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uw SfRAATNAAM VERKLAARD 

In deze rubriek dit Jceer eens geen straat maar een brug; 

VAN EYSINGABRUG 

Genoemd naar Jhr. T.A.J. van Eysinga, oud-burgemeester van Oegstgeest. 

Jhr. T.A.J. van Eysinga werd op 

7 augustus 1914 te 's-Gravenhage gebo

ren, maar hij groeide op in wat later het 

'Eysingahuis' zou heten (later Rijnsburger

weg 100, Leiden; inmiddels afgebroken 

om plaats te maken voor een naar zijn 

vader vernoemd villaparkje). Hij kende 

Oegstgeest dus van kind af aan, te meer 

omdat de familie kerkelijk op Oegstgeest 

was georiênteerd (waar ook zijn huwelijk 

met een meisje uil de Houtlaan werd in

gezegend). 

In 1949 werd de heer Van Eysinga bur

gemeester van Hellevoetsluis. Hier bleef 

hij tot in Oegstgeest burgemeester 

H.L. du Boeuff de penisoengerechtigde 

leeftijd had bef"eikt. Deze vertrok op 

28 februari 1968 en op 1 april 1968 deed 

Jhr. Van Eysinga alhier zijn inb'ee. Hij 

vervulde hier het burgemeestersambt tot 

ook hij zijn 65e levensjaar had voleindigd. 

Bij zijn afscheid op 31 augustus 1979 

benoemde de gemeenteraad hem tot 

'ere-burger van Oegstgeesf. Tevens be

sloot men de nieuwe brug, die de verbin

ding zou gaan vormen tussen 'het oude 

Oegstgeest' en de nieuwbouwwijk 

Haaswijk, naar hem te vernoemen. Deze 

brug werd later door hem geopend. 

Toen de heer Van Eysinga zijn werk

zaamheden in Oegstgeest begon, hadden 

juist forse veranderingen hun beslag 

gekregen. Het winkelcentrum 'Lange 

Voort' en het Gemeenteeentrum waren 

juist gereed. De bouwplannen ten zuiden 

van het Oegstgeesterkanaal werden 

afgerond. Weldra zou Oegstgeest zich 
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opmaken voor 'de sprong over het 

kanaal'. Met voortvarendheid wilde het 

gemeentebestuur dit landelijk gebleven 

stukje Oegstgeest opofferen aan de 

woningbehoefte. Maar inmiddels was een 

nieuw fenomeen op het toneel van het 

publieke handelen verschenen: 'de 

mondige burger', die door middel van 

bezwaarschriften en beroepsprocedures 

de verwezenlijking van alle mooie 

plannen aanmerkelijk wist te vertragen, 

tot grote ellende van burgemeester Van 

Eysinga. Hij ontpopte zich als een fel 

tegenstander van 1nspraak van de 

burger', die niet alleen lastig was voor 

een voortvarend gemeentebestuur en 

onverantwoord veel geld en tijd kostte, 

maar bovenal een ingreep betekende in 

ons democratische systeem, waarin de 

burger zich laat vertegenwoordigen door 

de raad en de beslissingen overlaat aan 

de gekozen raadsleden. 

Niet onvermeld mag blijven de 1nzef van 

burgemeester Van Eysinga voor het 

Orgelfonds, in het leven geroepen om het 

totaal versleten orgel van de Groene of 

Willibrordkerk (in 1857 geschonken door 

de familie Gevers van Endegeest) te 

vervangen door een nieuw orgel, het in 

1954/ '55 zo fraai gerestaureerde his

torische kerkgebouw waardig. Hij heeft 

het genoegen mogen smaken, deze in

spanningen nog binnen zijn ambtsperiode 

bekroond te zien. In 1976 kon het nieuwe 

orgel in gebruik worden genomen. 

G. Schwencke 



UIT HET ARCHIEF GELICHT 

In het archief van de gemeente 

Oegstgeest bevinden zich allefiei 

voorschriften, waaraan de burgers zich 

dienden te houden. Zo werd er om geen 

gevaarlijke verkeerssituaties te laten 

ontstaan, in 1839 door de gemeenteraad 

een keur vastgesteld "betrekkeli jk het 

rijden van wagens of karren met honden 

bespannen in de gemeente van 

Oegstgeest en Poelgeesf'. Enkele artike

len uit deze keur geven een aardig beeld 

van het verkeer dat zich in die tijd op 

onze wegen bevond. 

Artikel 1 

Wagens, karren ol andere voertuigen 

getrokken door eenen ot meer honden 

zullen niet anders op de wegen of de 

stralen dezE!( gemeente mogen gevonden 

worden dan op een behoorlijke wijze 

ingespannen en voorzien van eenen 

bekwamen geleider I die de honden aan 

een touw of ketting van een hoofdstel 

voorzien zal moeten vasthouden. 

Artikel 2 

De geleiders van zoodanige met honden 

bespannen voertuigen zullen steeds 

voorzigtig en bedaard moeten rijden. 

Artikel 3 

Zij zullen, zich onderweg moetende op

houden, het voertuig en de honden be

hoorlijk aan den kant des wegs of der 

sloot moeten vastleggen en steeds zoo 

digt in derzelver nabijheid blijven, dat zij 

bij het voorbijkomen van rijtuigen zich 

dadelijk vóór de honden bevinden. 

Artikel 4 

Bij het ontmoeten van eenig rij- of voer

tuig met één of meer paarden bespan

nen, of van paarden zonder rijtuig zal de 

geleider van eenen hondenwagen verpligt 

zijn dezelve tijdig en zoo ver mogelijk van 

de rijweg af van het midden der straat te 

Daze foto (oe-alct OMStreeks 19(5) van eeo 

'Met honden bespannen -rtu 10' 1s '.1Ot'ger' 
dan de hier ~ keur. We zien de neer 

K. T1~ 1n net Wllt.J1.1r'WlJWl,.k ..ot , ............... 

verwijderen, aan den kant op te houden 

en de honden. door zich er vóór te 

plaatsen, zo veel doenlijk voor het gezigt 

der paarden te bedekken, en hij zal zich 

niet weder op weg mogen begeven voor

dat het rij- of voertuig zal zijn voorbij

gereden. 

Evenmin zal hij eenig in den draf voort

gaand paard met of zonder rijtuig mogen 

voorbi,ijden; maar zich achter hetzelve 

houden en een stilstaand of in den stap 

voortgaand paard of rijtuig behoorlijk 

moeten aanroepen en daarna hetzelve op 

den verst mogelijken afstand en met be

hoedzaamheid voorbi'ijden. 

Carla de Glopper . 
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UIT HET FOTO- ALBUM VAN 

DE VERENIGING OUD OEGSTGEEST 

De kapsalon van E.H. de Bruyn, ofwel Eduard de Bruyn, waar ook toilet-, verplegings- en 

verbandartikelen werden verkocht, bevond zich in de buurt van 'Oe Olmen', rechts van de 

vroegere Drogisterij 'Oe Pionier'. 

Op 12 juni 1933 brak er brand uit in het naastgelegen pand van het sigarenmagazijn 

Verhuist. 

De bovenverdiepingen van zowel kapsalon de Bruyn als die van drogisterij Van der Burg 

brandden daarbij geheel uit. Oe drie panden werden later hersteld en kapsalon De Bruyn 

kreeg een hele nieuwe gevel. 

Inmiddels is er al weer heel wat veranderd op deze plaats. 

Deze opname dateert vermoedelijk uil 1928. (Reproductie lantarenplaal)e Paul den Boer) 
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OEGSTGEEST IN BANGE DAGEN 

In november 1994 verschijnt het boek 

'Oegstgeest in bange dagen' ; het verhaal 

van het dorp Oegstgeest en zijn bewo

ners gedurende de Tweede Wereld

oorlog. 

