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UW STRAATNAAM VERKLAARD 

Noor. IN DEZE RUBRIEK WORDEN ALLEEN DIE STRAATNAMEN BEHANDELD DIE OP 

EEN OF ANDERE MANIER SAMENHANGEN MET DE GESCHIEDENIS VAN OEGSTGEEST 

GUUS REITSMAHOF 

Genoemd naar de Oegstgeester verzetsman Auguste Chrétien Joseph Reitsma, 
in 1943 door de bezetter ter dood gebracht. 

Bij het uitbreken van de oorlog op 10 
mei 1940 was Guus Reitsma nog 
student. Hij woonde Pro Hendriklaan 4. 
Zijn broer, luitenant-ter-zee H.R. 
Reitsma, week bij de capitulatie uit naar 
Engeland. Guus sloot zich aan bij het 
verzet. Op 27 maart 1943 nam hij deel 
aan de overval op het Amsterdamse 
bevolkingsregister onder leiding van 

RHIJNGEESTERSTRAATWEG 

Gerrit J. van der Veen. Op 15 april werd 
hij gearresteerd. Op 1 juli 1943 is hij in 
de duinen bij Overveen gefusilleerd. 

Bron: 
Riet van Dort en Bert Driessen, 
Oegstgeest in bange dagen, 1940-
1945. Oegstgeest, 1994. 

Genoemd naar de voormalige buitenplaats Rhijngeest waar deze weg heen leidt. 

In de directe omgeving van het andere door 'Lady de Tuyll' {de 
kasteel Endegeest, op de rand van 'de douairière baron van Tuyll van 
geest' (een met bos begroeide zandrug) Serooskerken geb. Deutz van 
en het westelijk daarvan gelegen Assendelft), een zuster van de 
vochtige klei- en veenweidengebied, lag kasteelvrouwe van Endegeest. 
al sinds onheugl ijke tijden een boerderij. Omstreeks 1900 werd Rhijngeest 
In de 18e eeuw werden zulke echter, evenals Endegeest, gekocht 
boerderijen vaak gekocht door rijke door de gemeente Leiden. Op 
stedelingen, die er vervolgens een Rhijngeest werd een 'inrichting voor 
buitenverblijf van maakten door ze uit te zenuwlijders' (neurosekliniek) gesticht. 
breiden met een 'herenhuis' en er allerlei Daartoe werd op het terrein een groot 
bijgebouwen als koetshuizen omheen te gebouw in Jugendstil gezet en een 
zetten. Zo werd ook de historische woning voor de geneesheer-directeur. 
boerderij tegenover Endegeest De bestaande villa (de 'Dépendance') 
verbouwd tot een 'welgelegen en werd bestemd voor opname van 
plaisante hofstede' die de naam patiënten 1 e klasse. 
'Overgeest' kreeg. In 1741, toen deze Inmiddels is ter vervanging van de 
hofstede van eigenaar velWisselde, oorspronkelijke kliniek een reeks 
werd hij beschreven als 'een herenhuis, moderne gebouwen verrezen. Het 
koetshuis, stallen, oranjehuis, vijvers, Jugendstilgebouw (Rhijngeester-
komfonteinen, broeibakken, enz.' straatweg 13), dat niet langer aan de 
Toen in 1764 de hofstede opnieuw eisen van de hedendaagse psychiatrie 
werd verkocht, heette hij inmiddels kon voldoen, werd afgestoten en 
'Rhijngeest', en dat is sindsdien de verbouwd tot gemeentehuis van 
naam van dit gebied gebleven. Het Oegstgeest. De directeurswoning 
koetshuis uit die tijd staat er nog, maar (Rhijngeesterstraatweg 11) was allang 
de hofstede is in de 1ge eeuw niet meer als zodanig in gebruik (sinds 
afgebroken en vervangen door een jaar en dag woonde hier de hoogleraar 
eigentijdse villa. Tot eind 1ge eeuw is die psychologie de A. Chorus). En de 'villa' 
particulier bewoond geweest, onder (Rhijngeesterstraatweg 9) kreeg in 1989 
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zijn woonfunctie terug. Een deel van de 
buitenplaats werd bestemd voor 
woningbouw (plan Boschgeest, nu 
oirck van Swietentaan), en wat er nog 
rest van het bos mag onder de zorgen 
van Het Zuid-Hollands Landschap -
laten we hopen tot in lengte van jaren -
een toevlucht vormen voor de rijke flora 
en fauna die zo kenmerkend is voor 
buitenplaatsen op de rand van onze 
oude duinen. 

RHIJNHOFWEG 

Uteratuur: 
Riet van Dort, Restauratie buitenplaats 
Rhyngeest. Dit tijdschriN, 2e jrg. (1990), 
no.2,8-11. 
Endegeest en Rhijngeest: natuur en 
historie opnieuw ontdekt, samengest. 
door Wiebe Blauw en Klaas Knj'gsheld. 
z.p/., 1989. 

Genoemd naar de voormalige buitenplaats Rhijnhof, waar deze weg naartoe leidt. 

