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UW STRAATNAAM VERKLAARD 

Noor. IN DEZE RUBRIEK WORDEN ALLEEN DIE STRMTNAMEN BEHANDELD DIE OP 
EEN OF ANDERE MANIER SAMENHANGEN MET DE GESCHIEDENIS VAN OEGSTGEEST 

Allereerst een rectificatie: 

In de aflevering van maart 2000 
schreef ik over de buitenplaats 
'Rhijngeest' onder andere: 
~Toen in 1764 de hofstede opnieuw 
werd verkocht, heette hij inmiddels 
'Rhijngeest', en dat is sindsdien de 
naam van dit gebied gebleven . Het 
koetshuis uit die tijd staat er nog, 
maar de hofstede is in de 1ge eeuw 
afgebroken en vervangen door een 
eigentijdse villa ." (enz.). 
Maar zo ging het niet! - . 

Het aardige is juist, dat het 18e
eeuwse herenhuis niet werd 
afgebroken, maar in de nieuwbouw 
werd opgenomen. De laatste 
zinsnede van het voorgaande citaat 
zou ik dan ook als volgt willen 
verbeteren: 

", .. maar het herenhuis werd in de 
1ge eeuw verbouwd tot een 
eigentijdse villa . Daarbij werd de 
bouwmassa van het oude huis 
geIntegreerd in de nieuwbouw. In de 
kern van de huidige villa is het oude 
huis dus nog steeds terug te vinden." 
(enz.). 

Mijn dank aan onze oud-voorzitter mr. J.J.L. de Soeten, die mij hierop attendeerde, en 
mijn excuses aan de lezers voor de verkeerde informatie! G.S. 

RUSTENBURGERPAD 

Genoemd naar een huis 'Rustenburg' dat vóór 1758 ter hoogte van dit pad heeft 
gestaan. 

AI in het begin van de 17e eeuw stond 
hier aan de verbindingsweg tussen 
Leiden en Rijnsburg een herberg met 
de naam 'Rustenburg ' . De 
geschiedenis van dit huis werd eerder 
beschreven door Bert Driessen in dit 
tijdschrift, 6e jrg., nr. 1 (februari 1994), 
blz. 20-22. Op 1 oktober 1757 was 
nog sprake van "een huis en ert met 

twee tuinen". Voor het laatst, want bij 
de volgende verkoop van het perceel, 
op 22 april 1758, heet het "een erf 
waarop het huis Rustenburg heeft 
gestaan". Het lag aan het eind van de 
Groene steeg (dat is de 
tegenwoordige Rijnzichtweg), tussen 
Rijnsburger weg en Valkenburgerweg, 
ten westen van het Rustenburgerpad. 

RIJNZICHTWEG (en OUDE RIJNZICHTWEG) 

Men zou verwachten, dat ook deze weg zijn naam dankt aan een oude boerderij of 
villa met de naam 'Rijnzicht' . Hiervan was echter niets te vinden. Er was wel een 
buitenplaats 'Rijnzicht' , maar niet in deze omgeving. 

De weg waarom het hier gaat, komt 
op de oudste kaarten van dit gebied al 
voor, maar hij heet dan Groenesteeg. 
(Ook Groene wech komt voor.) Hij 
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verbond de buurtschap 'Vijfhuizen' (nu 
'de Leidse Buurt ' genoemd) met de 
weg naar Rijnsburg en naar 'de Mors', 
In maart 1924 besloten Burgemeester 



en Wethouders de Groenesteeg de 
naam Rijnzichtweg te geven. Zij 
hebben deze naam niet toegelicht. 
Hebben zij gedacht aan het uitzicht op 
de Rijn, dat men oudtijds vanaf deze 
weg moet hebben gehad? 
Evenals voorheen de Groenesteeg, 
takte de Rijnzichtweg toen nog van de 
Rhijngeesterstraatweg af op de plaats 

SCHOUTENBURGSTRAAT 

waar nu het politiebureau is. 
Later werd de loop van de 
Rijnzichtweg voor een deel verlegd, 
om een rechtstreekse aansluiting op 
de Geversstraat tot stand te brengen. 
Het oude begin van de Rijnzichtweg 
kreeg toen de naam Oude 
Rijnzichtweg. 

Genoemd naar het vroeg-1ge-eeuwse huis 'Schoutenburg' (VVijttenbachweg 43). 

Generaties lang was het perceel 
waarop d it huis nu staat eigendom 
van de fam. Van der Laan, die aan de 
overzijde van de toenmalige Zandsloot 
een broodbakkerij dreef. Meestentijds 
was het een 'ledig erf'. (In de 17e 
eeuw is een deel van het perceel 
enige tijd bebouwd geweest met een 
'groot bequaem huys', dat echter 
binnen veertig jaar door brand werd 
verwoest en niet weer is opgebouwd.) 
Overigens is het perceel steeds mee 
vererfd of verkocht mèt de bakkerij op 
het naastgelegen perceel, tot in 1814 
de laatste bakker het huis (zonder de 
tot dan gebruikelijke toevoeging 
'zijnde een broodbakkerij' !) verkocht 
aan de loodgieter Dirk Buytendijk. 
Bij de invoering van het kadaster in 
het begin van de 1ge euw, kreeg de 
voormalige bakkerij aan de noordkant 

LEZERS REAGEREN 

van de Zandsloot de kadastrale 
aanduiding 'sectie C, nrs. 43 en 44', 
en het perceel aan de zuidkant van de 
Zandsloot 'sectie C, nrs. 57 en 58'. In 
beide gevallen was toen sprake van 
een huis en erf met een tuin. Kennelijk 
was ook het 'ledige erf' aan de 
zuidkant van de Zandsloot dus nu 
bebouwd, en dan moet het gaan om 
het huis dat we nu kennen als 
'Schoutenburg' . 
Een schout heeft overigens in dit huis 
nooit gewoond, wel een 
burgemeester, namelijk de heer H.o. 
Terwee, die hier van (vermoedelijk) 
1853 tot zijn dood in 1895 heeft 
gewoond . 
Het huis 'Schouten burg' is een 
Rijksmonument. 

GD.M. Schwencke 

Naar aanleiding van arti kelen die in de afgelopen twee jaargangen van het Periodiek 
van de VOO zijn verschenen hebben een aantal lezers inhoudelijk gereageerd. 
Onze hartelijke dank hiervoor. Hun reacties zijn, voorzover dat wenselijk was, 
voorgelegd aan de schrijvers voor eventuele antwoorden. Hierna volgen die 
ingezonden reacties, sommige met antwoord, welke beide door de eindredactie zijn 
ingekort en geredigeerd om de essentie van de opmerkingen weer te geven. 

