten kennen 

en wij ook niet zo precies weten, hoe dat 

nu zat met die graven van Holland. 

Toch zijn er in ons land honderden ver

enigingen als de VOO, waarvan de be

staansreden nu juist de aandacht voor 

het verleden is, in het algemeen toege

spitst op de eigen omgeving. 

Er hoeft geen professionele zieleknijpe

aan te pas te komen om vast te stellen 

dat de aandacht voor het verleden nogal 

wat oorzaken of combinaties daarvan kan 

hebben; onbaatzuchtige belangstelling, 

zoeken naar de wortels van het eigen of 

groepsbestaan, bevestigen van eigen 

identiteit en bezig zijn met een veilig afge

sloten periode, die minder bedreigend is 

dan het nu en straks. 

Het is niet zo vruchtbaar om op deze 

wijze de vraag naar het waarom te wiften 

beantwoorden, zeker niet wat betreft het 

onderzoeken en opsporen van feiten en 

voorwerpen. 

Dat gebeurt, zomaar gewoon en met 

grote liefde. 

Geinteresseerden kunnen van de resulta

ten van dit vete werk kennis nemen door 

lezingen, publicaties en tentoonstetlingen. 

Maar degene, die dat allemaal niet zo 

veel zegt, kan het rustig langs zich heen 

laten gaan en ontlopen. 

Dat kan niet, waar het de gebouwde 

omgeving betreft, die wij - al of niet 

gêinteresseerd - niet kunnen ontlopen, 

zelfs letterlijk niet, want die vormt het 

decor van ons leven, we vefbli;ven en 

verplaatsen ons er in. 

Nu dus, voor iederéén de vraag: ja waar

om eigenlijk willen wij delen van onze 

overgeêrfde gebouwde omgeving bewa

ren en zo ja in welke mate? 

Uil nostalgie soms? Omdal kleine glas-in

loodraampjes en plafonds van zware 

balken zo gezellig zijn en Ye Olie English 

teashop' en alles wat ouder schijnt dan 

wij zo veilig en geborgen lijkt? 

De reden om te willen behouden kan niet 

dit sentiment zijn, dat ongebreideld tot 

absurde geschiedvervalsing kan leiden; 

terugrestaur€fen naar een hypothetisch 

stadium van vóór de oorspronkelijke 

bouw of het bouwen van nieuwe echt

houten ophaalbruggen, die hydraulisch 

en op afstand worden bediend of het 

opnieuw fabriceren van een echt oude 

walmolen ongeveer volgens een modet , 

dat er eventueel wet eens gestaan zou 

kunnen hebben! Voorbeelden genoeg van 

onsmakelijk tot oneigenlijk. 

Ja, waarom eigenlijk? 

In de zestiger jaren begonnen in de Ver

enigde Staten klachten te komen over het 

feit, dat door de bouw van nieuwe hoge 

gebouwen het silhouet van de steden 

bijna etk jaar onherkenbaar veranderde. 

En in diezelfde tijd heeft de gemeente 

Leiden een wervende foldef uitgegeven 

met op de omslag een plattegrond, waar

in uitbreidingen dwars over gedempte 

delen van de singets, een ringweg dó6r 

de stad en andere tekenen van een hoop

volle toekomst aangegeven waren, maar 
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tegen een ander hoogstandje van ver

nieuwing, de universiteitstoren op de 

plaats van de huidige bibliotheek begon

nen de protesten uit te breken. 

In die tijd heerste in de samenleving en 

dus bij stedebouwers en architecten een 

geloof in de vooruitgang, in de maakbaar

heid van de samenleving. Oude zaken, 

die dit in de weg stonden, dienden verwij

derd te worden. Het behoud van de over

geêrfde gebouwde omgeving werd niet 

hoog geschat, hoewel veel grote monu

menten als de Nieuwe Kerk in Amsterdam 

met heel veel geld en heel veel zorg wer

den gerestaureerd. Aardig is, dat door dit 

soort op eigen tijd en toekomst gericht 

geloven in Amsterdam tot zeker het mid

den van de achHiende eeuw een kwart 

van de grachtenhuizen in de steigers 

stond. Bewoners, die het zich konden 

veroorloven, lieten de gevels en de inte

rieurs aanpassen aan de nieuwste stijl! 

Maar het stedelijk weefsel, dat overigens 

nog prima functioneerde, werd niet aan

getast door deze drang om bij de lijd Ie 

zijn. 