Rhijnhof kennen we nu vooral als 
begraafplaats en crematorium, maar 
vroeger was ook hier een buitenplaats. 
De begraafplaats werd aangelegd in het 
zogenaamde Sterrenbos van de 
buitenplaats, nadat de Hervormde 
gemeente van Leiden deze in 1908 had 
gekocht. Het huis Rhijnhof. gelegen 
tussen de Rhijnhofweg en de Rijn, werd 
toen ingericht als kantoor en 
condoléanceruimte van de 
begraafplaats. 
Dit woonhuis dateert in de huidige vorm 
uit de tweede helft van de 18e eeuw, 
maar heeft een geschiedenis die 
teruggaat tot de 17e eeuw. Aanvankelijk 
was hier een steenbakkerij gevestigd, 
zoals er destijds verscheidene langs de 
Rijn waren te vinden. Oe steenovens 
stonden waar nu de begraafplaats is; 
tussen de weg (die toen nog Morschdijk 
heette) en de Rijn bevonden zich enkele 
eenvoudige woningen. 
In de tweede helft van de 17e eeuw 
werd het onder industriëlen en andere 
welgestelden mode om buiten de stad 
een 'speelhuis' (buitenverblijQ te 
bezitten. Zo verbouwden de eigenaars 
van de steenfabriek de zo gunstig op 
hun terrein gelegen woningen tot een 
dubbel buitenhuis, dat de toepasselijke 
naam 'Dubbelhol' kreeg. De 'zaal' in het 
midden van het huis werd later nog 
verfraaid door aanbouw van een koepel 
aan de kant van de Rijn. 
In 1730 bleken de zijvleugels, die niet 
onderheid waren, verzakt. Oe nieuwe 
eigenaar, Willem Mylius, besloot tot 

4 

nieuwbouw. Het door hem gebouwde 
pand, dat inmiddels 'Rhijnhof' heette, 
maakte van de waterzijde een grootse 
indruk, maar dat was grotendeels 
schijn. Gelijkvloers was er niet meer dan 
een 'zaal' met aan weerskanten een 
zijkamer, op de verdieping waren vier 
kamers, die echter niet verwarmd 
konden worden. Het was dus echt een 
zomerverblijf. Onder Mylius werd ook 
een tuin aangelegd en werden de 
bijgebouwen vernieuwd. 
Het was Hendrik van Sandijk, eigenaar 
sinds 1759, die het huis zoals het er nu 
nog staat liet bouwen, waarbij 
grotendeels de oude plattegrond werd 
aangehouden. Het interieur kreeg een 
betimmering en pleisterwerk in Lodewijk 
XVI-stijl. 
(Bij de grenswijziging tussen Oegstgeest 
en Leiden van 1966 ging het gedeelte 
van de Rhijnhofweg vanaf het viaduct 
van de A44 tot het Haagse Schouw 
over naar de gemeente Leiden; 
sindsdien ligt ook Rhijnhof dus in 
Leiden.) 

Uteratuur: 
R. Meischke, De vernieuwing van 
Rhijnhof en de architect Johan Samuel 
Creutz. Leids Jaarboekje 1959, 
105-124. 
F.A. Ie Poole, Rhijnhol Leids Jaarboekje 
1959, 102-104. 

G.o. M. Schwencke 



VAN WOONHUIS, VIA INSTALLATIE-WINKEL TOT 
BLOEMDEKORATIES 

DE GESCHIEDENIS VAN HET PERCEEL 

"DE KEMPENAERSTRAAT 3" 

Aansluitend op ons artikel in het 
vorige nummer van het 
VOOperiodiek (okt 1999), over de 
geschiedenis van de winkelpanden 
aan de De Kempenaerstraat 1 a Urn 
1 f, presenteren we deze keer de 
historie van het pand no. 3, althans 
wat we erover hebben kunnen 
achterhalen. Het is de winkel, 
waarin nu de plantenwinkel Passa
Flor Bloemdekoraties is gevestigd. 
Een architekten-tekening uit 1977 
van dit pand is eerder afgedrukt in 
het oktober 1999 nummer. Maar 
het (winkel)pand De 
Kempenaerstraat 3 kent een 
langere geschiedenis, die begint bij 
de aanvang van de twintigste 
eeuw. 

Uit gegevens van het 
Gemeentearchief blijkt dat op 19 
april 1909 een zekere J. van der 
Voet (timmerman en metselaar, 
taxateur en assuradeur, tevens 
belast met het maken van 
tekeningen en bestekken) een 
aanvraag indient bij B&W voor een 
vergunning voor bebouwing aan de 
Lage Voortweg, naast slagerij Los. 
Vervolgens wordt aan H. Beekman 
vergunning verleend voor het bouwen 
van een woonhuis aan de Lage 
Voortweg, sectie C no. 1559 (zie afb. 
1 "Oegstgeest, April 1909"). De 
oudste foto waarop dit pand 
gedeeltelijk zichtbaar is, staat 
afgebeeld in de rubriek . 
"Straatgebeuren (6)" van de 
Oegstgeester Courant, december 
1981, en tevens in het fotoboekje 
"Oegstgeest van toen" uit 1990. 

De naamsverandering van de 
straat. van Lage Voortweg en Hooge 
Voortweg in De Kempenaerstraat, 

Afb. 1 Plattegrond uit april 1909 van het pand De 
Kempenaerstraat 3 
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vindt plaats in 1914 (raadsbesluit van 
24 juli). 

Volgens het zelfde artikel in de 
Oegstgeester Courant van oktober 
1981 woonden "ver in het verleden" 
in dit pand ook een kleermaker van 
der Horst, en daarna een electricien 
Nulle. 

Op de foto uit 1936, reeds 
afgedrukt in het vorige nummer van 
ons tijdschrift , is duidelijk te zien, dat 
het pand Oe Kempenaerstraat 3, 
naast slagerij Los, reeds 
onherkenbaar is verbouwd . Oe 



Afb. 2 Foto van de winkelunit het begin van de jaren zestig. 

benedenverdieping heeft de typische 
hoekige uitbouw (étalage?), die het 
lange tijd -tot 1986- heeft gehad. Het 
pand heeft nog een plat dak. 

