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UW STRAATNAAM VERKLAARD 

Noot: In deze rubriek worden af/een die straatnamen behandeld die op een of ande
re manier samenhangen met de geschiedenis van Oegstgeest. 

VAN HOUDRINGELAAN 

Genoemd naar de Heer van Houdringe, stichter van de buitenplaats Grunerie. 

Op de plek van de latere buitenplaats 

De Grunerie stond vroeger een boer
derij, een van de rij boerderijen die op 
enige afstand ten westen van de Hee
reweg (nu Dorpsstraat) tussen deze 

weg en de Pastoorswetering waren 

gelegen. In 1634 kwam deze hofstede 

in handen van Johan Mamuchet, Heer 

van Houdringe, die er een namaak 
kasteeltje van maakte en door aan

koop van aangrenzende landerijen het 
geheel het aanzien gaf van een bui 
tenplaats. 

Houdringe overigens (ook wel Houde

ringe geheten) was een landgoed in 

De Bilt, dat nog steeos als zodanig 

bestaat. Ook hier bouwde de familie 

Mamuchet een aanzienlijk huis (1645), 

dat in tegenstelling tot het huis De 

Grunerie de eeuwen heeft getrot

seerd. 

Meer over de familie Mamuchet en De 

Grunerie is te vinden in een eerdere 

aflevering in deze rubriek, onder Gru

nerielaan (7e jrg., no. 2, oktober 

1995). 

JUFFERMANSSTRAAT 

Genoemd naar Adrianus Juffermans, 

wethouder van Oegstgeest van 1896-

1919. 

Adrianus Juffermans werd op 2 mei 

1839 in Oegstgeest geboren. Van be

roep was hij landbouwer, maar een 
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belangrijk deel van zijn leven wijdde hij 

aan de politiek. In 1877 werd hij ver

kozen tot lid van de Gemeenteraad; 

niet minder dan 42 jaar zou hij daar 

deel van uitmaken. 

Toen hij in 1896 wethouder werd, was 

dat net in een tijd waarin een brede 

strook Oegstgeester grondgebied bij 

de gemeente Leiden werd gevoegd, 

namelijk (grofweg) het gebied tussen 

het station en de Kagerstraat, inclusief 

het terrein van het Academisch Zie

kenhuis. Oe volgende annexatie, die 

de grens van Leiden deed oprukken 

tot de Warmondenweg en het terrein 

van Endegeest, markeerde het einde 

van zijn ambtsperiode op 1 septem

ber 1919. 

Oegstgeest in 1896 

Na het aantreden van Juffermans als 

wethouder bestond het College van 

Burgemeester en Wethouders uit J.M. 

de Kempenaer, burgemeester en A 

Juffermans en J .C. Spaargaren, wet

houders. 

Het gemeentelijke ambtenarencorps 

omvatte een gemeentesecretaris, een 

gemeenteontvanger, een ambtenaar 

ter secretarie, een gemeenteopzichter, 

een conciërge, een wegwerker en een 

aschman. 

De ambtenaar ter secretarie W.A 

Couvée en de "aschman" (vuilnisop

haier) C. Schrama moesten echter al 
snel worden ontslagen wegens inkrim

ping ten gevolge van de annexatie. 



Verder telde het gemeente perso
neel nog een nachtwacht en twee 
veldwachters. 
De (sluitende) begroting van de ge
meente vermeldde als totaal van de 
inkomsten en de uitgaven het be
drag van f 17.1 93,205. Het dorp 
werd verlicht met (enkele) gas- en 
(merendeels) petroleumlantaarns. Er 
waren zes winkels, waarvan er vol
gens het gemeenteverslag vijf "van 
weinig betekenis" waren. 

Veertig jaren van vooruitgang 
Nadat in Juffermans' raadslidstijd al 
besloten was tot de bouw van nieu
we gemeentelijke schoolgebouwen, 
en machtiging was verleend voor de 
aanleg van de tramlijn naar Katwijk 

Links op de foto wethouder A. Juffer
mans, rechts, met ambtsketen, burge
meester J. G. M. van Griethuysen. Oe 

foto is genomen op het bordes van het 
gemeentehuis op 1 september 1919 
ter gelegenheid van het afscheid van 
wethouder A. Juffermans. 
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over Oegstgeester grondgebied , de 
Hofdijck was verhard, ja zelfs de hele 
route van Rijnsburg tot het Haag
sche Schouw met rijtuigen berijdbaar 
was gemaakt (en nog veel meer, 
waarvoor de lezer verwezen mag 
worden naar het artikel over de Dui
venvoordestraat in deze rubriek, Se 
jrg., no. 1, februari 1993), kreeg hij in 
de daarop volgende jaren als wet
houder uiteraard met nog veel meer 
ontwikkelingen te maken. Als be
langrijke fei ten uit die periode kunnen 
we noemen: 
- in 1897 werd het psychiatrisch zie
kenhuis Endegeest geopend, met als 
bijkomend gevolg dat de verlichting 
van de Morsch kon worden verbe
terd: Endegeest plaatste uit eigen 
middelen op de straatweg ter plaat
se vijf gaslantaarns (ongehoorde 
luxe!), waardoor de aanwezige petro
leumlantaarns vrij kwamen en elders 
in een al lang gevoelde behoefte 
konden voorzien. 
- in 1898 kocht de gemeente grond 
voor het stichten van een nieuw ge
meentehuis en in 1899 volgde de 
aanbesteding van de bouw. 
- in 1900 stierf burgemeester J.M. 
de Kempenaer, en werd de gemeen
tesecretaris J.G.M. van Griethuysen 
benoemd als zijn opvolger; tegelijk 
met zijn installatie op 28 februari 
1900 werd het nieuwe gemeentehuis 
aan het Wilhelminapark geopend. 
- in 1902 en latere jaren werd de 
Duinwaterleiding van Endegeest 
doorgetrokken naar het gemeente
huis, en geleidelijk verder Oegst
geest in; voordien moest men het 
doen met pomp- en putwater, waar
van de kwaliteit in grote delen van de 
gemeente veel te wensen overliet. 
- in 1905 en volgende jaren werd de 
gasverlichting geleidelijk over steeds 



grotere delen van Oegstgeest uitge
breid (voor de Kerkbuurt, omgeving 
Dorpstraat, werd het zomer 1911 
voor er enigszins acceptabele straat
verlichting kwam). 
- in 1906 kreeg Oegstgeest een 
postkantoor (aan het Wilhelminapark, 
nu kunstgalerie Seegers) evenals een 
hulptelefoonkantoor (waarbij we niet 
moeten denken aan iets als de Tele
fonische Hulpdienst, maar aan een 
kantoor van mindere rang, dat onder
geschikt is aan een hoofdkantoor). 
- in 1911 reed de eerste electrische 
tram van Leiden naar Katwijk, over 
de nieuwe baan die op de gedempte 
Zandsloot (Rijnsburgerweg, Leidse 
Straatweg, Geversstraat) was aange
legd. 
- in 1912 ging de electrische tram 
ook naar Noordwijk rijden. 
- in 1915 werd de buitenplaats Duin
zicht (bos Van Wijckerslooth) afge
broken en werd de tol bij het Haag
sche Schouw opgeheven. 
- in 1917 vestigde zich in Oegstgeest 
een Zendingsschool, die dus dit jaar 
zijn tachtigjarig bestaan mag vieren, 
maar helaas al snel daarna onze ge
meente zal gaan verlaten . 
- 1919 stond tenslotte, zoals gezegd, 
in het teken van de uitbreiding van 
het grondgebied van Leiden tot aan 
de Warmonderweg en het terrein van 
Endegeest. 
Juffermans, inmiddels tachtig jaar 
oud, keerde na de verkiezingen niet 
terug in de raad. Op 22 augustus 
nam hij afscheid, hoog geroemd om 
zijn lange staat van dienst. Hij ver
huisde van de T erweeweg naar Oran
jelaan 1, waar hij in huis kwam bij zijn 
neef C.J.P. Paardekoper. Hij stierf op 
20 april 1923 in Noordwijk, waarheen 
hij zes dagen tevoren was uitge
schreven. 
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Een nieuw stratenplan 
Het is nog aardig om te vermelden, 
dat de naam Juffermansstraat op de 
oudste kaarten van dit gebied nog 
niet wordt gevonden, hoewel althans 
een deel van de straat, tussen de 
Duivenvoordestraat en de Boon
straat, er al lag. Maar op die kaarten 
wordt dat aangeduid als Duivenvoor -
destraat. Deze begon aanvankelijk bij 
de Terweeweg, maar een straat ver
der dan tegenwoordig. Nu heet het 
daar Sportmanstraat . Dan met een 
knik naar rechts (nu het begin van de 
JuffermansstraatJ, een knik naar links 
(nu Duivenvoordestraat), om via wat 
nu Spaargarenstraat heet op de De 
Kempenaerstraat uit te komen. 
Toen het gedeelte wat nu Juffer
mansstraat heet werd doorgetrokken 
in noordelijke richting, tot aan de 
school, heette dat voorlopig even
eens Duivenvoordestraat. Deze werd 
vervolgens met een knik naar rechts 
richting Emmalaan geleid (nu is dat 
de Boonstraat). Het hele wegenplan 
rond het ASe-terrein werd dus, met 
andere woorden, gemakshalve als 
Duivenvoordestraat aangeduid. Ook 
over het voetbalveld was trouwens 
een stratenplan gelegd: in de Juffer
mansstraat is daarom (tegenover de 
Sportmanstraat) lange tijd nog een 
hiaat in de bebouwing vrijgehouden, 
waar men zjch een verbinding met 
de Spaargarenstraat had gedacht. 
Pas toen het hele stratenplan rond 
was, heeft men elke afzonderlijke 
straat zijn eigen naam gegeven, 
waarbij er dus een naar wethouder 
Juffermans is vernoemd. 

