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Inleiding 

Voor U ligt het eerste exemplaar van het t ijdschrift "Vereniging Oud Oegstgeest 
presenteert:" na het overli jden van Riet van Dort. 
Riet van Dort was niet alleen de geestelijke moeder van het verenigingsorgaan, 
maar bovendien de stuwende kracht achter het twee-jaarlijks verschijnen . Met 
niet aflatende ijver, met nauwgezetheid en met gevoel voor schoonheid maakte 
zi j het tijdschrift steeds weer persklaar. Het spreekt vanzelf dat wiÎ Riet van Dort 
bij het tot stand komen van dit tijdschrift erg hebben gemist. Niet alleen moes
ten wij het nu zelf doen, w ij konden haar ook niets meer vragen . Met elkaar en 
met een nieuwe drukker hebben wij ons uiterste best gedaan er wederom een 
interessant en goed verzorgd nummer van te maken. 

Het Bestuur 



UW STRAATNAAM VERKLAAR D 

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

GROENHOEVELAAN 

Genoemd naar de boerderij Groenhoven, die hier heeft gestaan. 

De boerderij Groenhoven stond aan 
de Heerenweg (nu Dorpsstraat) en 
maakte oorspronkelijk als tuinmans
woning deel uit van de buitenplaats 
De Grunerie (zie de volgende ver
melding in deze rubriek). Bij ver
koop in 1873 is sprake van een 
"bouwmanswoning" (een boerderij). 
Het grondgebied strekte zich naar 
achteren uit tot aan de Pastoorswe
tering. 
Het was een boer uit Hazerswou
de, Nicolaas Kaptein, d ie het bedri jf 
in 1873 kocht. In 1911 ging het 
over in handen van de Oeg5tgee5-
ter bloembollenkweker Cornelis 
Zeestraten, waarna het in 1915 
werd gekocht door de kweker Ad
rianus Zandbergen . Na diens dood 
in 1940 werd de woning verhuurd 
aan de Oegstgeester groenteboer 
Dirk Hoogervorst. 
In 1949 kwam het terrein in handen 
van het ernaast gelegen bloembol
lenbedrijf H. Homan & Co. En, na
dat in 1951 een deel van de tuin-
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grond al was gebruikt voor uitbrei
ding van de loodsen, werd tenslot
te in 1956 wat van Groenhoven nog 
restte gesloopt. 

Literatuur: 
Driessen, Bert, De bebouwing in 
het oude dorp. Dit tijdschrift, jrg. 4, 
nr. 1 (Februari 19921. 20-27. 

Boerderij Groenhoven aan de Dorpsstraat. Rechts is het pand van de firma Homan zichtbaar. 
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GR UNERIELAAN 

Genoemd naar de buitenplaats De Grunerie. 

De geschiedenis van De Grunerie 
gaat terug tot 1634. In het begin 
van dat jaar verkocht Symon Wi l
lemsz. Tromper zijn woning met 3 
morgen 300 roeden (ongeveer 3 
ha) land aan de heer Marcus Ma
muchet. De boerderij lag tussen de 
Heerenweg (nu Rhijngeesterstraat
weg) en de Pastoors wetering, en 
was door een laan met de Heeren
weg verbonden. De familie Ma
muchet was afkomstig uit Doornik 
in de Zuidelijke Nederlanden. 
Nog in oktober van hetzelfde jaar 
droeg Marcus Mamuchet de eigen
dom van zijn nieuwverworven bezit 
over aan zijn broer Johan, heer van 
Houdringe (een heerlijkheid bij De 
Bi lt). Deze bouwde op de plaats 
van de boerderij het huis De Grune
rie, genoemd naar het voormalige 
familiebezit in Henegouwen. Het 
moet iets kasteelachtigs zijn ge
weest, met torentjes en ophaal
bruggen. Hij breidde ook het grond
gebied aanmerkel ijk uit door aan
koop van een noordel ijk van De 
Grunerie gelegen boerderij en land 
aan de zuidzijde en over de Pas
toorswetering. Daardoor strekte De 
Grunerie zich uiteindelijk uit van de 
scheisloot van de boerderi j Wilt
hoef (ongeveer bij de Kamphuizen
laan) tot het grondgebied van de 
pastorie (nu Groenhoevelaan 41) en 
het huis van Marytgen Damasdr. 
(nu Dorpsstraat 51). Op het terrein 
ten noorden van De Grunerie ver
rees later de tuinmanswoning 
Groenhoven. 
De Mamuchets werden gerekend 
tot de 'adel' van Oegstgeest. In 
overeenstemming met deze positie 
schonken Johan Mamuchet en zijn
echtgenote Margaretha Pellecorne 
bij de herbouw van de (Groene) 
kerk in 1662 de nieuwe preekstoel, 
waarin (wat verborgen) de familie
wapens van beiden in houtsnijwerk 
zijn aangebracht. 
Latere eigenaren breidden De Gru
nerie nog uit door aankoop van de 
boerderij Wilt hoef . Het "kasteeltje' 
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van de Mamuchets raakte op den 
duur in verval en werd afgebroken. 
In plaats daarvan verrees het grote 
huis in laat-18e-eeuwse stijl, dat nu 
- gerestaureerd en wel - geheel ver
borgen tussen de nieuwbouw en 
daardoor bij velen onbekend, te vin
den is aan de ter plaatse doodlo
pende zijarm van de Van Cuycklaan 
(nr. 161. 
De bouw- en weilanden werden in 
de vorige eeuw herschapen in 
bloembollenvelden . Het noordelijke 
deel van De Grunerie werd afge
knabbeld door het bedrijf van Ho
man & Co. In het huis zelf exploi
teerde Mejuffrouw Zeestraten een 
pension, te midden van de bollen
velden. 
In de jaren vijftig van onze eeuw 
verrees tenslotte de woonwijk die 
naar de oude buitenplaats werd ge
noemd, doorsneden door een laan 
die in zijn naam de herinnering aan 
de oude glorie mag bewaren. 

Literatuur: 
Varik, W.J . van, De Grunerie. In: Bij
dragen tot de geschiedenis van 
Oegstgeest. (Ri jnland, jrg. 1972.1 
Leiden, 1972. Blz. 55-61. 

G.D.M. Schwencke 



VAN WOONHUIS TOT .. .. 

Oegstgeest in heden en verleden 

Aflevering 13 

In deze aflevering worden het pand 
aan de Geversstraat op de hoek 
van de De Kempenaerstraat en het 
kantoor annex woonhuis op het te
genwoordig~ Terweeplein aan een 
nader onderzoek onderworpen. 