Verschillende Oegstgeestenaars 
menen zich te herinneren dat vóór en 
wellicht ook tijdens de Tweede 
Wereldoorlog een vestiging van de 
bekende keten van snoepwinkels van 
Jamin zich hier bevond. Wie weet 
hierover meer? 

Wel staat vast dat kort na de oorlog 
de heren W.J. Bonnet en W. L. van 
Griensven hier een zaak begonnen 
als respectievelijk electrisch 
installatie- en loodgietersbedrijf. Op 
een foto uit 1955, gemaakt tijdens 
een protestactie tegen Leidse 
annexatieplannen (ook toen!) is een 
klein stukje van de winkel te zien, met 
het bekende Philips-embleem (zie: 
"Oegstgeest, de jaren vijftig"). 

Lange tijd heeft deze zaak van 
Bonnet en van van Griensven het 
gezicht van de Oe Kempenaerstraat 3 
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bepaald. In de étalage (afb. 2) uit de 
beginjaren zestig zien we allerlei 
huishoudelijke artikelen uitgestald, 
waaronder twee televisietoestellen. In 
1963 trok de heer Bonnet zich uit de 
zaak terug, waarna de heer van 
Griensven met zijn zoon de zaak 
voortzette als loodgietersbedrijf. De 
winkel (zie afb. 3), nog steeds met de 
hoekige étalage, heeft nu een 
puntdak met dakkapellen. 

Na het overlijden van de Heer W.L. 
van Griensven in 1983, zet zoon W. 
van Griensven het loodgietersbedrijf 
voort, aanvankelijk nog met de winkel 
gevestigd in De Kempenaerstraat 3, 
vanaf 1986 vanuit een andere locatie 
in Oegstgeest. 

Het pand werd in 1986 verkocht 
aan de heer van Dijk die, na wéér een 
verbouwing, hier de plantenwinkel 
Passa-Flor Bloemdekoraties vestigde 
(afb. 4). 

Gerard Sira 
Nan van Zundert 

Harry de Groot 



Afb. 3 Een foto uit de fate zeventiger jaren (± 1978/79). 

Bronnen: 
- Foto-archief VOO 
-Gemeente-archief Oegstgeest 
-Gesprek met W van Griensven 
-Oegstgeest, de jaren vijftig; 
C. Arps, Lokaal Boek, 
Sassenheim, 1993 
-Oegstgeest van toen; 
Loek de Groot, Riet van Dort, 
de Kier, Leiden, 1990 
-Oegstgeester Courant, 
december 1981 
-VOO periodiek, jrg. 11, nr 2, 
okt. 1999 

Afb. 4 Op deze foto uit eind jaren tachtig Îs te zien dat 
de vroegere etalage weer verdwenen is. 
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UIT HET ARCHIEF GELICHT 

In het oud-archief van de gemeente 
Oegstgeest zijn veel archiefstukken te 
vinden die ons informatie verschaffen 
over de vaak benarde financiële positie 
van de hervormde en katholieke 
kerken in het verleden. Regelmatig 
was het vooral het onderhoud van het 
kerkgebouw, dat grote zorgen baarde. 
Aan het begin van de achttiende eeuw 
hadden de kerkmeesters van de 
hervormde kerk een -in onze ogen
originele oplossing bedacht om hun 
gebrek aan middelen op te heffen. Zij 
richtten zich samen met schout en 
schepenen tot de Staten met het 
verzoek om ten profijte van haarluyder 
kercke te moogen oprechten een 
loterije ter somme van hondertduysent 
guldens. Nadat op 21 oktober 1704 
toestemming was verleend, vond de 
loterij in het voorjaar van 1705 plaats. 
Op iedere prijs en premie werd 8% 
ingehouden ten behoeve van de kerk. 
In een zogeheten nummerboek 
konden beangstelIenden zich voor 
één of meerdere lootjes inschrijven. In 
het oud-archief zijn twee van deze 
nummerboeken bewaard gebleven. 
Sommige inschrijvers staan gewoon 
voluit vermeld, van anderen werden 
alleen de initialen opgeschreven. Veel 
vaker namen de inschrijvingen de 
vorm van een originele zin of dichtregel 
aan. 
Een kleine bloemlezing uit het 
nummerboek van de eerste loterij volgt 
hieronder. 

Sommigen maakten een grapje of 
dichtregel waar hun eigen naam in 
voorkwam: 

Gabriël de Man, die waagt er mee een 
lootje an. 

Geertruyen Ujsje, die hadden gaem een 
prijsje. 

Wat komt ervan voor Jan en An. 
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Fransje de Bakker met sijn makker; geeft 
die een goed lot. 

Jannetje, Aaftje, Zara en Grietje, 
hadden liever een prijsje afs een nietje. 

Jan Boon is een onnooselen slegten 
bIoet, 
hif kIolfWl de meysjes, maer doet se geen 
goet. 

Kees de V1sser; als hij niet en vangt, dan 
is hij een misser. 

Anderen hielden het wat algemener: 

Op hoop van gewin breng ik een lootje in. 

Toen ik lest te Oegstgeest kwam en ik na 
de loterij vernam, 
ik zal d'r wat inleggen, wat zal jij d'r van 
zeggen. 