G. Schwencke 



Van woonhuis tol.. ... . 

Oegstgeest in heden en verleden 

Aflevering 16 

In aflevering 16 'Van woonhuis tot 
kijken wij naar de huizen die vroeger 
stonden aan de huidige Louise de 
Colignylaan; daar waar tegenwoordig 
het dagverblijf voor volwassen ver
stande�ijk gehandicapten 'Jottem' 
staat. In de negentiende eeuw, toen 
deze vijf huizen werden gebouwd, 
was de Louise de Colignylaan nag 
niet aangelegd, dit zou nog duren tot 
in de jaren dertig van de twintigste 
eeuw. Het adres van de vijf huizen 
luidde destijds Wijttenbachweg; in de 
volksmond stond dit gedeelte wel 

bekend onder de naam Achterweg. 
Tot de aanleg van de 'Oranjebuurt' 
waren deze huizen bijna het einde 
van het dorp. Voor de huizen lag de 

tuin van de bewoners, waar groenten 
en aardappelen voor eigen gebruik 
werden verbouwd. Er was ook een 
stuk grasland dat dienst deed als 

bleekveld. Daarbij hielden de bewo
ners varkens, geiten, kippen en konij
nen. Eén van de bewoners had zelfs 
een paard, dat in de winter in de 
schuur van de buurvrouw mocht 

Afb. 1 Wijttenbachweg, op de voor-
grond nr. 2, rechts nrs. 3 en 4 zichtbaar, 
links het bos van Wijckerslooth. Het witte 
bord biedt de grond te koop aan. 
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staan. Achter de huizen langs liep 

een sloot die in verbinding stond met 
de vijvers van Duinzicht. 
Wijttenbachweg 1 Vm 5 bestond uit 

een langgerekt pand (nummer 3, 4 en 
5), een uitbouw aan de achterzijde 
(nummer 1) en een losstaand huis (zie 
afbeelding 1, het kleine huisje op de 

voorgrond, dat nummer 2 was). 
Archiefonderzoek naar de bewoners
geschiedenis heeft ons deze keer he

laas niet ver terug in de tijd kunnen 
brengen. 
Oe vroegst bekende bewoner van 
Wijttenbachweg 1 is Johannes Petrus 
(Jan) van Leijden (geboren te Oegst
geest 1884). Jan van Leijden was wa

genmaker bij de gemeente. In 1 91 g 
trouwde hij in Oegstgeest met de uit 

Sassenheim afkomstige Jacoba Alida 
Hagervorst (geboren aldaar 1891 ). 
Het echtpaar kreeg vijf kinderen. Tot 

1939 woonde Jacobus Hagervorst bii 
hen in. Uit archiefonderzoek is geen 
directe verwantschap tussen A1ida 
van Leijden-Hogervorst en Jacobus 
Hagervorst gebleken. Jacobus Ho
gervorst verhuisde in 1939 naar num
mer 2, waar hij tot 1940 bleef wonen. 
Oe familie Van Leijden verhuisde in 
1954 naar de Curaçaostraat. 
Wijttenbachweg 2, het kleine los

staande huisje, kwam men binnen via 
de keuken. Aan de rechterkant be

vond zich de woonkamer met de 
bedstee voor de ouders. Oe zolder 
werd doorgaans gebruikt als slaapge

legenheid voor de kinderen. Het huis 
werd tot 1933 bewoond door de fa
milie Bakker. Petrus Joannes Jozep-



Afb. 2 Wijttenbachweg 5, met rechts de opkamer en uitbouw. 

hus Bakker (geboren te Oegstgeest in 
1903), werkzaam als veldarbeider, 
was gehuwd met Alida Petronella 
Schoonderwoerd (geboren te Al
kemade 1904). Het echtpaar ver
huisde in 1933 met hun vijf kinderen 
naar Wassenaar. Vervolgens werd 
het huis tot 1936 bewoond door Ja
cobus van Leeuwen . Laatste bewo
ner van het pand was de familie 
Wijsman. Marinus A. Wijsman was 
metselaar-opperman bij de firma 
Koordes. Gedurende één jaar woon
de Jacobus Hogervorst bij hen in. In 
de beginjaren van de oorlog bood 
het huis onderdak aan de RK Gid
sen, uit de St. Willibrordparochie (af
beelding 3). Zij ontmoetten elkaar 
hier in het geheim, nadat in april 
1941 , krachtens een verordening 
van de Reichskommissar, de pad
vindersorganisaties waren ontbon
den. Toen er in de oorlog een R.K. 

7 

parochierevue in het Patronaatsge
bouw werd opgevoerd ging één 
versje ongeveer als volgt: 
"De aalmoezenier van de gidsen is 
trots als een koning. 
Hij vond een clubhuis, dat is een 
vertoning. 
Hij zegt: 'Wilt U misschien onze villa 
eens zien ?' 
Het is een onbewoonbaar verklaar
de woning." 
Ná de oorlog werd het huisje ge
bruikt door de kabouters van de 
R.K. Gidsen groep. 
De vroegst bekende bewoner van 
Wijttenbachweg 3 is Gerardus Fran
ciscus van Leijden (geboren te 
Oegstgeest in 1890). Gerardus was 
een broer van voornoemde Jan van 
Leijden. Gerardus van Leijden was 
gehuwd met Adriana van Steijn (ge
boren te Oegstgeest in 1894). Het 
echtpaar kreeg negen kinderen. Van 



1934 tot 1937 woonde Theodorus 
van Steijn, de vader van Adriana, bij 
de familie in. In 1937 verhuisde de fa

milie naar Wijttenbachweg 5, dat veel 
groter was (afbeelding 2). Gerardus 
van Leijden was als knecht werkzaam 
bij boer Bremmer in de Leidse Hout. 
De boerderij van Bremmer is er nog 
steeds. Bremmer z' n vee weidde op 
de weilanden aan de Leidse Straat

weg. Ook heeft hij meegewerkt aan 
de aanleg van de grote weg van Den 
Haag naar Amsterdam. Van 1937 tot 

1954 bewoonde Martinus de Mooij 
met zijn vrouwen kinderen het huis. 
De Mooij was los werkman van be
roep. Ook de familie De Mooij had in
wonjng, en wel van oom Dirk Kaaij, 
een marktkoopman. 
Wijtlenbachweg 4 werd lange tijd be

woond door Paulus Petrus van den 
Berg (geboren te Oegstgeest in 1875), 
zijn echtgenote Elisabeth Maria Maat 

(geboren te Berkel in 1873) en hun 

kinderen. Van den Berg ver-diende de 
kost als bloemistknecht. In 1931 ver
huisde het gezin naar de Haarlemmer
trekvaart . Daarna werd het huis be
woond door de weduwe A. Hartman
Zoet, die in 1940 overleed. Haar on

gehuwde dochter Jacoba bleef nog 
tot 1945 in het huis wonen. Vervol
gens werd het huis gedurende enkele 
maanden bewoond door achtereen
volgens Gernt Nagtegaal en Jacobus 
van Leeuwen. 
Wijtlenbachweg 5 was het grootste 

huis. Het had behawe een woonkamer 
met bedstee, een opkamer met bed
stee en een uitbouw aan de achterzij
de (zie afbeelding 2). De vroegst be
kende bewoner was Wilhelmus de 
Ruiter (geboren te Oegstgeest in 

1897). Hij trouwde in 1922 in Valken
burg met Heintje Jansen (geboren te 
Zevenhoven in 1901). Het echtpaar 
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Afb. 3 1942, een aantal meisjes van 
de R.K. Gidsen groep voor hun club
huis aan de Wijttenbachweg. 

