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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 

STARKENBORGlAAN 
Evenals bij de Van Houdringelaan, is bij de naamgeving van deze laan 
teruggegrepen naar de bewoners van de voormalige buitenplaats 'De Grunerie'. 

Door de familie Mamuchet van 
Houdringe in 1634 gesticht, kwam 
'De Grunerie' omstreeks 1754 in 
handen van de heer J.A. van 
Westreenen, die zjch Heer van 
Starkenborg mocht noemen. Hij 
breidde de buitenplaats uit door 
aankoop van de boerderij Wilthoef. 

Vermoedelijk was hij ook de 
opdrachtgever van de modernisering, 
bestaande in de sloop van het nep
kasteeltje van de Mamuchets en de 
bouw van de 18e-eeuwse woning, die 
we nog kunnen aantreffen op het 
adres Van Cuycklaan 16. 

DIRCK VAN SWIETENlAAN 
Voor de naamgeving van deze straat, die werd aangelegd op het terrein van 
'Rhijngeest', heeft men gezocht in de geschiedenis van het landgoed 'Endegeest'. 
Dirck Boudijnsz. van Swielen (1400-1482) was eigenaar van 'Endegeest' van 
1439-1482. 

Dirck Boudijnsz. was een zoon van 
Boudijn Dircxz., die o.a. schepen en 
burgemeester van Leiden is geweest. 
De naam 'van Swieten' ontleende 
deze aan het kasteel 'Zwieten' onder 
Zoeterwoude, dat hij in 1424 kocht. 
De Van Swietens behoorden tot de 
zg. 'ambtsadel'. Zij hadden geen 
adellijke titel , maar ontleenden een 
overeenkomstige status aan de 
functies die zij bekleedden, en 
onderstreepten dat graag door 
aankoop van een adellijk kasteel. 
Ook Dirck bekleedde verschillende 
hoge ambten in dienst van het gewest 
Holland. Daarnaast werd hij in 1447 
schout van Oegstgeest en Poelgeest 
en was hij van 1456-1481 
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hoogheemraad van Rijnland. 
Hij kocht 'Endegeest' in 1439 van 
Willemijn van Alkemade en haar man, 
en werd langs deze weg leenman van 
het Huis van Alkemade en van de 
burggraaf van Leiden. Van 
laatstgenoemde kreeg hij ook het 
recht in leen om op 'Endegeest' een 
paartje zwanen te laten broeden. 
Na zijn dood werd hij bijgezet in een 
eigen kapel in de Leidse Pieterskerk. 

U/era/uur: Jan Dräge, Kas/eel 
Endegeest, een geschiedenis van het 
huis, de tuin en de bewoners. Utrecht, 
1993. 

G.D.M. Schwencke 



VAN WOONHUIZEN TOT IJZERHANDEL 

De geschiedenis van de percelen "De Kempenaerstraat 9-11 " 

Zoals in de vorige aflevering van 
deze serie over de (winkel)panden 
van de De Kempenaerstraat al 
werd vermeld, zijn de nummers 7, 
9, 11 en 13 als één 'gebouw' van 
vier woonhuizen gebouwd, en wel 
in 1909/1910 (zie ook de 
afbeeldingen 1 en 2 bij het vorige 
artikel over nummer 7 in dit 
tijdschrift van okt. 2001). Na de 
beschrijving van de geschiedenis 
van het pand nr. 7 wordt nu 
aandacht gegeven aan de nrs. 9 en 
11 tezamen, aangezien deze twee 
middelste huizen thans één 
winkelbedrijf huisvesten, te weten 
"Ijzerhandel Dullaert" (afb. 1). 

Afb. 1. De huidige situatie van de De Kempenaer
straat nrs. 9 en 11. 

Aan gegevens in het Gemeente 
archief ontlenen we weer enkele 
namen van vroege bewoners van deze 
panden, te beginnen met nr. 9. Tussen 
1910 en 1938 hebben hier onder meer 
de volgende families en personen 
gewoond. Allereerst Grietje Vrijland, 
weduwe van ene heer Muijsson, met 
haar twee zonen David en Leendert. 
Mevrouw Vrijland trouwde later voor 
de tweede keer met Karel ThL 

Afb. 2. Plan uit 1937 voorde verbouwing 
van het woonhuis nr. 9 tot winkelpand. 
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Peltzer, die zelf al een dochter en een 
zoon had. Verder hebben op nr. 9 nog 
gewoond Margaretha de Haas, J. van 
Lookeren Campagne, Ph.W.H. Eskes, 
Elisabeth G. Vrijland, Margaretha 
Eskes, Maria E.C. Hengeveld, Maria 
PA. Donath, Jacomina J.A. Korteweg 
en Marijtje Dorrepaal. 

In november 1937 werd bij B & W 
van Oegstgeest een aanvraag met 
tekening (afb. 2) ingediend voor 
verbouwing van het woonhuis op nr. 9 
tot winkelpand, waarin op 24 juni 1938 

Martinus Hendrik van Kampen zich 
vestigde. Van Kampen, die van 
beroep horlogemaker was, had 
vóór die tijd reeds op twee andere 
adressen in de De Kempenaer
straat gewoond en gewerkt: in 

V~, I 
WOL en HANDW ERKI!N .... , 
.'T WOLHUIS" 

VAH KAMPEN 

Ot: buoe;mde Fran.se 
Pioquln_wol munt uh door 

.: KUU'R EH WARMTE I 
VOOR DB BABY . 

Ontyangen glan3tilaren 
truitJe. vllloaf f 1,85 

Afb. 3. Een advertentie van ~ 't Wo/huis " 
uit de Oegstgeester Courant van 1958. 



Straks Ijssport 

1!\I,ul SCHAATSEN koR<" 
of Uw schaaiscn laten SLlJPE.N . 

OULLAERl's 
Ijzerhand el 

de: Kc:mpenac:u tr . 9 . Teld. 2185O 

, Sleden, 
Afb. 4. Een advertentie uit de Oegstgees
ter Courant van 1950. Schaatsen slijpen 
doet de firma reeds vanaf 1940, echter op 
nr. 11. Een drukfout je? 