De economie was vroeger ook al een 

factor, van invloed op de gebouwde om

geving. Als het nodig was, werd zonder 

sentiment het bestaande gesloopt of 

aangepast (maar dan wel in de stijl van 

de eigen tijd !). Merkwaardig is dat ons 

enkele historische binnensteden werden 

overgeleverd, die relatief gaaf bewaard 

zijn gebleven en wel omdat de economie 

ter plaatse stagneerde en er dus geen 

reden voor ingrijpen in de gebouwde 

omgeving was: Brugge, dat de verbinding 

met zee door verzanding vet1oor, 

Deventer door het opheffen van het 

Hanze-verbond. 

HET WAAROM BEWAREN VAN DE 

overgeêrfde gebouwde omgeving, die 

altijd al naar behoeften van de tijd is 

aangepast, ligt m.i. in het besef, dat die 

omgeving niet een afgesloten statisch 

geheel is, maar een dynamisch organis-

21 

me, dat door elke generatie opnieuw 

gebruikt, beheerd en doorgegeven dient 

te worden. 

NIETS NIEUWS ONDER DE ZON, WANT 

deze gedachte, zij het anders geformu

leerd, is in de 198 eeuw de achtergrond 

geweest van de totstandkoming van de 

'monumentenzorg', die heel leHet1ijk de 

zorg voor de geè1de gebouwde omge

ving toevoegde aan het dynamisch spel 

van andere maatschappelijke krachten. 

Overigens is het geen toeval, dat die 

gedachte ontstond in een tijd van toene

mende belangstelling voor de historie en 

waarin architecten dan ook hun ontwer

pen royaal hebben geput uit het verteden 

met als gevolg neo-gothiek, re-re-naissan

ce en neo-barok! 

Met het tot stand komen van de zorg 

voor de monumenten is ook de discussie 

begonnen over de mate, waarin deze 

zorg zich zou moeten uitstrekken en h6e 

er gerestaureerd moest worden en deze 

discussie duurt nog voort! Er liggen we
relden van verschil tussen 'consolideren' 

d.w.z. zo ingrijpen, dat verder verval 

wordt tegengegaan en 'reconstrueren' 

d .w.Z. aanhalen of zelfs opnieuw bouwen 

van een replica (het stadje Heusden en 

de vesting Boertange) en tussen die uiter

sten ligt een wijd scala van moge-lijkhe

den. 

Oe Italiaanse monumentendiensten heb

ben in 1972 een handvest vastgesteld en 

met een bewonderenswaardige ondubbel

zinnigheid stelt artikel 6 dat het verboden 

is: 

aanvullingen in dezelfde stijl of 

analoge vormen 

verwijderen of afbraak die de 

geschiedenis van het monument 

door de tijd heen uitwissen 

reconstructie of herplaatsing op 

plaatsen elders dan de oorspron

kelijke 

verandering van de bijkomende 



omstandigheden of omgeving 

waarin het gebouw, het monu

mentale complex of milieu, onze 

tijd heeft bereikt 

verandering of verwijdering van 

patina 

Dit is een perfecte toetssteen en ieder

een, die de realiteit van het restaureren 

kent, weet dat om allerlei redenen bijna 

nooit al deze verboden kunnen worden 

gehandhaafd, maar toch is het goed, dat 

ze als doel geformuleerd zijn. 

DE 'WANDELENDE' LEIDSCHE BU.URT 

Het gedeelte van de Geversstraat, waar 

momenteel nieuwbouw op de zogeheten 

'Brinkman-Iocatie' wordt uitgevoerd, werd 

in de vorige eeuw nog aangeduid als de 

l...eidsche Buurt'. 

De oorspronkelijke Leidsche Buurt werd 

gevormd door de driehoek Geversstraat -

Terweeweg - De Kempenaerstraat. Dit 

hoog gelegen gedeelte buiten de polder

grens van de Oudenhofpolder werd 'Suite 

Water' genoemd. In het begin van deze 

eeuw werd dit gebiedje ook wel aange

duid als 'de Pen'. 

DE ZEKER TOCH AL GEOEFENDE 

lezers van dit blad kunnen gewapend met 

deze toetssteen nu elke restauratie hierop 

beoordelen en vaststellen waar door 

gemakzucht, onkunde, onwil ol de sterkte 

van andere maatschappelijke krachten 

één of meer van deze verboden is over

treden! 

W. Snieder 

Op veel oude kaarten treft men op de 

hoek Geversstraat - Terweeweg (waar nu 

het benzinestation Texaco' ligt) het 

'Pennemakershuis}e' aan. Daarin werden 

niet allen houten pennen· op maat -

gemaakt die ondermeer bij de bouw van 

woningen werden gebruikt, maar er was 

ook een herberg gevestigd (een van de 

vele die Oegstgeest in die tijd kende). Oe 
waard van de herberg was dus ook pen

nemaker. 
Uit een overdrachtsakte van 2 november 

1810 blijkt dat bij de verkoop van een 

~ u..'. ~oJ' .,...,. &v... ~ ~ ~ 

0,. 'k ~ .~ <& ~,,-,-r ~-
. .. 