1. Maten van het R K. kerkhof 
(Periodiek, jrg 11 , na 2, pag 14) 

In 1820 werd in Nederland het 
metriek stelsel ingevoerd. De oude 
maat 'el', na 1820 'Nederlandse el' 
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genoemd, had een lengte van 100 
cm. Dat betekent dat de hoogte van 
de muur rond het RK kerkhof, 
indertijd door de gemeentelijke 
overheid gesteld op twee 



'Nederlandse ellen', 2 meter moest 
bedragen, en geen 1,40 meter (twee 
'Amsterdamse ellen'). 
De maten van het oppervlak van het 
kerkhof bij de vernieuwing in 1821 zijn 
hoogst waarschijnlijk gemeten in 
'Rijnlandse roeden' met een lengte 
van 3.76 meter, zodat de precieze 
maten van het kerkhof 52,64 bij 41 ,36 
moeten zijn geweest. 

G.J.C. Nipper 

2. Bewoners van De Kempenaer
straat 3 (Periodiek, jrg1 2, na 1, pag 5) 

De genoemde heer Nulle was niet 
(alleen) electricien, maar (aak) 
loodgieter. 
Zat de zaak van Jamin niet naast 
Roest, waar ook 8iesot een tijdje was 
gevestigd? 

Mw B. Bertels 

3. Ho(o)ge Voort , Lage Voort, De 
Kempenaerstraat (Periodiek, jrg 12, 
na 1, pag 5) 

De Endegeesterlaan werd voorheen 
'Hooge Voort' genoemd, en de De 
Kempenaerstraat heette vroeger 
'Lage Voort'. De oude namen hebben 
te maken met een doorwaadbare 
plaats, in dit geval de voorloper van de 
'Zandsloot' , die parallel liep aan de 
Leidschestraatweg. De toevoeging 
'Hoog' houdt verband met de hoger 
gelegen zandwal waarop Endegeest 
e.o. is gelegen, terwijl 'Laag' duidt op 
het lagere klei/veengebied rond de De 
Kempenaerstraat. Op een kaart uit het 
Kaartboek van Rijnland (1746) wordt 
de huidige Endegeesterlaan samen 
met het eerste stuk van de De 
Kempenaerstraat (tot de Terweeweg) 
'De Voort' genoemd. 

J.J.L.de Soeten 

Antwoord 
Vroeger werden over benamingen 

van wegen en straten geen officiële 
besluiten genomen, Op oude kaarten 
zijn voor de naam van de weg die 
loopt van de huidige 
Rhijngeesterstraatweg tot aan de 
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Warmonderweg verschillende versies 
te vinden, zoals 'Voortweg' , 'Lage 
Voort', Ho(o)ge Voort', en dergelijke. 
De overgang tussen 'Ho(o)ge' en 
'Lage Voort ' kan ook weleens gelegen 
hebben bij de kruising met de 
'Hofbrouckerwetering', ter hoogte van 
de huidige Spaargarenstraat. In dat 
geval zou de De Kempenaerstraat 
'Ho(o)ge' én 'Lage Voort' geheten 
kunnen hebben. In ieder geval was 
een oude naam van de huidige 
Endegeesterlaan 'Ho(o)ge Voort' . Hoe 
dit alles ook zij, uit het genoemde 
raadsbesluit blijkt dat Ben W hadden 
besloten om (o.a.) de 'Voortweg' te 
noemen Endegeesterlaan, en de 
'Hooge en Lage Voortweg' te noemen 
De Kempenaerstraat. 

G.D.M. Schwencke 

4. Rubenkamp (Periodiek, jrg 12, 
na 2, pag 3) 

Op de hoek van de Geversstraat en 
de Deutzstraat bevond zich de slagerij 
van Dolle, gesloopt in 1930 bij de 
verbreding van de Geversstraat. De 
wagenmakerij van Rubenkamp was 
tegenover de slagerij van Dolle, waar 
later garage Kamsteeg was gevestigd. 
Na de sloop van dit pand zou "het gat 
van Kamsteeg" ontstaan. Thans 
bevindt zich op deze plaats een nieuw 
appartementengebouw. 

J .J.L. de Soeten 

Antwoord 
Oorspronkelijk, vóór 1898, bevonden 
woonhuis en smederij van 
Rubenkamp aan de toenmalige 
Schoolst raat (in 1914 omgedoopt in 
Oeutzstraat), bij de hoek met de 
Leidschestraatweg (hier na 1914 
Geversstraat). In 1898 richt 
Rubenkamp een nieuwe smederij in 
aan de andere kant van de 
Leidschestraatweg, thans dus 
Geversstraat, in 1916 op nr 44. 

G.D.M. Schwencke 



VAN WOONHUIS TOT DAMESMODEZAAK 

De geschiedenis van het perceel "de Kempenaerstraat 5" 

In het verleden zijn over dit 
pand reeds meerdere 
publicaties verschenen, met 
name in de Oegstgeester 
Courant. Het gemeente
archief van Oegstgeest 
leverde een aantal 
aanvullende gegevens op. 
Op 19 augustus 1909 werd 
door Karel Ballhazar van der 
Burg, geboren op 28 januari 
1839 te Amsterdam, van 
beroep ploegbaas, en sinds 
1 juli 1885 ingeschreven in 
Oegstgeest, een verzoek 
aan Burgemeester en 
Wethouders van Oegstgeest 
gedaan om vergunning te 
verlenen tot het bouwen van 
een woning aan de Lage 
Voortweg (thans de 
Kempenaerstraat). Bij deze 

Afb. 1 Bouwtekening behorend bij de vergunning tot het oprich
ten van een gebouw dd. 21 augustus 1909. 

aanvraag werd een fraaie bouw
tekening overgelegd (afb. 1). Twee 
dagen hierna werd de vergunning 
verleend en kon de heer J . van der 
Voet, timmerman en metselaar, 
taxateur en assuradeur, gevestigd aan 
de Morschweg bij Leiden met de 
bouw beginnen. 
Begin 1910 betrok de heer van der 
Burg met zijn echtgenote Catharina 
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Magaretha Marseille, geboren 16 
oktober 1843 te Usse, het nieuwe 
pand met het karakteristieke afdakje 
boven het voorbalkonnetje. Het maakt 
het huis heel herkenbaar in de rij 
huizen van de de Kempenaerstraat op 
een oude ansichtkaart uit ± 1912 
(zie afb. 2). 
De heer van der Burg overleed op 27 
december 1922; zijn vrouw bleef tot 

",. " .. l 

..... 4 :. I, . i./~ 
.!~~ ... i'b·. " '"; 

1926 in het huis 
wonen. 
Daarna woonde zij 
in bij haar zoon, die 
vanaf 1908 de 
eerste Oegstgeester 
drogisterij "Oe 
Pionier" 
exploiteerde. 
Mevrouw van der 
Burg overleed op 3 
maart 1929. 
Na het vertrek van 
mevrouw van der 
Burg woonde in het 
perceel de 

Afb. 2 Een oude prentbriefkaart van het stukje de Kempenaerstraat uit ± 1912. Kempenaerstraat 5 
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Afb. 3 Een afbeelding van het pand uit de tijd 
van het schildersbedrijf. 