Er is in ons dorp veel gebeurd in deze 

oorlogsjaren. Er waren twee belangrijke 

verzetsgroepen en vele individuele ver

zetsdeelnemers. Tal van Oegstgeeste

naren hebben alert gereageerd op de 

bezetting; misschien ook bij u in de straat 

of in de laan, misschien wel in het huis 

waar u woont. Omdat nog niet eerder 

integraal onderzoek werd verricht naar 

deze Oegstgeester 'bange dagen' zult u 

hiervan met verbazing kennisnemen. 

Het boek, waarvan de winkelwaarde 

t 59,90 zal bedragen, is geen droge 

opsomming van feiten; het is een his

torisch gedocumenteerd sfeerboek (wél 

voorzien van bronvermelding), waarin 

vele Oegstgeestenaren ten tonele worden 

gevoerd in de ambiance van toen. 

Het wordt een dik boek met een fraaie 

harde linnen kaft, circa 250 pagina's 

(formaat 28,5 x 21 cm) en ruim 100 10to's. 

Het meeste fotomateriaal is ons ter be
schikking gesteld door particulieren, 

mensen die de oorlog zelf hebben mee

gemaakt, hun familieleden of hun nabe

staanden. Tijdens een groot aantal 

(vraag)gesprekken is ons gebleken dat 

vele Oegstgeestenaren en voormalige 

bewoners van ons dorp uitzien naar dit 

boek, zeker ook de nabestaanden van 

degenen die als gevolg van de oorlog zijn 

omgekomen door verzetsactiviteiten, 

deportatie, of anderszins. 

Dankzij de medewerking van vele parti

culieren hebben wij een schat aan mate

riaal kunnen verzamelen, dat ons inle

vingsvermogen ten goede kwam. 

Ook in de periode voorafgaande aan de 

oorlog is veel gebeurd. Marinus van der 

Lubbe, die het gebouw van de Rijksdag 

in brand stak, woonde en werkte in 

Oegstgeest. Tijdens de mobilisatie be-

Riel van DOI1 - nerl Driessen 

Oegstgeest in bange dagen 

19-Kl • 1945 

vond zich een groot aantal militairen in 

ons dorp. Maar Oegstgeest kende ook 

een relatief groot aantal NSB'ers en 

andere Duits-vriendelijke inwoners. Het 

gevaar voor verraad was in de oorlog 

vaak dichtbij. Dit neemt niet weg dat 

velen zich ontfermden over onderduikers; 

enkele bekende Nederlanders verbleven 

in de oorlog illegaal in ons dorp. 

Mw. prof. dr. H.A. Bosman-Jelgersma en 

drs. P.G.J. de Boer hebben zich bereid 

verklaard het manuscript van kritische 

kanttekeningen te voorzien. Beiden zijn 

geboren in Oegstgeest en beiden hebben 

reeds enkele historische werken op hun 

naam staan. Hun medewerking zal onge

twijfeld bijdragen aan het verkrijgen van 

een optimaal resultaat. 

Riet van Dort Bert Driessen 
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AAN DE LEDEN VAN DE VERENIGING OUD OEGsrGEESr 

Bestel het boek tegen gereduceerde prijs! 

Tot ons genoegen wordt de categorie 1eden van de vereniging Oud Oegstgeest - naast 

enkele andere categorieên - in de gelegenheid gesteld het boek 'OEGSTGEEST IN 

BANGE DAGEN' aan te schaffen tegen gereduceerde prijs. 

U kunt het boek verkrijgen voor een bedrag van 

f 45,00 

door oversclYijving naar bankrekening 41 33 23 536 bij de ABN-AMRO te Oegstgeest, of 

per Postbank, rekeningnummer 0257617, beide ten name van 'Oegstgeest in bange 

dagen', Oegstgeest. 

Voorwaarde is wél dat u het bedrag v6ór 31 mei 1994 overmaakt, omdat medio juni het 

aantal te drukken exemplaren definitief moet worden vastgesteld. 

Dit geeft enig ongerief, maar pas als het aantal intekenaren bekend is, kan worden 

bepaald of enkele kleurenpagina's tot de mogeli jkheden behoren; immers: bij een grotere 

oplage dalen de productiekosten per boek. 

Tegenover dit ongerief staat echter een aanzjenli jk financieel voordeel. 

nj, die op deze wijze hebben ingetekend op 'Oegstgeest in bange dagen', kunnen het 

boek afhalen in de periode 15 november t l m 4 december 1994 op de adressen Prins 

Hendriklaan 7 (Riet van Dort) of Floralaan 5 (Bert Driessen). Degenen, die buiten 

Oegstgeest wonen, of om andere redenen het boek niet kunnen of willen (laten) afhalen, 

kunnen het boek onder rembours toegezonden krijgen. Bij overmaking van het bedrag 

kunt u dit aangeven door als omsclYijving te vermelden 'onder rembours'. 

Het bestuur van de Vereniging Oud Oegstgeest heeft zich positief tegenover deze 

publikatie opgesteld, Het zou jammer zijn wanneer haar leden - onder wie zich 

vermoedelijk geïntereseerden bevinden - andere aankondigingen zouden ontgaan. 

WIE WAS MARTINUS !lILDERING ? 

Graag zouden wij iets meer willen weten 

over Martinus Hildering, die in de oortog 

overleed op 13 juni 1944 in de leeftijd van 

18 jaar. Van zijn overlijden werd pas op 

13 september 1945 aangifte gedaan door 

Govert Cornelis Bol , een tuinder uit 

Valkenburg. In het Register van Over· 

lijden, zich bevindende op het gemeente

huis van Oegstgeest, staat als beroep 

vermeld 'timmerman' en met potlood het 

adres Katwijkerweg 94, Zijn vader was op 

dat moment reeds overleden; zijn moe

dar woonde In Wormer. 
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Bij onderzoek in de diverse registers van 

het Rijksinstituut voor Oortogsdocumen

tatie hebben wij zijn naam niet aangetrof

fen. Het is daarom niet waarschijnlijk dat 

Martinus Hildering overleed door verzets· 

activiteiten, of als gevolg van deportatie. 

Graag houden wij ons aanbevolen voor 

nadere informatie. U kunt ons sclYijven 

(adressen zie boven) of bellen (tel. 

17.32.90 ol 17.52.28). 

Riet van Dort Bart Driessen 



VAN WOONHUIS TOT ... 

Oegstgeest in heden en verleden 

Aflevering 10 

Leidsestraatweg 2, 3 en 4 staan in deze 

aflevering \lan woonhuis toL. .' centraal 

(zie afbeelding 1). 

Leidsestraatweg 2 en 3 (zie afbeelding 2) 

werden in 1903 gebouwd naar een 

ontwerp van architect P.J. Perquin; 

opdrachtgever was H.W. Rübenkamp. De 
woningen werden 'Gerarda' en 'Helena' 

gedoopt. 

Leidsestraatweg 4, dat de naam 'Maria' 

kreeg, is in 1918 gebouwd door 

aannemer J. van der Voet. Vooral de 

huizen 'Gerarda' en 'Herena' waren zeer 

ruim en de drie woningen boden een 

prachtig uitzicht over het er tegenover 

liggende 'weiland van Bremmer'. 

Nummer 2 

De vroegst bekende bewoner van num

mer 2 (toen nummer 15) was Willem 

Verboom (·1848 Katwijk , .1915 Lisse). 

Willem Verboom, gepensioneerd, kwam 

in februari 1915 met zijn gezin hier 

wonen. Nog geen maand later overleed 

hij. Zijn weduwe Johanna Calharina van 

der Meel (·1853 Leiden) bleef tot 1920 

aan de Leidsestraatweg wonen. In dat 

jaar verhuisde zij naar Leiden en werd het 

huis betrokken door Antonius Jacobus 

Maria Duijnstee. Duijnstee (+1871 

Den Haag), van beroep kassier, kwam 

met zijn echtgenote Maria Johanna 

Hendrica Brantjes (+1871 Purmerend) uit 

Leiden. In 1931 verhuisde het echtpaar 

naar Den Haag. 