Geversstraat 47a 

Op deze hoek. waar zich tegen
woordig een kantoor van de 
ABN/AMRO- bank bevindt, stond 
voorheen het 'Wapen van Oegst
geest'. ook wel bekend als café 
Kortekaas. Jacobus Kortekaas werd 
in 1846 te Oegstgeest geboren. Hij 
was aanvankelijk timmerman. Later 
werd in het bevolkingsregister als 
beroep kastelein vermeld. Zijn eer
ste echtgenote, en moeder van zijn 
tien oudste kinderen, was Anna 
Maria Meerman (* 1847 te Oegst
geest!. Zij overleed in 1893 op 46-
jarige leeftijd. Hun oudste zoon Ad
rianus Jacobus was in die tijd kas
telein in 'Het Wapen van Oegst
geest '. Nadat Jacobus Kortekaas in 
1901 voor de tweede maal in het 

-
Geverssrraar mer 'Durim '. 

huwelijk trad, vertrok Adrianus Ja
cobus met vrouwen kind naar Arn
hem. De tweede mevrouw Korte
kaas was de in 1870 te Culemborg 
geboren Geertruida Elisabeth van 
Middelkoop, weduwe van Arnoldus 
Daalmeijer. Het echtpaar Kortekaas
Van Middelkoop kreeg een dochter 
en een zoon en dreef het café aan 
de Geversstraat. In 1922 ging het 
niet goed met Jacobus. In decem
ber werd hij opgenomen in Ende
geest. Nog diezelfde maand over
leed hij. Geertruida zette de zaak 
voort. Als beroep gaf zij pension
houdster op. In 'Het Wapen van 
Oegstgeest' vonden veel kostgan
gers voor langere of kortere tijd on
derdak . Onder hen bevonden zich 
studenten, artsen, een monteur, 
een schildersknecht en een banket
bakker. Geertruida van Middelkoop 
overleed in 1943 te Oegstgeest. 
Omstreeks 1934 - het exacte jaartal 
hebben w ij niet kunnen achterhalen 
- werd hier de City-bazar gevestigd. 
De City-bazar handelde in speel
goed en keukenspullen, servies-
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goed, ijzerwaren en gereedschap
pen. 
Vervolgens werd in 1939 de Phar
maceutische Industrie en Handels
onderneming 'Dutim' hier onderge
bracht. De naam Dutim is een sa
mentrekking van Ou Meijne en 
Timmermans, eigenaren. Er wer
den ook wel medicijnen gemaakt, 
zoals de 'Witte Kruispoeders'. De 
familie Timmermans woonde În de 
Prins Hendriklaan 8. Hier was aan
vankelijk ook het kantoor geves
tigd. Toen deze ruimte hiervoor te 
klein werd verhuisde het bedrijf 
naar de Geversstraat. Hier werd 
het kantoor in de serre onderge
bracht. Na verloop van tijd werd 
het hele pand aan de Geversstraat 
gebruikt voor opslag en fabricage 
van geneesmiddelen en was het 
kantoor van de Dutim În het pand 

Geversstraat anno 1995. 

Terweeweg 5 

Dit pand werd in 1920 gebouwd 
voor Marius Herman Anton Juta . 
De heer Juta vroeg in dat jaar ver
gunning om een kantoorgebouw, 
een autobergplaats, een pakloods 
en een portierswoning te mogen 
bouwen. Marius Juta (*1875 Lei-
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van dokter Varekamp.Architecten
bureau Prinsen en Den Ouden wa
ren verantwoordelijk voor enkele 
verbouwingen. In 1955 verdween 
de serre en werd de voorgevel aan 
de Geversstraat ingrijpend gewij
zigd. Een jaar later veranderde 
men, eveneens onder auspiciën 
van Prinsen en Den Ouden de ge
vel aan de De Kempenaerstraat. In 
1959 werd naar ontwerp van archi
tect J.G. van Heck uit Rotterdam 
een kap op het voorheen platte dak 
gezet. Veel later werd ook hier de 
ruimte te beperkt. Uitbreiden aan 
de Geversstraat bleek niet moge
lijk. Het bedrijf verhuisde naar Al
phen aan de Rijn. 
In 1981 ontwierp architect Romke 
de Vries uit Den Haag het gebouw 
voor de AMRO (tegenwoordig 
ABN/AMRO)-bank. 

den) was wolhandelaar en woonde 
sinds 1919 in Oegstgeest in het 
Wilhelminapark. Hij was gehuwd 
met Sophie eharlotte Agathe Winc
kei (' 1881 Batavia) en had drie kin
deren. De architecten Reyneveld 
en Wilms ontwierpen de verschi l
lende gebouwen. De heer Juta 
moest echter constateren dat een 



Terweeweg, kantoor en loods Jura. 

en ander 75 % meer zou gaan kos
ten dan oorspronkelijk beraamd 
was. Besloten werd van de por
tierswoning af te zien. Het kantoor 
werd tenslotte gebouwd naar een 
ontwerp van architect De Zwart, en 
blijkt een vereenvoudigde versie 
van het oorspronkelijk door Reyne
veld en Wilms ontworpen gebouw. 
Het pand werd gebouwd door 

Terweeweg, woonhuis familie Nek. 
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Haasnoot. metselaar, en Mulder, 
timmerman . De pakloods werd van 
hout opgetrokken . Hier werd de 
wol opgeslagen. Op verzoek van 
Menso Kamerlingh Onnes, de 
kunstschilder die aan de Gevers
straat. op de hoek van de Terwee
weg woonde, en wiens tuin aan 
het perceel grensde, werd het kan
toorgebouw niet aan de slootkant 



gebouwd, maar ongeveer op het 
midden van het terrein . In plaats 
daarvan werd de toegangsweg naar 
de pakloods aan de slootkant ge
maakt. De wol importeerde men uit 
Australië, Nieuw Zeeland en Zuid 
Afrika. Deze wol was vooral be
stemd voor de toen in Leiden ge
vestigde dekenfabrieken zoals Zaal
berg, Krantz en Van Wijk . 
Uit correspondentie die wij in het 
Gemeente Arch ief van Oegstgeest 
vonden bli jkt dat er În 1925 sprake 
is geweest. dat naast het kantoor
pand een meubelfabriek zou wor
den gebouwd. De firma Beursch
gens en Cie . uit Dülken, Duitsland 
richtte hiertoe een verzoek aan de 
gemeente. Architect J .A. Knete
mann, woonachtig aan de Maurit
slaan 8, maakte een ontwerp. Be
nevens een uit vier ver-diepingen 
bestaande fabriek zou op dit per
ceel een circa 20 meter hoge 
schoorsteen verrijzen. Men was 
van plan het eigen afval zelf te ver
branden. Omwonenden, waaronder 
Harm Kamerlingh Onnes, zoon van 
de al eerder genoemde Mensa, te
kenden hiertegen echter bezwaar 
aan. Zij vreesden dat hun rust danig 
zou worden verstoord. Bovendien 
maakten zi j de gemeente attent op 
het brandgevaar en de rookover
last. Hoewel de gemeente in eer
ste instantie weinig bezwaar leek 
te hebben tegen de bouw van de 
meubelfabriek is uiteindelijk geen 
bouwvergunning afgegeven. 
De linkerhelft van het kantoorpand 
werd sinds 1938 bewoond door de 
heer en mevrouw Andries Nek . Het 
gezin Nek bleef hier wonen tot 
1956. In dat jaar verhuisde de fami
lie naar de overkant Terweeweg nr. 
34. Andries Nek was, evenals zijn 
vader, tot 1935 timmerman bi j Cor
nelis Koordes (*1887 Leiden) . Koor
des was een aannemer die in 
Oegstgeest veel heeft gebouwd. In 
1935 vestigde Nek zich als zelfstan
dig ondernemer. Het aannemersbe
drijf viert dit jaar het 60-jarig jubi
leum. De werkplaats was aanvan
kelijk in het zogenaamde ASC-Iaan
tje Inu Eibert Oostendorppadl. later 
aan de Terweeweg. 
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De loods achter het woonhuis was 
in gebruik bij, onder anderen Juta, 
Nek, Frans Plaiz ier (de stoffeerder), 
Maarten Dofferhoff Ide groentehan
delaar), Van der Kaay (aannemer), 
Gerard Schrijvers (schi lder) en Jan 
Schrijvers (wiens vrouw een siga
renwinkel in de De Kempenaer
straat had). 
Van 1956 tot 1957 is het pand be
woond door de uit Wormerveer af
komstige Petrus van Norde. Hij ver
huisde naar het adres Geversstraat 
1. De laatste bewoner was Johan
nes G. van der Drift. Hij kwam uit 
Noordwijkerhout. Eind oktober 
1959 verkeerde hij weer terug naar 
Noordwijkerhout. Daarna heeft het 
huis leeggestaan tot de afbraak in 
maart 1960. 