eerst Hendrik Kamsteeg (vanaf 6 
september 1926 tot 14 mei 1928), en 
daarna Cornelis Peter de Groot tot 
vermoedelijk medio 1929. 
Een groot aantal Oegstgeestenaren 
zullen het pand herkennen als het 
schildersbedrijf van de familie 
Schippers. Boven het gangetje links 
naast het huis was uSchippers & 
Zonen" aangebracht (afb. 3). 
Uit het gemeentearchief blijkt, dat 
Pieter Schippers, geboren 16 
september 1879 te Katwijk en zijn 
echtgenote Maria Chaudron, geboren 
6 juli 1884 te Usse. aanvankelijk 
woonachtig waren in het pand de 
Kempenaerstaat 47. Op 2 jUli 1929 
vroeg de heer Schippers een 
vergunning aan voor het bouwen van 
een werkplaats achter de woning van 
de de Kempenaerstraat 5. 
Van de panden aan de Kempenaer
straat is in het deel tussen de 
Geversstraat en de Terweeweg nr 5 
als enige tot 1999 als woonhuis intact 
gebleven. 
De laatste bewoners, de familie A.M. 
van Broekhuizen - Schippers, 
verkochten toen het pand en 
verhuisden naar Gelderland. Van de 
overige panden in dit stukje de 
Kempenaerstraat zijn alle beneden-
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Afb. 4 De huidige situatie van het pand. 

verdiepingen ver- en herbouwd tot 
winkels. 
In september 1999 opende de nieuwe 
eigenaar Loon zijn 22-ste filiaal in zijn 
damesmodeketen. De firma Leen is 
zorgvuldig omgegaan met de 
authentieke voorgevel van het pand. 
De buitengevel van de boven
verdieping heeft geen wijzigingen 
ondergaan en de benedenverdieping 
is nagenoeg intact gebleven achter de 
glazen ombouw; zelfs de voordeur en 
het gangetje zijn in hun geheel 
herkenbaar. 
In deze glazen ombouw is de etalage 
gevestigd (afb. 4). Een goed 
voorbeeld van behoud van de 
oorspronkelijke gevel bij een moderne 
commerciële functie. 

Gerard Sira. 

Bronnen: 
• Oegslgeesler Courant. rubriek 

"Straalgebeuren" IV. 6. del. 16 dec. 1981 
• Oegstgeest ... Cw:ant. rubriek Veren;g»g Ocd 
· Oegstgeest del. 28 april 1999 en 12 mei 1999. 
· Foloarchief van de Vereniging 0Jd 

Oegstrgeest. 
· Gemeenlearchief Oegstgeest 
- Gesprek met een medewerkster van de 

fa.leon. 



UIT HET ARCHIEF GELICHT 

In de meeste parochies bestonden in de Middeleeuwen Heilige-Geestgilden of tafels 
van de Heilige Geest, die zich richtten op de materiële verzorging van de plaatselijke 
behoeftigen. Men deelde voedsel, drank, kleding en brandstof uit. Inkomsten 
verkreeg het gilde uit schenkingen, legaten, collecten en renten. Ook in Oegstgeest 
bestond in de late Middeleeuwen een Heilige-Geestgilde. De oudste vermelding 
dateert van 1383, maar deze broederschap zal waarschijnlijk ouder zijn. 

Naast de broederschap van de Heilige
Geest was in ons dorp ook het Onze
Lieve-Vrouwe- en Sint-Willibrordsgilde 
actief. Bij dit gilde, waarvan de statuten 
op 3 april 1450 werden vastgelegd, was 
het bevorderen van de geloofsbeleving 
het hoofddoel. Gezamenlijke missen en 
zorg voor geldelijke en geestelijke steun 
bij sterigevallen en ziektes vormden de 
voornaamste activiteiten, Eenmaal per 
jaar kwamen alle broederen en susteren 
bijeen voor een gezamenlijke maaltijd, 
In beide organisaties droegen jaarlijks 
twee hoofdmannen of homans zorg voor 
de gildegoederen enlof de uitdelingen aan 
de armen. Ook moesten zij de 
jaarrekeningen opmaken. In het oud
archief van de gemeente zijn veel van 
deze rekeningen bewaard gebleven. 
Omdat in deze rekeningen gedetailleerd 
de inkomsten en uitgaven staan 
opgetekend, kunnen wij afleiden dat bij 
beide broederschappen gezamenlijke 
maaltijden werden gehouden. De 
"boodschappenlijstjes" laten zien wat er 
zoal op tafel kwam en wat er verder nodig 
was . 
N .B. De bedragen zijn hier niet vermeld . 

Een fragment van de rekening van de 
hoofdmannen van het Heilige-Geestgilde 
uit 1509: 

Item' dit is die maeltijt als hiena bescreven 
staet. 
Item in den eersten een voet vleyscfi2 , 
Item wier maetgen soutSJ. 
Item een achghelen tarr0. 
Item een half fat byers. 
Item wier wilde woghelen5. 
Item twe paer kanijnen. 
Item vier {XJnt resinen. 
Item twe maetgen erveten. 
Item om appelen. 
Item om suker ende pe~ 
ende 1 loot7 foelgen ende naghelerf3. 
Item om mostert. 
Item vier halfve helffe butters ende twe kasen. 
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Item om turf ende om hout. 
Item voer koken ende onlecJe9. 

Een fragment van de rekening van de 
hoofdmannen van het Onze-Ueve
Vrouwe- en Sint-Willibrordsgilde uit 1511: 

Item in den eersten ghegeven 071 die koe. 
Item ghegeven om ses faten byers. 
Item ghegeven om broot. 
Item ghegeven om turf ende om hout. 
Item ghegeven om neghen loet poer ende ses 
loei peperpoer. 
Ende tyen {XJnt rasijnen ende drie pinten 
mostert ende om wortelen. 
Item ghegeven om drie wierlingen lO souuts. 
Item ghegeven om een vierlinc erveten. 
Item ghegeven om kaerssen. 
Item ghegeven om tvalef coppen butlers. 
Item ghegeven om casen. 
Item ghegeven om die faten. 
Item ghegeven de meyssen van coken 'l . 

Item ghegeven om die koe te slan /2. 

Naast al deze uitgaven was er achteraf 
nog een meevallertje: 

Item mtfang?en V&"l h.uyt ende V&"l srnea: 
Item ontfanghen van vleysch datler van die 
koe overghebleven is 13. 

I item: Latijn voor eveneens; 2 een voet 
vleysch: een pool of een vierendeel van 
een geslacht dier; 3 wier maetgen souts: 
vier maatjes zout; 4 achghelen tarrv: 
bepaalde inhoudsmaat tarwe; 
5 woghelen: vogels; 6 peperpoer: 
peperpoeder: 7 1001 of loet: bepaald 
gewicht; 8 foelgen ende naghelen: foelie 
en kruidnagelen; 9 onlede: moeite; 
/0 wierling of vierlinc: bepaald gewicht; 
/ 1 de meyssen van coken: aan de meisjes 
voor het koken; /2 slan: slaan, hier 
slachten; /3 wat niet opgegeten werd van 
de koe werd weer verkocht: de huid, het 
vet en het overgebleven vlees. 