1932 op nr, 67, en in 1936 op nr, 3, 
Behalve de horlogemakerij had Van 
Kampen op nr. 9 ook een wol- en 
handwerkzaak (afb. 3). Hij trouwde 
met Elisabeth Maria Onderwater, en uit 
dit huwelijk werden vier kinderen 
geboren, twee zonen en twee 
dochters, van wie er één is gestorven. 
Het echtpaar Van Kampen, dat actief 
was in het Leger des Heiis, heeft zich 
tijdens de tweede wereldoorlog zeer 
moedig gedragen, onder meer door 
onderdak te verlenen aan 
onderduikers (zie ook het boek 
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"Oegstgeest in bange dagen"). De 
familie Van Kampen vertrok in 1966 
naar Voorschoten, terwijl Martinus 
junior de winkel nog twee jaren 
voortzette. 

Op nr. 11 hebben aanvankelijk onder 
meer gewoond Anna G. Ballot, Jaane 
M.G, ten Sijthoff en Geertje de Mooij. 
De eigenaar van het pand Willem 
Camelis van der Wilk, van beroep 
stoffeerder en behanger, deed in 
januari 1937 het verzoek om het 
woonhuis nr. 11 te verbouwen tot 
winkelpand. In de Gemeentegids van 
1938 wordt melding gemaakt van het 
bloemenmagazijn A. Verboom, toen 
Van der Wilk nog eigenaar was van dit 
pand, In 1939 kwam dit pand op nr. 
11 in handen van de heer A. Verbeek, 
die er een ijzerhandel begon. 

Op 11 november 1940 werd het 
pand eigendom van de familie Dullaert, 
die de ijzerhandel voortzette (afb, 4) 
onder de naam DULLAERT's 
IJZERHANDEL Op het winkelraam uit 
de vijftiger jaren (afb, 5) staat tevens 
vermeld "vlh Verbeek", Aanvankelijk 
beheerde Leo Dullaert de zaak, maar 
vanaf september 1941 was het 
Hendrik LA (roepnaam 'Hans') 
Dullaert die de zaak dreef. Hij trouwde 
met Cornelia Smink, en zij kregen twee 

Afb. 5. Op het bord van de aanhangwagen staat vermeld: Duffaerts IJzerhandel uDe IJzerhande/~ 
de Kempenaerstr 11 Oegstgeest tel. 21850. Uit de jaren vijftig. 
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zonen, Hany en John, die later hun 
ouders in de zaak assisteerden. Nadat 
Dullaert eind zestiger jaren het pand nr. 
9 had overgenomen, heeft hij dit enige 
tijd gebruikt als magazijn en werk
plaats, tot er een grootscheepse 
verbouwing plaats vond in 1975 (afb. 
6). waarbij de beide panden 9 en 11 
werden verenigd tot één grote winkel . 
In 1979 nam zoon Harry de leiding van 
de zaak van zijn vader over; u kunt 
hem daar dagelijks aantreffen. 

Gerard 8ira 

Bronnen 
-Archief gemeente Oegstgeest (Mw 
drs. C de Glopper). 
-gesprek met de heer H.J.C. Dullaert. 
-gesprek met de heer W.R. van 
Kampen. 
-Oegstgeest, de jaren vijftig; Caroline 
Arps; Lokaal boekiPubli West, 1993. 
-Oegstgeest in bange dagen; Riet van 
Dort en 8ert Driessen; Oegstgeest, 
1994. (blz. 171 e.v.). 
-Oegstgeester Courant, jaargangen 
1950, 1958 en 1998. 

Afb. 6. Tekening bij aanvraag tot verbouwing in 1974 van de nrs. gen 11 tot éên winkel. 

WIE WEET WAAR EN/OF WANNEER? 
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De stenen naald of obelisk bij 
Endegeest 

In het boek "Kastelen en 
Buitenplaatsen in Zuid-Holland" 
(Walburg Pers, 2(00) staat over de 
stenen naald of obelisk bij de toegang 
tot het kasteel Endegeest het volgende 
vermeld. 
De verweerde, 18de eeuwse obelisk 
wordt vanwege de inscriptie VPBIFA 
1723 op de (niet meer aanwezige) voet 
toegeschreven aan J.P. Baurscheidt jr. 
(1699 -1768). De zandstenen naald 
heeft een driehoekig grondvlak en op 
de drie zijden zijn reliëfvoorstellingen 
van de zondvloed, de koperen slang 



en Mozes, die water uit de rotsen slaat, 
nog vaag herkenbaar. 
De obelisk is afkomstig uit het park van 
de buitenplaats Abspoel , dat in 1863 
volledig is afgebroken. 

Het landgoed Endegeest werd in 
1800 gekocht door Dirck Cornelis 
Gevers (1763-1839). Zijn zoon Daniël 
Theodoor (1793-1877), heeft de 
aanleg van het huidige park bepaald, 
vooral door de bebossing. In 1863 
heeft hij de zandstenen naald 
aangekocht van de buitenplaats 
Abspoel en ter verfraaiing bij de 
toegang tot het kasteel Endegeest 
neergezet. Als markant element bij het 
kasteel Endegeest staat de obelisk (en 
het kasteel) op de lijst van 
Rijksmonumenten. 

De drie Rijsjes 
De Rijsjes (abusievelijk vermeld als 

de drie Rijsjes) hoorde vóór de 
grenswijziging in 1966 tot 
Oegstgeester grondgebied. In de 
"LEGGER" van de wegen en 
voetpaden van de gemeente 
Oegstgeest, opgemaakt in 1922" 
staat het volgende te lezen. 
Een grindweg en zandvoetpad en de 

lengte is 642 m en breedte 4 m en 
loopt van den AJmondeweg tot de 
grensscheiding van Rijnsburg. 

Op een kaart van het 
Hoogheemraadschap Rijnland van 
Floris Balthasar uit 1615 staat dit pad 
al vernoemd als "de Rijsges" . 