Wij hebben met /oterije begonnen en 
meer verloren als gewonnen, 
als het nu niet beter wil gaan, 500 laten 
wij het loten staan. 

Soms kreeg de inschrijving een 
moraliserend of godsdienstig karakter: 

Den zegen komt van God en gunst 
van goede menschen, 
den hemel is soo schoon, wie soud er 
niet naa wenschen. 

Slaagt wel den oegst van geest, zij 
zegend mensch of( beest, 
dogh t 'Oegstgeest is te koop, nu 
meest bedroge hoop. 

Wie Godt mij niet en send, en zal van mij 
niet kopen, 
maar wie Hij tot mij send, en sal mij niet 
ontlopen. 

Soo 't GOOt voegd, ons vergenoegt. 
Laat het ebben en vloejen, 
en faat hem elck met zijn eyge 
bemoejen. 
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Loterijbriefje 

Een enkele keer koos de inschrijver 
voor de Franse taal: 

Nous vivons en esperance. 

Je tiens pour ma devise, 
qu'amour n'est qu'une sottise. 

Het meest opzienbarend -aangezien 
het toch een loterij voor de kerk betrof
zijn de talrijke pikante versjes met 
soms onverbloemde verwijzingen naar 
sexuele activiteiten. 

Een weduwe met een kint 
en een vrijer die haer bemint, 
wat zal hiervan komen? 
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Pieter en Jacomijn, die altijd bij 
malkander zijn, 
als ze geld rapen, sullen se samen 
slapen. 

Ha, ha, wat zal dit wesen, 
als de kat likt haer gat, 
en jij 't mo'n, 
wat voor weer zal 't morgen zijn. 

Dit geIt is verdient van najen van Keetje, 
evenwel niet met haer sneetje. 

Carla de Glopper-Zuijderland 



WIE WEET WAAR EN/OF WANNEER? 

De prentbriefkaart van Scheeps
bouw- en Reparatiewerf "de 
Phoenix" in ons vorige nummer heeft, 
jammer genoeg, geen enkele reactie 
van de lezers opgeleverd. Tot onze 
verrassing bleek zich in het gemeente 
archief van Oegstgeest een dossier 
te bevinden met het wel en wee van 
deze werf. 

Op 29 augustus 1905 vraagt 
G.G. v.d. Plas uit Monster een 
Hinderwetvergunning aan bij het 
College van B & W te Oegstgeest 
voor het oprichten van eene smederij 
met uitbreiding van de bestaande 
scheepsbouw/oods aan den 
Morschweg, gemeente Oegstgeest 
op de percelen kado bek. sectie E, 
nrs 941 tlm 944. Deze vergunning 
wordt verleend op 29 september 
1905 door Burgemeester J . G . M. van 
Griethuysen en wethouder A. 
Juffermans. 

B & W van Voorschoten tekenen 
echter op 13 juli 1906 beroep aan 

tegen dit besluit van Oegstgeest, 
omdat men vreest voor hinder van 
ernstigen aard van het voortdurend 
gehamer op yzeren scheepswanden, 
welke onder anderen zou worden 
ondervonden in de openbare lagere 
school aan den Rijndijk, gemeente 
Voorschoten en in de school aan den 
Morsch, gemeente Oegstgeest. Dit 
beroep wordt niet-ontvankelijk 
verklaard. 

In 1910 wil de Heer V.d. Plas 
uitbreiding van zijn zaak bestaande 
uit het bouwen van ijzeren schuiten 
buiten zijn scheepsbouwloods. Een 
85-jarige buurman, A. van Egmond, 
schrijft op 15 maart 1910 aan B & W 
van Oegstgeest over zijn bezwaren 
tegen deze uitbreiding. Ook deze 
bezwaren worden niet gegrond 
verklaard. 

In de "De Rijksgids voor den 
Telefoondienst" voor het jaar 1910 
staat vermeld: 1015 Plas G.G. van 
der scheepsbouwer Morschweg. 

Foto dd. 23 januari 2000 genomen vanaf de zuidoever van de Rijn. Het huis Hoge Morsweg 
115 (zie pijl) stond er ook al in 191 Q. 
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De fotograaf van toen heeft 
gestaan op de zuidoever van de Rijn; 
de scheepswerf heeft gelegen op de 
noordoever, thans in de Leidse wijk 
"Hoge Mors" . 

Met behulp van kadastrale gegevens 
uit het gemeente archief, een oude 
en een moderne stafkaart, hebben 
we de huidige locatie kunnen 
vaststellen en fotograferen . Er 
bevindt zich nog steeds een 

Bronnen: 
- Gemeente archief Oegstgeest, map 586. 

Dit tijdschrift van oktober 1997, blz. 1 7. 

scheepswerf, nu "Akerboom bros, 
shipbuilders & engineers", Hoge 
Morsweg 1 04. Dat dit dezelfde 
locatie is, ondanks de vervanging van 
de werkplaatsloodsen, is te zien aan 
het topgeveltje van het huis Hoge 
Morsweg 115. Op de oude foto 
steekt dat net boven de loods uit 
achter de bomen. De standplaats 
van de huidige fotograaf is weer op 
de zuidoever van de Rijn, aan de 
rand van de Leidse wijk Stevenshof . 

Topografische Dienst, kaart 422, uitgave 1913, Robas, 1989. 
Topografische Dienst, Emmen 1983-1990, kaart 30F, Woiters-Noordholf. 