Carla de Glopper-Zuijderland 



WIE WEET WAAR EN/OF WANNEER? 

plan). In 1959 hebben de heer en 
mevrouw C. Hoogeveen de zaak 
overgenomen van hun vader resp. 
schoonvader en tot juni 1977 
hebben zij hier hun bakkerij gehad. 
Ondertussen was de schoorsteen
pijp wat bouwvallig geworden en 
eind jaren zeventig voor FI. 5.1XlO,
gesloopt door de fa. Van Eek uil Den 
Haag. 

Een opname van de bakkerij meI schoorsteen rond de jaren /960. 

De foto van de schoorsteen in ons vorige 
nummer heeft vele en leuke reacties 
opgeleverd, waarvoor onze bijzondere 
dank. Enkele lezers waren van mening. dat 
het de schoorsteen van Menken moest 
zijn, anderen dachten aan een (in de oorlog 
gesloopte) schoorsteen van de gasfabriek 
aan het verlengde van de van 
A1mondeweg, Rijnsburg of aan een 
schoorsteen bij de keukens van 
Endegeest. Gelukkig herkende bakker 
C.Hoogeveen (en met hem vele 
Oegstgeestenaren) de schoorsteen als "de 
zijne". "Unks van de schoorsteen zie ik het 
raam van Toos van der Burg van de 
drogisterij ''De Pionier" aan de 
Geversstraat" , zo vertelde hij ons. 
Mijn bakkerij was gevestigd aan de 
Geversstraat 49/ hoek de Kempenaer
straat. De schoorsteen is in 1916 gebouwd 
voor bakker J.M.Hoogeveen en in 1919 
door de Firma Ph.M. Kok uit 's Gravenhage 
verhoogd tot 15 meter. De schoorsteen 
bevond zich losstaand op het erf en was 
door een horizontaal gemetseld rookkanaal 
verbonden met de bakkerij, die in de lage 
aanbouw was gevestigd (zie verbouwings-

Een verbouvvingsplan uit 1925 van perceel Geversstraal 22. 

Deze keer een wat uitgebreidere vraag in 
deze rubriek. Heeft u ooit gehoord van: 
- het Oegstgeester klokkenmuseum 

(staande klokken en wandklokken); 
- Oegstgeester doosjes: 
- de drie Rijsjes? 
De foto van het bruggetje uitkomend op 
een pad met aan weerszijden bomen is 
gemaakt in Oegstgeest. Maar waar? Mocht 
u iets weten of herkennen: stuur of bel uw 
reacties vóór 1 september 2001 naar Ver. 
Oud Oegstgeest, Laan van Alkemade 1, 
2341 LJ Oegstgeest. tel. 5153889. 



OE(G)STGEEST, DE NAAM VAN ONS DORP 

We verplaatsen ons 75 jaar terug in de 
tijd, en gaan op bezoek bij proLdr J.w. 
Muller, inwoner van Oegstgeest, en 
hoogleraar Middelnederlands, die 
enigszins geïrriteerd achter zijn 
schrijftafel zit . "Waarom toch kijkt menig 
plaatsgenoot mij scheef aanT peinst 
de man die steevast de naam van ons 
dorp spelt als Oestgeest! "Daar is 
historisch-taalkundig toch alle reden 
toe: Oegstgeest is gewoon onjuist. 
Zelfs Oestgeest kan als omstreden 
worden aangemerkt", aldus Muller. Hij 
legt een en ander uit in een artikel dat in 
1926 in het tijdschrift Nomina 
Geografica Neerlandica is verschenen. 
Dat enigerlei vorm van de plaatsnaam 
Oegstgeest betrekking heeft op een 
stuk geestgrond aan de noordkant van 
het dorp wordt nauwelijks betwist. 
Maar op de vraag wat op grond van de 
historie de juiste spelling van het eerste 
deel van onze plaatsnaam moet zijn, is 
geen stellig antwoord te geven. Wie dat 
tracht te achterhalen is voor een deel 
aangewezen op veronderstellingen. Het 
leek mij aardig om nog eens wat 
gegevens en veronderstellingen op een 
rij te zetten, en vervolgens, mede onder 
verwijzing naar Muller's betoog, te 
speculeren over de 
ontstaansgeschiedenis van de 
plaatsnaam Oegstgeest. 

Laten we beginnen bij het begin: wat is 
de oudst bekende naam van ons dorp 
geweest? Hoe heette deze woonplaats 
in de tijd van Willibrord, die volgens 
breed geaccepteerde overlevering hier 
is geweest in 690? Dat is helaas 
onbekend. De oudste vermelding van 
onze plaatsnaam is gevonden in een 
afschrift (uit de tweede helft van de 

elfde eeuw) van de zogeheten 
goederenlijst van de Sint Maartenskerk 
(=Domkerk) te Utrecht. De gegevens uit 
deze goederenlijst dateren 
waarschijnlijk al van het midden van de 
negende eeuw. Tussen de 
plaatsnamen Uusna (= Usse), 
Wanmelde en Polgest komt ook voor de 
naam Osgeresgest, naast de variant 
Osgeresgeist (zie afb.). 
Latere oorkonden uit de 13de eeuw 
vermelden naast Osgest vele andere 
schrijfwijzen zoals Oestgheest (dus met 
een extra +), Oesghesterbroec, 
Oesgeist, en Oestgheesterambocht. In 
dezelfde periode komen ook namen 
voor als Oistgest en Oistgheest, dus 
weer met een extra -t -. Ook de 
schrijfwijze Oostgheest wordt 
gevonden. 

Na 1300 wordt steeds meer 
Oestgeest geschreven, maar ook 
Oistgeest en Oostgeest blijven 
voorkomen. Een voorbeeld is de titel 
van Baron's Klucht van Kees Louwen, 
ofte den Gheschoren Boer. Eerst 
ghespeelt in Oestgeest 1667. Op oude 
kaarten van Rijnland treft men nog in 
1746 Oest Geest aan. 

De spelling met een ingelaste -g
verschijnt in de 17de eeuw, wellicht 
voor het eerst in een document uit 
1668, maar ook als Oughstgeest in 
1682,en later als Oegstgeest, 
bijvoorbeeld in een doopboek uit 1743 
dat zich vroeger in het gemeente 
archief bevond (thans in het Algemeen 
Rijksarchie~. 

De oudste naamsvorm luidt dus 
Osgeresgest, waarschijnlijk genoemd 
naar de toenmalige bezitter van de 
grond, een zekere Osger. Volgens 
Muller is de verkorting van de eerste 

Twee regels uit de zogeheten goederen/ijst van de Utrechtse Domkerk: er staat in het Latijn: 
absque /I mansis, in Liusna V. in Warme/de lil, in Osgeresgeist /I, 
in Po/gest /I, in Husingesgest lil, in Os/em /I, in Wilkenhem cum omnibus 
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drie lettergrepen van Osgeresgest tot 
Osgest, die zich voordoet in de periode 
van de 8ste naar de 13de eeuw, te 
verklaren door herhaalde en/of slordige 
uitspraak van de plaatsnaam. De 
klinkers van deze naam werden lang 
uitgesproken, wat kon worden 
aangegeven door toevoeging van de 
letter -e4 of de letter -j4. Daardoor 
konden de naamsvormen Oesgeist en 
Oistgeest ontstaan. Volgens Muller zou 
de spelling Oesgeest eigenlijk de meest 
juiste zijn. 

