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UW STRAATNAAM VERKLAARD 
NOOT: IN DEZE RUBRIEK WORDEN ALLEEN DIE STRAATNAMEN BEHANDELD DIE OP 
EEN OF ANDERE MANIER SAMENHANGEN MET DE GESCHIEDENIS VAN OEGSTGEEST 

THEO TALBOOLAAN 
Genoemd naar de Oegstgeester verzetsman Theophile Talboo, door de Duitse 
bezetter gefusilleerd in 1945. 

Theophile Talboo werd geboren in 1888. Als 
gepensioneerd Officier Marine Stoomvaartdienst I 
woonde hij in Oegstgeest. Samen met zijn vrouw 
richt te hij hier de verzetsgroep '83' op (bekend als 
'de Talboogroep'l, die zich later zou aansluiten bij 
'De Geuzen'. Op 19 januari 1945 werden zij 
beiden gearresteerd 811 opgesloten in de 
gevangenis in Scheveningen (hel zogenaamde 
'Oranjehoter). Van hieruit werd hij overgebracht 
naar hel Doorgangskamp Amersfoort. 
Nadat bij een aanslag op een Duitse legerauto 
onbedoeld de hoogste Duitse polit iefunctionaris in 

Nederland Rauler was gedood. werd Talboo met 
vele anderen (onder wie de Oegstgeestenaar 
Jacob Key) op 8 maart 1945 als repressaille ter 
dood 9ebrachl, 
Mevrouw Talboo-Lefeber overleefde de 
gevangenschap. Kort na de bevrijding in mei 1945 
kwam zij vrij. 

U/era/uur: Riet van Dort en Bert Driessen, 
Oegstgeest in bange dagen, 1940--1945. 
Oegstgeest, 1994. 

TERWEEPLEIN - TERWEEWEG 
Genoemd naar Hendrik Derk Terwee (1812-1895), burgemeester van Oegstgeest 
van 1853-1895. 

Hendrik Derk TElfWOO vestigde zich omstreeks 1844 
in Oegstgeest als zoutzieder. Hij had een 
zoutziedersbedrijf aan wat nu de Zoutkeetlaan heet. 
samen met de heer Barnaard. In 1853 werd hij 
benoemd tot burgemeester als opvolger van jhr. 
A.T.C. Gevers. 
Toen Terwee als burgemeester aantrad, had 
Oegstgeest ca, 2CKXJ inwooers. Daar waren bj 
inbegrepen de ca. 400 militairen die verbleven in de 
'inrichting voor militaire detenHe', gevestigd in het 
Pesthuis (dat toen nog onder Oegstgeest viel). 
Aangezien de voornaamste bebouwing 
geconcentreerd was langs enkele hoofdwegen. 
werd het 'onnodig en onmogelijk' geacht, de hele 
gemeente 's nachts te verlichten. 
Oegstgeest kende vrij veel industrie: een 
berbrouwerij, twee pannen- en tegelbakkerijen, een 
steenbakkerij, een kalkbranderij met drie ovens. een 
vernisstokerij en een zoutziederij. Maar de 
voornaamste bron van inkomsten vond de 
bevolking in de landbouw (veeteelt en akkerbouw, 
vooral van aardappelen), De tuinbouw was in 
opkomst. Aanvankelijk betrof dit vooral de 
bloemisterij ten behoeve van de vele buitenplaatsen, 
later ook de bloembollenteelt. In 1856 VOfld de 
eerste veiling plaats van op het veld staande 
bolgewassen. 
De gemeente kende echler ook veel annoede. In 
het laatstgenoemde jaar werd op grond van de 
Armenwet. naasl de bestaande kerkelijke 
armbesturen. een AIgerneen Armbestuur opgericht. 
Deze nieuwe wet had tot gevolg, dal een steeds 
groter deel van de armlastigen (die voorheen voor 
rekening van de kerken waren gekomen) naar het 
.AJgemeen Armbestuur werd doorgeschoven. Zo 
werd de armenzOfg, tot groot ongenoegen van de 
burgemeester, een zaak van de gemeente, 
Ook hel onderhoud van wegen en paden en van de 
openbare nutsvoorzieningen werd in toenemende 
mate een gemeentezaak. In 1868 werd het 
Ambachlsbestuur, dat tot dan toe over wegen en 
waterwegen ging. opgeheven. Steeds meer wegen 