Johannes Hermanus Gunning (+1882 

Wilhelminadorp, + 1960 Oegstgeest) 

bewoonde vervolgens met zijn echtge

note Hendrina Anna Catharina van Elden 

(+1883 Rijssen, + 1974 Oegstgeest) het 

huis tot 1951 . J.H. Gunning was werK-

afb. 1: 1..e1dsestraa:boeg 2, 3 en 4 

zaam bij de drukkerij Groen. Hij was de 

kleinzoon van de Leidse hoogleraar in de 

theologie Johannes Hermanus Gunning, 

en de zoon van de gelijknamige her

vormde predikant en uitgever van het 

oecumenische weekblad 'Pniêl'. Oe naam 

van het tijdschrift was dezelfde als die 

van het eveneens door J.H. Gunning 

gestichte wijkgebouw aan de Middelste

gracht in Leiden. (Pniêl komt voor in het 

bijbelboek Genesis 32:30; het was de 

plaats waar Jacob worstelde met God.) 

De laatste bewoner van nummer 2 was 

de familie Pel. Cornelis G. Pel was 

gehUWd met Jac. J. Zwagemaker. Samen 

met zijn broer Jan was Cornelis Pel 

eigenaar van de, mede door hun vader 

opgerichte, suikerwerkfabriek aan de 

Morsweg in Leiden. Velen herinneren zich 

nog de borstplaatjes van Pel, die tot over 

de landsgrenzen bekendheid genoten. 

Van 1951 tot 1952 heeft de familie Ugnac 

de twee bovenverdiepingen bewoond. Oe 

heer George H. W. Ugnac (+ 1968) 

beheerde een tabaksplantage in 

Indonesiê, maar werd door de veran

derde politieke situatie aldaar gedwongen 

naar Nederland terug te keren, 

De tuin van nummer 2 was aangelegd 

door Leo van der Putten (+ 1969), tevens 

ontwerper van de tuin van Oe 

Beukenhor , toen nog alleen theetuin. 
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OW-J 

DfJJD 

Nummer 3 
Johannes Klein (-1862 Culemborg) was 

waarschijnlijk de eerste bewoner van 

nummer 3 (voorheen 14). Klein, die 

kantorvechter was, kwam met zijn vrouw 

Johanna Reinhardina Peaux (-1864 

Geervliet) in 1910 uit Gouda. In 1922 

vertrok het echtpaar naar Leiderdorp. 

Eugéne Antoine Oesiré Emile Carp (-1895 

Den Haag, • 1983) bewoonde samen met 

zijn echtgenote Jeanne Cathérine 

Bernardine Determeijer (-1898 

Burgsteinfürt, Duitsland) het huis tot 1940. 

In dat jaar verhuisden zij naar Leidse

sb'aatweg 16. het grote huis op de hoek 

van de Warmonderweg. Velen kunnen 

zich nog herinneren dat de identieke 

tweelingzuster van me\lfOUW Garp daar 

eveneens woonde. Carp was arts en 

werkte aanvankelijk als assistent van 

professor Gerbrandus Jelgersma op het 

toenmalig sanatorium 'Rhijngeest'. In 1923 

promoveerde Carp op een proefsclYift 

getiteld: 'Het manisch element in de 

paranoia', In 1930 volgde Carp Jelgersma 

op als hoogleraar in de psychiatrie. 

Professor Carp heeft zeer veel gepu

bliceerd en begeleidde ruim vijftig 

promovendi. Ook na zijn emeritaat in 
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~fb. 2: leidsest,.a.au.eg 2 en 3 

1963 verschenen nog enige publikaties 

van zijn hand, onder andere beschouwin· 

gen over 'eenzaamheid' en 'verveling'. 

De laatste bewoners van nummer 3 
waren Hendricus Graven (·1888 Arnhem) 

en zijn echtgenote Catharina Johanna 

Nieboer. Het beroep van Hendricus 

Graven was pensionhouder. Graven over· 

leed in 1951 , zijn weduwe is tot 1968 in 

het huis blijven wonen. 

Nummer 4 

Opdrachtgever voor de bouw van 

Leidsestraatweg 4 (toen 13) was Hendrik 

Willem lieleman (·1853 Leiden, .1933 
Leiden). Aan de rechter zijde van 

afbeelding 1 is villa 'Maria' gedeeltefijk te 

zien. Afbeelding 3 is een kopie van de 

originele bouwtekening en toont de 

voorgevel. In 1926 is door timmerman 

M.J. van de Loo een serre achter het huis 

geplaatst. Hendrik lieleman was gehuwd 

met Maria Henriette Dolk (·1655 Zeven

bergen, . 1952). Na de middelbare 

school bekwaamde Hendrik Tieleman 

zich in het boekhouden. In 1871 vertrok 

hij naar Zevenbergen om daar de 

boekhouding te voeren van een suikerfa

briek waar zijn vader Adrien lieleman 



belangen in had. Enige jaren later, in 

l8n, richtte lieleman sr. samen met de 

heren C. en D. Dros in Leiden een 

conservenfabriek op. In 1878 werd 

Hendrik lieleman partner in de firma 

lieleman & Dros. Van 1919 tot 1928 was 

hij commissaris van de genoemde firma. 

Daarnaast was Hendrik lieleman 

jarenlang commissaris van de Leidse 

Spaarbank. Zijn toenemende doofheid 

noodzaakte hem zijn functies neer te 

leggen. De firma lieleman & Dros was 

gevestigd aan de Middelstegracht in 

Leiden, In 1958 is het bedrijf opgehouden 

te bestaan. Toen Hendrik Willem 

lieleman overleed in 1933 is zijn weduwe 
aan de Leidsesb'aatweg blijven wonen. 

Na haar dood in 1952 volgden enkele 

bewoners van villa 'Maria' elkaar 

kortstondig op. 

Na Arnold A,W, Meijer Aohn, Joseph 

Krant en Jac. M. Samson, woonde 

Cecilia F.F. de Koning-van de Eerden in 

villa 'Maria'. Zij was filiaalhoudster van de 

firma Biziot, die in de De Kempenaer

straat 21 was gevestigd. Bij Biziot kon 

men t«echt voor koekjes, chocolade en 

dergelijke. Vanaf 1961 woonde Maria 

Vreugdenhil bij Cecilia de Koning in. 

Nadat mevrouw De Koning in 1966 naar 

Oosterhout verhuisde, bleef Maria 

Vreugdenhil nog tot 1973 aan de Leidse

straatweg wonen. De laatste bewoner 

was Marinus C. Budding. Hij verhuisde 

eind 1975. 

A~ 

LeidseSb'aatweg 2, 3 en 4 waren sedert 

1952 eigendom van de NV Dikker & Thijs, 

tevens eigenaar van 'De Beukenhor. In de 

jaren zestig is er sprake van geweest een 

dependance van 'De Beukenhor te 

bouwen aan de Leidsesb'aatweg. Om 

deze uitbreiding mogelijk te maken 

zouden de drie panden aan de Leidse

straatweg moeten worden afgebroken. 

De Gemeente Oegstgeest verklaarde de 

panden Leidsestraatweg 2 en 3 

- -- . ---,----------- . ---- ~ --

afb. 3: Bouwtekening Leidsestraatweg 4 
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onbewoonbaar. Me\fT'ouw Pel, bewoner 

van nummer 2, ging in beroep bij 

Gedeputeerde Staten. De Provincie 

vernietigde het besluit van de Gemeente, 

en mevrouw Pel - die in het 
'onbewoonbaar' verklaarde pand haar 

bestaan vond door er een pension te 

exploiteren - mocht in het huis blijven 

wonen. 