De Ruiter kreeg een zoon en een 
dochter. In 1937 verhuisde de familie 
naar de Vinkenweg. Nadien werd het 
huis bewoond door de voornoemde 
familie G. van Leijden (zie Wijttenbach
weg 3). In december 1953 verhuisden 

zij naar de Celebesstraat. 
Hoewel de woningen in december 
1936 al onbewoonbaar werden ver
klaard bleven een aantal nog tot 1954 
bewoond. In dat jaar werden de hui
zen gesloopt. Op dezelfde plaats ver

rees een speciaal door architect Jan 
Piet K100s voor het Montessori-onder
wijs ontworpen schoolgebouw. Deze 

Haarlemse architect had al in 1940 
een ontwerp gemaakt voor een open
lucht -Montessorischool in Oegst
geest. Vanwege de Tweede Wereld

oorlog werden de plannen uitgesteld 
en in 1954 kwam Kloos met een ge
heel nieuw ontwerp; hierin is rekening 



gehouden met de gewijzigde omstan
digheden en inzichten. Sinds 1979 
doet het gebouw dienst als dagver

blijf voor volwassen verstandelijk 
gehandicapten, en draagt de naam 
'Jottem' (afbeelding 4). Vandaag de 
dag wil er wel weer eens een geit in 
de voortuin grazen! 

Maria Fehmers-Schlatmann 
Ineke Oele-Kap 

Bronnen: 
Gemeente-archief Oegstgeest 
dhr. T.J.V. Wijsman, Leiden 
Mw. ThW. Zwetsloot-van Leijden, 
Rijpwetering 

Afb. 4 Huidige situatie 
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Herkomst foto's: 

afb. 1 :archief Vereniging Oud Oegst
geest 
afb.2:archief Vereniging Oud Oegst
geest 
afb.3:Mevr. A. Pitlo-Lekanne de 
Prez, Amstelveen 
afb.4:archief Vereniging Oud Oegst
geest, fotograaf Ineke Oele-Kap 



Uit het foto-album van ... 

De Vereniging Oud Oegstgeest 

Op deze luchtfoto zien we de Groene- of Willibrordkerk en de kosterswoning , 
zoals deze erbij stonden vóór de aanleg van woonwijk 'Haaswijk' , omgeven door 
bloembollenvelden. Duidelijk zichtbaar is de weelderige klimop waarmee de kerk 
was begroeid, en waaraan de populaire benaming Groenekerk is ontleend. 

Uit de Notulen van de Oegstgeester raadsvergadering van 12 september 1930: 

De Voorzitter deelt mede dat de Heer H.W. Rübenkamp aan de gemeente ten 
geschenke heeft aangeboden twee zwanen, verblijvende in de vijver van het 
Oranjepark, 
Het geschenk wordt onder dank aanvaard. 
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Leidse stations in Oegstgeest 

Nadat op 20 september 1839 de 
treinverbinding tussen Amsterdam en 
Haarlem tot stand kwam, deed 1 au
gustus 1842 de eerste trein uit Haar
lem Leiden aan, of eigenlijk Oegst
geest, want het eerste Leidse spoor
wegstation lag in Oegstgeest midden 
in de landerijen. 
Het "Provisionele Station buiten de 
Marepoort" werd als eerste station 
op 17 augustus 1842 geopend. Het 
houten gebouwtje lag ongeveer ter 
hoogte van de voormalige vuilver -
branding. Omdat de heer P. A. 
Bronsgeest, die twee houtzaagmo
lens aan de Haarlemmertrekvaart 
had, pas in de winter van 1843 zijn 
grond voor de spoorwegaanleg ver
kocht kon op 1 juni 1843 de verbin
ding met het definitieve station tot 
stand komen. Eén van de molens 
werd voor de spooraanleg afgebro
ken. De overgebleven molen is molen 
"De Herder" . 
Dit tweede (definitieve) station werd 
gebouwd ongeveer op de plaats waar 

zich tegenwoordig het busstation be
vindt, dat toen nog tot Oegstgeest 
behoorde. Wanneer de koningin, die 
vaak per spoor reisde, dit station aan
deed, werd zij ontvangen door de 
burgemeester van Oegstgeest. Het 
voormalige Terweeplein aan de ach
terzijde van het huidige station herin
nerde nog aan een Oegstgeester bur
gemeester. Pas in 1896 werd dit deel 
van Oegstgeest bii Leiden gevoegd. 
Het bakstenen station, naar ontwerp 
van C. Oudshoorn bestond uit een 
vooruitspringend hoofdgebouwen 
twee vleugels. In de rechtervleugel 
waren het goederenkantoor en de 
wachtkamer derde klasse onderge
bracht. Links woonde de stations-
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chef en er was de wachtkamer voor 
de eerste en tweede klasse gesitu
eerd. Het station werd op 14 juni 
1843 plechtig ingewiid. Een dag later 
startte de nieuwe dienstregeling en 

,,' ." 

reden de Leidenaren voor het eerst in 
een half uur naar Haarlem. Het was 
een revolutionaire vooruitgang . De di
ligence deed immers vier uur over 
dezelfde afstand, om niet te spreken 
over de trekschuit die nog langer on
derweg was. Niet alleen hebben de 
spoorwegen de functie van trekschuit 
en diligence overgenomen, zij heb
ben ook, vooral vanaf 1870, nieuw 
vervoer geschapen. 
Leiden was na Amsterdam en Haar-
1em de derde stad in Nederland met 
een spoorwegaansluiting. Dit was 
niet in de eerste plaats te danken aan 
het belang van de stad zelf, maar 
vooral aan de zeer gunstige ligging 
ten opzichte van belangrijke steden. 
De spoorweg van Amsterdam naar 
Den Haag en Rotterdam volgde na-



melijk hetzelfde traject als de oude 
land- en waterwegen. Haarlem en 
Leiden lagen toen langs deze be
langrijke verbindingswegen en wer
den dus min of meer automatisch 

aangesloten. Bij de aanleg van de 
eerste spoorlijnen was de Haarlem
mermeer nog niet ingepolderd, zo
dat het niet mogelijk was een korte
re route te kiezen. De inpoldering 
van de Haarlemmermeer begon in 
1840. Warmond, Voorhout en Hil
legom kregen aan de "Oude Lijn" 
ook een eigen station. 
Tegelijk met de aanleg van de lijn 
Leiden - Haarlem werd het spoor 
doorgetrokken naar Den Haag. 

Door de enorme groei van het aan
tal treinreizigers werd het spoor net, 
vooral in de periode 1860-1880, 
snel uitgebreid. De belangrijkste 
spoorlijnen werden geëxploiteerd 
door de Hollandse (Ijzeren) Spoor
weg Maatschappij (HSM) en de Ne-
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derlandse Rhijnspoorwegmaat
schappij (NRS). De eerste met 86 
kilometer en de tweede met 169 ki
lometer spoorlijn. Na 1860 werden 
de ontbrekende hoofdlijnen aange-

legd door de staat. In 1863 werd 
daartoe de Maatschappij tot Exploi
tatie van Staatsspoorwegen (SS) 
opgericht. 

Een rechtstreekse treinverbinding 
van Leiden met het Oosten van het 
land zou pas jaren later gerealiseerd 
worden. Na meer dan twintig jaar 
van discussies en afgeketste plan
nen werd in 1878 de lijn Leiden -
Woerden (NRS) geopend en daar
mee was de verbinding met Utrecht 
tot stand gebracht. De lijn naar 
Utrecht eindigde toen evenals te
genwoordig in Leiden als kop spoor. 
Leiden had naast station Lammen
schans ook nog een station Hee
rensingel, het beginpunt van de 
Haarlemmermeerlijn naar Hoofd-



dorp en Aalsmeer. Deze lijn, welke 
van 1912-1936 in gebruik is ge
weest, diende vooral voor vervoer 
van landbouwproducten. Het sta
tion Heerensingel was het enige 
station dat de bekende architect K. 
P. de Bazel ooit bouwde. 