Heden ten dage ligt deze weg in de 
gemeente Rijnsburg. De naam "de 
Rijsjes" is nog terug te vinden op twee 
huizen aan de Oegstgeesterweg te 
Rijnsburg, nl. de nrs. 210 en 218, als 

resp. Oe "Rijsjes" en de "De 
Rijsjesdijk" . 

De nieuwe vraag: Waar heeft dit 
boerderijtje gestaan? 

De getoonde afbeelding komt voor 
in twee verschillende fotoboeken, met 
ook twee verschillende bijschriften. 
1. Album, aangeboden door de 
gemeente Oegstgeest, aan Zijne 
Excellentie de Minister van Verkeer en 
Waterstaat de heer Ir. D.S. Tuijnman, 
ter gelegenheid van de officiële 
ingebruikneming van het 
busbanenproject Leiden-Katwijk; 20 
september 1978. Samenstellers: L.P. 
de Groot en H.J. Peeters. 
Het bijschrift luidt "De boerderij, die 
ongeveer in de knik van de Van 
Assendelftstraat lag. Waarschijnlijk liep 
de Pastoorswetering er vlak achter 
langs. In het toeleidend pad zouden 
we, op gezag van OegstgeestoJogen, 
de latere Van Assendelftstraat mogen 
herkennen.". 
2. OEGSTGEEST VAN TOEN; Loek de 
Groot; onderschriften van Riet van 
Dort. Louis H. Los, boekhandel de Kier, 
Nieuwe Rijn, Leiden, 1 e druk, 1990. 
Het onderschrift luidt: UKunt u zich 
voorstellen dat dit boerderijtje aan de 
Terweeweg heeft gestaan? Het bevond 
zich ongeveer op de plaats van de 
openbare lagere school; in 1930 werd 
het afgebroken.". 

Wie weet waar dit boerderijtje werkelijk 
heeft gestaan; en wanneer het is 
afgebroken? Reacties zijn welkom bij 
de redactie: Laan van Alkemade 1, 
2341 LJ Oegstgeest, tel. 5153889. 



UIT HET FOTOALBUM VAN 
de Heer en Mevrouw Reterink- Schellart 

Luchtfoto genomen door H. Reterink tijdens een helikoptervlucht op Koninginnedag, 30 april 1965. 

a: Wijttenbachweg 1. De Openbare kleuterschool ~De Sprinkhaan-, gebouwd in 1961. In 1991 door 
de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt verbouwd tot Kerkelijk Centrum. 
b: Hofdijck 1. Bollenschuur met erv6ór de boerderijlNoning uit 1926 van de familie Piet Molenkamp. 
Kort na de foto-opname afgebroken. 
c: Terweeweg 152. ACTAEA. Het boen-of washok en de 2 bollenschuren zijn duidelijk zichtbaar, 
eveneens de schoorsteen van de twee kleine kassen. 
d: Terweeweg 53. Boerderij uOra et Labora- met de fraaie Hollandse Unde. Deze ± 250 jaar oude 
boom, die door te laag grondwaterpeil en schimmelinfectie in slechte gezondheid verkeerde, is eind 
negentiger jaren omgezaagd. 
e: Terweeweg 2-4. Restaurant "De Beukenhof', verscholen achter de bomen. 
r Leidsestraatweg 11. Zendingshuis met park. 
g: Bos bij Kasteel Endegeest in 1971. 



ACTAEA, TERWEEWEG 152 
De geschiedenis van een boerderij en zijn narcis 

Deze (voormalige) boerderij, gelegen 
op de hoek van de Hofdijck en de 
Terweeweg, is omstreeks 1885 
gebouwd door aannemer Witsenburg 
uit Zoeterwoude voor Hannes van Rijn 
en zijn vrouw Anna Meyer. lij voerden 
er tot het einde van de 19de eeuw een 
boerenbedrijf. Het gebouw heeft een 
imposante kap met een fraai gesneden 
daklijst aan de Terweewegzijde (foto 1), 
en tevens aan het opvallende washok 
aan de Hofdijckzijde. Toentertijd was de 
Hofdijck een zandpad met een sloot, 
die vlak langs het was- of boenhok liep. 

De volgende bewoner van deze 
boerderij was Gerard Lubbe Thzn 
(1877-1945), die er een bloembollen
bedrijf begon. Het was hier, dat Gerard 
Lubbe aan het begin van de vorige 
eeuw door veredeling een nieuwe 
narcis ontwikkelde: de Narcissus 
poëticus actaea. Deze "Dichtersnarcis" 
of Actaea is een prachtige, vrij laat 
bloeiende roomwitte narcis met een 
platte, roodomrande, oranje bijkroon 
("keel" of "trompetje") (zie foto 2). Deze 
narcis werd vele malen zowel nationaal 
als internationaal bekroond, onder 
meer in 1919 met de UAward of Merit" 
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Foto 1. Oe boerderij van vóór 
1920. (immers geen bollen
schuren en geen ~Actaea N 

op de voorkant). Reproductie 
van een lantaarnplaatje ge
maakt door Paul den Boer. 
(In ons tijdschrift van oktober 
1996 blz. 9 wordt ten on
rechte vermeld, dat deze af
beelding dateert van ± 1928. 

van de Engelse Royal Horticultural 
Society. Ook de Koninklijke Algemene 
Vereniging van Bloembollencultuur, 
destijds gevestigd in Haarlem, heeft in 
1923 een Getuigschrift 1 e Klasse aan 
deze narcis verleend. 

Aangezien de bloembollenproductie 
en het veredelingsbedrijf floreerden, 

Foto 2. Narcissus poética actaea, de dich
tersnarcis. Een opname, genomen uit een 
fotoboek mei de titel "Voorjaarsbloeiende 
bolgewassen", dd. 1985. 

Vervolg op pag. 13 



LIJST VAN BOEKEN, TIJDSCHRIFTEN, E.D. 
VANAF 1950 

Een lijst van boeken, tijdschriften, e.d. over de geschiedenis van Oegstgeest of 
van een van haar gebouwen, kastelen, tuinen/parken, bedrijven en/of 
verenigingen vanaf 1950. 