3 

werden met puin, grind of kooIas verhard en van 
een vrij liggend voetpad voorzien. In 1885 kon met 
voldoening worden vastgesteld dat de route van 
Rijnsburg tot het Haagsche Schouw nu geheel met 
rijtuigen Ie berijden was. Lantaarnpalen werden 
aangeschaft en er werd een begin gemaakt met de 
straatverlichting. De lagere school verhuisde in 1879 
van de Schootstraat (nu Deutzstraal) naar een 
nieuw gebouw aan wat later de Geversstraat zou 
heten. De oude school werd verbouwd tot een 
ziekenhuisje VOO( gei"soleerde verpleging van 
(eventuele) besmettelijke zieken en tot een woning 
VOO( de veldwaChter. 
Tegelijk kwam er een tweede school in 'de Mors'. 
Deze buurt werd in 1884 aangesloten op het 
duinwatef1eidingnet. Voordien had men hier te 
kampen met een uiterst slechte waterkwaliteit. die 
het gemeentebestuur allang veel zorgen baarde en 
tot gevallen van ernstige infectieziekten leidde, Ook 
de aanleg van riolering vond in de ambtsperiode 
van TE!IWee zijn aanvang, 
Het Raadhuis aan de Lageweg (nu Wijttenbachweg 
27-29), in 1686 gekocht voor rekening van de 
Diaconie- en Heilige-Geestarmmeesters. werd in 
1868 door de gemeente aangekocht en in 1870 
verbouwd, Terwee heeft nog net kunnen 
meemaken dat het raadhuis werd aangesIolen op 
het telefoonnet. Iets eerder was het van een 
brandkluis voorzien. 
De ontwikkeling van OegSlgeest lot villadorp begon 
in 1887 meI de bouw van het Terweepar1< bj het 
station van de Hollandsche Ijzeren 8poo(weg 
Maatschappij, ook al Oegstgeester grondgebied, 
evenals de Morssingel en de AIoëIaan en omgeving, 
waar in de jaren 1888 en 1889 woningbouw 
plaatsvond. 
Uiteraard leidden deze Qfllwikkelingen tot een 
uitbreiding van het inwoneraantal. dat bj Terwee's 
afscheid was gestegen tot twee maal het aantal dat 
hij b j zijn komst 42 jaar geleden had aangetroffen. 

G.D.M. Schwencke 



VAN WOONHUIS, VIA KAPSALON, 
TOT "MANOR HOUSE" 
De geschiedenis van het perceel "De Kempenaerstraat 13" 

In de twee voorgaande afleveringen 
van het Periodiek van de VOO is 
beschreven dat de drie huidige 
winkelpanden aan de De 
Kempenaerstraat nummers 7, 9/11 en 
13 waren gebouwd als één complex 
van vier woonhuizen. Hoewel sinds 
1937 geen woonhuis meer, heeft de 
geve! van het meest rechtse 
(oostelijke) perceel nummer 13 het 
langst elementen van de 
oorspronkelijke bouw behouden. 
Het complex is gebouwd in 
1909/1910, en van de eerste 
bewoners van nummer 13 is niet veel 
meer bekend dan enkele namen, die 
zijn gevonden in het archief van de 
gemeente Oegstgeest: Kasparus B. 
Oorthuys, gehuwd met Johanna W. 
Schaarel; Maria Oorthuys; en 
Henriette Burger. 
In juli 1937 krijgt K.F.W. Luyken, 

Afb. 2: Voorgevel van de kapsalon 
De Groot (De Kempenaerstraat 7 3), 
met links een stukje van het perceel 9/11, 
in de zomer van 2001. 
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Salol'! de ~root 
voor uw kapsel en . c:hoonheidsbehandeling 

Déposltelre : Huls Orlone en Hlli5 lat1c:Ome 
Parfums: Jean d'Albret, Guy loroche, Magie 

DE KEMPENAERSTRAAT 13 
Telefoon 01710-50008 

OEGSTGEEST 

Afb. 1: advertentie in de Gemeentegids van 1969. 

Duivenvoordestraat 21a, vergunning 
van de gemeente 
" ... tot de verbouw van het perceel de 
Kempenaerstraat 13 .......... van 
woonhuis tot kapperszaak, onder 
voorwaarde, ........ dat de balustrade 
op het balcon wordt gemaakt met een 
horizontale onder- en bovenregel, 
waartussen verticale staven.". 
Oe heer Gerrit de Groot, die als 
kapper was begonnen op het adres 
De Kempenaerstraat 65 (waar zich 
thans de zaak bevindt van Coiffures 
Andries Plu; en daarvoor de 
aardappelhandel van Boender), 
vestigde zich in september 1937 in 
de nieuwe kapsalon op nummer 13. 
Kapper de Groot was getrouwd met 
Krijna Huis; het echtpaar kreeg drie 
kinderen: twee zonen Gerard en 
Johan, en één dochter Anna. Zoon 
Johan (geboren in 1932) ging ook het 
kappersvak in, wat hij ook gedeeltelijk 
in de zaak van zijn vader leerde. In de 
loop van de tijd nam hij de (dagelijkse) 
leiding van de kapperszaak over van 
zijn vader (afb. 1). 
Zoals gezegd heeft de verbouwing 
van woonhuis tot kapsalon in 1937, 
en de voornamelijk inwendige 
renovatie in 1960, veel elementen van 
de oorspronkelijke gevel gespaard. 