Om het grote aantal stations dat 
nodig was in korte tijd op verschil
lende plaatsen te kunnen bouwen 
nam de afdeling Waterstaat van het 
ministerie van Binnenlandse Zaken, 
die belast was met de uitvoering, 
een onder andere in Frankrijk be
proefde methode over: er werd vol
gens standaardontwerpen ge
bouwd. Deze standaardisatie gold 
ook voor andere overheidsgebou
wen. De stationsontwerpen ver
toonden onderling een zekere over
eenkomst. Voor de stations werd 
een indeling in vijf klassen gemaakt. 
De zogenaamde Waterstaatssta
tions werden van 1860 tot 1880 sa
men-gesteld uit in grootte en aantal 
variërende standaard bouwelemen
ten, die symmetrisch werden ge-
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rangschikt rond het centrale hoofd
gebouw. De standaardtypes werden 
aanvankelijk strikt toegepast. Na 
1880 kwam er meer variatie, vooral 
bij de grotere stations zoals ook in 
Leiden. 

De spoorwegen hadden de produc
tieslag gewonnen en het aantal rei
zjgers groeide snel. Het publiek was 
vertrouwd geraakt met het ijzeren 
monster. Het Leidse station werd al 
gauw te klein , mede door opening 
van de lijn naar Woerden. Het twee
de station deed slechts 37 jaar 
dienst. In 1879 werd een ontwerp 
voor een groter station gemaakt 
door architect D. A. N. Margadant 
van de HSM, die ook het station 
Hollands Spoor in Den Haag ont
wierp en circa twintig jaar later in 
Jugendstil, het Haarlemse station. 
Het statige nieuwe station, gelegen 
op dezelfde plaats als het tweede, 
werd 1 juni 1880 in gebruik geno
men. 
Het station was in classicistische 
stijl opgetrokken , waarbij de rond-



Perronzijde van station van architect D.A.N. Margadant. 

bogen boven ramen en deuren als 
meest markante elementen naar voren 
sprongen. Leiden, of eigenlijk Oegst
geest, had de primeur van een grote 
ontvangsthal, die de lengte, breedte en 
hoogte van het gehele middendeel be
sloeg. In de wachtkamer van de eerste 
en tweede klas van het ruimere station 
kon de reiziger nu aan keurige tafeltjes 
wachten op de komst van de stoom
trein. Het wachtlokaal derde klas was 
heel wat soberder ingericht met ban
ken en in het midden een kolenkachel. 
Het aantal treinen werd nu fors uitge
breid. In 1889 reden er negentien trei
nen per dag op de "Oude Ujn" in beide 
richtingen en vijf treinen van en naar 
Utrecht. 

In de jaren 1870-1880 evalueerde het 
beeld van het station van een omheind 
"bedrijfsterrein" (emplacement) tot een 
fenomeen dat met onder andere 
schouwburg en dierentuin tot de kris
tallisatiepunten behoorde van de ne
gentiende eeuwse burgerlijke cultuur in 
de steden. Begin twintigste eeuw 
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kwam de stationstoren met uurwerk als 
blikvanger steeds meer in zwang. Het 
station fungeerde als entree van de 
stad. 
De sITuering van een station werd be
paald door de positie van de stad ten 
opzichte van de spoorweg en de vorm 
van de stad. Leiden was zoals de 
meeste Hollandse steden nog een ves
tingstad, maar had niet de status als 
zodanig, zoals verscheidene andere 
steden, waardoor hier niet gold dat een 
zone van enkele honderden meters 
rond de wallen (het schootsveld) vrij ge
houden moest worden. 
Bij de aanleg van de spoorlijn kwann 
het station buiten de verdedigingslinie 
van wallen en singels te liggen. Aldus 
ontstond een spoorlijn die een raaklijn 
vormde aan de singels. Het station 
kwann op het theoretische raakpunt te 
liggen, zo dicht mogelijk bij de singel
rand, zo ook in Leiden. 
De spoorlijn lag niet hoog zoals nu, 
maar op het maaiveld. Er waren dus 
geen ,,;aducten, maar gelijk'-'oerse be
waakte spoorwegovergangen met 



spoorbomen. De verhoging van de 
spoorlijn kwam pas in de jaren 1950 tot 
stand. 
In de eerste twee decennia van deze 
eeuw verliepen de ontwikkelingen rond 
het station snel, waardoor de bebou
wing en inrichting van de stationsom
geving steeds rommeliger werd. Het 
goederenemplacement lag deels op 
het stationsplein, waar ook de goede
renloods van de spoorwegen, een hele 
reeks arbeidershuisjes en het NZHTM
tramstationnetje stonden. De tramsteI
len stonden er ook opgesteld. Op de 
hoek van de stationsweg verrees de 
vierkante toren van de Leidsche Duin
water Maatschappij samen met nog 
enkele bedrijfsgebouwtjes. Ook het 
verkeer verliep er chaotisch onder an
dere doordat de spoorbomen bij de 
Rijnsburgerweg steeds vaker gesloten 
waren, en waar ook de gele en blauwe 
tram de sporen op straatniveau kruis
ten. Daar het station door de toegeno-

Station met blauwe tram nov. 1961. 

men reizigersstroom te klein was voor 
zijn functie werd het tijd voor de recon
structie van de stationsomgeving. AI in 
1920 vond de gemeente Leiden dat er 
een oplossing moest komen voor de 
verkeers- en bebouwingsstructuur. 
Het geallieerde bombardement van 11 
december 1944 op de stationswijk, 
waarbij negentien mensen omkwamen 
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en er 38 gewond raakten, maakte re
constructieplannen na de oorlog een
voudiger. Na de Tweede Wereldoorlog 
werd in wederopbouwplannen, evenals 
elders, gebnuik gemaakt van de om
standigheden om bestaande knelpun
ten op te lossen. In 1943 waren alle 
betrokken partijen het al met elkaar 
eens dat, om de verkeersproblemen 
op te lossen, de spoorbean omhoog 
moest. Leiden dankt aan zo'n integraal 
wederopbouwplan zijn vierde station. In 
1949 was het zover. De spoorhaven 
werd gedempt en het goederenem
placement verhuisde naar het terrein 
aan de Haagweg, zodat nuimte ont
stond voor een nieuw station met sta
tionsplein ten noorden van het be
staande station. Het nieuwe station 
werd in 1949 ontworpen door NS-ar
chitect ir. H. G. J. Schelling, een van de 
belangrijkste stationsarchitecten (sa
men met ir. S. van Ravesteyn) in de na
oorlogse tijd. Zij ontwierpen oorspron
kelijk in de geest van de Nieuwe Zake
lijkheid, maar in latere ontwerpen neig
den zij naar compromissen met de tra
ditie, zoals in Leiden. Schelling werd 
geïnspireerd door de moderne classi
cistische betonarchitectuur van de 
Franse architect Auguste Perret. 
Door de fijne betonbouw werden hoge 
eisen aan het beton gesteld, waardoor 
men overging op prefab-beton, dat 
weer strakke maatvoering vereiste. De 
moduul en het gebruik van gecanne
leerde zuilen en pergola's gaf het Leid
se station een streng classicistisch ui
terlijk, hetgeen nog versterkt werd door 
de symmetrische opbouw. In deze op
zet was elk bouwdeel een bredere en 
hogere voortzetting van het voorgaan
de. De overkapping was nu een logisch 
vervolg op het ontvangstgebouw ge
worden. 
De bezuinigingen in de naoorlogse pe-



riode maakte dat bij nieuwe stations de 
overkapping van sporen en perrons 
vereenvoudigd werd tot luifels boven 
de perrons. In Leiden werd echter wel 
een overkapping gerealiseerd die de 
suggestie van ruimte wekte. Vanwege 
bezuiniging en materiaalschaarste werd 
de overkapping uit geprefabriceerde 
overtollige militaire "Bailey"-brugdelen 
samengesteld. Een fraaie transparante 
toren diende als blikvanger. 
Het Leidse station was verwant aan die 
van Arnhem, Hengelo, Zutphen en En
schede, welke eveneens door Schel
ling waren ontworpen. In 1953 reed de 
eerste trein over het verhoogde spoor. 

kaartenkantoor, hal en rijwielstalling. 
Het vijfde station, ontworpen door ir. H. 
Reijnders van Holland Railconsult, is 
over het oude, in gebruik blijvende sta
tion, heen gebouwd, hetgeen gedunde 
technische hoogstandjes nooozal<elijk 
maakte. Zo werden zogenaamde trog
liggers terzijde gestort en later onder de 
in in gebruik zijnde sporen geschoven. 
Uitgangspunten voor het nieuwe sta
tion waren: goede toegankelijkheid, 
dus geen opstapjes, meer commercie 
en een grote mate van transparantie, 
waardoor het station licht en veilig zou 
overkomen. Hiertoe werd veel glas met 
staal gebruikt om zoveel mogelijk dag-

Station Leiden in 1980 van architect ir H. G.J. Schefling. 