Artikelen uit het tijdschrift van de Vereniging Oud Oegstgeest of uit het Leids 
Jaarboekje zijn niet opgenomen. Tevens zijn de artikelen uit de rubriek het 
"Straatgebeuren" van de Oegstgeester Courant uit de jaren 1981-1982 niet in 
deze lijst vermeld. 

1950 Krieken van, Mr. B.C. Beschrijving van het groene Kerkje. Uitgave gemeente
bestuur van Oegstgeest. 

1955 Oegstgeest, een studie van een woongebied in de Randstad Holland, 
uitgebracht i.a.v. het gemeentebestuur van Oegstgeest door het Economisch 
en Technologisch Instituut voor Zuid-Holland. 

1967 ASC 75 jaar, 1892 - 1967. Leiden. 
1972 Varik, WJ. van Bijdragen tot de geschiedenis van Oegstgeest (Rijnland: 

Tijdschrift voor sociale genealogie en streekgeschiedenis voor Leiden en 
omstreken). 

1976 Fockema Andreae, S.J. Warmond, Valkenburg en Oegstgeest. Uitg. SChuyt 
en Co CV, Haarlem. (4 gebundelde histories uit 1935). 
- Glasbergen, J.S. Lidmaatregister van de Nederduits gereformeerde 

gemeente van Oegstgeest, 1662 - 1700. Hardegarijp. Bronnenuitgave. 
1977 Moerman, LWL, en R.Brandenburg. Het kasteel Oud·Poelgeest. Deel VIII uit 

de serie "Nederlandse Kastelen" Kon.Ned. Toeristenbond ANWB. 
1981 Scholten, Antoinette. Oegstgeest van Willibrord tot Wolkers: een geografische 

studie van het fysieke milieu van de gemeente Oegstgeest. 
1982 Rooymans-Oönszelmann,Nel e.a. Voorheen Voorgeest. Het verhaal van 70 

jaar Zwakzinnigenzorg in "Voorgeest" van 1912 tot 1982. Cassette waarin 
boek èn map met losbladige bijbehorende foto 's. 

1983 CMC/ Cebemo. Over de duinen kijken. Een brochure aangeboden bij de 
vestiging van het Centraal Missie Commissariaat en Cebemo in Huize 
"Duinzicht" in 1983. 
- Lit van, Robert. Kastelen en Buitenplaatsen in Rijnland. Uitg. De Walburg 

Pers, Zutphen. 
1985 Enklaar, I. H. De geschiedenis van het Zendingshuis van de Nederlandse 

Hervormde Kerk - Oegstgeest. 
- de Looze Mevr. W. ,AC.M. Menken e.a. Meer dan melk. Menken

Landbouw 60 jaar. 
1987 Paar, E., Voorstel tot aanwijzing van waardevolle gebouwen c.a., opgesteld 

door de Vereniging Oud Oegstgeest. 
1988 Afscheid van zusters van Duinzicht 1850 -1988 t.g.v. het afscheid van de 

zusters Franciscanessen van Mariadal van Oegstgeest. 
- Krieken, Mr. B.C. van. Het dorp Oegstgeest. Een verzameling artikelen over 

de geschiedenis van Oegstgeest. 
1989 Blauw, Wiebe en Klaas Krijgsheld. Endegeest en Rhijngeest: buitenplaatsen in 

Oegstgeest: natuur en historie opnieuw ontdekt. 
Driessen, L., e.a. Willibrords erven :1250 jaar christendom in Oegstgeest. 
Uitgave: Willibrord Jubileumcommissie parochie Oegstgeest. 
Paar, Edwin. Stageverslag n.a.v. voorstel tot aanwijzing van waardevolle 
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gebouwen door de Vereninging Oud Oegstgeest. 
Hengstmengel, Jan. De geschiedenis van de Maredijkbuurt in 5 delen, 
gepubliceerd in de buurtkrant "Rondom de Maredijk" nov. 1 990, april 1991 
sept. 1991, feb. 1992 en dec. 1992. 
Huijsmans, Brigit en Annet Muller. Stageverslag voor de Internationale 
Agrarische Hogeschool Larenstein i.o.v. Stichting Natuur en Landschaps
beheer Zuid Holland te Gouda. Beheersplan Rhijngeest met Bijlagen. 

1991 Velzen van, G.C. (Samensteller) Herkent U Oegstgeest? Fotopuzzels met 
oplossingen, verschenen in de Oegstgeester Courant; gebundeld deel 1 
janJapril1991 én deel 2 sept./dec. 1991 én deel 3 jan/april 1992 in één band. 
Najaar 1993 in een aparte band. 

1992 A.S.C. (Ajax Sportman Combinatie), 1892-1992 
- Koningsveld A. en JA Jacobs. Een Kamer aan de Rijn, 175 jaar 

geschiedenis K van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rijnland. 
1993 

1993 Arps, Caroline. Oegstgeest: de jaren vijftig. Lokaal Boek! Publi West. 
Dröge, Jan. Kasteel Endegeest: een geschiedenis van het huis, de tuin en 
de bewoners. Utrecht, Matrijs (Leidse Historische reeks, 8) 
Krijnen, JAJ., en JA Jacobs. RK Basisschool Willibrord: honderd jaar 
Katholiek onderwijs in Oegstgeest: 

1994 Beenakker, J.J.J .M. De Duin- en Bollenstreek beschreven. Stichting Oever, 
Museum voor de Bloembollenstreek. 

Dort, Riet van en Bert Driessen. Oegstgeest in bange dagen. Meppel, Krips 
Repro. 
Ingen Schenau, A.L. van. Van Galgewater tot Poel meer. Meer dan 100 jaar 
zwemgeschiedenis in Oegstgeest. T.g.v. opening van het nieuwe 
recreatiebad Poel meer in mei 1994. 
Oegstgeester Sociëteit De Harmonie, 1934 -1994 Oegstgeest. 

1995 Bouwman, WJ. H.J. Jesse. Scriptie TU , Delft. 
Meyer, K. (Samenstelling door). 50 jaar Marine Oegstgeest: 1945 - 1995. 