Uiteraard weet Muller dat het eerste 
naamdeel in oorkonden en andere 
documenten vanaf de 13de eeuw met 
een extra letter -t 4, en vanaf de 17de 
eeuw met nog een extra letter-g4 

wordt geschreven, hetgeen dus leidt tot 
de schrijfwijze Oegstgeest. Om dit te 
verklaren houdt hij een tamelijk 
ingewikkeld betoog, waarin hij tracht uit 
te leggen dat de lettertoevoegingen 
berusten op twee "misverstanden". 
Zeer in het kort komt zijn verklaring neer 
op het volgende. 
Het eerste naamsdeel Oes4 is "ten 
onrechte in verband gedacht" met het 
Middelnederlandse woord oest, 
afgeleid van augustus, de latijnse term 
die zowel de oogst aanduidde als de 
maand waarin de oogst werd 
binnengehaald. Waarschijnlijk is in de 
zuidelijke Nederlanden dezelfde vorm 
overgenomen uit het Oudfrans 'a4oust'. 
Ten onrechte heeft men geredeneerd 
dat het oorspronkelijke Oest 4 door 
"slordige en slappe uitspraak" was 
gesleten tot Oes-. 
Naast deze verbeterde versie van het 
eerste naamsdeel, die dus zorgde voor 
de naam Oestgeest, treft men ook, 
waarschijnlijk uitsluitend in de schrijftaal, 
het woord oegst aan, een mengvorm 
tussen oest en oogst.. Omdat dit 
Oegst· ten onrechte (want in strijd met 
herkomst en uitspraak) "de juiste 
oorspronkelijke naamsvorm werd 
gewaand", is in de 17 de eeuw 
Oegstgeest als de nieuwe spelling 
geïntroduceerd. 
Wederom heeft men misschien 
gedacht dat de letter -g- was 
weggesleten door slordig taalgebruik. 
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En wellicht vonden ambtenaren en 
mensen die de schrijfkunst beheersten 
die -g4 wel voornaam staan. Hoe dan 
ook, in de spreektaal is er van deze 
extra -g4 weinig te horen, ook al omdat 
het uitspreken van de lettercombinatie 
-gstg4 moeilijk en lelijk is. 

Het tweede deel, 4geest, van de 
naam van ons dorp staat voor de 
grondsoort die is ontstaan door 
afgraving van de ontkalkte bovenlaag 
van de grond aan de binnenkant van 
de Noordzeeduinen. Waar het woord 
zelf vandaan komt is niet geheel 
duidelijk. Rond het jaar 800, toen ons 
dorp ontstond, was het woord in onze 
taal nog niet bekend. Het is verwant 
met het Friese gaast, het Oudsaksische 
geist, en het Oudhoogduits Keisen, en 
zou zo iets als leeg, dor, droog, 
braakliggend, 'open' (verwant met 
geeuwen) betekenen. Vast staat dat het 
woord geest vanaf de 11 de eeuw in 
onze streken wordt aangetroffen. 

Samenvattend moeten we vaststellen 
dat gedurende ruim zeven eeuwen de 
naam van ons dorp is gespeld als 
Oesgeest of als Oestgeest, met een 
groot aantal varianten. Pas in de 17de 
eeuw is de -g4 er bij gekomen. Maar 
toch, ondanks de officiële schrijfwijze 
Oegstgeest, zeggen we aan het begin 
van de 21 ste eeuw bijna allemaal 
Oestgeest. En onze gastheer Prof 
Muller pleit dus sterk voor het gebruik 
van deze schrijfwijze. Bij het afscheid 
nemen merkt hij wel op dat de spelling 
Oesgeest "historisch nog juister en met 
de uitspraak nauwelijks strijdig" is, doch 
dat Oestgeest nu eenmaal veel langere 
rechten heeft. "Maar de ook schier 
onuitsprekelijke -g4 vóór 4st4 mag m.i. 
gerust prijsgegeven worden.". 
Mij lijkt het, nu 75 jaar later, nog altijd 
een aantrekkelijk voorstel! 

Herman Meijer 

Bronnen: 
- Nomina Grafica Neerlandica. 
Geschiedkundig onderzoek dE!( 
Neder1andsche aardrijkskundige namen door 
Prof. dr. H.J.Mulier. augustus 1926. 
4 Gemeente4archief Oegstgeest met dank 
aan Drs. C.C. de Glopper4Zuijder1and voor 
haar adviezen. 



EEN EEUW R.K. WILLIBRORDKERK IN 
OEGSTGEEST Deel 1 

Dit jaar zal het precies honderd jaar 
geleden zijn dat de bouw van de r. k. 
kerk en pastorie in de Leidse Buurt 
gereed kwam Deze neogotische en 
nog altijd beeldbepalende kerk was de 
laatste locatie, die de parochianen van 
Oegstgeest in de loop van de eeuwen 
in gebruik namen. De geschiedenis van 
de parochie gaat immers ver terug, 
want al in de zevende eeuw verzocht 
Willibrord de tot het christendom 
gebrachte bewoners een eenvoudig 
kerkje te bouwen op de plaats waar 
thans de Groene of Willibrordkerk 
staat 
Na de in Oegstgeest vreedzaam 
verlopen reformatie mochten de 
katholieken na 1687 langzaam weer 
beginnen met kerken, als het maar niet 
te opvallend was. In de schuur van een 
oude boerderij op de plaats waar nu 
'La France' staat. begon men heel 
voorzichtig met het uitvoeren van de 
kerkelijke diensten. 
Bijna een eeuw later. in 1772, werd 
toestemming verleend om een klein 
kerkje te bouwen op vrijwel dezelfde 
plaats. Het grondgebied van de 
parochie was destijds veel groter dan 
nu, want niet alleen Oegstgeest, maar 
ook Katwijk, Valkenburg en Rijnsburg 
maakten er deel van uit. Pas in 1847 
kregen deze omliggende plaatsen een 
eigen kerk in Katwijk a.d. Rijn. 
Aan het eind van de negentiende eeuw 
bleek. dat het eenvoudige kerkje van 
Oegstgeest niet alleen bouwvallig, 
maar ook te klein was voor de in aantal 
toenemende parochianen. De in 1889 
nieuw benoemde pastoor W. F. Roozen 
nam - een jaar na zijn benoeming - al 
het initiatief een nieuwe kerk te 
bouwen. Deze pastoor Roozen en het 
toenmalige kerkbestuur hadden een 
vooruitziende blik, want in 1891 kocht 
men daarvoor naast het kerkje een stuk 
land aan. Het plan was een nieuwe 
kerk met pastorie te bouwen met een 
eigen r. k. school en een 
onderwijzerswoning. De kosten voor dit 
plan moesten door de eigen 
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parochianen opgebracht worden 
(enige steun van overheidswege 
bestond toen nog niet). De vraag was 
dus hoe dit alles te financieren. 

Bouwvoorbereiding en financiering 
De bekende architect Jas. Th. 