Het station was tegelijk met de voltooi
de verhoging van het spoor gereed. De 
opheffing van het verkeersknelpunt bij 
de overweg in de Rijnsburgerweg werd 
27 mei 1955 geVlerd met de opening 
van het Rijnsburgerviaduct. 
De explosieve groei van het reizigers
verkeer in de jaren zeventig en tachtig 
maakte amper veertig jaar later een rui
mer station noodzakelijk. In Leiden was 
alles te klein geworden zoals plaats-
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licht naar binnen te halen. De transpa
rante overkapping rust middels een 
"Delta" -ligger, als ruggengraat van het 
gebouw, op de voorgevel en drie 
steunpunten, die tevens als liftschach
ten worden gebruikt. Aan het einde van 
de "Delta"-ligger zijn aan de voor- en 
achterzijde twee van de vier oude to
renklokken herplaatst. 
Het station heeft, evenals het door 
Reijnders ontworpen Sloterdijkstation in 



Amsterdam, een "High Tech" u"stra
ling, functionaliteit die voor zichzelf 
spreekt. Op 6 mei 1996 is het station 
officieel geopend door minister me
vrouw A. Jorritsma. Het Leidse station 
is wat het aantal in- en uitstappers be
treft het ,"jfde station van Nederland. 
Overheden en projectontwikkelaars 
hadden begin jaren negentig de sta
tionsomgelAng als interessante omge
ving ontdekt. Daar zou intensieve be
bouwing voor velerlei doeleinden kun
nen komen. Het bleek mogelijk stations 
te integreren met commerciële-, recre
atieve- en culturele projecten, in tegen
stelling tot de jaren veertig en ,"jftig, 
toen het naoot1ogse station ontworpen 
werd. Toen werden voorzieningen als 
restauratie tot een minimum beperkt. 
Het stationsplein zal totaal herin gericht 
worden. Door de gemeente Leiden, 
NS, busondernemingen en het Acade
misch Ziekenhuis (AlL) is stedenbouw
kundige P. Kilsdonk voor de vormge
ving aangetrokken, die ook de stations
pleinen van Almere en Lelystad heeft 
ontworpen. Het doorgaande verkeer 

zal in een dubbele tunnel onder het 
stationsplein door geleid worden. Er 
komt een nieuw busstation en een 
fiets- en bustunnel (Terweetunnel, ge
noemd naar een Oegstgeester burge
meester) van de voor- naar de achter
zijde van het station. Ook aan de ach
terzijde komt een plein. 
VOO<jaar 1997 zullen Terweetunnel en 
autotunnel gereed komen. Medio 1996 
zal het autovrije stationsplein in gebruik 
genomen worden. De ontwikkelingen 
aan de achterzijde van het station waar 
het Mediapark moet komen met het 
AlL gelieerde bedrijven is nog niet af
gerond. 

Wil Berting 

Bronnen: 
Gemeente-archief Oegstgeest 
P. Saai en F. Spangenberg , Kijk op 
stations, Amsterdam 1983 
Het spoor, 150 jaar spoorwegen in 
Nederland, Amsterdam 1 989 
Brochure: De snelle groei van het 
Leidse station , 1995 

Maquette van het nieuwe station van architect ir H. Reijnders. 
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Uit het archief gelicht 

J . J. Vriend, Nieuwe Architectuur, 

Bussum 1957 

In het oud-archief van de gemeente 
Oegstgeest bevinden zich ook enke
le stukken ,die betrekking hebben 
op 'bekende Nederlanders'. Eén van 
de bekendste inwoners van Oe9st-

... ~" •• :h".'''' ('I ..... , .. 
• r<>lhS .. pr·N ................... .... ., 

'.''''MM O .. m . u.t .... 

geest was Herman Boerhaav8. 
Boerhaave werd op 31 december 
1668 te Voorhout geboren als zoon 
van een dominee. Hij hield zich in
tensief met verschillende weten

schappen bezig, zoals geneeskun
de, theologie, wiskunde, scheikun
de en plantkunde. Op het hoogte
punt van zijn wetenschappelijke 
loopbaan bekleedde hij drie hoogle
raarschappen tegelijk aan de Leidse 
universiteit. Het onderwijs aan de 

medische faculteit werd vooral door 
hem bepaald. 
In 1724 kocht Boerhaave het kas
teel Oud-Poelgeest in Oegstgeest, 
dat na zijn dood in 1738 vererfde op 
zijn dochter Johanna Maria. 
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In het archief bevindt zich een door 
Boerhaave geschreven brief. Hij had 
namelijk laten aanplakken dat er 
hout te koop zou zijn op de eigen 
laan voor Oud-Poelgeest, waarmee 
de Warmonderweg bedoeld werd. 
Het dorpsbestuur vatte de term "ei
gen laan" hoog op; de laan was im
mers een "gemeene weg". 
Boerhaave moest daarom schrifte
lijk verklaren, dat hij er niets ver
keerds mee had bedoeld en dat hij 
niemand had willen benadelen. 

Ik ondergeschreeve Herman Boer
haave geeve te kennen bij desen , 
dat mij berigt is, dat de schout , am
bagtsbewaarders en kroosheem
raaden van Oestgeest en Poelgeest 
speculatie hebben gemaakt op de 
bewoording geëxpresseerd in billiet
ten gedrukt te Leyden bij Pieter van 
der Aa, ordinaris stadsdrukker, en 
op verscheyde plaatsen aangeplakt, 
waarin staat, dat op donderdag de 
6 januari us 1729 te koop sijn tot 
Poelgeest op de eyge laan voor de 
hovstede Oud Poelgeest, omtrent 
250 uytgeroeyde willige boomen, 
midsgaders een partij uytgeroeyd 
eIsen hout en een partij takken, alle 
leggende op de eyge laan van de 
hovstad Oud Poelgeest: 
en dat de voorschreeve schout, am
bagtsbewaarders en kroosheem
raaden in die gedagten sijn, dat ik 
ondergeschreeve door de voor
schreeve woorden van eygen laan 
heb willen te kennen geeven, dat de 
weg, genaamd de Warmonderweg , 
geleegen ten westen van de voor
schreeve hovstad, en waarop de 
voorschreeve boomen en takken 
hebben geleegen en op de voor-



schreeve 6 januari us geveyld en 
verkoft sijn, soude geen gemeene 
weg sijn, soo, dat ik soude vermo
gen deselve af te sluyten of de pas
sagie te belemmeren; 
soa declareer ik ondergeschreeve 
bij dese uyt eyge, vrije beweeging, 
dat ik de voorschreeve woorden 
van eygen laan in de voorschreeve 
billietten heb doen stellen alleen om 
te beter te designeeren en aan te 
wijsen de plaats, alwaar die uytge-

roeyde boomen en takken door de 
gegaadingden te vinden souden 
sijn, sonder eenigsins daardoor 
imand eenig praejudicie (= nadeel) 
te hebben willen geeven of eenig 
regt heb willen beneemen. 
Actum in Leyden den 14 junius 
1729, 

Herman Boerhaave. 

Carla de Glopper- Zuijderland 

6lp Ql)Quhttball ben 6. SlanuanUll r 7'9. 

T E KOOP tot POELGEEST , 
Op de cy~en Loon voor de Hovllede 

O UD PO ELGE EST, 
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WILLIGE BOOMEN, 
bequaam tOl \\lerhboutl 

.lll!!itPllaberp een panp upIlleroepb 
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Hoge heren en de kerk van Oegstgeest in de 17e en 18e eeuw " 

Burgemeesters en Regeerders der 
Stad Leiden 
1615: de stad Leiden koopt de 

rechten van de Vrije heerlijkheden 
van Oestgeest en Poelgeest, die tot 
dan toe berustten bij de burggraaf 

van Leiden, Lamoral prins van Ug
ne, baron van Wassenaer. 
Vanaf dat moment hadden de Bur
gemeesters en Regeerders der Stad 

Leiden het voor het zeggen in 
Oegstgeest. Ook de kerk kon geen 
predikant beroepen, geen koster of 

voorlezer benoemen, geen lening 
sluiten en geen landerijen te gelde 
maken, zonder hun toestemming. 
Totdat in 1795 (officieel in 1798) de 

heerlijke rechten werden afgeschaft 
en de bewoners zelf het recht in 
handen namen. 
Anderzijds kenden deze Heren van 

Oestgeest ook wel degelijk hun ver

plichtingen tegenover de Oe95t
geester dorpsgemeenschap. Dat 
zien we bijvoorbeeld ter gelegen
heid van de herbouw van de kerk in 

1662. Niet alleen waren de burge
meesters Meerman en Van Sanen 
en de secretaris Hoogeveen per

soonlijk bereid om leningen te ver
strekken van 1600 gulden elk, te
gen de gebruikelijke rente van 4 % 
's jaars, maar ook schonken zij te
zamen het grote raam in de gevel 
van het koor en droegen zij namens 
de stad een bedrag van "tien hon

dert guldens" bij in de herbouwkos
ten. Ook in dit opzicht maakten zij 
dus hun functie van Ambachtsheren 

zeker waar! 