- Egmond, J. van . Oegstgeest, gereformeerd, ondertrouwen trouw, 1645-
1811 Ned. Geneal. Ver., afd. Rijnland. Echtboeck der Kerke van Oestgeest: 
Bronnenuitgave. 

1996 Labordus, Drs. AA De beeldengids van Oegstgeest. Uitgave gemeente 
Oegstgeest: 

1997 Hoogeveen-Brink, Joyce. H.J.Jesse, architect 1860-1943, Rotterdam, Nai 
uitgevers. 

de Jong, W.H . (bewerking door). Hier is alles rustig, alleen .... Een 
briefwisseling in het laatste oorlogsjaar. Uitg. IJsselacademie, Kampen. 

- Schwencke, GD.M. De Groene of Willibrordkerk van Oegstgeest: het 
behouden waard. 

1998 Baljon-van den Enden, K.P., G.H. Baudet en MDriessen . Honderd jaar 
vrijzinnigheid in het Leidse: jubileumuitgave bij het eeuwfeest van de 
Vereniging van vrijzinnig hervormden Leiden/Oegstgeest. 

Blok, Gemma en Joost Vijselaar. Terug naar Endegeest. Patiënten en hun 
behandeling in het psychiatrisch ziekenhuis 1897 - 1997. Uitg. Sun. 

- Willemsen, Kirstin. De Jel; de drie bouwfasen van het gebouw. Scriptie voor 
werkcollege architectuur R.U . Leiden. 

1999 Hielkema, Haro en Anita Huisman. Rhijngeest. T.g.v. de opening op 05-06-'99 
van het gemeentehuis in Oegstgeest in de oude "Jei" . 
- Huize Duinzicht. Van hemelpoort tot werkplek. Bilance Oegstgeest 

2000 Bickert, Günther / Norbert Nail. Daniel Jeanne Wyttenbach, Marburgs erste 
Ehrendoktorin 1827. 
- Buitenlust Woningbouwvereniging: sociaal en ondernemend 1925 - 2000. 
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Thorn J.J. en I.J.H.G. van Woerden. Met een blik op de toekomst: 150 jaar 
Duinzigt, 1850-2000. Oegstgeest. Teylingen College. 
Rink-Ensink, Brigitte. Kasteel Oud Poelgeest: de geschiedenis van de 
bewoners, de bouwen de aanpassingen van huis en tuin. Doctoraal 
scriptie vakgroep Kunstgeschiedenis en Archeologie. 
Rutte, S. De kracht van melk en Ad Menken. Uitg. Fontein. 
Stöver, Jos e.a. Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland. Walburg pers. 

2001 Comité 100 jaar kerkgebouw (samenstellers). H. Willibrordkerk te Oegstgeest 
1901 - 2001 . Uitgegeven in eigen beheer door R.K. Parochie. 

Van der Meer, Sjaak. Buiten Lustig Wonen, Belevenissen van en door 
buurtbewoners(sters) in de wijk "Buiten lust" te Oegstgeest 1 945 - 2000. In 
eigen beheer uitgegeven. 

Foto-en/of ansichtboeken 

1971 Krieken, Mr. B.C. van. Oegstgeest in oude ansichten deel 1. Europese 
Bibliotheek - Zaltbommel. 

1975 Krieken, Mr. B.C. van. Oegstgeest in oude ansichten deel 2. Europese 
Bibliotheek - Zaltbommel. 

1982 Krieken, Mr. B.C.van Oegstgeest in oude ansichten deel 1 en 2 in één 
band. Europese Bibliotheek - Zaltbommel. 

1989 Kamp, A van. Vaarwel blauwe tram. De laatste jaren van het N.l.H. 
trambedrijf. Uitgever A. van Kamp, Heiloo (NL.). 

1990 Groot, Loek de. Oegstgeest van toen. Boekhandel de Kier. 
1995 Floor, S. Tram in beeld: een fotoreportage van de tram in de regio Leiden 

Katwijk, All in Verhagen b.v. 
1999 Kamp, A. van. De BOllenlijn. Herinneringen aan de electrische tramlijn 

Haarlem - Leiden. Uitgever Adriaan Hagenaar. 
2001 Kamp, Ad van. Toen de tram nog reed in Leiden ... Herinneringen aan een 

periode, die veertig jaar geleden eindigde. Uitgeverij Adriaan Hagenaar 
Heiloo. 

Verantwoording 

Deze beide lijsten van boeken zijn samengesteld uit gegevens tot en met het 
jaar 2001. 
Veel boeken/tijdschriften zijn in eigen beheer uitgegeven. Er zijn dus geen 
ISBN nummers vermeld. 
Romans zijn niet opgenomen. 
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Vervolg van pag. 9 

werden er bij de boerderij bollen
schuren aangebouwd. De eerste 
werd gebouwd begin 1920. Malie 
Lubbe, jongste dochter van Gerard 
Lubbe Thzn, heeft op 7 -jalige leeftijd 
de eerste steen gelegd. Vlak daarna 
is de tweede bollenschuur erbij 
aangebouwd. Tevens werd in deze 
tijd de naam Actaea op de twee 
ronde, blinde muurvensters 
aangebracht op de voorkant van de 
boerderij. Later, tijdens de mobilisatie 
van 1939, zijn in deze schuren nog 
soldaten gelegerd geweest. Voor de 
kweek van allerlei vaste planten en 
voor het veredelingswerk waren er in 
de dertiger jaren ook twee kleine 
kassen gebouwd, haaks op de 
bollenschuur, die aan het huis vast 
zat. 

Intussen was een gedeelte van de 
koeienstal in de boerderij omgebouwd 
tot zaadwinkel, waar de warmeziers 
(=groentetelers) uit de omgeving zaden 
kwamen kopen voor hun teelt van 
onder meer aardbeien, bonen, rode 
bietjes, wortelen of bloemkool. Immers, 
deze groentegewassen werden toen 
verbouwd als wisselteelt bij de 
bloembollencultuur. Jaren later is deze 
zaadwinkel omgebouwd tot kantoor. 