Zo verkeerde het metselwerk rond de 
toegangsdeur èn van de eerste 
verdieping nog grotendeels in de 
originele staat. Ook de houten etalage 
met glas in lood in de boven raampjes 
(afb. 2) gaf de gevel het 
oorspronkelijke aanzien, en met name 
het gestileerde bloemmotief in het 
gekleurde stucwerk boven de 
voordeur (afb. 3) was een 
kenmerkende decoratie in de 
voorgevel, die waarschijnlijk ook bij de 
voordeuren van de andere percelen 
was aangebracht. 
Na vele "creaties" te hebben gekapt, 
is Johan de Groot in het voorjaar van 
2001 met het kappersvak gestopt. Op 
het moment van verschijnen van deze 
aflevering van het Periodiek heeft de 
nieuwe eigenaar, "Manor House" 
Clothes & Gifts, na weer een grondige 
verbouwing, zijn deur voor het 
winkelend publiek geopend. De 
toegang is verplaatst meer naar het 
midden van de erker, die zodanig 
verbreed is, dat deze nu het hele pand 
beslaat. Het glas in lood in de 
bovenraampjes is in hetzelfde patroon 
bijgemaakt. Het bloemmotief boven 
de voordeur is verdwenen. (afb. 4) 

Gerard Sira. 
Bronnen: 
Archief van de gemeente Oegstgeest 
Gemeentegids 1969 

Afb. 3: Het gestileerde, geschilderde stuc
werk boven de voordeur van nummer 13. 
in de zomer van 2001. 

Afb. 4: Oe huidige situatie, eind sept. 2002 



MEER OVER DE ZOUTKEET 
IN OEGSTGEEST 

In de rubriek 'Van woonhuis toL .... ' in de aflevering van oktober 2000 namen Maria 
Fehmers en Wout Kappers de Zoutkeetlaan onder de loep. Uiteraard kwam daarbij 
ook de zoutziederij aan de orde, maar hun belangstelling ging vooral uit naar de 
bewoners van dat korte laantje . Daarom is het misschien aardig, als aanvulling op 
hun verhaal iets meer te vertellen over de zoutkeet waaraan het laantje zijn naam 
ontleent. 

KA:-lTOO/t .... -~ .. ,,-~ 
-~1.. f: IJJE~,"""
lnlt,tpbru;!\r.-I-y\\y, . 

. , 
.9;-, IC, t:':.~dZ""j .0'}; /,,/ 

/ an" SOij l}tAIN & C; 

Een briefhoofd van 'n rekening uit 1885 van de zoutziederij ~Het Anker~. 

De start 
Toen het Oegstgeester Kanaal werd 
gegraven, dat ons dorp met de zee 
zou verbinden, vroeg de firma Van 
Rijn en Camp. te Delft vergunning om 
aan dit kanaal binnen de gemeente 
Oegstgeest een zoutziederij met twee 
pannen op te richten. Deze 
vergunning werd op 5 april 1842 door 
Gedeputeerde Staten van Zuid 
Holland verleend. Er werd overigens 
voorlopig maar één pan in bedrijf 
gesteld. 
In november van hetzelfde jaar vroeg 
een zekere AN. Cornelissen 
vergunning om naast de bestaande 
een ziederij van drie pannen op te 
richten. Nader onderzoek van het 
gemeentebestuur wees uit, dat het 
eigenlijk niet ging om een nieuwe 
ziederij, maar om uitbreiding van de 
bestaande. De heer Cornelissen bleek 
een nieuwe eigenaar te zijn, zaken 
doende in compagnie met de zoon 
van de vorige. Een vergunning was 
daarom niet nodig. In de loop van 
1843 werd de nieuwe ziederij, met 
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voorlopig twee pannen, in gebruik 
gesteld. AI spoedig werd deze 
overgenomen door de firma Barnaard 
en Terwee (dezelfde Terwee d ie tien 
jaar later burgemeester zou worden!). 
De oude pan van Van Rijn en Camp. 
was ondertussen al weer buiten 
bedrijf. 