Uit oen afschrift d.d. "Den 2. van Slagtm. 1810": 
"gelogen in De Leidscho Buurt bi j het Pennelllakershuisje" 
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woning de aantekening wordt gemaakt 
"Een Huis en Erve staande en gelegen in 
De Leidsche Buurt bij het Pennemakers

huisje .... enz." 

Op een van de andere hoekpunten van 

de driehoek bevond zich het pand 'De 
Hollandsche Tuyn' (nu 'De Olmen'). Dit 
pand op het ene, het Pennemakershuisje 
op het andere hoekpunt, met de daartus· 
sen staande woningen, vormde langs de 
Leyderwech een compacte bebouwing. 
Het ligt voor de hand dat dit gedeelte dan 

ook de Leidsche Buurt genoemd werd. 

Tijdens de 1ge eeuw werd door de toene
mende bebouwing de naam l..eidsche 
Buurt' langzamerhand verlegd. Wij doelen 

hierbij op de bouw van de - intussen 
alweer voormalige - panden langs de 
Geversstraat, Schoolstraat en Deutzstraat, 
later de bouw van de R.K. kerk in 1901 
en de aanleg van de huidige Rijnzichtweg 
in 1934. 
Op een aantal kaarten is de naamgeving 
later aangebracht (overdrukt). 

Het gedeelte dat nu Leidse Buurt heet, 

... ., . • 

werd tot halverwege de vorige eeuwaan
geduid als Vijfhuizen. 
AI in 1670 treffen we verzoek aan van "de 
gehuisden aan de buurt Vijfhuysen" 
aan de "Burgemeesteren van Leyden" (die 
ook de Heeren van Oegstgeest waren) 

over het onderhoud van de sloot langs 
"den steenweg". 

Volgens een artikel van de heer W.J. van 
Varik in het Leidsch Jaarboekje 1947 

hebben zelfs op de plaats, die nu Leidse 
Buurt genoemd wordt, in de 17e en 18e 
eeuw de Hofsteden 'de Voscuyl' en 
'VIeeresteyn' gestaan. Deze buitenplaat
sen lagen tussen de Kerklaan (naast de 
R.K. kerk), de Pastoorswatering (nu ge
deeltelijk Apollolaanl, de Groenesteeg (nu 
Oude Rijnzichtweg) en Heerenweg (nu 
Rhijngeesterstraatweg). 

Rond het jaar 1750 stond hier in ieder 
geval de hofstede 'Groenhof; deze werd 
rond 1800 afgebroken. In veel 
overdrachtsakten zien we de veldnaam 
'Groenhof bij de Vijfhuizen' regelmatig 
terug, zo ook bi;voorbeefd de herberg 

Uit: Art i ke l Leidsch Jaarboekje 1947: 'Het terrein van de Voslw1l te Oegstgeest'. Unks: Do toestand i n 
lala (wet in s tippellijnen de Rijnzichtweg en nuidige R.K. kerk). Rechts: l-lI i d1ge toestand ( 1947 dus). 
(N.B. Do V.III. Groenesteeg heet thans ().Ide R1jnz1chtweg). 
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'Het Wapen van Oegstgeest'. 

In het Gemeente-archief van Oegstgeest 

troffen we een bekendmaking aan van 

1812, waarin de bewoners tussen 18 en 

35 }aar zich per blok moesten melden 

voor "den dienst der Burger bewapening". 

Voor het tweede blok geldt de omschrij

ving "beginnende van het Laantje van 

Duinzigt af, de Vijfhuizen, de leydsche 

Buurt. enz." 

OOk in het reglement voor de nachtwach

ten uit 1810 staat dat de wacht begint in 

het dorp achter de Kerk (nu Groene Kerk) 

via de Straatweg langs Endegeest "van

daar tot aan de buurt in de zogenaamde 

Vijf Huizen enz". 

Omdat ook de heer W.J.J.C. Bijleveld 

- bewoner en naamgever van het pand 

'Curium' - in 1948 had ontdekt dat de 

buitenplaats de Voscuy1 in de Leidse 

Buurt had gelegen. verzocht deze histori

cus tevergeefs de N.Z.H. om de halte 

leidse Buurt - die ten onrechte zo ge

moemd werd - te wi.izigen in De Voskuil. 

Bronnen: 

Gemeente-archief Oegstgeest 

Gemeente-archiet Leiden 

Van de oorspronkelijk Leidsche Buurt is 

vrijwel niets herkenbaars meer over. 