Het washok werd gebruikt voor de 
wekelijkse was. De familie Lubbe kan 
zich nog goed het ronde, zwarte, 
gietijzeren fornuis herinneren, dat in de 
hoek van het washok stond met de 
schoorsteen door het dak heen (foto 3). 
In dit fornuis, gestookt met hout, werd 

-

Foto 3. Boerderij Actaea met beide bollenschuren in 
volle glorie in de vijftiger jaren. Let op de schoor
steen op het dak van het washok. 

het water voor de was verwarmd in een 
grote, roodkoperen kom die in het 
fornuis gemonteerd zat. Van daaruit 
werd met een schep het hete water 
eerst in een teil, later in een 
wasmachine gedaan. In het washok 
was geen stromend water, en dus 
moesten de zonen het water in 
emmers vanaf de waterput op het erf 
naar het washok brengen. 

De zoon Dirk (Th.) Lubbe, die in 1903 
was geboren, werkte mee aan de 
uitbreiding van het bloembollenbedlijf, 
en hij verkocht reeds in de twintiger 
jaren bollen en bollen met klisters, 
waaronder de Actaea, in Engeland. De 
narcis Actaea, zo zegt het verhaal in de 
familie Lubbe, ontleent haar naam aan 
de mooiste van de vele vrouwen van 

koning Salomo. In de bijbel is deze 
naam echter niet terug te vinden; 
wel is de naam Actaea bekend uit 
de Gliekse mythologie. Eén van de 
vijftig Nereïden, dochters van Nereus 
en nimfen van de zeebodem, droeg 
de naam Actaea (Zie Internet). Een 
bekende Victoriaanse schilder Lord 
Fredelic Leighton (1830 -1896) 
heeft in 1868 Actaea als een mooie 
vrouw geschilderd. Het schilderij 

Afb. 1. De zoulwaternimf Actaea, zoals geschilderd 
door Frederic Lord Leighton in 1868. 

hangt nu in de National Gallery in 
Ottawa, Canada. (afb. 1). 
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overleed Dirk Lubbe 
plotseling. Zijn weduwe is 
kort daarop verhuisd naar 
de Rijnzichtweg, en tot 
sloop van de 
boerderijwoning is het 
(gelukkig) nooit gekomen. 
De zonen Kees, Jan en 
Piet zetten het bedrijf in 
üsse voort. 

Foto 4. De achterkant van Actaea na de sloop van beide bol
lenschuren in 1971. De twee stalramen en het zinnebeeld met 

Tijdens een verbouwing 
van de pastorie van de 
R.K. Willibrordkerk, in 
1964/65, hebben pastoor 
N. Commandeur en drie 
kapelaans een klein jaar in 
Actaea gewoond. In april 
1965 heeft huisarts 
Reterink het pand met wat 
grond er omheen gekocht 
(5 are en 40 ca) van 
aannemer van der Poll uit 
Heemstede, die grond en 
gebouwen beheerde. aan de onderkant zg. odal kenmerken zijn nog steeds te 

bewonderen. De twee toegangsdeuren vanuit de boerderij 
naar de schuren toe zijn dichtgemetseld. 

In de loop van zijn 8O-jarig 
bestaan had het pand veel 

Dirk Lubbe trouwde in 1927 met Nelly 
Straathof uit Nieuwe Wetering; zij 
kregen zeven kinderen, van wie drie 
zonen later ook in het bloembollen
bedrijf werkten. 

In de naoorlogse jaren moest er veel 
worden gebouwd in Nederland, en dus 
ook in Oegstgeest. Door onteigening 
heeft de gemeente een groot deel van 
de grond van het bedrijf verkregen, met 
uitzondering van de boerderijwoning, 
de schuren en een stuk grond er 
omheen (zie luchtloto op blz. 8). Dirk 
Lubbe zag zijn bedrijf in Oegstgeest 
teloor gaan, en besloot om het te 
verplaatsen naar Usse. De eerste steen 
in het nieuwe kantoorgebouw werd in 
1963 door zijn echtgenote gelegd. Voor 
de gebouwen aan de 
TerweeweglHofdlJck vroeg hij een 
sloopvergunning aan, die inderdaad 
werd verleend. Hij was van plan om op 
die plaats een gerieflijke 
bungalowwoning te laten bouwen voor 
hemzelf en zijn vrouw. Echter, op zijn 
laatste reis naar Engeland, in 1964, 
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van zijn oorspronkelijke 
boerderij kenmerken 

verloren. Halverwege de vijftiger jaren 
had Dirk Lubbe nog de prachtige 
houten daklijst aan de Terweewegzijde 
van het huis, en aan het washok aan 
de Hofdijckzijde laten vernieuwen. Deze 
zeer karakteristieke daklijsten zijn met 
de hand gesneden door timmerman 
Leen van den Honaart in zijn 
werkplaats aan de Dorpsstraat. Bij de 
verbouwing, in 1965. tot 
huisartsen praktijk en woonhuis voor de 
familie Reterink werd bij het woonhuis 
de oude gierput gevonden. Ook de 
ijzeren ringen, waarmee de koeien in de 
voormalige stal aan de palen vast 
stonden, zaten er nog. Vier oude 
leilindes en een notenboom stonden 
toen, en staan nog steeds langs het 
huis. De oude waterput viel buiten het 
gekochte terrein en is waarschijnlijk 
gedempt. 

De bollenschuren zijn in de periode 
1967 tot 1970 nog gebruikt voor 
opslag van kampeerartikelen, tot deze 
door de aannemer in 1971 zijn 
gesloopt (foto 4) om plaats te maken 



voor nieuwbouw van de huizen aan de 
Hofdijck nrs. 16-34. Aan de 
Terweewegkant is er in 1969 een 
garage gebouwd. Huisarts D.L.P. van 
Overvest heeft in 1982 de praktijk en 
het huis Actaea van de familie Reterink
Schellart overgenomen. 

Het pand is op 9 juli 1991 op de lijst 
van gemeentelijke monumenten 
geplaatst. 