De Heer van Matenesse 
Maar Oegstgeest kende meer hoge 
heren. Zo woonde hier de Heer van 
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Matenesse. Omstreeks 1650 sticht
te Johan van Matenesse zijn buiten
plaats Haaswijk aan de Rijnsburgse 

Vliet. 2) In 1653 is hij gestorven, 
spoedig gevolgd door zijn zoon 
Adriaan en zijn dochters Walburga 

en Odilia. Als erfgenaam bleef ten 
slotte over het jongste zoontje Gijs
bert. Hij woonde bij zijn voogden op 

Huis ter Does in Leiderdorp, maar 
dat was geen belemmering om in 
1662 ook op hem een beroep te 

doen in verband met de herbouw 
van de Oegstgeester kerk. Op 6 no
vember van dat jaar, vermeldt de 
historie, vervoegde de secretaris 
van het Oegstgeester Ambacht, 

Claes Verruyt, zich op het Huis ter 
Does om "van de Heeren Voochden 
van den Edelen Heer Mathenes 

mede een liberale gifte te versouc

ken". Zij moesten daar eerst nog 
even over nadenken. Drie weken la
ter maakte hij opnieuw de tocht 
naar Huis ter Does, en hij kwam niet 

met lege handen terug, want in de 
lijst van "vrijwillige gedaene giften ft 

treffen we aan: 
"van de Hooch Edele Heere van 

Mathenesse, Riviere, Souteveen , 
etc., in de tweede gevel van 't 
kruys ------- een glas." 

Jonker Gijsbert tekende dus in voor 
een van de hoge ramen van het 
dwarsschip van de kerk, pendant 

van het raam dat Dijkgraaf en 
Hoogheemraden van Rijnland 
schonken voor de tegenoverliggen

de gevel. 

De Heer van Houdringe 

Een andere heer die bij de herbouw 
van de kerk een rol speelde was de 
Heer van Houdringe, Johan Ma-



muchet. In 1634 kocht hij een wo

ning met 3 ha grond tussen de Pas
toorswetering en de Heereweg. Op 
deze grond bouwde hij een kasteel
achtig huis, dat hij De Grunerie 

noemde, naar voormalig familiebezit 
in Henegouwen. :!) Hij trouwde met 
Margaretha Pellecorne, Vrouwe van 
Lauwerecht, die van 1663 tot haar 
dood in 1666 eigenares was van de 

herberg D'Oliphant, staande tegen

over De Grunerie (ongeveer op het 
punt waar nu de Wyttenbachweg 
overgaat in de Dorpsstraat). 

Ook deze familie werd benaderd 
voor een bijdrage aan de herbouw 
van de kerk. En ook zij voelden wel 
voor Meen glas in 't kruysM. Pro

bleem! Want "het kruys" had tenslot
te maar twee gevels. Eén was er al 
vergeven aan het Hoogheemraad

schap en één hoopte men van de 
Heer van Matenesse te krijgen, had 
die op dat moment nog niet beslist. 

Burgemeesters hielden daarom bij 
het aanvaarden van de schenking 
nog even een slag om de arm: 
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NOp den 17 Novembris van den jae

re 1662 hebben Burgemeesters 
en Regierders der Stadt Leyden 
toegestaen dat het glas 't welck 
den Heere van Houdringen pre
senteert te vereeren in de kercke 

van 08st98est, sal werden ge
placeert in het kruys, ten waere 
den Heere van MatheneSS8, de
welcke tot gelijcke vereeringe van 

een glas sal werden versacht, 't 
selve presenteerdeM 

Itenzij dus de Heer van Matenes

se het zou aanbieden]. 
Welnu , we zagen het al , dat gebeur
de' In dat geval, besloten de Burge

meesters, zou de Heer van Hou
dringe mogen kiezen uit de ramen 
van het koor. Maar, om welke reden 

dan ook, de Heer en Vrouwe van 
Houdringe kozen ervoor, in plaats 
daarvan aan de kerk "te vereeren de 
predickstoel M

• Geen ramen dus, 

maar de preekstoel die nog altijd de 
Groene of Willibrordkerk siert. De 
familiewapens van gever en geefster 
zijn op heel bescheiden wijze in het 



houtwerk uitgesneden; zo beschei
den dat weinig kerkgangers ze ooit 
hebben gezien, en dat het zelfs niet 
is opgevallen aan de samenstellers 
van een boek waarin al de wapens 
zijn gecatalogiseerd die in de kerken 
van Zuid-Holland op wapenborden, 
meubilair, ramen en grafstenen zijn 
te vinden. 
Toch kreeg ook het koor van de 
kerk nog "een glas" van De Grune
rie, namelijk van zoon Jan Frederik 
Mamuchet, die later eigenaar van 
het kasteeltje is geworden. 
Trouwens, over giften van De Gru
nerie gesproken, - in 1687 overleed 
te Amsterdam de koopman Johan
nes Fouwler, die bij testament een 
legaat bleek te hebben toegekend 
aan de Diakonie-armen van Oegst
geest: een bedrag van 500 gulden. 
Een niet gering bedrag in een tijd 
waarin een arbeider 1 gulden per 
dag verdiende en de predikant 175 
gulden per jaar kreeg (plus vrij wo
nen en mest voor de moestuin). 
Vanwaar deze vrijgevigheid van een 
Amsterdamse koopman? De overle
dene bleek een oom te zijn van de 
Vrouwe van Houdringe en Lauwe
recht. Als zodanig zal hij wellicht 
meer dan eens op De Grunerie te 
gast zijn geweest. 

De Heer Sohier de Vermandois 
Oud-Poelgeest bestond in het mid
den van de 17e eeuw alleen als 
grondbezit, met wat resten van een 
vroeger (middeleeuws) kasteel. In 
1644 was het in handen gekomen 
van de Heer Constant in Sohier de 
Vermandois, zoon van een uitgewe
ken edelman uit Picardië in noord
west-Frankrijk die zich als Hugenoot 
had gevestigd in Amsterdam, waar 
hij goede zaken deed. Zijn in de 
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koophandel vergaarde kapitaal had 
hij nagelaten hij aan zijn zoon, met 
de opdracht er de oude luister van 
de familie mee te herstellen. Con
stantin deed zoals zijn vader ge
vraagd had: zo kocht hij de am
bachtsheerlijkheid Warmenhuizen en 
ook het landgoed Oud-Poelgeest, 
waar hij een nieuw familiekasteel wil
de laten bouwen. Bij deze koop wa
ren de heerlijke rechten van Poel
geest natuurlijk niet inbegrepen (die 
waren in de Middeleeuwen al ver
enigd met die van Oestgeest, en in
middels verkocht aan de stad Lei
den). Toch voelden de Sohiers zich 
een beetje als Heren van Poelgeest. 
En bij de oude luister van hun ge
slacht behoorde in ieder geval ook 
het bezit van een luisterrijk familiegraf 
in de plaatselijke kerk. Op 24 maart 
1664 verschenen dan ook voor 
schout en schepenen van Oegst
geest de kerkmeesters Pieter Leeu
werckenvelt en Cornelis Hoge
morsch met notaris Berendrecht uit 
Leiden, de laatste als gemachtigde 
van "den Hooch Edelen Welgebooren 
Heere Constantin Sohier de Verman
dois, Baron des Heiligen Roomschen 
Rijcxs [d.i. van het Duitse Keizerrijk], 
Ridder, Heer van Warmenhuysen en 
Crabbendam, Oud-Poelgeest, etc.", 
om officieel te laten beschrijven dat 
de familie Sohier de beschikking 
kreeg over de vroegere kapel naast 
de toren van de kerk "tot een Capel 
ende Begraefenisplaets". Als tegen
prestatie "alsmede tot den opbouw 
van de gemelde kercke" beloofde de 
familie een gift te zullen doen, waar
van de hoogte werd overgelaten aan 
de goede trouw van Zijne Hoogede
le. Het werd het "met wagenschot 
becleden ende beschieten" van het 
plafond van de kerk, waarmee (zoals 



de kerkmeesters optekenden in het 

rekeningen boek) "de gedaene toe 4 

zegginge van opgemelte Heere li 4 

beralicken voldaen" was. 