Klachten van omwonenden 
In februari 1844 ontving de gemeente 
klachten van omwonenden over de 
rookoverlast. Men wilde dat het bedrijf 
zou overgaan op turi in plaats van 
steenkolen. Blijkbaar stookte men 
'vetkolen', waardoor een vette 
roetwalm neerdaalde op de 
moestuinen en op de woningen in de 
omgeving. De heer Terwee werd 
hierover door de burgemeester 
onderhouden. Overgaan op turf bleek 
niet mogelijk: daar was de installatie 
niet op berekend. Ook verlengen van 
de schoorstenen zou technisch 
onmogelijk zijn. Maar de zieder zag 
wel een andere oplossing. Volgens 
hem kwam het alleen doordat de 



vorige eigenaar verzuimde de 
schoorstenen te vegen. Hij zegde toe, 
dat minstens eenmaal per week te 
laten doen. 
De klachten hielden echter aan. 
Inmiddels was ook de derde pan van 
de firma Barnaard en Terwee 
klaargekomen. De pan van Van Rijn 
werd overgenomen door Jhr. E. Tjarda 
van Starkenborgh Stachouwer en 
weer in gebruik gesteld. Er 
functioneerden nu dus vier pannen, 
pal op elkaar. 
De Gouverneur van Zuid-Holland (de 
Commissaris van de Koningin zouden 
wij zeggen) droeg de burgemeester 
op, nog eens met de eigenaars te 
overleggen over de mogelijkheid om 
op turf of hout over te stappen, dan 
wel de schoorstenen te verlengen. Die 
deed dat door hun afschriften te 
sturen van de binnengekomen 
klachten, vergezeld van de vraag van 
de gouverneur. De heren Bamaard en 
Terwee antwoordden helemaal niet 
(later bleken ze rechtstreeks aan de 
gouverneur geschreven te hebben), 
en de heer Tjarda meende elke be 
moeienis met zijn fabriek te moeten 
afwijzen. De zoutziederij bestond al 
drie jaar, mét vergunning van 
Gedeputeerde Staten, en daaraan 
meende hij het recht te kunnen 
ontlenen om zonder veranderingen in 
de bedrijfsvoering door te gaan. 
Bovendien, ... (een citaat uit zijn brief 
van 23 juli 1844 aan Burgemeester en 
Assessoren van Oegstgeest:) 
"Ik moet hier nog bij voegen dat de 
genoemde zoutkeet van de heeren 
van Rijn en Comp. met deszelfs 
vuurwerken en schoorsteenen even 
zijn ingerigt als de zoutkeeten van Delft 
en den Haag, welke ook met 
steenkolen stoken en dat die 
zQutkeeten zonder eenige kJagten van 
naaste buren dagelijks voortwerken. 
Wanneer dus in die voorname 
plaatsen zulke fabrijken hunne vrije 
werking hebben, welke aanmerkingen 
kunnen er dan met grond gemaakt 
worden door een dorpje als 
Oegstgeest 't welk zoo weinig 
bebouwd is, terwijl het aan Landerijen 
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en Tuinvrugten geene schade heeft 
toegebragt. 
"Het spreekt vanzelf dat iedere fabriek 
ook zijne kleine inconveniënten [= 
ongemakken] heeft, maar zou men 
wel iets wil/en opofferen om die 
inconveniënten weg te nemen? 
Zouden de requestranten [= indieners 
van het bezwaarschrift] wel eenige 
geldelijke opoffering wil/en doen om 
zich van die vermeende 
inconveniënten te ontheffen? Ik geloof 
neen, terwijl het fabrijkwezen bij" de 
minste verandering groote schade 
zoude ondergaan, en ten slotte moet 
ik nog wel onder de aandacht van 
UEd.Achtb. brengen wat er toch 
Generaal/ijk van het fabriekwezen 
zoude worden indien na de inzigten 
van ieder daar nabijwonend particulier 
de fabrieken moesten worden ingerigt 
en van tijd tot tijd veranderd. " 
Op 1 augustus 1844 lieten B. en A. 
van Oegstgeest (het B. en W. van die 
dagen) aan de Staatsraad, 
Gouverneur van de provincie, weten 
dat de beide firma 's niet hadden 
voldaan aan het verzoek hun 
standpunt mee te delen t.a.v. hun 
medewerking om het ongerief van de 
rook van hun schoorstenen te doen 
ophouden of te verminderen. De firma 
Barnaard en Terwee verklaarde de 
klachten voor ongegrond. "Maar de 
enkele aanschouwing van de 
gebouwen en het geboomte in de 
omtrek is genoeg om een ieder te 
overtuigen dat de klachten zo 
ongegrond niet zijn." De door de 
heren overgelegde verklaringen van 
omwonenden, die moesten aantonen 
dat de klachten inderdaad ongegrond 
waren, moesten ter zijde worden 
gelegd, omdat het mensen betrof die 
van deze ondernemers afhankelijk 
waren óf zo ver van de zoutkeet 
woonden dat ze geen recht van 
spreken hadden (zoals de tuinman 
van de buitenplaats Bijdorp!). 
Daar kwam bij (en daarover repte men 
niet), dat een van de ondernemingen 
al secert enige weken (mogelijk op 
proe~ turt en hout stookte. Het kon 
dus wel! 