Cuypers uit Amsterdam kreeg het 
verzoek een plan te maken. Toen deze 
architect eind 1892 met een 
schetsplan kwam, bleken de kosten à 
f 180.940,- veel te hoog. Besloten 
werd om van dit plan alleen de bouw 
van een eigen r.k. school uit te voeren, 
die kort daarop in 1893, in gebruik 
werd genomen. 
Pastoor Roozen bleef onverzettelijk met 
plannen voor de bouw van een nieuwe 
kerk doorgaan, dit ondanks het feit dat 
van de parochianen al een financieel 
offer werd gevraagd voor de aflossing 
van de bouwkosten voor de school. In 
1899 kwam Cuypers met een geheel 
nieuw ontwerp, waarin de kosten 
werden begroot op f. 93.000, ' Om dit 
bouwplan zo goed mogelijk voor de 
parochianen herkenbaar en duidelijk te 
maken, liet Cuypers, later bijgestaan 
door de architect Jan Stuyt. van het 
ontwerp een pentekening maken. 

....... , .. " ........ -" ' 

Afb. I Ontwerp (pentekening) in 1898 van de hui
digeHK. Kerkdoorjos Th. CuypersenJ. Sluyt 



Deze afbeelding van twee bij een 
meter werd ingekleurd en ingelijst, en 
hangt nu weer in de pastorie (afb. 1). 
Maar ook dit plan moest korte tijd later 
worden bijgesteld, nadat de architecten 
bij een herberekening tot de conclusie 
kwamen, dat de kostenraming hoger 
uitviel. Uiteindelijk werd tijdens de 
vergadering van het kerkbestuur van 
21 mei 1900 besloten toch met deze 
raming akkoord te gaan en werd een 
'Begrooting der Uitgaven en Middelen 
tot dekking der kosten van den bouw 
eener Kerk en Pastorie voor de 
parochie van den H. WHlJbrordus te 
Oestgeest ' opgesteld en naar het 
bisdom in Haarlem gezonden. De 
kosten voor alleen de bouw bleken 
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f 107.250, - te bedragen, maar daarbij 
waren niet begroot een aantal andere 
forse uitgaven, zoals een uurwerk in de 
toren, een nieuw tabernakel , een 
brandvrije kluis en verder de aanleg 
van bruggen en het ophogen en 
afsluiten van de nieuwe tuin. De totale 
kosten kwamen uit op een bedrag van 
1117.000, - (alb. 2). 
Ter dekking van de bouwkosten moest 
om te beginnen een lening tot een 
bedrag van I 40.000,- dienen. 
Daarnaast moest de afbraak van de 
oude kerk, de opbrengst van een loterij 
en de verpachting van een aantal 
plaatsen in de nieuwe kerk 
I 9.500,- opleveren. Vervolgens 
overwoog men de fraaie marmeren 
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Afb. 2 Oe Begrooiing der Uitgaven en Middelen van 2 1 mei 1900 (Iet op Oestgeestl). 
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Afb. 3 De eerste steen met inscn'ptie is ingemetseld in 
de noordeilïke zijkant van het koor. vlak boven de 
vloer. op 11 maan 190 1. 

communiebank te verkopen voor 
f 7.500,- Het dan nog resterende 
bedrag van f 60.000, - moest 
opgebracht worden uit 'aanwezige 
gelden van giften'. Middelen uit de 
kerkkas waren er gewoon niet. wat wel 
heel duidelijk bleek uit de 
meegezonden 'Staat van Ontvangsten 
en Uitgaaf' over de laatste vijf 
voorafgaande jaren. Met de nodige 
overmoed werd het plan toch haalbaar 
geacht. De ongeduldig geworden 
pastoor Roozen kreeg tenslotte op 7 
juni 1900 toestemming van het bisdom 

Afb. 4 De lege. opgeleverde kerk mei altaartom
be in 190 1. Ook het fraai beschilderde houten 
p lafond met balken is goed te zien. 
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en al op 9 juni vond in de (oude) 
pastorie de aanbesteding voor de 
bouw plaats. De laagste inschrijving 
was van de Haagse aannemer J. 
Rodenrijs. Deze had ingeschreven voor 
f 95.000, - en kreeg kort daarna de 
opdracht de kerk en pastorie te 
bouwen. 

Bouwuitvoering 
Intussen was al binnen vier 

dagen(!) de gemeentelijke toestemming 
verleend, zodat de bouw kon beginnen. 
Vooraf uitgevoerde grondboringen 
hadden uitgewezen, dat zowel de kerk 
als de pastorie op een binnenduinrug 
gebouwd konden worden, waardoor 
het slaan van heipalen voor de 
fundering overbodig werd. Met de 
bouw werd direct nog in de maand juni 
aangevangen. Tijdens de bouw 
moesten de kosten voor de levering 
van de bouwmaterialen en het loon 
van de aannemer en architect 
regelmatig in een aantal termijnen 
voldaan worden. Op de bouw liepen 
een dertig tot vijfendertig arbeiders 
rond. Aan de verplichting van de 
regelmatig terugkerende betalingen 
bleek men niet altijd te kunnen 
voldoen. Oe opbrengst van de loterij , 
de lening en wat andere inkomsten 
waren bij lange na niet toereikend. Uit 
het 'Rekeningen Boek' blijkt dat 
regelmatig 'een milde gift ' dat 
probleem voor even weer oploste. 
Oudere parochianen beweerden vaak, 
dat deze giften voor een groot deel 
door de pastoor persoonlijk werden 
gedaan. Om de druk wat te 
verminderen werd in 1901 besloten, 
om naast de lening, ook nog eens 
zesenveertig aandelen uit te geven van 
elk f 500, -. 
Oe werkzaamheden verliepen echter 
niet helemaal naar wens, zodat pas op 
11 maart 1901 de eerste steen met 
inscriptie in het koor kon worden 
ingemetseld door de toenmalige deken 
van Leiden, P.L. Dessens (afb. 3). Bij 
deze plechtigheid kregen de 
parochianen, die de bouw met veel 
belangstelling volgden, de gelegenheid 
om ieder een bouwsteen aan te 



Afb. 5 Dit is de aanhef van een offerte van 15 juni 1901 voor het plaatsen van én het waterdicht opleveren 
van glas in loodramen voorde somma van f 1.975,81. 

brengen. Als eerste werd de pastorie 
opgeleverd in juni 1901. De kerk met 
toren kwam eind oktober gereed. 