Bronnen: 
- Gemeente-archief Oegstgeest 
- Mevrouw J. Timmermans-Sene-

caut 
- De heer A. Nek 
- De heer H.F. Juta 

Herkomst foto 's: 
- afb. 1: Geversstraat met de Ou

tim, archief VOO. 
- afb. 2: Huidige sit uatie, fotograaf 

Ineke Oele-Kap. 
- afb. 3: Kantoor en loods Juta, foto 

ter beschikking gesteld door de 
heer A. Nek. 

- afb. 4: Woonhuis familie Nek, foto 
ter beschikking gesteld door de 
heer A. Nek. 

- afb. 5: Woonhuis familie Nek, met 
op de achtergrond zichtbaar de 
huizen aan de overzijde van de 
Terweeweg, foto ter beschikking 
gesteld door de heer A. Nek. 

Maria Fehmers-Schlatmann 
Ineke Oele-Kap 



UIT HET FOTO-ALBUM VAN .. . 

De Vereniging Oud Oegstgeest 

Een zoekplaatje ! 
Aan de Louise de Colignylaan, ter hoogte van waar zich tegenwoordig het 'Em
maplantsoen' bevindt. staat een aantal auto's van de firma Van der Luyt. Op de 
achtergrond links zien we het hek van D'Hoogen Boom aan de Louise de Colig
nylaan. Rechts daarvan is het huis en de bollenschuur van Molenkamp aan de 
Hofdijck zichtbaar. Het huis rechts op de voorgrond is Anna van Burenlaan 2. De 
huizen in het midden staan aan de Terweeweg, nummers 75, 77 en 79. 

Een foto ui! het begin van deze eeuw. Waarschijnlijk is deze foto gemaakt ter 
gelegenheid van de oplevering van 'Rhijngeest' , zoals de Jelgersmakliniek tot 
1950 heette. In dat jaar werd Instituut Rhijngeest omgedoopt tot Jelgersmakli
niek. 
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Uit het archief gelicht. 
Rond het jaar 1880 kregen de inwo
ners van Oegstgeest te maken met 
een nÎeuw fenomeen: de stoom
tram. 

Zowel de tramspoorweg Haarlem -
Leiden, al na korte t ijd geëxploi
teerd door de Noord
Zuidhollandsche Stoomtramweg
Maatschappij, als de tramspoorweg 
Leiden - Katwijk, vanaf september 
1880 geëxploiteerd door de NV 
Rijnlandsche Stoomtramweg Maat
schappij, liepen over Oegstgeester 
grondgebied. 
Vanaf het station van Leiden ( 
grondgebied van Oegstgeest) re
den de trams langs de huidige 
Rijnsburgerweg, Leidse Straatweg 
en Geversstraat. De tram naar 
Haarlem ging daarna verder via 

. Rhijngeesterstraatweg en Dorps
straat richting Groene Kerkje. 
De tram naar Katwijk spoedde zich 
via de Groene Steeg I huidige Oude 
Rijnzichtweg en Rijnzichtweg ) rich
ting Rijnsburg. 
Vanzelfsprekend bevinden zich veel 
stukken betreffende de trams in 
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het oud-archief van de gemeente 
Oegstgeest. 
Dat bij het gemeentebestuur de 
angst voor deze snelheidmonsters 
groot was, mag blijken uit de vol
gende citaten uit" De Verordening 
betreffende het ri jden van de 
Stoomtram", daterend van 1895. 

"In de Leidse Buurt vanaf het punt, 
waar de Lageweg ( nu Terweeweg, 
hoek Texacostation) op den straat
weg van Leiden uitloopt tot aan 
den handwijzer bij het kruispunt der 
straatwegen Haarlem - 's-Graven
ha ge - Leiden (nu Kruispunt Rijn
zichtwegfRhijngeesterstraatweg), 
en de Kerkbuurt van af het vroege
re tolhuis tot aan de brug van het 
Katwijksche Kanaal, zullen de ma
chinisten van de tram de snelheid 
verminderen tot 6 kilometer per uur 
(gelijkstaande met den gewonen 
tred van een voetganger) en de bel 
luiden van den ingang tot den uit
gang dier buurten . 
Tot handhaving dezer bepaling zal op 
aanschrijving van burgemeester en 
wethouders daar steeds een be
ambte der tramweg maatschappij op 
minstens 6 meter afstand vóór de 
locomotief of het voorste rijtuig 
gaan, welke beambte personen en 
geleiders van voertuigen moet waar
schuwen met een ontrold wit vaan
del in de hand en bij avond met een 
helder brandende lantaarn ............. " 

Vooral de snelheidsvoorschriften le
verden problemen op. In een Nota 
van Bemerkingen op de genoemde 
verordening wees de ingenieur-ad
ministrateur van de Noord
Zuidhollandsche Stoomtramweg
Maatschappij op het gevaar dat zou 
ontstaan als de tram door de te 
lage snelheid de in het Oegstgees
ter tracé voorkomende helling tus
sen het Tolhuis en de brug over het 
Kanaal niet kon halen: 

"Wat gebeurt er wanneer de trein 
met de voorgeschreven snelheid rij
dende de top van de helling niet 
kan bereiken? Op een gegeven 
ogenblik staat de trein stil en begint 
achterui t te loopen (dit is niet tegen 



De dorpsstraat vanaf de kanaalbrug gezien. Deze foto dateert uit het einde van de 1ge 
eeuw. We zien het spoor van de stoomtram naar Haarlem. 

te gaan), in allerijl moeten de maat
regelen noodig voor de veiligheid 
bij het achteruitrijden, worden ge
nomen; de trein rijdt een heel eind 
achteruit en begint opnieuw den 
tocht, nu dan toch zeker met groot
er snelheid, maar de machinist, 
bang voor bekeuring,durft de snel
heid niet veel te vergrooten; bij het 
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voor de derde maal bestijgen wordt 
er "alles opgezet", want men moet 
er overheen. Zouden bij deze ma
noeuvres de publieke veiligheid niet 
meer in gevaar komen dan wanneer 
steeds met tamelijke snelheid dit ge
deelte van den weg werd bereden ?" 

Carla de Glopper 



IN GESPREK MET. .. 

Lijntje Uittenbogaard-Bresijn 

In het kader van de reeks vraaggesprekken met oudere Oegstgeestenaren spra~ 
ken wij met mevrouw Lijntje Uittenbogaard-Bresijn (geb. 1919), die van 1949 tot 
1963 met haar man Bram Uittenbogaard (1914-1978) op boerderij Veldheim· 
woonde aan de Haagsestraatweg 9. Het boerderij-complex lag, vanaf de Ende
geesterstraatweg gezien, even voorbij het voormalige kruispunt dat gemarkeerd 
werd door de 'Drie Witte Palen'. 