Onder leiding van de jongste (4e) 
generatie Lubbe floreert het 
bollenbedrijf nog altijd. Ook het huis 
met de naam van de narcis Actaea 
staat er nog prachtig bij. En de 
narcissenbol Actaea zelf is nog steeds 
te koop, en groeit en bloeit met zeer 
fraaie bloemen, ook in de moderne 
tuinen van Oegstgeest (foto 5). 

Marise Spieksma-Boezeman. 

Bronnen: 
. Gesprek met de Heer Jan H.M. 
Lubbe, oud-directeur van het bedrijf G. 
Lubbe en zn. te Usse. 

Foto 5. Een groep bloeiende Actaea nar
cissen in een Oegstgeester tuin, 24 april 
2001. 

· The International Daffodil Checklist, 2e 
dnuk 1991. 
· Gesprek met de heer en mevrouw 
Reterink-Schellart 
· Archief van de gemeente Oegstgeest, 
Drs. C.C. de Glopper-Zuijderland. 
- Encyclopedia.com 
http://www.cybercomm.neV- grandpei 
actaeax.html 

UIT HET ARCHIEF GELICHT 
In de negentiende eeuw werden de boeren in Oegstgeest veelvuldig geplaagd door 
allerlei rampen. De landbouwers werden getroffen door wateroverlast, veldmuizen, 
rupsen en misoogsten. De veehouders hadden te kampen met diverse veeziekten 
als runderpest, longziekte, kwade droes en mond- en klauwzeer. 
In het gemeentearchief van Oegstgeest bevinden zich heel wat archiefstukken met 
betrekking tot deze ziekten. Wij worden uitvoerig ingelicht over allerlei maatregelen 
waarmee men het onheil probeerde te bestrijden of binnen de perken te houden. 
Een brief uit 1840 door de burgemeester van Hei loo gericht aan de toenmalige 
Oegstgeester burgemeester De Malnoë van Noort laat zien dat de mensen soms 
hun toevlucht namen tot wel erg onorthodoxe "voorbehoedmiddelen". 

Heilo, 25 maart 1840 
Gisteren in mijne gemeente 
gesproken hebbende landlieden, die 
uit de gemeente Warmond kwamen, 
om water te halen uit de Sint
Willebrordus Put, dewelke alhier 
gelegen is, en lol geneesmiddel der 
zieken runderen wordt gebezigd, 
Daar de gemeente Warmond in de 
nabijheid van Uw Edelachtbare 
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gemeente is gelegen en ik vernomen 
heb dal in Uw Edelach/bare 
gemeente ook de ziekte heerst, als 
mede te Us, Hillegom en andere 
gemeentens in Zuid-Holland, 
Zo is mijn vriendely'k verzoek van Uw 
Edelachtbare te mogen worden 
geihfarmeerd of de zieke runderen 
naar het gebruik van dat water 
herstellen, niet twijfelende of U 



\\ Illi hrordplIl 11l'lloo 

De Wil/ibrordput in Heiloo. Deze put zou rond het jaar 
700 geslagen door zijn Wiffibrord, een Engelse monnik 
op reis door de Lage Landen om het Evangelie te ver
kondigen. Aan het water uit deze put werden en wor
den bijzondere krachten toegekend. 
Uit: De Heilige Wil/ibrord, 1989 Editions du Signe, 
F- 67380 Lingolsheim-Strasbourg. 

volgens bekomen informatiën, 
sommige veehouders in deze 
gemeente zich ook bediend 
hebben van water uit de 
Willebards Put te Heila, en 
van meening zijn dat zulks een 
genees- of voorbehoedmiddel 
tegen de heerschende 
longziekte zijn zoude. Tot nog 
toe is het echter alhier niet 
bekend dat door het gebruik 
van dit water eenig beest is 
behouden of geneezen. 
Ik heb aan my'nen ambtgenoot 
te Warmond verzogt om mij te 
willen melden wat aldaar van 
die zaak bekend is; doch tot 
heden geen antwoord van 
Zijne Edelachtbare bekomen. 
De longziekte heerscht in mijn 
gemeente reeds gedurende 
ruim twee jaren en schijnt 
sedert eenigen tijd eerder toe 
dan af te nemen. Meest alle 
veehouders hebben daardoor 
verliezen geleden en 
sommigen zeer veelen 
beesten verloren. 
Ofschoon de meesten onder 
de behandeling van een alhier 
gevestigde rijksveearts van de 
Ie klasse zijn, herstellen er 
echter slechts zeer weinigen. 
Indien ik iets naders wegens 
de bewuste zaak magh 
vernemen, zal ik U 
Edelachtbare daarvan kennis 
doen dragen. 

Edelachtbare zal wel zo goed gelieve 
te zijn mij met eenige regelen het 
resultaat daarvan op te geven. 

In het gemeentearchief heb ik 
echter verder geen correspondentie 
betreffende het water uit Heiloo 
aangetroffen. 

AI op 2 april 1840 stuurt 
burgemeester De Malnoë van Noort 
een briefje terug naar Heiloo, waarin 
hij schrijh dat 
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Carla de Glopper-Zuijderland 



GESCHILDERD IN OEGSTGEEST 
In deze rubriek schenken wij aandacht aan kunstenaars die in Oegstgeest 
gewoond of gewerkt hebben. Sommigen werkten hier met enige regelmaat , 
anderen waren meer toevallige passanten. Deze keer kijken wij naar zo'n 
voorbijganger: Willem Bastiaan Tholen. 

Beginjaren 
Willem Bastiaan Tholen (afb. 1) werd 
geboren in Amsterdam op 13 februari 
1860. Hij bracht zijn jeugd door in 
Kampen, waar hij samen met zijn 
vriend Jan Voerman zijn eerste 
tekenlessen kreeg van Johannes 
Daniël Belmer. Tholen keerde weer 
terug in Amsterdam om zijn opleiding 
voort te zetten aan de 
Rijksacademie. Hier raakte hij 
bevriend met Willem Witsen. Willem 
Bastiaan kwam uit een artistiek nest. 
Zijn vader Pieter schilderde, 
aquarelleerde en tekende 
landschappen en stillevens, en 
verdiende later als kunsthandelaar de 
kost. Ook zijn jongere zuster Margo 
was een begaafde schilderes. Willem 
Bastiaan vervolgde zijn opleiding aan 
de Polytechnische school te Delft en 
bij Paul Gabriël in Brussel. Achttien 
jaar oud was hij in het bezit van twee 
tekenaktes en tot 1885 combineert 
hij het lesgeven met het zelfstandig 
werken als schilder. Hij kreeg steeds 
meer waardering voor zijn werk en 
besloot zich geheel aan de 
schilderkunst te wijden. In 1886 
trouwt Tholen met Coba Muller. Twee 
jaar later vestigen zij zjch in Den 
Haag, waar Tholen zou blijven tot zijn 
overlijden in 1931 . 