In de gemeenteraad werd gediscussieerd 

over de \fT'aag of Dikker & Thijs bewust 

het onderhoud van de panden had 

uitgesteld, of dat het huurbeleid van na 

de oorlog - waarbij eigenaren de kosten 

van groot onderhoud nooit op de 

huurders zouden kunnen verhalen - debet 

zou zijn aan de 'verwaarlozing' van de 

panden. Een van de raadsleden wees er 

Bronnen: 
Mevrouw J.J. Pei-Zwagemaker, Oegstgeest 

Me\fT'ouw P.C. Ugnac-de Bruyn, Oegstgeest 

Leidse Jaarboekjes 1934, 1937, 1945 

Gemeente Archief Oegstgeest 

Prof. H. Rooijmans, Jelgersmakliniek 

De heer J. H. Gunning, Leiden 

Kamer van Koophandel, Leiden 

in dit verband op dat Dikker & Thijs ook 

het pand Leidsestraatweg 4 in eigendom 

had; hij \fT'oeg B & W erop toe te zien dat 
na "een jaar of vier, vijf' ( ... ) "niet 

hetzelfde spelletje zal worden gespeeld 

als met de beide andere" (panden). 

In juli 1970. \fT'oeg de NV Dikker & Thijs 

de kantonrechter een bevel tot ontruiming 

af te geven ten a anzien van de panden 2 

en 3. Toen was het einde in zicht... 

In 1971 werden de nummers 2 en 3 ge
sloopt; nummer 4 volgde in 1976. 'Het 

spellelje' van hel bezorgde raadslid was 

t6ch gespeeld. De dependance van 'De 

Beukenhof is nooil gebouwd. De grond 

wordt nu gebruikt als parkeerterrein. 

(afbeelding 4 toont de huidige situatie). 

Oegstgeester Courant d.d. 15 juli 1970: 'N.V. Dikker & Thijse Amsterdam contra 

Mevr. Pel alhier .. : 

11 



afb. 5: ' l..e1dsche stl""aaboog' MOt tI""" 

Herkomst foto's: 

· afb. , : 

- atb. 2: 

· afb. 3: 

• afb. 4: 

· afb. 5: 

Leidsestraatweg 2, 3 en 4, foto-archief VOO, fotograaf de heer Van der 

Lek 

Leidsestraatweg 2 en 3, foto·archief VOO, ter beschikking gesteld door 

mevrouw J.J. Pel·Zwagemaker, reproduktie Gerard van Velzen 

Bouwtekening Leidsestraatweg 4 afkomstig uit Gemeente Archief 

Oegstgeest 

Nieuwe situatie, fotograaf lneke Oele-Kap 

'leidsche straatweg' met tram, foto-archief VOO, ter beschikking gesteld 

door de heer J. Fleur 

Maria Fehmers-$chlatmann 

lneke Oele-Kap 
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VNI' DE GHEER' TOT' BUJGEEST' 

Oe Oorpsstraat-Rhijngeesterstraatweg en de Wyttenbachweg-Terweeweg behoren, zoals 

bekend. tot de oudste verbindingswegen uit onze omgeving, zij het onder andere namen. 

Op de plaats waar nu de Oorpssb'aat zich als het ware splitst in enerzijds de Rhijngeester

straatweg en anderzijds de Wyttenbachweg, takte al eeuwen geleden de Achterweg van 

de Heereweg at. (Naast de naam Achterweg treffen we met grote regelmaat de namen 

Benedenweg en Lijdweg aan, waarmee dezelfde onverharde binnenweg werd bedoeld.) 

Tussen deze beide wegen lag een agrarisch gebied, doorsneden door evenwijdig 

verlopende kavelsloten, die veelal tevens de eigendomsgrenzen vormden. Het meest 

noordelijke perceel in dit gebied, in de vorm van een driehoek die met de punt in de 

richting van de Kerkbuurt wees, stond van ouds bekend als De Gheer. Het was ongeveer 

zeven hond (een hectare) groot en zal zich vanaf de splitsing in zuidelijke richting hebben 

uitgestrekt tot waar tegenwoordig de achtertuinen beginnen van de huizen aan de 

Toorenvellstraat (die er toen uiteraard nog niet was). Dit kleine gebiedje heeft een 

geschiedenis die interessant genoeg is om er iets over te vertellen. 

Seer bequaem om te betimmeren 
Binnen een periode van nog geen hon

derd jaar hebben zich namelijk in dit 

onopvallende hoekje van Oegstgeest kort 

na elkaar twee ontwikkelingen voltrokken 

die kenmerkend zijn voor wat zich op 

allerlei plaatsen in onze omgeving 

afspeelde. 

De eerste van deze ontwikkelingen is de 

onttrekking van grond aan de direct agra

rische bestemming (wei- en teelland) ten 

behoeve van de woningbouw. Dit deed 

zich voor omstreeks het midden van de 

zeventiende eeuw. Het waren veelal de 

plaatselijke timmerlieden die lapjes land

bouwgrond in eigendom of in erlpacht 

wisten te verwerven, er een of meer hui

zen op zetten, om vervolgens huis en erf 
aan een nieuwe eigenaar over te dragen. 

Op verschillende plaatsen in Oegstgeest 

kon men dit zien gebeuren. Als gevolg 

hiervan moesten in 1651 niet minder dan 

zesendertig nieuwe 'getimmerten' worden 

opgenomen in het kohier van de verpon

ding (de orYoerende zaak-belasting van 

die dagen), terwijl drie panden in aanrner

king kwamen voor hertaxatie vanwege 

ingrijpende verbeteringen. Dat is een res

pectabel getal tegen de achtergrond van 

het totale aantal panden: de opbrengst 
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van de verponding ging er met meer dan 

twintig percent door omhoog! 

Van deze zesendertig panden lagen er 
zes in het voormalige perceel Oe Gheer. 

In totaal werden hier acht woningen ge

bouwd. (Twee kwamen tot stand na de 

herziening van het kohier.) Oe aanstichter 

van deze ontwikkeling was de Leidse 

brouwer Adriaen Lourisz. Gael. Deze had 

het wei- en akkerland door vererving 

verkregen en omstreeks 1646 besloot hij 

het land te verkavelen en de kavels in 

erfpacht uit te geven als 'schone welgele

gen erven, seer bequaem om te betim

meren' (zeer geschikt voor woningbouw). 

Eén kavel besloeg de uiterste punt van 

het perceel en grensde dus zowel aan de 

Heereweg als aan de Benedenweg. Het 

was het grootste van alle kavels, 

100 roeden (ruim 14 are) groot. Het was 

ook het eerste dat 'betimmerd' werd. 

Willem Gerritsz. Nachtigael was de tim

merman die het huis bouwde, dat later 

bekend zou staan als De IM"tte Leeuw. 

De overblijvende 600 roeden verdeelde 

Gael in vijf evenwijdige stroken, van 

noord naar zuid geleidelijk in diepte toe

nemend, en deze vijf stroken halveerde 

hij vervolgens door een middensloot. 

Deze trok hij door, door het aangrenzen-



de weiland dat hij eveneens in bezit had, 

tot aan de Zandsloot. Elke erfpachter 

kreeg het recht van in- en uitvaart via 

deze sloot, die ook wel een rol zal heb

ben gespeeld bij de riolering van de nieu

we huizen en erven. 

Buiten het reeds genoemde kavel op de 

punt (kavel 1) waren er dus vijf kavels 

langs de Heereweg (kavels 7 t l m 11). 