De familie Uittenbogaard 
In het agrarisch Oegstgeest van 
weleer nam de familie Uittenbo
gaard een belangrijke plaats in . Jo
han Uittenbogaard, de schoonvader 
van Li jntje Uittenbogaard-Bresijn, 
boerde op ·Bouwlus!" aan de Rhijn
hofweg. Hij is ook lid van de ge
meenteraad geweest en maakte 
deel uit van de besturen van de 
plaatselijke Boerenleenbank en van 
de Oranjevereniging. Johan Uitten
bogaard had twee broers, Jacob en 
Abraham. Zij woonden en werkten 
beiden aan de Lage Morsweg, re
spectievelijk op 'Kweeklust' (een 
bolienbedrijfl en op ·De Slaagh· (nu 
de kinderboerderij aan de rand van 
het Morskwartier). 
Een zoon van Johan Uittenbogaard, 
Abraham IBraml. geboren op 20 
maart 1914, zou later trouwen met 
Lijntje Bresijn, onze zegsvrouwe. 
Voor het zover was werkte hij op 
het bedrijf van zijn vader aan de 
Rhijnhofweg. 

Ontmoeting in Den Haag 
Lijntje Bresijn, eveneens behorend 
tot de boerenstand, werd geboren 
in Middelharnis op Goeree-Over
flakkee, waar zij zou wonen tot haar 
huwelijk met Bram Uittenbogaard. 
De ontmoeting van de latere boer 
en boerin van Veldheim ' was een 
gevolg van de viering van het 100-
jarig bestaan van de Hollandse 
Maatschappij van Landbouw, die 
plaatsvond in de Haagse Houtrust
hallen in de week van 8 tot 12 sep
tember 1947. Vanuit het hele land 
namen vertegenwoordigers uit de 
landbouw deel aan deze viering. 
Lijntje Bresijn en haar vriendin ver
tegenwoordigden Goeree-Overflak-
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kee. Ze trokken veel aandacht, om
dat ze de klederdracht van het ei
land droegen. Gedurende deze jubi
leumweek waren Lijntje en haar 
vriendin gehuisvest bij een gezin 
dat bevriend was met de fami lie 
Uittenbogaard. Dat hierdoor contac
ten ontstonden, lag voor de hand. 
Minder voor de hand liggend was 
het dat Li jntje en haar vriendin tij
dens deze week werden uitgeno
digd een bezoek te brengen aan de 
boerderij van de fami lie Uittenbo
gaard aan de Rhijnhofweg. Ze dron
ken een kopje thee en toen er op
nieuw thee geschonken zou wor
den. vroeg vader Uittenbogaard of 
Lijntje deze taak op zich wilde ne
men. Het was een wat ongebruike
lijk verzoek in de tijd dat de rollen 
van gastheren en -vrouwen en hun 
gasten nog aan bepaalde spelregels 
gebonden waren. Vermoedelijk leek 
Lijntje Bresijn in de ogen van vader 
Uittenbogaard toen al de geschikte 
vrouw voor zijn zoon Bram. 

Het kopen van een ploeg 
Tot 1949 was Cor Bakker boer op 
boerderij 'Veldheim'. Deze boerderij 
was eigendom van een 
(familielstichting die diverse agrari
sche bedrijven in onze omgeving in 
eigendom had. Toen Cor Bakker di
recteur werd van een kleine bloe
menveiling in Aalsmeer, vroeg jhr. 
De Beaufort als vertegenwoordiger 
van de stichting, of Bram Uittenbo
gaard de exploitatie van 'Veldheim ' 
wilde overnemen. 
Dat wilde Bram wel, te meer om
dat hij inmiddels trouwplannen had. 
Want wa t was het geval? Bram Uit
tenbogaard moest op een gegeven 
moment een ploeg kopen. Hij ging 



daarvoor naar Middelharnis. Het 
adres van Lijntje was de familie Uit
tenbogaard inmiddels 
bekend ... Bram kocht zijn ploeg, en 
Lijntje liet hem Middelharnis zien. 
"Nu ik Middelharnis ken, wil ik jou 

ook wel beter leren kennen ' , zei 
Bram Uittenbogaard. Zo had het ko
pen van een ploeg tot gevolg dat 
Bram en Lijntje met elkaar trouw
den en in 1949 hun intrek namen 
op 'Veldheim' . 

'Veldheim '-complex in 1952. Her adres was Haagsesrraarweg 9 (Foto: Loek de Groot) 

Ligging 'Veldheim' en de 
'Drie Witte Palen' 
De voormalige kruising bij de 'Drie 
Witte Palen' was een drievorkskrui
sing. De rijksstraatweg Den Haag
Amsterdam, die destijds nog via de 
oude Haagse-Schouwbrug liep, 
maar verderop de huidige route van 
de A44 volgde, had daar namelijk 
twee aftakkingen. De linker afslag 
(komende uit de richting Den Haag) 
ging naar Rijnsburg (de Oude Rijns
burgerweg is daar een overblijfsel 
van). Via de rechter afslag, de Ende
geesterstraatweg, ging men naar 
Oegstgeest. De betonnen palen, 
die het kruispunt markeerden, wa
ren ongeveer 10 cm dik en onge
veer een meter hoog. Zi j waren ge
wit, zodat men zich aan de hand 
van deze palen in het duister kon 
oriënteren. 
Aan het kruispunt lag een rijtje bij 
boerderij 'Veldheim' behorende ar
beiderswoningen, terwijl daarte
genover zich de tuinderij en het 
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huis van tuinder A. van Vliet bevond 
(de huidige manege aan de Ende
geesterstraatweg) . 
Het 'Veldheim'-complex lag ten zui
den van de drievorkskruising, zo'n 
driehonderd meter in de richting 
van het Haagse Schouw. Een oprij
laan voerde naar de boerderij, ter
wijl er voorlangs een sloot liep. 
Langs de oprit bevonden zich nog 
eens twee arbeiderswoningen. 
Het land van 'Veldheim' lag rondom 
de boerderij, maar ook in het ge
bied tussen de straatweg en 'Ende
geest'. 

Gemengd bedrijf 
Ondanks de geïsoleerde ligging van 
de boerderij was Lijntje Uittenbo
gaard-Bresijn spoedig aan haar 
nieuwe woonplaats gewend. 
" Veldheim' was een gemengd be
drijf ', vertelt ze. 'We hadden onge
veer 60 ha grond, waarvan circa 40 
ha grasland en 20 ha bouwland . De 
veestapel bestond uit 80 stuks. 



Zo'n 40 melkkoeien, 12 stieren, zes 
paarden, en dan nog wat klein vee. 
Er waren perioden {als de koeien 
gekalfd hadden I waarin we 100 li ter 
melk per dag hadden .' Heel bijzon
der was (en dat verklaart die twaalf 
stieren!) dat de boerderi j onderdak 
bood aan het eerste regionale KI
station. De kunstmatige insemina
tie begon toen juist in zwang te ko
men. 
De landbouw was in die tijd nog bij
zonder arbeidsintensief. Mevrouw 
Uittenbogaard herinnert zich dan 
ook veel mensen, die op 'Veldheim' 
gewerkt hebben. ·Zo was daar 
Kees Voorbij", zegt ze. "En dan had
den we Adriaan Heemskerk, ene 
Thijssen, Tonie van den Hoek en 
zijn zoon, en Janus van der Meer. 
Tonie van den Hoek was er speciaal 
voor de paarden. Een tractor had
den we nog niet. Van den Hoek en 
Heemskerk woonden in de huizen 
bij de oprit naar de boerderij. En 
omdat je in het boerenwerk nu een
maal pieken en dalen had, werkten 
er ook wel 'invallers'. Bij drukte kre
gen we vaak hulp van Frans Ver
hoeven, die aan de Rhijn-geester
straatweg woonde.' 
AI met al hadden de heer en me
vrouw Uitten bogaard een goede 
tijd op 'Veldheim', waaraan helaas 
een einde kwam door onteigening 
van de grond. 