Het interieur van de nieuwe kerk 
De kerk was dan wel afgebouwd, 

maar voor de inrichting van het interieur 
was geen geld meer beschikbaar. Zo 
kon bijvoorbeeld van het hoofdaltaar, 
ontworpen door de beeldhouwer J.P. 
Maas, alleen de altaartombe geplaatst 
worden (zie afb. 4). De fraaie, 
marmeren communiebank uit 1770 uit 
de oude kerk van de beeldhouwer Jos 
Gilles uit Antwerpen was niet verkocht 
en kreeg een plaats in de nieuwe kerk 
als afsluiting van het koor. Omdat de 
communiebank eigenlijk te kort was, 
werd aan beide uiteinden een paneel 
toegevoegd van de beeldhouwer 
Antoine Jean Ansieu. Dit werd in 1902 
gerealiseerd. Vooraf was de waarde 
van deze communiebank getaxeerd op 
f. 10.000,-. Ook de kerkbanken, 
kruiswegstaties, het orgel en een aantal 
beelden werden vanuit de oude kerk 
overgebracht. 
Tenslotte werd de kerk op maandag 
4 november 1901 geconsacreerd door 
Mgr. C.J.8otteman, bisschop van 
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Haarlem. De kerk, klaar en ingewijd, 
werd nu meteen door de parochie in 
gebruik genomen. 

(wordt vervolgd). 

Bert Driessen 

Bronnen: 
Parochie-archief H. Will ibrord 
· Archieven nrs. EO-a en EN·6 

Fotoverzameling EN-1 0 
Doctoraal scriptie L.A. van Nijnanten, 
maart 1987: 
"Over Jos Cuypers en de Oegstgeester 
parochiekerk" 

L. Driessen. G.D,M. Schwencke e.a. 
Willibrords erven, 1250 jaar Christendom in 
Oegstgeest, 1989. 

- Algemeen Rijksarchief 
. Archief bisdom Haarlem-Rotterdam: 
Parochie Oegstgeest 1850-1009. 
archiefnummer 3,18.01 .02 
Gemeentearchief Oegstgeest 
· Archiefnummers 208 en 242 
· Mevr. Drs. C.C. de Glopper, gemeente
archivaris 



GESCHILDERD IN OEGSTGEEST 

In deze rubriek schenken wij aandacht aan kunstschilders die in Oegstgeest 
hebben gewoond of gewerkt. In deze afl evering kijken wij naar het werk van 
Alexander Hugo Bakker Korft. 

Alexander Hugo Bakker Korft werd in 
1824 in Den Haag geboren. Hugo, 
zoals hij werd genoemd, was de 
oudste zoon uit het tweede huwelijk 
van zijn vader. Vader Johannes (die 
vanaf 1810 de namen van zijn ouders 
combineerde) was referendaris op het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken. 
Nadat hij in 1848 op wachtgeld werd 
gesteld vestigde hij zich met zijn gezin 
in Oegstgeest. Het gezin Bakker Korf! 
bestond op dat moment uit vader en 
moecer (de Amsterdamse Neeltje 
Stark), vier dochters en twee zonen, 
Hugo en Johannes jr. Johannes zou 
later ambtenaar bij de Nederlandse 
Spoorwegen worden. De zusters 
hadden geen beroep en bleven 
ongetrouwd. Ook Hugo zou zijn leven 
lang vrijgezel blijven. Waar precies in 
Oegstgeest de familie Bakker Korf! 
heeft gewoond valt helaas niet meer te 
achterhalen. In 1850 verhuisde het 
gezin naar Leiden, om in 1853 weer 
naar Oegstgeest terug te keren. 

Opleiding 
Zoals veel kunstenaars van zijn tijd 
begon Hugo Bakker Korf! (afb. 1) zijn 
opleiding in het atelier van een 
gevestigde kunstenaar, alvorens naar 
de academie te gaan. Samen met 
leeftijdgenoten David Bles en de 
gebroeders Johan en Philip Koelman 
was Hugo kind aan huis bij Cornelis 
Kruseman, d ie destijds grote 
bekendheid genoot als schilder van 
portretten en bijbelse voorstell ingen. 
Vervolgens bezocht Hugo de Haagse 
Academie voor Beeldende Kunsten. 
Bakker Korft voltooide zijn opleiding 
aan de academie van Antwerpen die 
toen een uitstekende reputatie genoot 
en waar hij les kreeg van 
historieschilders Nicaise de Keyser en 
Gustave Wappers. De laatste maakte 
vooral naam met het uit 1829 
daterende kolossale doek' De 
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Afb. 1, Portretfoto, Goupil & Co, kooldruk, 
ongedateerd, collectie Studie en Documentatie 
Centrum voor Fotografie (SDCF) 

zelfopoffering van Burgemeester Van 
der Werft' , dat zich nu in het Centraal 
Museum van Utrecht bevindt. Tegen 
deze achtergrond bezien is het niet 
verwonderlijk dat de vroegste werken 
van Bakker Korft verhalen uit de 
vaderlandse geschiedenis, de 
mythologie of de bijbel tot onderwerp 
hebben. Zo'n vroeg werk, dat aansluit 
bij de academische conventies van die 
tijd, is de tekening die Hugo maakte 
van de Ongelovige Thomas (afb. 2). 

Bijziendheid en aardappels 
Toen Hugo Bakker Korff met zijn familie 
in Oegstgeest woonde, leed hij onder 
een snel verergerende bijziendheid. Hij 
twijfelde, misschien mede hierdoor, aan 
zijn kunstenaarschap. Om zich te 
bezinnen trok hij in bij een landbouwer 
in Noordwijk, waar hij zich met de 
aardappelteelt zou hebben 
beziggehouden. In hoeverre Hugo 
Bakker Korft inderdaad als landbouwer 
door het leven is gegaan in Noordwijk 
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Afb. 2, Potlood op papier. 15.8 x , 2,8 cm., collectie Prentenkabinet UniversIteit Leiden (PKL) 

is niet bekend. In het bevolkings
register staat onder beroep dat van 
kunstschilder vermeld. Van zijn broer 
Johannes is een tekening bewaard 
gebleven waarop Hugo, weliswaar 
gehuld in boerenkleding, aan het 
tekenen is. 
Eind jaren vijftig besluit Hugo Bakker 
Kolft zich weer geheel aan de 
schilderkunst te wijden. Hij betrok in 
Leiden het voormalige atelier van lijn 
vriend, de kunstschilder Jacobus 
Ludovicus Cornet. In dit pand, het 
vroegere huis van de Turfdragers aan 
de Haarlemmerstraat. op de hoek van 
de niet meer bestaande Paardesteeg, 
zou hij later ook gaan wonen. Hier 
vond hij de stijl die hem in binnen-
en buitenland bekend zou maken. 