Gedeputeerde Staten besloten nu, na 
kennisname van deze onverkwikkelijke 
correspondentie, zelf één uit hun 
midden naar Oegstgeest af te 
vaardigen om alle betrokkenen 
persoonlijk te horen en de situatie in 
ogenschouw te nemen. Alle 
betrokkenen werden uitgenodigd op 
11 september 1844 om 12 uur op het 
Regthuis te verschijnen waar de 
Gedeputeerde Mr. PF. Hubrecht "zich 
zou laten vinden". 

Brand 
Kennelijk heeft deze bemoeienis ertoe 
geleid dat men toch overging van 
steenkool op turf als brandstof. De 
rook van turf werd als minder hinderlijk 
ervaren dan die van steenkolen. Een 
nadeel van turf was echter de 
vonkenregen die deze verspreidde. In 
het Gemeentearchief bevindt zjch een 
keurig briefje hierover, gedateerd 
24 Juni 1850, en ondertekend door 
"een inwoner van Oe5t9ee5t die 
afhankelijk is en daarom de kat de bel 
niet kan aanhangen". Deze verzocht 
"eens met de brandmeesters in de 
keet te komen en de boel op te 
nemen". Die vonken van het turivuur 
waren hoogst riskant. Voor hij het 
briefje had verzonden, was het al 
zover! Een postscriptum bij hetzelfde 
briefje meldt: 
"Nu, wij moogen God wel danken, ik 
had er zoon voorgevoel van, nu hoor 
ik dat vanavond het dak van de keet al 
gebrand heeft. Gelukkig dat al het volk 
aan de keet was en schippers, zij 
hebben het nog geblusd." 
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Een zoutschip gelegen in het Oegstgees
terkanaal; op de achterkant van deze oude 
foto staat vermeld: Koos Nieboer, 1935 
Zoutkeet Oegeest. 

Latere eigenaren 
Bij een nieuwe klacht van 
omwonenden in 1864 blijkt de 
zoutziederij in handen te zijn van de 
firma Soumain en De Koning. 
In 1894 vragen de Gebr. Christiaanse 
vergunning voor de uitbreiding van de 
zoutkeet door het plaatsen van een 
stoomwerktuig voor het oppompen 
van water en het maken van electrisch 
licht. Vier jaar later staat het bedrijf op 
naam van H.J. Eijndhoven, en in 1903 
op naam van J.P.M. Kok. Na Kok 
komt in 1906 B.J.M. Kortmann, en in 
1938 is het H.F.B.M. Kortmann, die 
per 1 november de Firma B.J.M. 
Kortmann vlh H.PM. Kok Zoutziederij 
"Het Anker" overdraagt aan Jhr. C.C. 
Röell, directeur van de N.V. De 
Leidsche Zoutkeet vlh Weyland en de 
Fremery. 
Dat is in feite het einde van de 
Oegstgeester zoutziederij. (Het 
eigenlijke "zieden" was trouwens al 
eerder beëindigd, toen het zeezout 
onder dwang van de overheid werd 
vervangen door het in Twente 
gevonden zout uit de bodem.) 
Nog enige tijd huurt De Leidsche 
Zoutkeet de bedrijfsgebouwen van 
Kortmann, die dan zaken doet onder 
de naam De Bolder. Na ontruiming 
van de zoutmagazijnen sticht Oe 
Bolder hier een jachtwerf. 

Bronnen: 
Gemeentearchief Oegstgeest: 
Archief Provinciaal Bestuur 
Zuid-Holland, in Rijksarchief 
in Zuid-Holland; 
Archief N.v. De Leidsche Zoutkeet, 
in Gemeentearchief Leiden. 

G. 0. M. Schwencke 
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UIT HET ARCHIEF GELICHT 
In het laatste kwart van de negentiende ee 
enkele sociale organisaties van de rond ~w kwamen hier en daar voorzichtig 
of de ~rbejdersklasse ten doel hadd~n v~ dre doe ver~effjng van de werkende stand 
establIshment. Men probeerde dez . ak leidde dIt tot schrik en angst bij het 
te smoren en de reeds ontstane or e o~ge~enste ontwikkeling dan ook in de kiem 
In het gemeentearchief van Oegstggeanl~~tre~ zov~el mogelijk te isoleren. 
van politie te Leiden, waarin hij burge~ee~~~~~ zich e~n brief van de commissaris 
~en vergadering van de sociaal.democr erwee .In bedekte termen oproept 
IS, valt in het archief niet te achterhalen. aten Onmogelijk te maken. Of dit ook gelukt 

Aan de heer burgemeester te Oegstgeest 

Leiden, den 28 september 1882 

Zondag den 17den dezer is in een kof!yhuis alhier eene vergadering gehouden 

der vereeniging van sociaal·democraten, het bestuur waarvan, ben ik wel 
ingelicht, trachten zal ook in deze gemeente of omstreken eene onderafdeling te 

stichten. Daartoe is in de eerste plaats noodig een behoorlijk locaal tot 

vergaderen. 
HOOINei de politie het recht van vereenigen of vergaderen niet kan tegengaan, 
heeff zij echter genoegzame pressie over de houders van kof!yhuizen of 

tapperijen om - zonder in deze aan- of af te raden - hen te overtuigen, dat het 

houden van dergelijke vergaderingen niet in hun belang is. 
De pogingen der sociaal-democraten om in deze gemeente een geschikt focaal 

te verkrijgen, heeff bij de koffyhuishouders schipbreuk geleden, zoodat ik thans 

vemeem, dat zij zullen trachten een locaal buiten deze gemeente te verkrijgen. 