Reconstructie wegen 
AI in 1951 was er sprake van aan
koop door de gemeente Leiden van 
de hoeven 'Veldheim' en 'Bouwlust' 
met de bijbehorende landerijen. De 
voorgenomen reconstructie van de 
rijksweg speelde hierbij een rol. In 
Oegstgeest gaf dat aanleiding tot 
een politieke rel. Er is toen niets van 
gekomen, en daarom zu llen we er 
verder hier niet op ingaan. Maar de 
verlegging van de rij ksweg was 
daarmee niet van de baan en in de 
jaren zestig werd een nieuw deel 
van de A44 aangelegd. De drie
vorkskruising verdween, alsook de 
geïsoleerde huizenrij ter plaatse. De 
'Drie Witte Palen' overleefden de 
reconstructie nog enige jaren. 
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Ook boerderij 'Veldheim' moest wij
ken. Alle grond werd onteigend ... 
In 1962 vertrokken de heer en me
vrouw Uittenbogaard naar de Haar
lemmermeer om een nieuw be
staan op te bouwen. De heer en 
mevrouw Heemskerk-Kea (de ou
ders van melkhandelaar Henk 
Heemskerk) hebben in 1963 nog 
een paar maanden op 'Veldheim ' 
gewoond, voordat zij hun woning in 
de Surinamestraat konden betrek
ken. 
Uiteindelijk zou de boerderij in 1965 
worden gesloopt om plaats te ma
ken voor het nieuwe universiteits
complex. 
Om de herinnering aan de histori
sche boerenhoeve levend te hou
den, werd later een volkstuincom
plex aan de Haagse Schouwweg, 
gelegen op de grond van de boer
deri j, 'Veldheim' gedoopt. Het was 
een aardig gebaar, mevrouw Uitten
bogaard als de laatste boerin van 
de vernoemde boerderij voor deze 
plechtigheid uit te nodigen. 
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Bram en Lijntje Uittenbogaard (sept. 1970). 



Een nieuw bestaan 
Ondertussen was het de heer en 
mevrouw Uittenbogaard gelukt, in 
de Haarlemmermeer een nieuw be
staan op te bouwen. Maar beiden 
verlangden zij terug naar Oegst
geest. Toen de heer Uittenbogaard 
63 jaar was (in 19771 stopte hij met 
werken en vestigde zich met zijn 
vrouw in de Oegstgeester Koren
bloemlaan. 
Voor de heer A. Koerten van de 
Oranjevereniging, een goede be
kende van de familie Uittenbo
gaard, was hun terugkeer naar 
Oegstgeest een welkome aanlei
ding om het ringsteken op Koning
innedag in ere te herstellen. Zij had
den daaraan nog meegedaan in hun 
verlovingstijd . En tot de dag van 

vandaag kunnen we mevrouw Uit
tenbogaard-Bresijn tijdens de Oran
jefeesten in het Wi lhelminapark 
aantreffen onder de juryleden van 
dit traditionele gebeuren. 
Helaas overleed de heer Uittenbo
gaard op 21 oktober 1978, 1_ jaar 
na zi jn terugkeer in ons dorp. Me
vrouw Uittenbogaard is Oegstgeest 
trouw gebleven. Ze heeft goede 
contacten met haar familie op Goe
ree-Overflakkee, maar woont nog 
steeds met veel plezier in de Ko
renbloemlaan. 

Riet van Dort 
Bert Driessen 
(eindversie: Gerard Schwencke) 

Boerderij 'Veldheim' in zomertooi. Datering (circa) 1960. 
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KORTE GESCHIEDENIS VAN DE GROENE OF W ILLIBRORD KER K 

Een oude akte 
Op 28 november 1063 bevestigde 
W illem bisschop van Utrecht dat 
Reginbert abt van Echternach recht 
had op de helft van het bezit van 
een aantal kerken en kapellen 
'waarvan de moederkerken, te we
ten Vlaardingen, Kerkwerve, Vel
sen, Heiloo en Petten, eertijds door 
Karel (Martel] en andere rechtgelo
vige vaderen aan de zalige W illi
brord waren geschonken ten be
hoeve van de abdij van Echternaeh, 
maar later door de graven Dirk 111, 
Dirk IV en Floris [ Ivan Holland] in 
bezit waren genomen en onder het 
bestuur waren gebracht van het 
bisdom Utrecht' . 
Dit is de oudst bekende oorkonde 
waarin de kerk van Oegstgeest 
wordt genoemd, en wel als een 
'moederkerk ' , waaruit die van Rijns
burg, Warmond, Leimuiden, Rijnsa
terwoude en Esselijkerwoude (bij 
het tegenwoordige Woubruggel 
waren voortgekomen. 
"Kerkwerve", zo heette Oegstgeest 
in die dagen. Helaas is de oorkonde 
waarmee de kerk van Kerkwerve 
aan de abdij van Wi llibrord werd ge
schonken, niet bewaard gebleven. 
Ook van Velsen, Heiloo en Petten 
zijn die in de archieven van Echter
nach niet gevonden; wèl die van 
Vlaardingen. De schenking door Ka
rel Martel van de kerk van Vlaardin
gen vond plaats vóór 726. Dat deze 
akte wèl is bewaard en die van de 
andere genoemde kerken niet, 
w ijst erop dat die laatste schenkin
gen (waaronder dus die van Kerk
wervel dateren van na 726; alle ak
ten uit de periode na 726 zi jn name
lijk verloren gegaan. Anderzijds kan 
worden vastgesteld dat ze dateren 
van voor 741, want in dat jaar is Ka
rel Martel gestorven en hielden zi jn 
schenkingen dus op. 
We kunnen derhalve aannemen dat 
de kerk van Oegstgeest tussen 726 
en 741 in het bezit is gekomen van 
de abdij van Echternach, en dat zij 
in die tijd dus überhaupt al be
stond' - En dat allemaal op grond 

17 

van een paar woorden in een oor
konde uit 1063. U ziet, kerkgeschie
denis is een verrassend vak! 

Wat betekent "kerk" in dit verband? 
Als in een dergelijke akte wordt ge
sproken over "de kerk van Kieric
werve", dan zal duidelijk zijn dat het 
bij al dat getouwtrek niet ging om 
een gebouw, maar om een rechts 
gebied, om rechtsaanspraken - om 
de vraag wie het in deze streken 
voor het zeggen had en aan wie de 
gebruikers van de grond recognitie 
of ti jns verschuldigd waren, aan 
wie de belastingen en de pachten 
betaald moesten worden: de ko
ning van Frankrijk en zijn hofmeier, 
de abdij daarginds in Luxemburg, of 
een plaatselijke graaf als Dirk III en 
Floris I, of de bisschop van Utrecht. 
of bv. de abdij van Egmond (die la
ter Noordwijk en Voorhout tot zijn 
bezit mocht rekenen) . 
Anderzijds zal er natuurlijk van een 
"kerk" in deze zin geen sprake zijn, 
als er geen kerkgebouw aanwezig 
IS. 