~"'?W"," O'?~fi. lak. 
? (d... 3Z, 

Een nieuwe prentbriefkaart met de vraag aan u; wie weet waar en is er enig 
verband met de Mayflawer, het sChip waarmee de Pilgrimfathers in 1620 naar 
Amerika voeren. 
Stuur of bef uw reacties voor 1 augustus 2000 naar Ver: Oud Oegstgeest, Laan van 
Alkemade 1, 2341 LJ Oegstgeest, tel. 071-5153889. 
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GESCHILDERD IN OEGSTGEEST 

In deze rubriek komen kunstschilders, die in Oegstgeest gewoond of gewerkt 
hebben, voor het voetlicht. 
In deze aflevering aandacht voor Harm Kamerlingh Onnes. 

Afb. 1 Harm Kamerlingh Onnes, 
Zelfportret, 1916, particuliere collectie 

Harm Henrick Kamerlingh Onnes 
werd op 15 lebruari 1893 geboren in 
Zoeterwoude als eerste kind van de 
kunstschilder Mensa Kamerlingh 
Onnes (zie VOO presenteert , oktober 
19991 en KittyTutein Nolthenius. Toen 
Harm zestien jaar oud was, verhuisde 
het gezin naar een huis aan de 
Geversstraat in Oegstgeest. Hier 
kreeg Harm de eerste schilderlessen 
van zijn vader. Buiten deze lessen 
heeft Harm geen teken- of 
schilderopleiding gevolgd. Mensa was 
hierop tegen omdat hij vreesde dat dit 
zijn oorspronkelijkheid en 
onbevangenheid zou bederven. Hij 
adviseerde zijn zoon vooral veel naar 
de natuur te tekenen. Door 
zelfwerkzaamheid moest zijn eigen stijl 
tot ontwikkeling komen. Hierin is Harm 
zeker geslaagd: hij neemt een 
absoluut aparte plaats in onder de 
Nederlandse kunstenaars, en zijn 
werk laat zich bij geen enkele stroming 
in de schilderkunst onderbrengen. 
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Jeugd 
Beeldende kunst, muziek en 
wetenschap bepaalden in hoge mate 
de jeugd van Harm. Kreeg hij 
schilderlessen van zijn vader, zijn zeer 
muzikale moeder zorgde ervoor dat hij 
pianolessen van Hendrik en Willem 
Andriessen kreeg. Later studeerde 
Harm ook cello. Via zijn oom Heike 
Kamerlingh Onnes kwam hij in contact 
met de universitaire wereld. Zoals we 
in de vorige aflevering van 
'Geschilderd in Oegstgeest' zagen 
werd met een aantal geleerden 
vriendschappelijk contact 
onderhouden. Zo maakte Harm 
muziek met Albert Einstein en Paul 
Ehrenfest in het huis aan de 
Geversstraat. 

Vroeg werk 
In 1915 werd Harm lid van de Leidse 
teken- en schilderacademie Ars 
Aemula Naturae en een jaar later sloot 
hij zich aan bij de Leidse kunstclub De 
Sphinx. Hier kwam Harm in contact 
met kunstenaars van een jongere 
generatie dan zijn vader. Hij sloot 
vriendschap met de architect J.J.P. 
Oud en Thee van Doesburg. 
Gestimuleerd door deze contacten en 
op zoek naar een eigen stijl heeft 
Harm in zijn vroege werk veel 
geëxperimenteerd. Hij werkte in deze 
beginjaren veel in felle kleuren, maakte 
kennis met het Expressionisme, het 
Pointillisme en met De Stijl. AI deze 
invloeden verwerkte hij op geheel 
eigen wijze. Hij was te individualistisch 
en impulsief om zich in een keurslijf te 
laten stoppen. Het meest duidelijk 
werd Harm beinvloec door de Stijl
kunstenaar Bart van der Leek. In de 
jaren twintig ontstonden hoekige 
portretten en gestileerde 
landschappen. In 'Winter in 
Oegstgeest' dat uit 1926 dateert is 
Van der Leek's invloed nog licht 
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Afb. 2 Harm Kamerlingh Onnes, Winter in Oegstgeest, 1926, collectie Museum voor 
Moderne Kunst Arnhem 

aanwezig in de gedrongen, enigszins 
vlakke figuurtjes die tegen een 
geabstraheerde achtergrond zijn 
geplaatst (afb. 2). 
Samen met Oud en Van Doesburg 
werkte Harm in 1918 aan het 
vakantiehuis De Vonk in 
Noordwijkerhout. Harm ontwierp de 
glas-in-lood ramen in het trappenhuis. 
In de ramen verwerkte hij sterk 
gestileerde voorstellingen van 
spelende kinderen en de tekens van 
de dierenriem. In 1921 kreeg Harm 
opdracht een herdenkingsraam voor 
het Natuurkundig Laboratorium van 
de Leidse Universiteit, waar zijn oom 
Heike hoogleraar-directeur was, te 
ontwerpen. Nu het Kamerlingh Onnes 
laboratorium gesloten is, zullen de 
ramen een plaats krijgen in het nieuwe 
laboratoriumgebouw van de 
universiteit. 