Ik heb gemeend U Edelachtbare hiervan onverwijld kennis te moeten geven, ten 

einde gehandeld kan worden, zooals U zal vermeenen te behooren. 

De Commissaris van Politie 

AS. Zwartjes van de Stationsweg (toen nog Oegstgeest, CdG), die een verzoek 

deswege had ontvangen, heeff geweigerd zijn focaal af te staan. 

Cana de Glopper-Zuijder/and 
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WIE WEET WAAR EN/OF WANNEER 

Het boerderijtje. 
(Afb. 1.) Deze vraag heeft twee 

leuke, elkaar versterkende reacties 
opgeleverd, waarvoor onze hartelijke 
dank. De ene reactie luidt als volgt 

Soms blijken losstaande 
gebeurtenissen op een merkwaardige 
manier iets met elkaar te maken te 
hebben, elkaar licht te raken. Zo ook 
de artikelen over Actaea en Wie Weet 
Waar uit het vorige nummer van de 
VOO. 
Bij het zoeken naar een antwoord op 
de vraag : Waar stond dit boerderijtje? 
kregen wij de tip om eens contact op 
te nemen met de heer S(iem). van der 
Hulst te Voorhout. Dus togen wij naar 
Voorhout en maakten kennis met een 
stoere, 99 jaar oude heer. Van der 
Hulst ontving ons gastvrij, bijgestaan 
door een dochter. Hij heeft een nog 
uitstekend geheugen en vertelde ons 
op onze vragen het volgende. 
Hij werd geboren in Vogelenzang op 
een boerderij aan de rand van het 
duin. In 1910, op zevenjarige leeftijd 
wees geworden, werd hij met zijn 
oudere zus Annie in huis genomen 
door zijn oom Hannes van Rijn en 
diens vrouw Anna Meijer. Het 
echtpaar woonde in Oegstgeest en 
wel aan de Rhijngeesterstraatweg op 
nummer 25. Inderdaad, dezelfde 
Hannes van Rijn die tien jaar daarvoor 
zijn boerderij - het huidige Actaea -
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had verkocht aan Gerard Lubbe. 
Van der Hulst vertelde dat naast het 
huis - haaks op de 
Rhijngeesterstraatweg- een laantje liep 
dat zo'n honderd meter verder 
uitkwam op een vervallen oud 
boerderijtje. Dat was dus het door ons 
gezochte boerderijtje, op de plek waar 
de huidige Van Assendelftstraat een 
knik heeft, aan de linkerkant. In de 
boerderij woonde' een oud stelletje' , 
het echtpaar Kulk. Van hen mocht het 
jongetje Van der Hulst daar zijn 
konijnen houden,. Bij oom Hannes 
kon dat niet. Onder het vertellen door 
kon je het heimwee horen dat hij toen 
had naar de ouderlijke boerderij . Van 
der Hulst kreeg later een eigen bedrijf 
in Voorhout, nu in handen van zijn 
zoons, waar hij nog elke dag naartoe 
fietst. Tot enkele jaren geleden ging hij 
nog elk jaar bramen plukken in de 
duinen van Vogelenzang. Zus Annie 
bleef haar hele leven in het huis van 
haar oom wonen en overleed twee 
jaar geleden. 
In het Oegstgeester archief bleek dat 
de laatste bewoners van ons 
boerderijtje waren Cornelis Kulk, 
geboren 16-2-1826 te Usse, 
ingeschreven in de gemeente 
Oegstgeest 1-6-1880, en zijn vrouw 
Elisabeth Kulk- Kruijne, geboren in 
1840 te Brielle. Deze vrouw overleed 
in dit huis 'te half een ure op 19 juni 
1913'. Cornelis Kulk is op 10 
november 1914 vertrokken naar Den 
Haag. Daarna stond het huis leeg en 
is later gesloopt, waarschijnlijk rond 
1923 bij de aanleg van de Van 
Assendelftstraat. Tot zover onze 
speurtocht. 

Maria Fehmers-Schfatmann 
Wout Kappers 

Met dank aan de heer S. van der Hulst 
en Mevr. C. de Glopper (archief 
gemeente Oegstgeest). 