De bewoners van Endegeest 
In het verslag van de rondgang om 
giften in te zamelen voor de her 4 

bouw van de kerk van Oegstgeest 
in 1662 missen we het resultaat van 
een bezoek aan de bewoners van 

kasteel Endegeest. Dit zal wel sa· 
menhangen met het feit dat de ei· 
genaren van Endegeest (de familie 

Van Ryt), in tegenstelling tot de ove
rige hoge heren op de diverse kas· 
telen en buitenplaatsen van ons 
dorp, rooms katholiek waren. 

Daarin kwam verandering toen de 
laatste Van Ryt het landgoed in 
1744 naliet aan haar echtgenoot, de 

graaf van Gronsfeld . Drie jaar later 
hertrouwde deze met een dochter 

van de regerende graaf van Bent
heimA) Tot hun gezin behoorde ook 
de zuster van de kasteelvrouwe, 

Jvr. Amalia Isabella Sydonia gravin 
van Bentheim , Steinfurt, etc. etc. 
Toen deze in 1750 in het huwelijk 

trad met "Zijne Hoogh Rijcks Graef
felijcke Excellentie de Heer Grave 
Maurits Cazemir Grave tot Bent· 
heim Tecklenborg, Steinfurt & Lim

burg, Heere tot Rheden , Weeveling
hoven, Alpen & Helfenstein, etc. 
etc.", werd dat huwelijk voltrokken 

op het kasteel Endegeest, en wel in 
tegenwoordigheid van de kerken· 
raad van de Hervormde gemeente. 

In zijn artikel over het kasteel Ende· 
geest5) schildert w.J.J.C. Bijleveld 
hoe de familie van Gronsfeld·van 

Bentheim met gevolg des zondags 
de hele zuidelijke vleugel van het 
dwarsschip van de Groene kerk vul· 

de, met tegenover zich in de noor· 
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delijke vleugel het veel kleinere ge

zelschap van Oud-Poelgeest, de fa
milie de Thoms met gevolg. Wat 
zullen die de Thoms'en , die ook een 
grafelijke titel voerden, maar met 

twijfelachtig recht , hun best hebben 
gedaan om in pracht en praal op te 
bieden tegen de Endegeestenaren! 

In ieder geval benutten zij het pre· 
cedent van 1750, toen in 1763 de 
HoogEdelGeboorene Jonkvrouwe 
Sibilla Maria graavinne de Thoms in 

het huwelijk trad met Jonkheer He
lenus Willem van Leyden van Oost· 
voorne. Ook zij stonden erop dat dit 

huwelijk op hun kasteel zou worden 
gesloten, of liever (zoals zij zeiden) 
·op het Hoog Adelik Huis Oud-Poel
geest", en aldus geschiedde, en 

wederom in tegenwoordigheid van 
"den vollen kerkenraad". 

Eén generatie later was het afgelo

pen met al deze fraaie titels en 
voorrechten. In het kader van de 
·vrijheid I gelijkheid en broeder· 
schap· werden allen simpelweg 

"burgers van de municipaliteit van 
Oegstgeest en Poelgeest" ... 

1) Verkorte versie van een lezing. door de schrij· 
ver gehouden in 1989 in hel kader van de 
viering van 1250 jaar chrislendom in Oegst
geest. 

2) Zie: Uw straatnaam verklaard: HaaswijkIaan. 
Dit tijdschrift, Be jrg .. no. 1 (maart 1996). 

3) Zie: Uw straatnaam verklaard: Grunerielaan. 
Dit tiidschrift, 7ejrg .. no. 2 (oktOber 1995), 
blz. 5. 

4) Meer over deze lamilie in: Uw straatnaam 
verklaard: Endegeesterlaan-Endegeester
straatweg. Dit tiidschrift, Se jrg., no. 2 (sep
tember 1993), blz. 3-5. 

5) Bijleveld, WJ.J.C., Geschiedenis van het 
Kasteel Endegeest. Leids Jaarboekje 1909. 
Blz. 1-44. 

G.D.M. Schwencke 



Nogmaals de Oegstgeester dakpan 

NI'VERH EID 

Kort na het verschijnen van de vorige aflevering van ons tijdschrift, waarin een 

artikel over de Oegstgeester pannenbakkerijen was opgenomen, trof Carla de 
Glopper in het oud·archief van de gemeente twee rekeningen aan van de pan
nenfabriek 'Oe Nijverheid'. Eén uit 1872 en één uit 1903, beide met een prachtig 

briefhoofd. Voor zover bekend zijn dit de enige afbeeldingen van deze pannen

bakkerij. 
Wist u trouwens dat nog onlangs een partij van circa 4000 Oegstgeester dak
pannen op de markt gebracht is ? Niet om te dienen als dakbedekking, maar 
'verbouwd' tot kaarsen kandelaars ! 

,.,;,t",. ,,~,,_ ~ rff) J 

@~_.-._._. 'iJ / (//? 
,-, ~:?.- ~ /". (,V"'--7~ 

.!h/',/""" "DE NIJVERHEID" 
Pilllnon. Stun an Buhan{abri.k. Handel in Ba\lwma~erialoll. 

KAA V 1J1~ I;çTnl./_ 
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Inhoudsopgave Vereniging Oud Oegstgeest presenteert 

1e jaargang nr. 1. febr. 1989 
Nieuwsbrief 5. 
Uw straatnaam verklaard: Abtspoelhof - Abtspoelweg. 
Een pand mei een bijzondere geschiedenis. W. de Zwijger1aan 1, 
van kerk lol woonhuis. 
In gesprek met Jaap Dofferhoff. van 192810 1974 postbode in Oegstgeest. 
Van nu naar toen. Pendelbus moet bereikbaarheid 
De Kempenaerstraat vergroten. 
Hoe oud is het 'ouwe dorp'? 
Van nu naar toen. Duizendste woning. 
Over verkeersproblemen in de Dc:lfpsslraat gesproken .. 

1 e jaargang or. 2. sept. 1989 
Uw straatnaam verklaard: A1mondeweg. 
Van woonhuis tot ... Rhijngeesterstraatweg, SchooiSIraaI 
Oegstgeest in 1827: meer koeien dan kinderen. 
Dat heette een 'tractat ie'. En dat zonder 'blijf-van·mijo-lijf·huis'. 
Kasteel Oud Poelgeest en Monumentendag 1989. 
Rubenkamp: project-ontwikkelaar avant la lettra 
Een pand met een bijzondere geschiedenis. De Kempenaerstraat 42. 
Een roerend verzoek (over Nicolaas de Reader). 

2e jaargang or, 1 februari 1990 
Uw straatnaam verklaard: Assendelftstraat. 
In memonam Frans J.J. Houps. 
Toevallig gevonden (Johannes de Soete). 
In gesprek met ... N.S.G. Rasser-van Nieuwkoop en L.C. van NieuwkOOp. 
Reactie (op artikel over Rubenkamp). 
Dorpsslraat 68. 
Van nu naar toen. Jelgersma kliniek. 
Excursie naar Usse op zaterdag 7 april. 
Kasteel 'Oud PoeIgeest' op 15 september 1989 heropend. 
Van woonhuis tot ... hoek De Kempenaerstraat - Regentesselaan. 
Geversstraat 61 en 63. 
Uit het archief gelicht: Feest In Oegstgeest. 
Van het Bestuur 

2e jaargang nr, 2 , september 1990 
Uw straatnaam verklaard: Berlicumstraat 
Van woonhuis tol. .. De Kempenaerstraat - Terweeweg 
Uit het archief gelicht: Hoog bezoek in Oegstgeest 
(doortocht Russische tsaar, 1844). 
Reactie (van D. Breedijk) op "In gesprek met...· fjrg. 2, nr. 1, p. 3). 
Vereniging Oud Oegstgeest zoekt medewerl<:ers. 
Restauratie buitenplaats Rhijngeest. 
Een bloeiende en groeiende vereniging. 
Het oude Raadhuis van Oegstgeest. I. De VOOfgeschiedenis. 
In gesprek met .... mevrouw Hogervorst-Vink. 