Langs de Heereweg werden er twee be

bouwd (kavels 7 en 11), de andere wer

den als 1edig erf of als tuin of 

boomgaard geêxploiteerd. Langs de 

Benedenweg werden alle vijf de kavels 

be-bouwd. Twee namen komen we hierbij 

regelmatig tegen: 

Willem Gerritsz. IJselsteyn (waarschijnlijk 

dezelfde als Willem Gerritsz. Nachtigael 

die De Witte Leeuw bouwde) en Joris 

Corsz. van Egmondt. Deze beide timmer

lieden bouwden niet alleen, maar traden 

ook veelvuldig op als handelaars in on

roerende zaken. 

Het hele buurtje maakte wel een landelij

ke indruk. Zo werd bij Oe Witte Leeuw in 

de jaren 70 een schuur of een stal en 

een hooiberg gebouwd, een duidelijke 

aanwijzing voor agrarisch gebruik. Twee 

huizen met de bijbehorende grond wor

den in koopakten als 'hofstede' aange

duid; van één weten we ook de naam: 

Mieris-Hoff, naar de eigenaar Erasmus 

Mieris. Bij een andere woning is er sprake 

van een hooiberg op het erf, waarvan de 

verkoper de eigendom aan zich wil hou

den. En dan is er de wagenmakerij, aan

vankelijk 'wielmakerswinkel' geheten. 

Deze was gevestigd aan de Heereweg, 

naast de Witte Leeuw (op kavel 7). De 
oprichter was Willem Cornelisz.. van Rhijn, 

die in 1649 het erfpachtsrecht verwierf en 

de wielmakerij liet bouwen. In 1659 ver

kocht hij het bedrijf aan Mees Cornelisz.. 

Bomhoven, die het aangrenzende ledige 

erf (kavel 8) erbij pachtte. In 1663 deed 

hij alles over aan Cornelis Jansz.. van dE!( 

Werf, van wie het verende aan zijn doch

ter Neeltje. Haar man, Jan Claasz. de 

Bije, zette het bedrijf van zijn schoonva

dE!( voort en hij breidde het terrein nog 

wat uit door aankoop van één van de 

huizen aan de Benedenweg (kavel 3) dat 

aan de achterzijde grensde aan zijn be

drijf. Deze woning verkeerde in vervallen 

staat en zal ongetwijfeld zijn afgebroken. 

Het btutje wordt een ~ts 
De laatste twee kavels aan de Heereweg 

(10 en 11) waren vanaf 1652 steeds in 

dezelfde handen. In 1662 werden ze ge

kocht door Maerten van Sonneveld, een 

notaris in 's-Gravenhage. De koopakte 

maakt melding van 'een nieuw, stE!(ck 

weldoortimmert huys ende erve met een 

schoone vruchtbare boomgaert ofte 

thuyn daeraen'. In 1673 verkocht hij alles 

aan Juffrouw Susanna van Sonneveld, 

zijn dochter. Deze trouwde met 

Mr. Symon van Middelgeest, advocaat 

voor den Edelen Hove van Holland. In 

1676 kocht Mr. van Middelgeest de aan

grenzende 'partije erlfs' (kavel 9) E!(bij, en 

in 16n nog één van de panden aan de 

Benedenweg (kavel 6), aan de achterzjjde 

grenzend aan het bezit van zi jn vrouw. 

Bovendien kocht hij de erfpachtverplich

tingen af, waardoor ook de grond zijn 

eigendom werd. 

Dit was de eerste aanzet voor de tweede 

ontwikkeling waarvan in het voorgaande 

sprake was. Deze is in zekere zin tegen-
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gesteld aan de eerste. Zagen we om

streeks het midden van de zeventiende 

eeuw de opsplitsing van grotere percelen 

in kleine kavels bouwgrond, tegen het 

einde van de eeuw zette de tegenbewe
ging in. Vertegenwoordigers van de re

gentenstand begonnen het ene perceel 

na het andere op te kopen, om ze samen 

te voegen tot aanzienlijke hofsteden en 

uiteindelijk tot 'buitenplaatsen'. 

Ook met het buurt;e op het voormalige 

perceel De Gheer gebeurde dit. 

Het was het echtpaar van Middelgeest

van Sonneveld dat de eerste stappen 

zette in deze richting. Nadat ze vier van 

de elf kavels op hun naam hadden ge
bracht, stierf de Advocaat voor den Hove, 

en in 1685 verkocht zijn weduwe de 

'huysinge ende hoffstede met sijn erve, 

thuyn, boomgaart ende verdere pootinge 

ende plantinge' aan Mr. Matteeus GooII, 

Raadordinaris in dezelfde 'Edelen Hove'. 

Bij zijn overlijden liet hij het verworven 

grondbezit na aan zijn zoon Jacob Gooi, 

baljuw van de landen van Blois en officier 

van de stad Beverwijk. Deze kocht in 

1690 twee percelen aan de Benedenweg 

erbij, waaronder de Mieris-Hoff. Daarmee 

had hij nu de hele zuidelijke helft van 

'Bly-geest toebehorende den tEER en Hr_ Wil1B11 Paets Jacs Soor!' 
( uit 'Rhynlands fraaiste gm;ichten' - AMsterdam, 1732) 
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De Gheer (de kavels 4,5,6 en 9. 10,11) 

in handen. 

In 1693 werd de 'hofsteede' verkocht. Hij 

omvatte toen 'een heere-, tuynmans

ende oran;ehuys mitsgaders een paarde

stal, koets- en wagenhuys. Koper was 

Mr. Jacob Paets. secretaris van de Wees

kamer te Leiden. In 1699 en 1700 kocht 

deze achtereenvolgens het huis en erf 

met stal en tuin van ouds genaamd 
De Witte Leeuw (kavel 1), het daaraan 

grenzende perceel aan de Benedenweg 

(kavel 2) en de wagenmakerij (de kavels 

7 en 8 aan de Heereweg plus kavel 3 aan 

de Benedenweg). De laatste koop werd 

gesloten op 28 januari 1700, een gedenk
waardige datum omdat op die dag alle elf 

kavels van Adriaen Lourisz. Gael weer in 

één hand werden verenigd. Een 'buiten

plaats' was geboren. 

In 1709 stierf Mr. Jacob Paets en het 

buitenplaats;e, dat de naam Blijgeest had 

ontvangen, vererfde aan Mr. Willem Paets 

Jaczn. Een prent in 'Rhynlands fraaiste 

gezichten' (Amsterdam, 1732) laat ons 

'Bly-geest' zien vanaf de punt. Het huis 
De Witte Leeuw, dat sinds 1646 de split

sing markeerde, is dan van het toneel 

verdwenen. In plaats daarvan vinden we 

een fraai aangelegde tuin, door een bre

de sloot gescheiden van de weg. In het 

midden van een ronde vi jver trekt een 

beeldhouwwerk onze aandacht, zo te 

zien een forse meermin. Rondom de 

vijver een krans van op kunstige wijze 

spiraalvormig geschoren (taxus?}
boompjes. Een hoogopgaande gladge

schoren beukenhaag schermt dit intieme 

hoekje af van de daarachter gelegen 
dienstgebouwen. Grotendeels in de sloot, 

die de scheiding vormt tussen tuin en 

weg, verheft zich aan de kant van de 

Heereweg een hoge achtkantige theekoe

pel, van waaruit de bewoners naar belie

ven de blik kunnen laten gaan over het 

verkeer op de door weelderige iepen 
overschaduwde wegen, over een visser 

die aan de rand van de sloot zijn hengel 

heeft uitgeworpen, of over het lieflijke 

tafereel van het eigen park. 



Zo zagen we, binnen een tijdsverloop van 

nog geen eeuw, op dit kleine stukje 

grond twee ontwikkelingen zich voltrek

ken die exemplarisch zijn voor wat zich in 

deze jaren alom voordeed. (Een verge

lijkbare ontwikkeling treffen we een paar 

honderd meter verder aan. Ook daar wer

den omstreeks 1650, langs de Heereweg, 

maar vooral ook langs de Benedenweg, 
'1ee1croften' omgezet in bouwgrond, en 

verrees de ene nieuwe woning na de 

andere, om - althans voor een deel - na 

verloop van tijd op te gaan in wat de 

buitenplaats Duinzigt zou worden.) 
Terwijl andere buitenplaatsen vaak tot in 

onze tijd bleven voortbestaan, was 
Blijgeest maar een kort leven beschoren. 