Onderwerpen en technieken 
Willem Bastiaan Tholen werd vaak tot 
de Haagse School gerekend. Hij was 
het hier niet mee eens. Weliswaar 
woonde en werkte hij in Den Haag, 
schilderde hij graag buiten en waren 
tonaliteit en atmosfeer in het werk 
belangrijk voor hem, zijn 
onderwerpkeuze echter, was 
dermate verrassend dat hij zich 
duidelijk van deze groep schilders 
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onderscheidde. Niet alleen koos hij 
voor, in Haagse kringen 
ongebruikelijke, onderwerpen als 
bouwplaatsen en slachterijen, ook 
zijn benadering van de meer 
traditionele motieven was vaak on
Haags. Door zijn opleiding aan de 
Amsterdamse academie en zijn 
vriendschap met Willem W itsen 
kwam Tholen in contact met de 
Amsterdamse impressionisten. 

Afb. 7. Zelfportret, 1914. olieverf op doek, 
45 x 33 cm., Centraal Museum Utrecht 
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en in 1901 laat hij in 
Enkhuizen een 
lemsteraak bouwen. 

Afb. 2. De Eudia, ongedateerd, ets, 24 x 20 cm., Museum het 
Catharina Gasthuis Gouda 

Met deze 
vissersboot , die hij 
"De Eudia" . noemde, 
(afb, 2) trekt hij er 
veel op uit. De 
variatie in zijn keuze 
van het onderwerp 
nam beduidend af. 
Tholen gaf er in 
toenemende mate de 
voorkeur aan het 
leven op en rond het 
water af te beelden. 
Hij ondernam tochten 
naar onder meer Oe 
Kaag. de Zuiderzee 
en Zeeland. Het is 
bekend dat Tholen 
vooral in het voorjaar 
met "De Eudia" naar 
de De Kaag voer, Zo 
kwam hij 
hoogstwaarschijnlijk 
in Oegstgeest, waar 
hij de Groene Kerk 
schilderde (afb.3). We 
zien de Groene Kerk 
met daarvoor een rij 

Tholen liet zich door beide 
stromingen beïnvloeden, maar niet 
inlijven. Hij volgde zijn eigen weg en 
vond omstreeks 1900 zijn 
persoonlijke stijl. 
Tholen heeft in zijn werk vele 
technieken gebruikt. Hij werkte met 
olieverf op doek, hij aquarelleerde, 
etste, tekende en maakte ook 
lithografieën. 

De Eudia 
Na 1886 raakt het werk van Tholen in 
breder kring, zowel in binnen- als 
buitenland, bekend en geliefd. Veel 
van zijn werk verdwijnt naar 
Engeland, via een zekere 
kunsthandelaar mr. Peacock, die één 
maal per jaar Tholen in zijn atelier 
bezocht om direct werk van hem te 
kopen. Het gaat hem financieel goed 
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bomen, die weer een 
beetje in het blad 

komen. Op de voorgrond staan 
narcissen in bloei. Rechts zijn 
verschillende figuren op het land aan 
het werk. Links pikken de vogels een 
graantje mee. Het schilderij dateert 
uit 1914, hetzelfde jaar waarin Tholen 
het hier afgebeelde zelfportret 
schilderde. 

Plankjes 
Tholen maakte regelmatig tochten 
van enige weken met zijn boot. Vaak 
was hij in gezelschap van jongere 
kunstenaars en werden één of meer 
bemanningsleden meegenomen. Op 
die manier kon hij zich geheel op het 
schilderen toeleggen zonder afgeleid 
te worden door allerlei dagelijkse 
beslommeringen. Tholen maakte 
buiten altijd uitvoerig schetsen op 
papier. Daarna, als hij het onderwerp 



voldoende had verkend, maakte hij 
een studie op doek. Dit doek prikte 
hij op de binnenkant van het deksel 
van zijn schilderdoos. Zo'n 
buitenstudie moest altijd in één keer 
af in verband met het snel 
veranderende licht. Tholen was een 
plichtsgetrouwe, hardwerkende 
schilder, die na een boottocht van 
enkele weken met een schat aan 
studies thuiskwam. Terug in zijn 
atelier plakte hij de geschilderde 
studies op een paneel en bewaarde 
ze zorgvuldig. Deze 'plankjes' 
dienden als voorbeeld voor de 
atelierstukken. Aan een atelierstuk 
kon Tholen langere tijd werken 
omdat hij niet gehinderd werd door 
veranderende atmosferische 
omstandigheden. De afmetingen van 
de atelierstukken waren doorgaans 
groter en Tholen signeerde ze altijd 
voluit met W.S. Tholen. Dit in 
tegenstelling tot de plankjes die hij 
signeerde met: Tholen. 

Ineke Oele-Kap 

Noten: 
. Eudia - uit het Grieks: mooi 
onbewolkt weer. 

Bronnen : 
R.S. Bakels, WB. Tholen, Den Haag 
1930 
G. Knuttel jr., WB. Tholen, Den Haag 
1944 
Richard Bionda, Carel Blotkamp 
(redactie), De schilders van Tachtig, 
Nederlandse schilderkunst 1880-
1895, Van Gogh Museum 
Amsterdam, 1991 
Anneke de Jong, Willem Bastiaan 
Tholen 1860-1931, Gouda! Assen 
1993 

Afb. 3. Kerk te Oegstgeest, 1914, olieverf op doek, 67 x 89 cm., verblijfplaats onbekend 
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