3e jaargang or. 1, februari 1991 
Uw straatnaam verklaard: Boonstraat. 
Van woonhuis tot ... Duinzichtstraat - Rhijngeesterstraatweg, 
Geversstraat - Terweeweg. 
Geweldpleging io de tapperij de Voscuyl. 
Een nieuw tied op de Oegstgeestsche vrolykheid van den 
achtsten Maart 1783 den zogenaamden ridder van Kumpel. 
student io de Reglen te Leyden toegewijd. 
Uit hel archief gelicht: grondgebied Oegstgeest 
In gesprek met... Koos Hoogervorst. 
Het oude Raadhuis van Oegstgeest. 11. Het weeshuis. 111. Het oude rechthuis. 
Uitbrelding Afdeling Onderzoek r-tV. Koppers, G. van Veilen). 
Regiooale opleiding tot verpleegster vao weleer. 
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3e jaargang or. 2. seotember 1991 
Uw straatnaam verklaard: Broekweg, van Brouchovenlaan. 
Van woonhuis tot ..... Bijc\ofplaan, Salvialaan, boerderij Haaswijk. 
In gesprek met .... Th.J.J. (Oick) van Beek. 
Telefoonaansluitingen in Oegstgeest in 1915. 
Oe Kempenaerstraat. 
Het oude Raadhuis van Oegstgeest. IV. 
Enkele aanvullingen inzake het wees· en annhuis. V. 
De inrichting van het Rechthuis. 
Uil het archief gelicht: m.b.!. het oude raadhuis. 
Meer over de inwonende bode (van het raadhuis. 1740). 

4e jaargang or. 1. februari 1992 
In memoriam mevrouw M. van der Lek-Abbestee. 
Afd. Historie. Reacties (op vorige nummer). 
Uw straatnaam verl<laard: Bijdcxplaan. 
Van woonhuis tot ... Duinzicht, boerderij van Heemskerk. 
Uit het archief gelicht: Oegstgeester kanaal, 1840. 
Als een boer in de Kaapkolonie of annexatie-pijn 
(brief van L. Nieuwenhuizeo uit 1900). 
Waarom een centrum in Oegstgeest? 
De bebouwing in het oude dorp. 
Om blij mee te zijn (panden naast de Olmen). 
De deal. 

4e jaargang or. 2. september 1992 
In memoriam Mr. B.C. van Krieken. 
Uw straatnaam verklaard: Oeutzstraat, Dorpsstraat, Duinz;chtstraat. 
In en om Mariahoeve een gesprek met J. Hooymans 
Uit het archief gelicht: maatregelen vao VOOfZorg betrekkelijk 
de AziatiSChen braakloop of Cholera. 
De Kempenaerstraat. 
Uitzonderlijk Initiatief naast 'de Olmen". 
van woonhuis tol... Hofdip. 
Culturele Raad Zuid· Holland enz. Adresboek voor geschiedbeoefening, 

5e jaargang nr. 1 februan 1993 
Uw straatnaam verklaard: DuivenVQ()((jestraat. 
Van woonhuis tot ... Huize Curium. 
Nering en ambacht in 17e eeuws Oegstgeest. 
Uit het archief gelicht: ijSClub Oegstgeest (1893). 
Cafe 'Zomerlust' . 
De ijk van maten en gewichten in Oegstgeest. 
Grafkapel Mgr. L.C. van Wijkerslooth te Schalkwijk. 

Se jaargang or, 2. september 1993 
Uw straatnaam verklaard: Endegeester1aan - Endegeesterstraatweg. 
Tekst van enkele ak1en Uit de glorietijd van Endegeest. 
Uit het archief gelicht: de nachtwacht van Oegstgeest. 
Molen 'de Hoop doet leven'. 
van woonhuis tot ... Geversslraat, Deutzstraal, Rhijngeeslerstraalweg. 
Ja, waarom eigenlijk. (Aandacht voor hel verleden). 
De 'wandelende' Leidsche buurt. 
Uit het folo·album van de Vereniging Oud Oegstgeest (Geversstraal). 
Werkgroep Genealogie (in oprichting). 

6e jaargang or. 1. februad 1994 
Uw straatnaam verklaard: van Eysingabrug. 
Uit het archief gelicht: voorschrift (keur) uit 1839 'betrekkelijk het rijden 
van wagens of karren meI honden bespannen van Oegstgeest en Poelgeest" . 
Uit het foto-album van de Vereniging Oud Oegstgeest 
(kapper de Bruyn, Geversstraat). 
Oegstgeest in bange dagen. Aankondiging van boek van 
Riet van Dort en B. Driesseo. 
Wie was Martinus Hilderiog? 
Van woonhuis lot... Leidsestraatweg 2,3,4. 
Van 'De Gheer' tot 'Slijgeest'. 
Een Oegstgeeslenaar van weleer (PA. den Boer). 
'Rustenburch'. 
Nieuwsbrief 14. 
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Be jaargang or. 2. september 1994 
Uw straatnaam verklaard: Geversstraal. 
Van woonhuis lot ... Ablspoelweg 15 en 15a. 
Reactie van O. Held op artikel 'Van woonhuis tot ... ' in vorige nufT1fT'le(. 
Uit het archief gelicht: lol op Rijnsburgerweg. 
De 'vergeten monumenten' (o.a. 20 panden uil 1890- 1970). 
(Monumentendag 1994, fietstocht). 
Blïnamen en benamingen te Oegstgeest (Schiphol voor Buitenlust). 
Sodom en Gomorrah, Nazareth, de Kaap en de KIokl<enverzuipers. 
Uil het foto-album van de Vereniging Oud Oegstgeest 
(Geversstraat. de Landbouw). 
Bibliografie Duin- en Bollenstreek. Aankondiging. 
Annexatie. 

Ze jaargaog or; 1. februari 1995 
Uw straatnaam verklaard: van Griethuysenplein. 
Een wandeling door Oegstgeest anno t882. 
Afstammingsreeks 'terug naar Oegstgeest'. 
De kinderen van Berlicum. 
Van woonhuis to\... Ahijngeesterslraatweg 18, 20. 
Bijnamen en benamingen te Oegstgeest: Sodom en Gomorrah, 
Nazareth en het meer van Galilea. 
In gesprek meI... K. JuHermans. 
Uit het archief gelicht: staat der fabrijken, trafaijken en bedrijven, 
aanwezig in Oegstgeest en Poelgeest (1848). 
Uil het foto-album van ... de Veroniging Oud Oegstgeest 
(Emmaplein. Prinsenlaan, ca. 1930: blauwe tram, 1934) 

Ze jaargang nr. 2 september 1995 
Bestuur. Inleiding (o.a. overlijden Riet van Dort). 
Uw straatnaam verklaard: Groenhoevelaan, Grunerielaan. 
Van woonhuis tot... Geversstraat 47a. Terweeweg 5. 
Uit het foto-album van ... de Vereniging Oud Oegstgeest 
(Louise de CoIignytaan, Rhijngeest). 
Uit het archief gelicht: stoomtram. 
In gesprek met ... l. Uittenbogaard-Bresijn. 
Korte 9eschiedenis van de Groene of WillibfOf'dkerk 
Een uitstapje voor 'Oud Oegstgeest'. 

8e jaargang or 1 maart 1996 
Uw straatnaam verklaard: Haarlemmertrekvaart, Haaswijklaan. 
Van woonhuis tot ... Poelgeestereweg 4, Oe Kempenaerstraal 59, 61,63. 
Uit het foto-album van ... de Vereniging Oud Oegstgeest 
(Wipwatermolen aan de Irislaan). 
Uit het archief gelicht: Kermis Ie Oegstgeest. 
Oe Jelgersmakliniek. 
Een merkwaardige telefoonverbinding. 
Het Emma-monument 60 jaar. 
Onderwijs in Oegstgeest in de 17e eeuw. 
Gezocht: foto van kleine huiSje naast het pand Groenhoeve. 

Be jaargaog or. 2. pktober 1996 
Uw straatnaam ver1<Iaard: Hazenboslaan, Hofbrouckerlaan, Holdip. 
Van woonhuis lot... Haagsestraatweg. 
Uit het foto-album van ... De Vereniging Oud Oegstgeest 
(hoek Terweeweg en Hotdip). 
De Oegstgeester pannenbakkerijen. 
Onderwijs in Oegstgeest in de 18e eeuw. 
Reactie op 'Uw straatnaam verklaard" (Haarlemmertrekvaart). 
Werkgroep luchtoorlog Zuid-Holland (0. Breedijk). Oproep voor informatie etc. 

ge jaargang or. 1. maart 1997 
Uw straatnaam verklaard: Van Houdringelaan. Juffermansstraat 
Van woonhuis lot ... Wijttenbachweg 1.2.3.4, 5 
Uit het toto-album vao ... de Vereniging Oud Oegstgeest 
(Luchtfoto Groene- of Witlibrordkerk) 
Leidse stations in Oegstgeest 
Uit het Archief gelicht: Herman Boerhaave 
Hohe Hereo en de Kerk vao oegstgeest in de 17e en 18e eeuw 
Nogmaals de Oegstgeester dakpan 
Inhoudsopgave Vereniging Oud Oegstgeest Presenteert 
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