Eind 1740 verkocht Willem Paets zijn 

buitenplaatsje aan een zekere Willem 
Kniest en dat betekende meteen het ein

de. Op dezelfde dag waarop deze Kniest 

voor 1000 gulden eigenaar werd van het 

hele terrein met zijn opstallen (maar zon

der het beeld in de vijver, de oranjebo

men, de beukeheggen en de taxusbo-

men), deelde hij het rigoureus in tweeên 
en verkocht hij de aan de Ujdweg gele

gen helft met huis en erf en tuin. Zelf 

behield hij voor eigen bewoning het huis 

en erf met tuin en koepel aan de Heere
weg. Ook alle gereedschappen van de 

voormalige 'smitterif bleken nog aanwezig 

te zijn. Die zijn wellicht nog goed van pas 

gekomen, want zij vererfden aan zoon 

Dirk en vervolgens aan diens weduwe 
Dirk)e, die hertrouwde met een smid, Bart 
Ujssen (of Leissing). Hun zoon Hermanus 

Leissing volgde zijn vader op in de sme

derij; later komen we hem als veearts 
tegen, Bij de irvichting van het kadaster 

was hij de eigenaar van huis en erf, een 

grote tuin en een lapje 'bos'. Ook het 

pand aan de Ujdweg stond er nog als 

huis en erf en een grote tuin. Maar zelfs 
deze laatste resten van de oorspronkelij

ke bebouwing zijn inmiddels al lang weer 

'verleden tijd'. 

G. Schwencke 
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EEN OEGSfGEESTENAAR VAN WELEER 

Paulus Adrianus deo Boer werd op 19 augustus 1894 geboren als jongste zoon van 
Abraham den Boer (afkomstig uil Zierikzee) en Elisabetb van der Velde (geboren te 

Oegstgeest). 
Vader Den Boer had in die tijd een priesterkleermakerij. 

In tegenstelling tot zijn broers zou Paul den Boer niet in de voetsporen van zi jn 
vader treden; hij werd geen kleermaker, maar zou zich op andere wijze inspannen 

voor de later in de Groenesteeg (thans Oude Rijnzichtweg) gevestigde kleermakerij. 

Bekend werd Paul den Boer daarnaast als correspondent voor Oegstgeest bij de 
Leidsche Courant. als muzikant van de Harmonie 'Triumph' en door een hobby. die 

hij in zijn jonge jaren met succes uitoefende: de fotografie. 

In het archief van de Vereniging Oud Oegstgeest bevinden zich talrijke (raaie 

opnamen van deze Oegstgeestenaar vaD weleer. 

Nabij het Seminarie 

Abraham den Boer had een bloeiende 

priesterkleermakerij aan huis, op de hoek 

f""7( =====~ 

Bissch oppelijk Instituut 

ST MARIE 
Kostschool voor Jongeheeren 

Hu ybergen. 

, 1 

/. 
Leerl ing der ,~ klas afdeeling 

prijs behaald 

i" A, 1'. ;/d'..':"'L 

Oen If'~" Augustus I?, .... i". 

De Directeur, 

Paul den Boer behaalde op de Bisschoppel ijke Kostschool 
voor Jongeheeren een eerste prijs in beleefdheid 

I 
I 

1 

(uit: pri ..... \IOT"Z._l1ng lII8'II\"OUW H. de V~ Boer). 
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van de Geversstraat / Wiliem de Zwijger
laan (pandje van Van Gent). Confectiekle

ding bestond nog niet en eK was in die 

tijd veel vraag naar priesterkleding, niet in 

het minst door de aanwezigheid van het 

Seminarie te Warmond. Het was dan ook 

niet verwonderlijk dat de zoons Willem 
(1885-1956), Frans (1886-1941) en 

Jo (1888-1982) voor hetzelfde vak kozen 

en in het begin van de jaren twintig de 

priesterkleermakerij voortzetten in de pan

den rY. 4 en 8 van de Groenesteeg. 

Beneden werd gewoond en boven werd 

gewerkt. 

Kostschool voor Jo~en 
VadeK en moeder Den Boer hadden voor 

hun jongste zoon Paul een andersoortige 

opleiding op het oog. Na de lagere 

school ging Paul den Boer naar het Bis

schoppelijk Instituut St. Marie te 

Huybergen, een 'Kostschool voor Jonge
heeren'. Het was een soort 'middelbare' 

school, waar Paulles kreeg in de Franse 

taal, en ook kennis betreffende boekhou

den en handelsrekenen werd bijgebracht. 

Daarnaast werden de leerlingen beoor

deeld op eigenschappen, die hoog in 

aanzien stonden, zoals godsdienstigheid, 

beleefdheid, een goede houding, spaar
zaamheid, netheid, ordelijkheid en tucht, 

en naarstigheid in studie en les. Uit een 



bewaard gebleven maandelijks verslag, 
gedateerd oktober 1906, is duidelijk op te 

maken dat Paul den Boer (hij is dan leer

ling van de derde klas) in ruime mate 

over deze hoedanigheden beschikte; hij 

behaalde op elk gebied het hoogste aan
tal punten. In de vierde klas kreeg hij 

bovendien de eerste prijs voor 'beleefd

heid'. 

Zakeli"e en financö!le aangelegenheden 
Na een stage bij een kleermakerij in 

Leiden nam Paul den Boer de zakelijke 

en financiäle kant van de activiteiten in de 

Groenesteeg op zich. Hij woont dan in 

zijn ouderlijk huis aan de Geversstraat, 
waar hij ook - tot zijn huwelijk - zou blij

ven wonen na de dood van zijn ouders; 

zijn ongehuwde zuster Marie (die zestien 

jaar ouder was) zou voor haar jongste 

broer zorgen. 

Het feit dat Paul op het Bisschoppelijk 

Instituut ook onderricht had gekregen in 

de Franse taal kwam hem goed van pas, 
want ook de mode voor priesterkleding 

kwam veelal uit Parijs! Zo konden geeste

lijken in die jaren een keuze maken uit de 

Catalogus 'Fournitures Générales pour 

l'Episcopat de I'univers catholique' van 

Laurent Olivia uit Parijs. De gebroeders 

Den Boer verheugden zich ook in de 

klandizie van de hogere geestelijkheid, al 

was het minder 'verheugend' dat de snij

tafel te klein was om daarop een 'cappa 

magna' (een heel royale cape met koor

manteltje) te knippen; de stof moest in 

dat geval op de grond gelegd worden. 

Andere activiteiten 
AI in 1924 werd Paul den Boer corre

spondent voor de Leidsche Courant. Vijf

en-dertig jaar lang zou hij de krant voor

zien van nieuws betreffende het 

Oegstgeester leven. Hij plakte zijn artike

len in schriften met een stevige kartonnen 

kaft; deze cahiers zijn bewaard gebleven 

en geven op unieke wijze de geschiede

nis weer van 35 jaar katholiek Oegst
geest. 

Een andere gebeurtenis, die bepalend 

Van links naar rechts: Frans, W11101 en Paul den Boer (foto privé
verzameling ..evrnuw H. de Vroomen-den Boer). 

was voor de vrije tijdsbesteding van Paul 

den Boer, was de oprichting van de R.K. 

Harmonie Triumph' op 6 januari 1926. In 
1928 maakten twee van de vier gebroe

ders Den Boer deel uit van het uit vijf 

personen bestaande bestuur, namelijk 
Witlem en Paul. 