Op een kleine uitzondering na zijn de 

aloude panden, waarvan enkele van de 

Brinkman-Iocatie zelfs dateerden uit de 

17e eeuw. kort geleden ten gunste van 

een te hoge nieuwbouw gesloopt. Nie

mand herkent helaas meer het stukje 

'Oud Oegstgeest' van weleer; het pand 

'De Olmen' vormt de enige uitzondering. 

Overigens heeft de VOO tegen het nu in 

aanbouw zijnde gebouw meerdere malen 

bezwaar aangetekend. De bezwaren 

golden vooral de massa (diepte en hoog

te) en de ontkenning van de oorspronke

lijke perceelsgewijze scheve verkaveling 

met gedraaide voorgevels ten opzichte 

van de straat (parcellering). Het laatste 

plan werd door de inspanningen van de 

VOO ten aanzien van de parcellering 

enigszins aangepast door kromming en 

verspringingen in de gevel . De hoogte 

bleet echter vier bouwlagen. 

8ert Driessen. 

Artikel Mr. A. van Roijen, gemeente-archivaris van Leiden, in de Oegstgeester 

Courant van 13 mei 1949. 

Artikel W.J.J.C. Bijleveld in de Oegstgeester Courant van 10 augustus 1951. 

Artikel W.J. van Varik in het Leidsch Jaarboekje 1947. 

Parochie-archief Willibrordparochie Oegstgeest. 
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UIT HET FOTO- ALBUM VAN 

DE VERENIGING OUD OEGSTGEEST 

• 

Deze opname is gemaakt vanuit de bovenwoning van een pand aan de Geversstraat, op 

de plaats waar later Van Gent zich vestigde. We kijken in de richting van de rooms

katholieke St. Willibrordus Kerk. Het metalen hek rechts begrenst de tuin van de 
gemeenteschool (gebouwd in 1879 naar een ontwerp van C.V.G. Mulder. Leiden), hel 

gebouw waarin nu de sportschool van Rob van der Hoorn is gevestigd. 

Op de hoek van het kruispunt, tegenover de kerk, staat de boerderij van Hein JuHermans. 

We zien de stoomtram, maar de leiding voor de elektrische tram ligt er al. 

Het is een mooie zomerdag; de mensen, die waarschijnlijk uil de kerk komen, dragen 

zomerkleding. Behalve de oude dame op de voorgrond, die nog 'klassiek' gekleed gaat. 

De foto dateert vermoedelijk uit 1928. (Reproductie lantarenplaat;e Paul den Boer) 
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WERKGROEP GENEALOGIE (IN OPRICHTING) 

"Oud Oegstgeest 

een levend verleden 

families van weleer 

nog levend in het heden" 

Met deze variatie op een eerder voor de 

VOO gemaakt gedicht.ie wordt een relatie 

gelegd tussen het cultuurgoed waar de 

VOO zich voor inzet en de mensen die 

het vroeger bewoonden. En wat aardig is 

het, wanneer dat de eigen familie betreft! 

Van enkele Oegstgeester famities is de 

stamboom, de familiegeschiedenis, reeds 

uitgezocht en levert deze een reeks gene

raties Oegstgeestenaren op. Om één zo'n 

naam te noemen: Oriessen. Maar er zijn 

méér families die al generaties lang in 

Oegstgeest wonen en het is ons streven 

deze voor het voetlicht te krijgen. 

Wij willen Oegstgeestenaren van nû die 

het betreft zover proberen te krijgen, dat 

zij zich aan dit stamboomonderzoek zet· 

ten. Op den duur zou dat tot een publica

tie kunnen leiden waarin een aantal fami

lies wordt beschreven. Om te starten 

zoeken wij families die ten minste vier 

generaties (ca. 100 jaar) in Oegstgeest 

wonen. Eén voorbeeld: Kleinzoon woont 

in Oegstgeest, terwijl grootvader ook al 

v6fx 1893 in Oegstgeest werd geboren. 

Ondergetekende wil met enkele anderen 

een begeleidingsgroep vormen voor bo

venbedoelde Oegstgeestenaren, die nog 

geen ervaring met het stamboom

onderzoek / de genealogie hebben. let 

wel, géén cursus, maar practische hulp 

bij hel zelf te verrichten onderzoek. De 

begeleidingsgroep (in oprichting) bestaat 

momenteel behalve ondergetekende uit 

me\ITouw Y. Prins (werkzaam bij het Cen

traal Bureau voor Genealogie te Den 

Haag), me\ITouw J . Swinkels en de heer 

A. van Ingen Schenau. De begeleidings-

groep kan van start gaan zodra er ten 

minste drie familienamen zijn gemeld. 

Belangstellenden kunnen zich voor nade

re informatie wenden tot ondergetekende, 

de heer F.L Welter, Kamphuizenlaan 2, 

telefoon 0.71 - 17.32.95. 

F.L. Welter 