Portretten 
AI vroeg werd Harm's grote talent 
voor het schilderen van portretten 
onderkend. Hij wist niet alleen de 
uiterlijke gelijkenis goed te treffen, 
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maar gaf ook uitdrukking aan het 
innerlijk van de geportretteerde. Het 
zelfportret dat hij op de jeugdige 
leeftijd van 23 jaar maakte wist hij 
door de oogopslag en de 
gelaatsuitdrukking reeds diepte te 
geven (afb.1) Dit doek is één van zijn 
eerste olieverfschilderijen. Unks onder 
in de hoek heeft hij het werk 
gesigneerd met zijn monogram 
HHKO. Dit monogram heeft hij zijn 
leven lang gebruikt; slechts 
sporadisch signeerde hij met zijn 
volledige naam. Harm Kamerlingh 
Onnes zou later nog veel portretten 
schilderen. Behalve zijn naaste familie, 
portretteerde hij een aantal Leidse 
hoogleraren en leden van de Hoge 
Raad. Uit de portretten die Harm 
maakte spreekt boven alles zijn 
interesse in de ander. 
Een portretje dat Harm van zjjn vader 
maakte en aan zjjn oom Oolf 
Kamerlingh Onnes stuurde was voor 
de laatste de aanleiding zijn neef uit te 
nodigen hem op een van zijn reizen 
naar de Oost te vergezellen. Oolf 
Kamerlingh Onnes (1864-1933) was 
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naar bijkomstigheden. Harm 
Kamerlingh Onnes was een 
schilder van het kleine 
onderwerp, van de anekdote. 
Hij had omstreeks 1927 zijn 
eigen vorm gevonden en liet 
de veranderingen in de 
kunstwereld voor wat ze 
waren. 

"" e..,,- '" "- 41'-' .A-~~ 1 
L~~~li!. __ ~~- :2 ~ A- <-. J;::" 1 

In 1927 trad Harm in het 
huwelijk met Titia Easton, 
dochter van de Schotse 
astronoom Dr. e . Easton. 
Titia was vertaalster en 
schreef kunst-en 
toneelrecensies voor het 
dagblad 'Het Nieuws van de Atb. 3 Harm Kamerlingh Onnes, Bneffragment, 

1923, particuliere collectie Dag'. Het echtpaar vestigde 
zich in Scheveningen en 

eigenaar directeur van een 
administratie-kantoor in Medan, 
Noord-Sumatra. Hij vond het 
belangrijk voor Harms ontwikkeling 
dat deze wat van de wereld zou zien. 
In december 1922 vertrokken ze 
vanuit Genua met het schip 'De 
Vondel' voor een reis naar 
Nederlands-Indië, China en Japan. De 
brieven die Harm tijdens deze reis aan 
zijn familie in Oegstgeest schreef zijn 
onlangs uitgegeven. De brieven, 
verluchtigd met schetsen, zijn vlot 
geschreven en leren ons Harm 
kennen als een goed waarnemer, met 
oog voor detail en een groot gevoel 
voor humor (afb.3). Voor het thuisfront 
trekt hij regelmatig vergelijkingen 
tussen situaties en mensen in de 
Oost en in Oegstgeest en 
omgeving. 

Eigen stijl 
Ook de schilderijen die Harm 
maakte getuigen van zijn 
belangstelling voor de mens. Met 
een hartveroverende 
onbevangenheid tekende hij het 
alledaagse leven op. Spelende 
kinderen, mensen met elkaar in 
gesprek of onderweg werden bijna 
zestig jaar met humor en liefde 
geschilderd. De kleuren zijn 
overwegend vrolijk, de compositie 
eenvoudig, grote aandacht ging uit 

kreeg twee dochters, Theresia en 
Mensina. In de jaren vijftig was Harm 
weer in Oegstgeest. Hij maakte in zijn 
zo herkenbare stijl een aantal 
schilderijtjes op Endegeest (afb. 4 
en 5). 

Keramiek 
Behalve schilder was Harm keramist. 
Als jonge jongen werkte hij een aantal 
weken op de aardewerkfabriek 
Amphora in Oegstgeest. Op 
uitnodiging van directeur e .M. van 
Sillevoldt tekende hij decors voor 
schalen en vazen en oefende hij met 
de draaischijf. In 1933 vroeg zijn oom 
Hugo T utein Nolthenius, directeur van 

Atb. 4 Harm Kamerlingh Onnes, Schilders van 
Endegeest. 1954, collectie Museum voor 
Moderne Kunst Arnhem 
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Afb. 5 Harm Kamer/ingh Onnes, Patiënten van 
Endegeest, colfectie Museum voor Moderne 
Kunst Arnhem 

de Calvé fabriek in Delft en 
kunstverzamelaar, hem te helpen de 
alleroudste glazuren uit het Oosten 
terug te vinden. Uit deze 
experimenten groeide een nieuw 
werkterrein voor Harm. Alle proeven 
werden opgetekend in zijn 
zogenaamde keramische dagboeken. 
Deze schriften bieden een exact 
overzicht van alle werkstukken die hij 
in veertig jaar maakte. De keramiek 
van Harm bestaat uit zowel 
gebruiksvoorwerpen als fantasie
objecten (afb.6). Zijn keramiek is, 
evenals zijn schilderkunst, in de eerste 
plaats zeer persoonlijk en origineel. 
Niet de ambachtelijke vaardigheid, 
maar de speelse vormgeving en 
geestige decoraties voeren de 
boventoon. Uit dit werk spreekt 
bovenal het plezier dat de maker er 
zelf aan beleefde. Tot op hoge leeftijd 
is Harm Kamerlingh Onnes actief 
gebleven. Zelfs toen hij en zijn vrouw 
in 1971 naar de Leidse serviceflat 
Cronestein verhuisden, behield hij een 
klein atelier met een oventje voor zijn 
keramische ontwerpen. In 1983 
ontving Harm Kamerlingh Onnes de 
Jacob Hartog prijs voor zijn gehele 
oeuvre. Twee jaar later overleed hij op 
92-jarige leeftijd te Leiden. 