De andere reactie komt uit het archief 
van de gemeente Oegstgeest en 
betreft een plattegrond van de 
Stedelijke Fabriek van Gas en 
Electriciteit te Leiden van 27 maart 
1920. (Afb. 2). Dit kaartje geeft de 
omtrek van de gebouwen van destijds 
weer. Vlak boven Rhijngeest zien we 

(Afb.2) Een gedeelte van de plattegrond 
uit maart 1920 van de "Lichtfabrieken" te 
Leiden. De stippellijn geeft de trambaan 
weer; die destijds door Oegstgeest liep 
van Leiden naar Katwijk, Noordwijk en 
Haarlem (en terug). 
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Zg.Oegstgeester doosjes; Beide foto 's 
zijn gestuurd door de heer van Petersen, 
waafVoor onze hartelijke dank. 

een "vierkantje met een getrapte hoek 
eruit" afgebeeld, wat overeenkomt 
met de grondvorm van ons 
boerderijtje. De van Assendelftstraat 
is pas in 1924 aangelegd en de knik in 
de latere van Assendelftstraat ligt 
precies bij het boerderijtje. Het 
toeleidende pad naar de boerderij 
heeft waarschijnlijk als tracé gediend 
voor een stuk van de van 
Assendelftstraat. Dit alles maakt het 
heel aannemelijk dat het boerderijtje 
niet op de Terweeweg heeft gestaan, 
maar afgebroken is voor de latere van 
Assendelftstraat. 

Oegstgeester doosjes 
Uit Zutphen is een antwoord van de 

familie van Petersen gekomen op de 
"Oegstgeester doosjes"-vraag uit ons 
tijdschrift dd. april 2001 . Het blijken 
houten doosjes met losse deksels te 
zijn met uitgesneden motieven al dan 
niet beschilderd. In de familie werden 
ze Oegstgeester doosjes genoemd. In 
werkelijkheid zijn het doosjes gemaakt 
in het Japan van de twintig/dertiger 
jaren van de vorige eeuw, die via 
Indonesië in ons land terecht zijn 
gekomen. De doorsnede van de 
doosjes is ± 8 • 10 cm . (zie afb.). 

Een nieuwe vraag voor u in deze 
rubriek verschijnt in het volgende 
nummer. 



UIT HET FOTOALBUM VAN ...... . 
het boek "Raadsherenbuurt"; zestig jaar wonen en leven in een Leidse buurt. 
Uitgave van de Vereniging Raadsherenbuurt, Leiden, 1985. 
Luchtfoto van KLM-Aerocarto nr. 611 uit het begin van de twintiger jaren. 
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a: spoorwegstation van de toenma
lige Staats Spoorwegen, in gebruik 
genomen in 1880. 

b: poortgebouw van het voormal ige 
AZ L. (I s nog aanwezig). 

c: bouw van de Christelijke I-IBS, 
thans SG dr. W.A. Visser ' t I-looft , 
aan de Kagerstraat. 

d: buitenplaa ts "Nieuweroord", van 
Ir. A.G. Bosman (gereedgekomen 
in 1920). 

DE "GROENE" RING 

In en rond Oegstgeest bevindt zich 
een "groene" ring van bijna 
aaneengesloten bosperceeltjes en 
parken, gevormd door de Leidse 
Hout, het bos van Oud Poelgeest, het 
Hofbrouckerpark, het bos van 
Wljckerslooth, het bos van Rhijngeest, 
her bos van Endegeest 
en het Hendrik Kraemerpark. Door 
deze ring ontstaat er een ecologische 
verbindingsstructuur, die van groot 
belang is voor de diversiteit van 
planten en dieren in ons dorp. Het 
periodiek van de Vereniging Oud 
Oegstgeest wil in de komende 
nummers aandacht gaan schenken 
aan de geschiedenis van de schakels 
in deze groene keten. Als eerste komt 
aan bod de Leidse Hout, die onlangs 
in 1991 zijn zeventig jarig bestaan 
heeft gevierd. 

DE LEIDSE HOUT 

e: huis van Ballego met bo llen-
schuur. 

f : boerderij van Nijssen. 
g: boerderij van Bremmer. 
h: gedeelte van de Groene Maredijk 
k: toekomstige lokat ie van de grote 

speelweide in de Leidse Hout. 
111 : Warmonderweg. 
11 : toekomstige El11l11aple in. 
p: Zendi ngshu is. 

"'-44 

'j' 
11' II 

)B~. -
"~ 

Rhijngee 

Leidoe HOUt 

Schema van de Ugroene" ring, overge
nomen uit het boekje Endegeest en Rhijn
geest, samengesteld door Wiebe Blauw 
en Klaas Krijgsheld dd. oktober 1989. 