Genrestukjes op klein formaat 
In Leiden ontstonden de kleine 
genrestukjes met oude vrijsters in 
propvolle, deftige interieurs. Met 
deze schilderijtjes, die de sfeer 
ademen van 'Oe Camera Obscura' 
van Hildebrand, neemt Bakker Korft 
een aparte plaats in tussen de 
schilders van de 19de eeuw. Het 
onderwerp van deze schilderijen is 
de menselijke komedie. Algemeen 
wordt aangenomen dat zijn vier 

ongetrouwde zusters, zijn moeder, 
zijn schoonzuster en zijn huishoudster 
voor hem poseerden. Hij beeldde de 
vrouwen al lezend, roddelend, 
musicerend, biddend of suffend af. 
In de minutieuze uitvoering plaatst 
Hugo Bakker Korft zich in de traditie 
van de Leidse fijnschilders uit de 17 de 
eeuw zoals Gerard oou, Frans van 
Mieris de Oude en Gabriël Metsu. 
Bakker Korft toont zich een meester in 
de stofuitdrukking. Oe zijde, het kant 
en fluweel van de kleding van de 
dames, de voorwerpen van koper, 
glas en porselein, het hout van de 
meubels, het marmer van de schouw, 

Afb. 3. Olieverf op paneel. /7,5 x 23,5 cm., gesigneerd en 
gedateerd /879, collectie Dordrechts Museum, Dordrecht 
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Afb. 4, Olieverf op paneel, 20,5 x 27,Ocm., gesigneerd en gedateerd 1865, coIIecll8 
Stedelijk Museum Amsterdam 

evenals de fijne kleurschakering in het 
tapijt van 'Hutspotdag' (afb. 3) wist hij 
op meesterlijke wijze weer te geven. 
Ook de humor van veel 17 de eeuwse 
genreschilders kreeg bij Bakker Korft 
een vervolg. Hij voorzag zijn 
schilderijen van titels die een ironisch 
tintje aan de voorstelling gaven en 
vermeed de sentimentaliteit die veel 
van zijn tijdgenoten kenmerkt. De twee 
smoezende dames op het schilderij 
'Vieux Pontac' (afb. 4) lijken de fles 
drank aan te wijzen als oorzaak voor 
de slaap van de vrouw rechts op de 
voorstelling. Ook het schilderij 
'Hutspctdag' getuigt van de milde 
ironie waarmee Bakker Korft zijn 
onderwerpen presenteerde. Het 
paneel toont twee dames die in een 
gebed verzonken zijn, alvorens zij aan 
de traditionele hutspot zullen beginnen 
die op tafel staat te wachten in een 
replica van de beroemde kookpot uit 
de Lakenhal. Het hondje, dat een 
servet lijkt te zijn voorgedaan, kijkt 
afwachtend toe. Op geheel eigen wijze 
herinnert Bakker Korft aan Leidens 
Ontzet. Verwees Gustave Wappers 
nog met veel pathos op een kolossaal 
doek naar dit historische moment, 
Hugo Bakker Korft brengt het 
onderwerp terug tot een alledaags 
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tafereeltje in pocketformaat. 
De manier waarop zijn werk tot stand 
kwam is onmiskenbaar 19de eeuws. 
Hugo maakte bijvoorbeeld gebruik van 
foto's die hij in zijn atelier naschilderde. 
Zowel 'Hutspotdag' als 'Vieux Pontac' 
en de tekening 'Avant de prendre une 
dècision' (afb. 5) geven de indnuk van 
een toevallige afsnijding, en doen 
daarmee aan de fotografie denken. Bij 
nadere beschouwing staat het 
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Afb. 5. Pen en bruIne iI"Ikl gewassen op bruin 
getint papier. 40, x 56, 7 cm .. collecte PKL 



hoofdmotief echter gewoon in het 
midden. 

Antiekverzameling 
Het antiek waarmee Hugo Bakker Korft 
zijn schilderijen stoffeerde, had hij in de 
loop der jaren verzameld. Een aantal 
meubelstukken en bric à brac laat zich 
dan ook op meerdere van zijn werken 
aanwijzen. Zo bleek de etagière van 
'Vieux Pontac' een geliefd meubel, en 
vinden we dezelfde blauwe vaas met 
Judaspenning op een aantal 
schilderijen terug. Ook de kostuums 
behoorden tot de verzameling van de 
kunstenaar. Toen de nalatenschap van 
Hugo Bakker Korft werd geveild heeft 
onder andere het Rijksmuseum in 
Amsterdam een aantal van deze 
meubels en kostuums gekocht. 

Ars AEmula Naturae 
Bakker Korif genoot tijdens zijn leven 
grote waardering. Zijn werk ontbrak op 
geen tentoonstelling van hedendaagse 
meesters van formaat. Het kleine 
formaat in de zeer precieze stijl werd 
wel in verband gebracht met zijn 
bijziendheid, maar stemde ook overeen 
met de smaak van het kunstkopend 
publiek. Zijn werk verkocht goed en 
was tijdens zijn leven al in het bezit van 
bekende collectioneurs en 
vooraanstaande musea. Bakker Korif 
ontving diverse onderscheidingen voor 
zijn werk. 
Ook als tekenaar wist hij zich te 
onderscheiden. In 1873 werd hij 
benoemd als tekenleraar bij' Ars 
AEmula Naturae', het Leidse 
tekengenootschap. 
In zijn stijl veranderde in de loop van de 
jaren weinig, hooguit is zijn latere werk 
wat losser geschilderd. Evenmin 
veranderde er iets in zijn 
onderwerpkeuze. Hugo Bakker Korif 
maakte nogal eens varianten en 
replica's van zijn werk; hetzelfde thema 
keerde in de loop der jaren terug. 
Bakker Korif bleef de rest van zijn leven 
in het voormalige huis van de 
Turfdragers wonen en werken. Hij hield 
zich nogal afzijdig van het openbare 
leven. Hij overleed onverwacht op 28 
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januari 1882 en werd in het familiegraf 
in Oegstgeest op de begraafplaats van 
de 'Groene Kerk' bijgezet. Dit graf is 
inmiddels geruimd. 

Ineke Oele-Kap 

Bronnen: 
- Gemeente archief, Oegstgeest 
- M.L. Wurlbain, Alexander Hugo Bakker 

Korlf 1824-1882, S.M. De Lakenhal, 
Leiden 1981 

- Ineke Oele-Kap, Alexander Hugo Bakker 
Korlf, in De Leidenaar, februari 1995 

- Richard Bionda, Carel Blotkamp (redactie), 
De schilders van Tachtig, Nederlandse 
schilderkunst van 1880-1895, Van Gogh 
Museum Amsterdam 1991 

Aanvulling op 'Geschilderd in 
Oegstgeest' oktober 2000: 
Bij de bronvermelding zijn helaas een 
paar titels weggevallen. 
. Richard Bionda en Carel Blotkamp 
(redactie), De schilders van Tachtig, 
Nederlandse schilderkunst van t 880-
1895, Van Gogh Museum 
Amsterdam 1991 
. Doris Wintgens Hötte e.a. (redactie), 
Dageraad van de Moderne Kunst, 
Leiden en omgeving 1890-1940, 
Stedelijk Museum De Lakenhal 
Leiden 1999 

Reactie op 'Geschilderd in 
Oegstgeest' oktober 2000: 
De heer H.E.G.M. van Woerden wist 
ons te vertellen waar Floris Verster het 
'Buurtje te Oegstgeest' heeft 
geschilderd. Hartelijk dank hieNoor. 
De vader van de heer Van Woerden 
voltooide in 1969 een boek over zijn 
woonhuis 'Klein Curium'. Hierin 
betrok hij ook de omliggende huizen. 
Het door Floris Verster geschilderde 
buurtje bevond zich aan de 
Wijttenbachweg. Links is een 
gedeelte zichtbaar van het nog 
bestaande huis Wijttenbachweg 33. 
Het poortje is thans de ingang van 
het pand. Het huis rechts op de 
voorstelling is afgebroken. 