Ineke Oele-Kap 
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Bronnen: 
- Gemeente archief Oegstgeest 
- Doris Wintgens Hötte e.a. 
(redactie), Dageraad van de 
Moderne Kunst, Lelden en 
omgeving 1890-1940, Stedelijk 
Museum De Lakenhal Leiden 1999 
- Ineke Oele-Kap, Mensa en Harm 
Kamer/ingh Onnes, Twee 
generaties kunstenaars, in Krant 
van de Maand Oktober 1994 
- Ineke Dele-Kap, De veelzijdigheid 
van Harm Henriek Kamer/ingh 
Onnes, in De Leidenaar oktober 
1994 
- De reis van Harm Kamerlingh 
Onnes, Brieven uit de Oost 1922-
1923, Hilversum 1999 

Afb. 6 Potvarken, 1962, particuliere 
collectie 



UIT HET FOTO-ALBUM VAN ... 

De Vereniging Oud Oegstgeest uit de collectie pas verworven 
oude prentbriefkaarten 
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HET KERKHOF ROND DE GROENE OF WILLIBRORDKERK (1) 

Nadat Bert Driessen in het vorige nummer van ons tijdschrift de geschiedenis van 
het R.K. kerkhof aan de Rhijngeesterstraatweg uit de doeken heeft gedaan, willen 
we nu aandacht schenken aan het andere en oudste kerkhof, dat rond de Groene 
of Willibrordkerk. 

Grafkerken en kerkgraven 
Zoals bekend, zijn in steden als 
Bethlehem en Jeruzalem kerken 
gesticht boven de zogenaamde 
'heilige plaatsen' (bij voorbeeld op de 
plek waar Jezus geboren resp. 
begraven zou zijn). Zo bouwde men in 
vroegere tijden ook graag kerken 
boven de graven van 'heiligen': 
apostelen, martelaren, geliefde 
bisschoppen. Op deze wijze eerden 
de gelovigen hun grote voorgangers. 
En natuurlijk meenden zij, vanwege de 
speciale verbondenheid met deze 
heiligen, extra op hun voorbede in de 
hemelse gewesten te mogen rekenen. 
Uiteraard kan niet elke kerk zich erop 
beroemen, de laatste rustplaats te zijn 
van een gestorven heilige. Maar dan 
stelde men er toch wel veel prijs op, al 
was het maar een klein stukje van het 
gebeente van zo'n vereerde 

voorganger te bezitten. Zo'n 'reliek' 
kon worden ingesloten in het altaar. 
Het altaar werd bovendien de plaats 
waar de incarnatie van de Heer in 
brood en wijn zich voltrekt , waar Hij 
onder deze gedaante verborgen 
aanwezig is. Het altaar en de kerk 
daaromheen werden zo zelf tot een 
'heilige plaats'. En nu gebeurde het 
omgekeerde van wat in de vorige 
alinea beschreven werd: bouwde men 
eerst een kerk op het graf van de 
heilige, nu dolf men een graf aan de 
voet van het altaar, of op zijn minst 
daar in de buurt, in de kerk of zo dicht 
mogelijk daarbij. 

Begraven in Oegstgeest 
Ook 'de kerk van Oegstgeest' (de 
huidige Groene of Willibrordkerk) was 
van ouds zo'n kerk waarin of waarbij 
men graag zijn doden te rusten legde. 

Afb. 7 Romantisch beeld van de kerk (nog niet groen - maar of hij' toen echt zo krakkemikkig 
was?) en hef kerkhof in de 7ge eeuw, van het oosten gezien. Naar een schilderij van I. Fabius. 
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In welk jaar het kerkhof rond deze 
kerk werd gesticht, verliest zich in de 
nevelen van de historie. Wellicht werd 
er op deze plaats al begraven vóór de 
allereerste voorloper van de huidige 
kerk werd gebouwd. Ook toen moet 
men toch zijn doden ter aarde hebben 
besteld, en deze plek was hoog en 
droog. 
Eeuwenlang zal het in Oegstgeest niet 
anders zijn toegegaan dan elders: 
rijken kochten zich een plekje dicht bij 
het altaar, de armen rustten onder de 
groene zoden waarop de koster zijn 
geiten liet grazen (zie afb. 1). 
Hoewel de Reformatie de altaren, de 
relieken en de heiligenbeelden uit de 
kerk verwijderde (wat hier overigens al 
bij de verwoesting in 1574 zal zijn 
gebeurd), bleven de graven in de kerk 
het meeste in trek. Daaraan was 
immers van ouds de status van de 
aanzienlijken verbonden. Dit 
onderscheid viel weg, toen de 
overheid het ter aarde bestellen 
binnen kerkgebouwen verbood. Ook 
de beter gesitueerden kregen nu een 
plaatsje op het kerkhof. Maar tot op 
vandaag geldt, dat wie begraven wil 
worden in het grafveld dat direct om 
de kerk ligt, daarvoor aanmerkelijk 
meer moet betalen dan wie verder van 
de kerk af een laatste rustplaats vindt. 