Willem den Boer Speelde op de sopraan

saxofoon en Paul blies op de klarinet. 

Alhoewel Triumph' buitenconcerten kon 

geven in de muziektent bij de oude pas

torie beschikte de vereniging ook over 

een vlonder van circa 25 m2 , waarop men 

zogeheten volksconcerten kon geven op 
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andere locaties. Zo werd onder andere 
geconcerteerd op het toenmalige bouw· 

terrein aan de Mauritslaan, of op de 

bouwlocatie aan de Nassaulaan achter de 

tuin van mevrouw Van Rijckevorsel, die 

het fraaie Huize 'Curium' aan de 

Rhijngeesterstraatweg bewoonde. Zou 

Paul den Boer toen al een oog}e hebben 

gewaagd aan de kamenier van mevrouw 

Van Rijckevorsel? 

HuweliJc 
Op 12 oktober 1938 trouwde Paul den 
Boer met de in Zeddam (Montferland) 

geboren Johanna Louisa Braam. Zij was 
naar Oegstgeest gekomen met de familie 

Van Rijckevorsel, waar zij als kamenier 

diende. Het paar nam zijn intrek in het 

pand Oude Rijnzichtweg 19. Paul en 

Hanna den Boer kregen op 14 oktober 

1940 een dochter, die zij de namen Maria 

Elisabeth Berendina Wilhelmina gaven. 
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Dochter 'Marlies' zou later als eerste (en 

enige) vrouw de geledingen van 'Triumph' 

versterken. De Harmonie 'Triumph' be
schikte overigens door toedoen van de 

gebroeders Den Boer, in vergelijking met 

andere muziekverenigingen, al spoedig 

over een fraai , kamgaren uniform. 

JansaIM>geest 
In augustus 1939 werd 'Triumph' vanwege 

de in het Patronaatsgebouw (oeferruimte 

Harmonie) gelegerde militairen op non· 

actief gesteld. Na de oorlog kende de 

Harmonie, zoals vele verenigingen, een 

opleving, die echter van korte duur zou 

zijn. Door het verouderende ledenbestand 

daalde het aantal leden. In 1961 werd in 
het kader van het 3&jarig bestaan een 

grootscheepse ledenwerving op touw 

gezet. Negen jonge leden meldden zich, 

maar lieten het spoedig afweten. "Bij vele 

jongelui heerst een Jansaliegeesf' , zo 

luidde het oordeel van Paul den Boer, die 

vele jaren voorzitter van 'Triumph' was. 
In 1965 vond de laatste uitvoering plaats, 

en in januari 1969 werd besloten de ver· 

eniging te liquideren. 

Veranderende tijden 
Rond 1960 begon zich allengs ook in de 

kleermakerij een verandering af te teke

nen. De behoefte aan met de hand ge

maakte priesterkleding daalde, terwijl later 

de priesters ook meer burgerkleding 

gingen dragen. Temeer daar er geen 

opvolger voor het bedrijf was, bouwden 

de gebroeders den Boer de zaken gelei

delijk af. Paul den Boer overleed op 

5 januari 1967. 

Een kleurrijke Oegstgeestenaar ging 

heen. Voor wat betreft de Vereniging Oud 

Oegstgeest blijft de herinnering aan hem 
levend dankzij ziin vele fraaie foto's, waar· 

van u ook in deze editie van Vereniging 

Oud Oegstgeest presenteert' een exem· 

plaar aantreft. 
Riet van Dort 

(Informatie en documentatie: mevrouw 

M.E.B.W. de Vroomen-den Boer, 

Oegstgeest) 



'RUSTENBURCH' 

Over de historische achtergrond van de 

naam van het verzorgingscentrum 

'Rustenborch' is weinig bekend. 

Wel kennen we het Rustenburgerpad dat 

loopt vanaf de Rijnzichtweg-Rijnsburger

weg naar de Valkenburgseweg. 

Op een kaart van de landmeter Johannes 

Dou zien we dat er op dat kruispunt al in 

de eerste helft van de 17e eeuw de her

berg 'Rustenburch' voorkomt. 

De toen zo genoemde lage Morschdijck 

(nu Oude Rijnsburgerweg) en de Leyder

wegh (nu Rijnsburgerweg) vormden van

ouds een belangrijke verbindingsweg van 

Leiden naar Rijnsburg. Op het punt waar 

deze twee wegen in elkaar overgingen, 

was een afslag naar Oegstgeest, aanvan

kelijk de Groenwegh genoemd, later aan

geduid als Groen Steegh en Groene

steeg(h) (nu Rijnzichtweg). 

In het Gemeente-archief van Oegstgeest 

bevindt zich 'De legger van alle de landen 

gelegen in de Ambachten van Oestgeest 

gemelen ende gemaecl in 'I jaer van 1544 

by Simon Meessen van Eedamme, 

gesworen lantmeler van Rynland'. 

Daarin vinden we de aantekening dat een 

stuk grond van 289 roeden '~n eigendom 

wordt gehouden bij Griete Koenen, wedu-

we". 

In deze legger wordt later - vermoedelijk 

begin 17e eeuw - in de marge (bij het 

stuk grond van 289 roeden) de aanteke

ning 'Rustenburch' gemaakt. Eigenaar is 

dan Willem Willemsz. Ouwelant, brouwer 

in 'Oe Lely' te Leiden. 

Mogelijk was deze Willem Ouwelant erf

genaam van Griete Koenen, maar dat is 

niet bekend. Het is ook mogelijk dat de 

grond is verkocht. 

Of al eerder op de grond van 289 roeden 

een huis heeft gestaan was niet te achter

halen; mogelijk heeft Ouwelant het in die 

periode laten bouwen. 

Op 12 mei 1635 wordt in de transportakte 

gemeld dat door de erfgenamen van 

Willemsz. Ouwelant verkocht wordt een 

"erve, huysinge en herberg genaamd 

'Rustenburch' en de grond daarachter 

gelegen" aan Corrlelis Pieter de Jong, 

herbergier. Oe koopsom bedraagt 

f 2.264,-- en drie stuivers. 

Nadat Cornelis Pieter de Jong is overle

den komt op 17 mei 1659 de ''welbene

ringde herberg" bestaande uit een ruim 

huis ''waarin vele kamers en vertrekken 

en tuin gelegen zijn" voor f 5.634,- in het 

bezit van zijn schoonzoon Cornelis 

Jacobs Verloet, die was gehuwd met 

Neeltje de Jong. Een opvallend hoge 

prijs, die later aanzienlijk lager zou wor

den. 

, , 

.' 
..i" ":'f" 

, 

~ 
o 
'-

20 



In 1sn vindt er opnieuw een verkoop 
plaats; in de akte is dan sprake van een 
oude herberg met een daarnaast gelegen 
huisje. Oe nieuwe eigenaar is Jacob 

Remees. 
In de transportoverdracht lezen we, dat er 
een ertpacht bestaat van een halve stui
ver, die op Nieuwjaarsavond aan de Heer 

van Oegstgeest moet worden voldaan. 
Eveneens is er een ertpacht van 5 gulden 
per )aar aan de Abdij van Rijnsburg voor 
het gebruik van de sloot vanaf de Rijn tot 
aan de Morschdijk. 

Landmeters van het Hoogheemraadschap 
Rijnland registreerden al vanaf de 16e 
eeuw om de vier jaar keurig de afmetin
gen van het grondbezit in de zogeheten 
Morgenboeken. Hierin werden de toen

malige oppervlaktematen aangegeven, 
waarvan de belangrijkste waren: een 
roede (3,7 vierkante meter), een bunder 
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(704 vierkante roeden), een morgen (600 
vierkante roeden), een hond (100 viman
te roeden). 

De Ambachten werden in zg. blokken 
verdeeld en er werd duid~ijk aangegeven 
waaruit een dergelijk blok bestond. 