Oegstgeest had dus, kort samen
ge-vat, op z'n laatst in 741 - maar 
waarschijnlijk al eerder - een kerk. 
En we mogen gerust aannemen 
dat die gestaan heeft op dezelfde 
plek waar we nu nog de Groene of 
Willibrordkerk vinden. - Eeuwen 
zien hier op u neer! 
Ja, maar niet uit het tongewelf van 
dit gebouw. Want als u goed kijkt, 
ziet u daarin twee jaartallen staan 
uit aanmerkelijk latere tijd: 1600 en 
1662. Zij geven de bedrijven weer 
waarin het nu bestaande kerkge
bouw tot stand kwam, laten we 
zeggen: de Renaissance-kerk. 

lets over de bouwgeschiedenis 
Voordat de kerk zoals hij er nu staat 
gebouwd werd, stond hier een Go
tische kerk (waarvan trouwens, zo
als la ter za l blijken, niet onaanzienlij
ke resten over zijn). En vóór die Go
tische kerk was er een Romaanse, 
waarvan niets meer over is sinds 
de toren (een restant ervan) in 1830 



werd gesloopt, maar waaraan een 
deur In de zuidmuur van het schip 
waarschijnlijk nog een laatste herin
nering is. 
'Niets meer over' is trouwens mis
schien wat te veel gezegd. Want 
het is heel wel mogelijk dat de tuf
stenen sierelementen in de buiten
muren van die Romaanse kerk af
komstig zijn . En dat geldt zeker 
voor de tufstenen funderingslaag 
die men bij de restauratie van 
1954/56 heeft aangetroffen onder 
de plaats waar nu de preekstoel 
hangt. - Hebben de bouwers van 
het Gotische dwarsschip die daar 
zo netjes neerge 
legd? Of vormde ze al de fundering 
van het Romaanse kerkje? En die 
onregelmatige, ruwweg opgesta
pelde tufstenen daaronder? Heb
ben we daar de funderingsresten te 
pakken van een nog vroeger Karo
lingisch kerkje? Het is mogelijk! In 
ieder geval moet zo 'n kerkje er ge
weest zijn, zo in de ge/10e eeuw. 
Maar we weten er eigenlijk niets 
van ... Hoe verder we teruggaan in 
de tijd, hoe minder we ervan we
ten! 
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W illibrord 
Gaan we helemaal terug naar het 
eerste kerkje uit de 8e eeuw, dan 
moeten we het zelfs doen met een 
legende, waarvan we uiteraard ook 
niet weten waar hij vandaan komt, 
maar w aarvan geen oudere versie 
bekend is dan uit de 16e eeuw. On
tegenzeggelijk zit er een kern van 
waarheid in, want de legende leert 
ons dat het christelijke geloof hier 
is gebracht door de Angelsaksische 
monnik Willibrord, van wie we we
ten dat hij in 690 vanuit een Iers 
klooster is overgestoken naar het 
Frankenland, waar hij via de mon
ding van de Rijn in Utrecht is te
reChtgekomen. Na een reis naar 
Rome om volmacht van de paus 
voor zijn zendingsactiviteiten te vra
gen, en een wijding tot bisschop 
van de Friezen (met standplaats 
Utrecht) tijdens een tweede bezoek 
aan de paus, heeft hij - afhankelijk 
van de wisselende politieke situ
aties - op tal van plaatsen gewerkt, 
van Vlaanderen tot Helgoland, van 
Thüringen tot Petten, en met name 
dus ook in de kust 
streek die later Holland zou heten. 
Hij was ook de stichter van de abdij 
van Echternach, waar hij de laatste 
jaren van zi jn lange leven heeft 
doorgebracht, en waar hij op 7 no
vember 739 is gestorven. 



Bekend is dat hij kort voor zijn dood 
nog een soort visitatiereis heeft ge
maakt langs de parochies die hij hier 
had gesticht. En daarover spreekt de 
legende. Hij zou bij die gelegenheid 
de Kerkwervenaren hebben beloofd 
dat hij zou terugkomen om hun kerk 
te wijden, die ze aan het bouwen 
waren, of die ze op zijn aansporing 
zouden gaan bouwen. En toen ze 
twijfelden of hij - gezien zijn hoge 
leeftijd - daartoe nog wel in staat 
zou zijn, verzekerde hij hun dat -
dood of levend - hijzelf en niemand 
anders het kerkje zou w ijden. Terug
gekeerd in Echternach is Willibrord 
gestorven. Kort daarna kwam het 
kerkje klaar. De dag van kerkwijding 
werd vastgesteld. Het was een stra
lende dag. Allen waren verzameld 
rond hun kerk, op de7e heuvel aan 
het einde van de oude-duinenrij 
waarop hun nederzetting was ge
bouwd. Toen daalde uit de heldere 
hemel een zachte regen neer en be
sproeide het kerkgebouw als met 
een wijwaterkwast: de zalige bis
schop Willibrord had woord gehou
den! 
Zo is de kerk van Oegstgeest op 
verschillende manieren verbonden 
met St. Willibrord: 
- door zijn geloofsverkondiging, die 

de eerste geloofsgemeenschap op 
deze plaats als vrucht heeft gehad; 

- door de legende rond de wijding 
van de eerste kerk; 

- door de schenking van het kerspel 
met zijn onderhorigheden aan de 
heilige (vertegenwoordigd door zijn 
abdij!. 

Vóór de Reformatie heeft de kerk 
dan ook altijd een altaar en een 
beeld van Willibrord gehad. Toch is 
de naam 'Parochie van St. Willibrord ' 
die de r.k. kerkgemeenschap hier ter 
plaatse draagt, en de naam "Willi
brordkerk" die de Hervormde ge
meente aan dit gebouw heeft gege
ven, van latere datum. In oude akten 
en registers wordt steeds gespro
ken van 'de kerk van Oegstgeest'. 
Er was hier immers maar één kerk, 
dus het was niet nodig (zoals in Lei
den) door de naam van de patroon
heilige de ene kerk van de andere te 
onderscheiden . 
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De kerk van Oegstgeest 
Leiden kende - zoals u weet - van
ouds drie kerken: de Pieterskerk, 
de Hooglandse of Pancraskerk en 
de Vrouwekerk. Van deze behoorde 
de Pieterskerk bij de oude grafel ijke 
nederzetting op de linker Rijnoever. 
De Hooglandse kerk kwam voort 
uit een kapel van de parochie Lei
derdorp, en evenzo de Vrouwekerk 
uit een (aan Maria gewijde) kapel 
van de Oegstgeester parochie, die 
zich uitstrekte tot aan de plaats 
waar de Mare in de Rijn stroomde 
(of andersom?). Pas in 1355 moest 
Oegstgeest dit 'Maredorp' aan Lei
den afstaan - de eerste annexatie -
en in 1364 werd de Vrouwekerk 
een parochie van Leiden. - Maar dit 
terzijde. 
Keren we snel terug naar de kerk 
van Oegstgeest! Daar vond in 1510 
en volgende jaren een ingri jpende 
verbouwing plaats, waarbij ook een 
' fonthuys' (een doopkapel, neem ik 
aan) werd gebouwd. Het doopvont, 
dat tot dan onder de toren had ge
staan, werd daarheen overge
bracht. Ook werd de kerk gepleis
terd. Dertig jaar later werd de toren 
gerestaureerd. 
Dan komen wat later algemeen 
werd aangeduid als 'de troubelen". 
Het is verbazingwekkend, hoe 
moeilijk het is om vat te krijgen op 
wat er in deze jaren is gebeurd. 
Veel werd er vernield, maar ner
gens ligt vast door wie. Alle gebou
wen van enige omvang blijken in de 
tijd van het beleg en ontzet van Lei
den, tot in de verre omtrek, te zijn 
vernield. Dat geldt voor de kastelen 
lEndegeest en Oud Poelgeest), de 
kloosters, de kerken, tot zelfs de 
pastorie en het schoolhuis. Ook de 
kerk van Oegstgeest lag in puin. 
Hoe men in die dagen gekerkt 
heeft, is niet duidelijk. De kerkelijke 
gebouwen waren eigendom van de 
ambachtsheerlijkheid. De schout, 
vertegenwoordiger van de am
bachtsheer, verkeerde in een moei
lijke posi tie: zi jn Heer was katholiek 
en vertoefde in de Zuidelijke Neder
landen. De Staten van Holland en 
Zeeland hadden zich achter de Re
formatie gesteld. De pastoorsplaats 