De graven in de kerk 
lIJ lang geleden zijn de laatste 
stoffelijke resten van hen die in de kerk 
waren begraven verwijderd. Een 
aantal zerken in het koor bewaart nog 
de herinnering aan de vroegere 
situatie. De oudste is van 1603; deze 
draagt het opschrift: 

Hier leyt begraven 
Dirriek Cornelisz. tot 
Oestgeest an de bregge 
en starf opten XVII dach 
Maert XVIC drie. Vreest 
godt en hout zyn gebod 

De jongste dateert van 1820, en deze 
meldt ons: 

Hier rust het stoflyke deel 
van Bernhardina van Rappard 
hartelyk geliefde echtgenoote 
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van Carl Hendrik Eyffert 
gebooren den 21 iuny 1761 en 
stierf den 16 february 1820 
Dit graf vry gekogt van over 
boeken tot den 1 iuly 1920 

Een zekere Arent Palingh kreeg weinig 
tekst (beha",e zijn naam slechts de 
datum van zijn overlijden: den 1 Maert 
1691), maar wel werd zijn graf gesierd 
met de afbeelding van een sprekend 
familiewapen: een kronkelende paing. 
Een andere opvallende zerk is die van 
J.H. Regenbogen, overleden op 22 
februari 1814, van wie het opschrift in 
het latijn vertelt dat hij aan de 
universiteit van Franeker theologie en 
later aan die van Leiden geschiedenis 
heeft gedoceerd. 
Naamloos is de grote zerk voorin het 
koor (ter hoogte van de lezenaar), 
maar voorzien van een fraai 
uitgevoerd familiewapen waarin ik dat 
van de familie Willink meen te 
herkennen. Deze bewoonde het 
kasteel Oud-Poelgeest. maar in een 
tijd toen er niet meer in de kerk 
begraven mocht worden. Hoe dat zit, 
is dus nog een puzzel. Misschien wil 
één van de lezers eens een poging 
doen om deze op te lossen? 

Het kerkhof 
Wie, tussen de heilige Willibrord en 
zijn gestileerde SChip door, het kerkhof 
betreedt, valt misschien een 
ingemetselde steen op met de 
inscriptie 'Anno 1777'. Dat slaat niet 
op het bouwjaar van de kerk, noch op 
het kerkhof, maar op het jaar waarin 
het muurtje rondom het kerkhof werd 
opgetrokken. 
Volg dit muurtje tot waar het overgaat 
in een ijzeren hek, en u weet tot 
hoever het kerkhof destijds reikte. Dit 
gedeelte is tot op vandaag gebleven 
zoals het toen was: de graven liggen 
er ingebed in het gras. Eeuwen lang 
was dit lapje grond direct om de kerk 
heen voldoende om de hele bevolking 
van Oegstgeest een laatste rustplaats 
te bezorgen. En niet alleen die van 
Oegstgeest, want ook uit Leiden en 
andere omliggende plaatsen werden 



velen (met name uit het 
Roomskatholieke deel van de 
bevolking) hier begraven . 
Met betrekking tot de bouw van de 
kerkhofmuur zijn diverse stukken 
bewaard gebleven. Het eerste is een 
rapport, gedateerd op 11 maart 1776, 
dat de noodzaak van restauratie 
aantoonde. 1) Het advies van de 
anonieme metselaar houdt in: 'de 
oude muur en fondamenten weg te 
breeken en een nieuwe 11/2~steens 
muur met eenige pilasters in de plaats 
te maaken. ' De kosten daarvan 
werden begroot op 2000 gulden, 
maar door de uitvoering over vier jaar 
te verdelen, zou de uitgave kunnen 
worden teruggebracht tot 500 gulden 
per jaar. 
Daar is men kennelijk in eerste 
instantie niet op ingegaan. Dacht de 
Edele Heer Baljuw dat er misschien 
een goedkopere oplossing was? Eind 
oktober 1776 vroeg hij aan een zekere 
J. van Werven advies over het planten 
van een (mei)doornhaag om het 
kerkhof. Deze bevond de grond 
'droog als asch' en 'zoo vol wortelen 
zijnde', dat hij 'onbruykbaar tot 
planten' was, en legde daarom de 
vraag voor, 'of niet raadsaam was 
hetzelve in bedenking, eer zulk een 
zwaare koste wierd gedaan, te 
neemen.' 2) 

Een nieuwe inspectie van de muren 
volgde op 11 november 1776. Deze 
werd uitgevoerd door de 'fabriek' (wij 
zouden nu zeggen: de directeur van 
Openbare Werken) van de Stad 
Leiden, Dirk van der Boon. In zijn 
rapport aan de Burgemeesters als 
Ambachtsheren van Oegstgeest 3) 

adviseerde hij, gezien de zeer slechte 
toestand van de bestaande muren, 
deze geheel te vernieuwen, waarbij 
overigens de fundamenten konden 
blijven liggen. 
Een steen met het opschrift 'Anno 
1777' , in het muurtje aangebracht, 
bevestigt dat het werk kort daarop 
(volgens Van der Boons plan) is 
uitgevoerd. Het zuidelijke muurwerk 
scheidde, zoals nog steeds, het 
kerkhof van de woning van de koster. 
Maar in die dagen stond de 
kosterswoning verder naar achteren 
dan nu, van de weg af gezien (zie 
afb. 2). 

1) Gemeentearchief Oegstgeest, 
inv.nr. 241, 1. 
21 Gemeentearchief Oegstgeest, 
inv.nr. 240 
31 Gemeentearchief Oegstgeest, 
inv.nr. 241, 2. 

(wordt vervolgd) 

GD.M. Schwencke 

Afb. 2 Groene kerk (nu geheel met klimop begroeid) en kerkhof, van het zuiden gezien, met 
rechts de muur uit 1777 en de oude kosterij. Naar een foto uit omstreeks 1900. 
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