In deze Morgenboeken zien we dat regel

matig in de omsclYijving van het vierde 

blok de naam van de 'Herberg Rusten
burg' voorkomt. 

De oppervlakte waarop de herberg staat 
blijkt bij de metingen 1 hond en 7 roeden 
te zijn, dat is 403,06 vierkante meter. 
Als in 1702 de in de akte zo genoemde 
'Oude Herberg Rustenburg' verkocht 
wordt aan Jacobus Montagne wordt 
naast de koopsom van f 125,-- bedongen 
dat er - naast de ertpacht aan de Heer 
van Oegstgeest - per jaar ook 5 gulden 
speldege/d betaald moet worden aan de 
"juffers Anna Hester en Catharina 

Uit het Mor..,euboek (1748)_ 



Remees". 

Zeven jaar komt het bezit - waaronder 

ook twee tuinen - in handen van Michiel 

den Back voor de koopsom van f 415,--. 

Uit de transportakten blijkt dat als belen

dingen aan de zuidzijde steeds genoemd 

worden het Valkenburger voetpad (nu 

Rustenburgerpad) en aan de noordzijde 

het land, dat toebehoort aan de Abdij van 

Rijnsburg . 

Het gaat Michiel den Back (ook wel aan

geduid als den Bak) blijkbaar niet voor de 

wind, want weer een jaar later, in 1710, 

dienen het huis en de grond als onder

pand van een schuldbrief van f 350,--. 

In 1720 moet Aaltje van Korpershoek, de 

weduwe en boedelhoudster van Michiel 

den Back, het huis en de tuinen verkopen 

voor f 350,-- aan Ernst Willem Sctvader 

uit Leiden. 

De koopsommen blijven dalen, want in 

Bronnen: 

- Gemeente-archief Oegstgeest inv. nr. 420 

1757, als Christiaan Groepenaar uit 

Voorschoten eigenaar wordt, is de waar

de nog maar f 170,- en een jaar later, in 

1758, verkrijgt Leenden Ouakkenbosch 

uit leiden 'Rustenburg' zelfs voor f 52,-. 

Waarschijnlijk is het oude huis kort daar

op ernstig in verval geraakt en afgebro

ken. Uit een transportakte van 1768 blijkt 

namelijk sprake te zijn van een "partij 

teelland zijnde het erlwaarop voorheen 

het huis Rustenburg gestaan heeft'. De 

nieuwe eigenaar, Dirk Gerbrandszoon 

Kooningh, moet nu echter niet minder 
dan f 864,-- betalen. 

Hierna verwisselt het stuk grond nog 

rege/matig van eigenaar. Op een land

meetkaart van 1850 blijkt een gedeelte in 

eigendom te zijn van A.l. van Heteren 

Gevers. 

Bert Driessen. 

- Gemeente-archief Leiden, index op Transporten Oegstgeesf. 

- Algemeen Rijksarchief 's-Gravenhage Transporten Oegstgeesf 

inv. nr. 3.03.08.124 en kaartenverzameling VTH. 

- Archief van het HoogheenYaadschap van Rijnland te Leiden, 

'Morgenboeken Oegstgeest'. 

In 1720 wordt "aan h.Jtjs en erve M1; ~ tuijnen daaraan 1lI'lI"Ie.>o:, genaaIIt ltustenb.lrg" verkocht 
aan Ernst Will_ Scnrader. 
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NIEUWSBRIEF 14 - JANUARI 1994 

Het bestuur van de Vereniging Oud 

Oegstgeest wenst u en de uwen van 

harte een voorspoedig 1994. 

• 

De gemeente Rijnsburg ontwikkelde een 

bestemmingsplan Vinkenweg e.o. Het 

bestuur ging in beroep bij Gedeputeerde 

Staten. O.a. omdat de molen (van Monet) 

tussen de bebouwing bekneld zou raken 

en een gigantisch benzinestation enige 

kilometers vóOr Oegstgeest en Wasse

naar een overbodig en onzinnig bedenk

sel van Rijkswaterstaat is. Uil de uitspraak 

blijkt dat Gedeputeerde Staten het op 

vrijwel alle punten eens is met de V.O.O. 

De gemeente Rijnsburg heeft de kwestie 

nu voor de Raad van State gebracht. 

• 

Het gat in de Geversstraat naast Taxaco 

(de Brinkman-Iocatie) is gevuld. (Conclu

sie: over smaak valt wél te twisten.) Een 

deugdelijk bemande welstandscommissie 

in plaats van (in de praktijk) het oordeel 

van één man van een bureau uit RoHer

dam li jkt broodnodig. 

• 

Geen nieuws over de Van den Ameele

en Kamsteeg-Iocaties. Inmiddels is een 

deel van de Geversstraat ernstig verpau

perd. Is het geen tijd voor een sloopver

gunningensteisei? (Pas slopen na goed

keuring nieuwbouw.) 

• 

Oe V.O.O. maakte regelmatig gebruik van 

de mogelijkheid tot inspraak bij de be

handeling van de raadhuis- en de cen

trumplannen. Binnenkort wordt dit onder

werp weer nieuws als de uitgewerkte 
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Jelgersmavariant op tafel komt. 

• 

Oe bezwaren tegen het bestemmingsplan 

Endegeest werden behandeld door de 

Raad van State. Gegeven de grote be

langstelling van de Staatsraden naar de 

gang van zaken, zien wij met grote be

langstelling uit naar de uitspraak (van de 

Kroon). 

• 

Oe gemeenteraad stemde in met het 

voorstel van B&W een beeldkwaliteitsplan 

van heel Oegstgeest te maken. Helaas 

was in het raadsstuk een bijna onontwar

bare kluwen gemaakt van het beeldkwali

teitsplan en de monumentenlijst. Hoewel 

daar in de inspraakronde deugdelijk op 

gewezen werd, ging het grootste deel van 

de raad er nauwelijks op in. In feite bete

kent het dat de raad de gemeentelijke 

monumentenlijst niet afrondt. (In het col· 

lege-programma stond dat dat uiterlijk 

aan het einde van het eerste zittingsjaar 

gebeurd zou zijn.) 

• 

De V.O.O. maakte gebruik van het 

inspraakrecht bij de behandeling van de 

plannen betreffende de Broek.- en 

Simontjespolder. Hoofdelementen: be

houd in ieder geval een behoorlijke 

groenzone tussen de Kaag en het Valken

burgse meer en vermijd sluipverkeer 

Merenwijk-Oegstgeest. 

• 

Oe V.O.O. liet zowel mondeling als schrif

telijk weten B&W te steunen in een afwij

zende reactie op het Voor-ontwerp struc

tuurplan Leiden'. Het Leidse plan doet 

n.b. uitspraken over belangrijke delen van 

Oegstgeest! Oe V.O.O. suggereerde dat 

de raad zou reageren. Kamerbreed, zoge

zegd. De raad reageerde in het geheel 



• 

niet op die suggestie; soms vraag je je af 

waarom er inspraak bestaat. 'I Minimum 

is toch een reactie tijdens het debat. 

• 

Op de jaarvergadering werd aan de fami

lie Van Werk hoven, Dorpsstraat 68, de 

V.O.O.-prijs uitgereikt voor de restauratie 

van hun woonhuis en hield de heer 

Snieder een zeer interessante lezing over 

bruggen in het landschap. 

• 
Oe fotopuzzJe in de Oegstgeester Cou-

ranl was ook in 1993 een succes. 

• 

'De Schakel', tegenover het 'Drie-Iuik', nu 

dagverblijf voor verstandelijk gehandicap

ten, wordt woonhuis en kantoor van een 

notaris. 

• 

De V.O.Q. werd lid van de bond Heem

schut. Zonodig kan door het bestuur van 

de V.O.O. een beroep op hulp en bijstand 

van de bond gedaan worden. 