was vacant; een opvolger werd nog 
door de abdis van Rijnsburg voorge
dragen, maar van een benoeming 
wordt verder niets meer vernomen. 
De bisschop van Haarlem, die deze 
had moeten doen, was niet meer 
op zijn post. 
Is het een wonder, dat er voorlopig 
van herstel van de kerk weinig te
recht komt? Men herbouwt eerst 
de pastorie en het schoolhuis. In 
1593 begint men aan een nood
kerk, binnen de ruïne van het schip: 
een houten gebouwtje met een 
strodak. In de afrekening is sprake 
van 'opmaeckinge ende thimmerin
ge van seeckere wark C .. ) om dae
rinne bequamelicken Godes Woort 
te mogen prediken: Deze omschrij
ving van de kerkdienst als 'de predi
king van Gods Woord' is voor mij 

een aanwijzing dat het dan gaan zal 
om een protestantse dienst, met 
als voornaamste onderdeel de 
preek. 

Herbouw 
Een predikant heeft Oegstgeest 
dan overigens nog niet. Ik hoop nog 
eens te kunnen achterhalen, wie in 
deze jaren tussen 1593 en 1598 de 
'prediking van Godes Woort' voor 
zijn rekening heeft genomen. In het 
laatstgenoemde jaar kwam de eer
ste eigen predikant, Floris Mar-
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cuszn (Florentius Marci) uit Aarlan
derveen naar Oegstgeest. Voorlo
pig moest hij zich tevreden stellen 
met een kamer in Leiden, want de 
pastorie was nog niet beschikbaar. 
Later werd hem het schoolhuis toe
gewezen. De schoolmeester (een 
' paep' , over wie de Synode van Lei
den in 1600 zich nog zorgen zou 
maken) werd bij particulieren on
dergebracht. 
Kort na de intree van de eigen pre
dikant begon de herbouw van de 
kerk. Men besloot deze ·op de 
oude muren' op te bouwen. (Van 
buiten is dat ook duidelijk te zien.) 
Door de Reformatie was het leden
tal van de gemeente tot op de helft 
geslonken. De helft van de Oegst
geester bevolking bleef rooms-ka
tholiek en was voorlopig van een ei-

gen godshuis verstoken. 'De kerk 
van Oegstgeest' was vanzelfspre
kend voor het hervormde deel van 
de christenheid, en dat bleef zo tot 
op de huidige dag. 
Die gehalveerde gemeente had 
voorlopig genoeg aan een gehal
veerde kerk. Alleen het schip werd 
dus opgebouwd. In 1600 was dat 
klaar. Vandaar het jaartal 1600 in de 
rozetten van het schipgewelf. 
Maar zo'n zestig jaar later was de 
gemeente zo ver gegroeid dat al
leen het schip toch wel wat krap 



begon te worden. Bovendien was 
de houten afsluiting aan de oost
kant na al die jaren niet best meer. 
Toestemming werd gevraagd en 
verkregen van de Heren Burge
meesters en Regeerders van de 
Stad Leiden Idie in 1615 de heerli j
ke rechten van de Prins van Ligne 
had gekochtlom ook het dwars
schip en het koor weer op te bou
wen. 
Links en rechts werd subsidie aan
gevraagd, een speciale accijns op 
wi jn en bier en een overdrachtsbe
lasting op onroerend goed werden 
in-gesteld, en de gemeenteleden 
werden ieder persoonlijk aange
sproken op een bi jdrage naar ver
mogen. Aanzienlijke bedragen kwa
men los, belangri jke giften in natura 
werden toegezegd, en zo kon in de 
jaren 1662/63 onder toezicht van de 
bekende Leidse stadstimmerman 
Willem van de Helm ook het reste
rende deel van de kerk worden her
bouwd. 
Hoe zag de kerk er na 1662 nu uit? 
Qua grondvlak dus precies als voor 
de verwoesting : een rechtgesloten 
koor van drie traveeën, een trans
ept of dwarsschip, en een schip 
van eveneens drie traveeën ; aan de 
westzijde stond nog de oude toren, 
met aan weerszijden een aa nbouw 
(die nu geen functie meer had). 
Eén van die kapellen was in de tijd 
dat de kerk niet verder reikte dan 
het schip, nog gebruikt als consis
toriekamer (vergaderruimte voor de 
kerkeraad, in die dagen bestaande 
uit de predikant, twee ouderlingen 
en twee diakenen). Na de herbouw 
verhuisden zij naar de voormalige 
sacristie, in de hoek tussen koor en 
transept. Maar weldra meldde zich 
een gegadigde die voor de nu over
bodige kapel een nieuwe bestem
ming wist: de heer Sohier de Ver
mandois, eigenaar van het land
goed Alkemade of IOud-lPoelgeest, 
die er een grafkapel voor zijn fami
lie van wilde maken. Dat werd hem 
vergund: de kapel werd ingericht 
met wapenborden en een smeedij
zeren hek tot 'Monumentum So
hierorum de Veromandia". Helaas 
stierf de familie al spoedig uit. De 
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erfgenamen verwaarloosden de 
grafkapel, die uiteindelijk is afgebro
ken. - De grafkelder eronder is later 
gekocht door bur 
gemeester De Kempenaer, die er in 
1900 in is bijgezet. Zijn grafsteen 
en de sporen van de vroegere kapel 
treffen we aan naast de ingang van 
de kerk. 

Verval 
Ook de andere kapel is inmiddels 
verdwenen, waarschijnl ijk tegelijk 
met de tufstenen toren, die in 1830 
wegens verregaande bouwvallig
heid moest worden afgebroken, na 
een jarenlang touwtrekken tussen 
kerkmeesters en burgerlijke over
heid, wie nu eigenaar van de toren 
was en dus voor de restauratiekos
ten moest opkomen ... 
De afbraak van de toren vereiste te
vens een nieuwe westmuur. Daarin 
bevond zich ook de toegang tot de 
kerk. We kunnen ons voorstellen, 
wat dat betekende bij westerstorm . 
Misschien gebruikte men bij zo' n 
gelegenheid ook w el de deur in de 
zuidmuur, maar uiteindelijk w erd 
besloten tot een w el heel rigoureu
ze oplossing: een geheel nieuw e 
hoofdingang achterin het koor! 
Daar kon men dan tevens de klom
pen achterlaten in het klompenrek 
(later vervangen door een fietsen
sta lling) . 
Ook in het begin van onze eeuw 
vonden er restauraties en kleine 
verbouwingen plaats, waarbij men 
niet al te zachtzinnig met de monu
mentale waarden van het gebouw 
is omgesprongen (zoals gebruikeli jk 
in die ti jd). 

Restauratie 
Gelukkig is de schade die toen 
werd aangericht, verholpen tijdens 
de grote restauratie die in de jaren 
1954/56 onder leiding van het archi
tectenbureau Dekker en Van der 
Sterre is uitgevoerd. Bij die gele
genheid werd bovendien de door
braak in het koor weer ongedaan 
gemaakt en kwam de ingang weer 
als vanouds aan de westzijde. De 
problemen met de westenwind 
werden voortaan op een andere 



wijze opgevangen. Voor en op eni
ge afstand van de bestaande west
muur werd namelijk een extra bui
tenmuur gebouwd (de kerk werd 
aan die zijde een halve travee lan
ger), en bovendien kwam er, als 
herinnering aan de vroegere toren, 
een geheel nieuw tochtportaal. 
Minstens zo ingrijpend voor het bui
tenaanzien van de kerk was overi
gens de verwijdering van de over
vloedige klimopbegroeiing waaraan 
de populaire benaming 'het Groene 
kerkje' was ontleend . 
Inwendig onderging de kerk bij die 
restauratie eveneens een metamor
fose. Het koorhek verdween (naar 
de Oude kerk in Scheveningen), de 
kansel (die midden voor het koor
hek had gestaan) werd naar de 
hoek verplaatst, en het koor werd 
weer bij de kerkru imte betrokken 
als plaats voor een vaste avond
maalstafel. Ook kwam er, vóór het 
koor, een vast hardstenen doop
vont, in plaats van het koperen 
schaaltje dat vroeger aan de preek
stoel werd bevestigd als de doop 
moest worden bediend. 
De verdere 'aankleding' van het 
koor, zoals we die vandaag aantref-

Interieur vóór de renovatie in 1956. 
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fen, betekent (afgezien misschien 
van het koororge ltje) zeker geen 
verfraaiing van de kerk, maar is eer
der een offer aan de doelmatigheid. 
Want een kerk mag dan een monu
ment zijn, het blijft ook - gelukkig
een gebruiksgebouw, een huis 
waarin een christel ijke gemeente 
samenkomt, maar waar ook con
certen worden gegeven, en waarin 
we graag ook belangstellenden ont
vangen die iets over haar rijke his
torie w illen vernemen. 

GD.M. Schwencke 
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EEN UITSTAPJE VOOR 'OUD OEGSTGEEST' 

In 1928 zou van 24 tot 31 augustus 
in Oegstgeest een winkelweek 
worden georganiseerd. Een aantal 
leden van de organisatie vatte het 
plan op hieraan een rondrit voor 
oude van dagen te verbinden . Hier
toe werd het zogenaamde 'Comité 
Rondrit Oude van Dagen ' in leven 
geroepen. Het dagelijks bestuur be
stond uit de heer Kamsteeg, voor
zitter; mevrouw Timmermans, pen
ningmeester en mevrouw Van Eg
mond secretaris. De eerste rondrit 

is druk in de weer om in alles te 
voorzien. Elke Auto krijgt een vlag
getje en volgnummer en elk een 
bouketje bloemen . Door de Heer 
de Bruin worden fleschjes reuk uit
gedeeld. Ook zien wij de Burge
meester die met ons de rit zal mee
maken. Precies te twee Uur zet de 
stoet zich door prachtig weer be
gunstigd in beweging en gaat het 
naar het oude dorp, keert daar en 
door Oegstgeest langs de versierde 
winkels, langs de Tentoonstell ing, 

We zien hier een gezelschap oude van dagen en hun begeleiders. Zli bevinden zich vóór de 
garage van het 'Witte Huis '. 

vond plaats op maandag 27 augus
tus en was zo 'n groot succes dat 
men besloot er een jaarlijks terug
kerend evenement van te maken. 
Het verslag dat de sec rata ris van 
het reisje maakte is bewaard geble
ven en wi llen w ij u niet onthouden: 
"Een lange film van 27 Auto's staan 
in het Wilhelminapark klaar. Overal 
glunderende gezichten van oude 
Mannen en Vrouwen . Het Comité 
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Lage Morsch, Hoge Morsch, tot 
Viaduct. Hadden w ij eerst de 
Oegstgeester Pol itie die het ver
keer prachtig regelde, daar kregen 
wij de Haagse Politie die alles liet 
stoppen wat ons langs de weg zou 
kunnen houden. Te Scheveningen 
op de Boulevard werd stil gehou
den en mag ieder die wil hun zit
plaats verlaten . Menige uitroep 
werd gehoord van de Oudjes. De 



een vond de Zee zoo groot. een an
der het rijden zoo fijn, een derde 
was nog nooit zoo uit geweest. 
enz. enz., een elk genoot. Van het 
geheel werd daar een kiek geno
men. Vandaar ging de reis naar Me
ijendaal waar de Thee met gebak
jes genuttigd werd, wat alle eer 
aangedaan werd. Ook daar was 
den Heer Bleuzé druk in de weer 

werd er gepraat, wat werd er gege
ten. De muziekvereeniging van de 
N.Z.H.T bracht ondertusschen een 
serenade wat met applaus werd 
bedankt doch de Voorzitter de Heer 
Kamsteeg wil ook anderen bedan
ken en dan wel onze Burgemeester 
die deze rit geheel mee heeft wil
len maken. Dr. Timmermans die als 
Docter achteraan reed in geval er 

Een ritje in de caroussel maakte dat iedereen zich weer even jong voelde. 

om verschillende Foto's te ne
men.Na een korte rustpoos stapte 
elk weer in de hun toege 
wezen Auto een ging de stoet door 
Wasschenaars lanen naar het Witte 
Huis . Precies 6 uur kwamen wij 
daar aan . Daar was alweer een ver
rassing voor hen bereid. Allereerst 
een strijkje die hun verwelkomde. 
Overal gedekte tafel tjes met bloe
men versierd en allerlei versnape
ringen. Een kop bouillon werd aan
geboden wat gretig gebruikt werd, 
ook de noodige broodjes met 
vleeseh, pudding en allerhande 
fruit . Wat werd er genoten, wat 
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iets gebeurde, dadelijk de behulpza
me hand te kunnen bieden, wat ge
lukkig niet nodig is geweest. Ook 
Mevrouw Timmermans werd dank 
gebracht, voor het vele werk hierin 
gedaan, daarna aan de Politie, Au to
bezitters, Chauffeurs, Ordonnans, 
Dames-geleidsters, enz. en spreekt 
de wensch uit. als er volgend jaar 
weer zoo iets georganiseerd zal 
worden alle weer bereid zouden 
w illen zijn daar in te helpen . Alweer 
Applaus. Den Heer Paardekaaper 
vraagt het woord en zegt dat het de 
Auto bezitters een waar genoegen 
is geweest iets aan deze rit te kun-



nen doen en vraagt namens hun of 
zij volgend jaar weer met hun Au
to's mogen komen als de Oudjes 
uit rijden gaan. Vergeten wordt na
tuurlijk niet de Heer Schenau eige
naar van het Witte Huis die alles 
zoo keurig voar de Oudjes klaar 
had. Daarna krijgt het woarde den 
Heer N. v.d. Meij een van de Oud
jes die meegereden heeft, en dankt 
uit allernaam voor alles wat zij deze 
middag genoten hadden zoo iets 
wa~ niet verwacht en dat de burge
meester mee gegaan was vond hij 
een onuitsprekelijke eer dat zou hij 
nooit vergeten waarna hij zelf een 
driewerf hoera riep voor allen en al
les hierna werd staande het Wilhel-
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musgezongen en werd ieder naar 
hun wagen teruggebracht en keer
de elk voldaan huiswaarts. Op deze 
rit kan het bestuur met genoegen 
terug zien en hopen wij tot een vol
gend jaar." 

En zo geschiedde. Tot 1961 werd 
voor de uitstapjes gebruik gemaakt 
van particuliere auto 's; in dat jaar 
gingen de oude van dagen voor het 
eerst met de bus op stap. De laat
ste rondrit werd in 1984 georgani
seerd en voerde naar Friesland en 
Enkhuizen. 

Ineke Oele-Kap 