De "groene" ring is niet toevallig tot stand gekomen. Hij berust op het verschijnsel 
van de eeuwen geleden gevormde strandwallen in ons kustgebied. De zee had 
hier toen nog vrij spel, wierp zandheuvels op en het daaromheen gelegen lagere 
terrein werden strandvlakten, bestaande uit klei en veen . Dat alles is nog duidelijk 
te zien aan het oude wegenpatroon en de vroegste bebouwing daarlangs. 
Zo wordt Oegstgeest omsloten door een strandwal vanuit Sassenheim naar 
Endegeest (de Dorpstraat, de Rhijngeesterstraatwege en de Wijttenbachweg) en 
een andere vanuit Warmond die ook in Endegeest zijn eindpunt vindt(de 
Warmonderweg). De Leidse Hout vormt dus een belangrijke schakel in dit geheel. 

De grens tussen strandwal en 
strandvlakte is in de Leidse Hout zelfs 
nu nog duidelijk te zien. Er loopt een 
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lijn evenwijdig aan de Warmonderweg 
dwars door de Leidse Hout van de 
boerderij van Bremmer naar de 
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Raadsherenbuurt. Vroeger, zelfs al in 
de 17 e eeuw lagen op deze lijn een 
vijftal boerderijen.Vooral in het voorjaar 
geven stinzenplanten de strandwal 
aan: anemoon,sneeuwklokje, daslook, 
winteraconiet en boshyacint. Ook aan 
het bomenbestand valt de scheidslijn 
af te lezen: op de strandwal 
eikenbeukenbos en op de 
strandvlakte eiken en essen. 
Hoewel de Leidse Hout inmiddels niet 
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meer tot het grondgebied van 
Oegstgeest behoort is er toch alle 
reden om aandacht te vragen voor de 
historie van deze plek, die tot 1920 tot 
binnen de grenzen van Oegstgeest 
lag. De grens tussen Leiden en 
Oegstgeest werd toen (en nu nog 
steeds) gevormd door de 
Nachtegaallaan en de Warmonderweg 
tot de Maredijk.Een niet geringe 
aderlating voor de Gemeente 
Oegstgeest en wellicht de reden om 
naderhand niet meteen klaar te staan 
om veel bij te dragen aan het Fonds 
voor Aanleg, Onderhoud en Beheer 
van Wandelparken. 
Met het noemen van dit Fonds is het 
moment gekomen om wat nader in te 
gaan op de initiatieven tot stichting 
van d it Fonds, de ontwikkeling van de 
plannen en tenslotte de financiering 
hiervan. 
Omdat de aanleg van de Leidse Hout 
een werkverschaffings-project was, 
van overheidswege op gang gebracht, 
zou men denken, dat particulieren 
weinig van doen hebben gehad met 
het plan van de Leidse Hout. Niets is 
minder waar. 
Zo was daar het initiatief van Dr. 
J.A.N. Knuttel. Dit oud-Corpslid was 
naast redacteur van het Woordenboek 
der Nederlandse Taal raadslid van de 
Gemeente Leiden sinds 1919 voor de 
communistische partij (een 
ongebruikelijke combinatie van 
voorkeuren). Hij stelde meteen na zijn 
beëdiging voor een opdracht te geven 
aan B. en W. om een commissie te 
benoemen, die "een plan voor bosch
en parkaanleg op ruime schaal" "op 
enigen afstand van de bebouwde 
kom" zou opstellen. Onder het mom 
van te hoge kosten (door Knuttel op 



Een afbeelding van een trafo, het distributiestationnetje aan de Houtfaan, hoek 
Johan de Kosterweg uit 1928. Ontwerp is van dezelfde landschapsarchitect als van de Leidse 
Hout: K. C. van Nes. Foto is uit 1993 en gemaakt door de helaas in het voorjaar van 2002 over
leden. actieve voorzitter van de WLH, de heer W.H.R. Mante. 

twee ton geschat) werd dit voorstel uit 
communistische hoek afgewezen. 
Een mooi idee in de kiem gesmoord. 
Hij ging niet zover als de meelfabrikant 
J.de Koster (van de meelfabriek De 
Sleutels), die in 1925 een som geld á 
f 11.5oo,-,(een niet gering bedrag) 
beschikbaar stelde voor een op te 
richten Stichting Fonds voor Aanleg, 
Onderhoud en Beheer van 
Wandel parken. Een tweede voorstel 
van Knuttel na d it royale gebaar van 
de Koster om de Gemeente 
f 10.000,- te laten storten in dat 
Fonds werd met 23 tegen 8 (Knuttel 
en de SDAP.) afgestemd. 
Wel stelde de Raad in 1926 tenslotte 
een gebied beschikbaar langs de 
Warmonderweg. 
Een misschien nog opzienbarender 
geste van f 20.000,- maak1e de al 
sinds 1919 niet meer in Leiden 
woonachtige M.H. van Waveren in 
1926. Deze van Waveren was 
eigenaar van de Leidsche Stoom-en 
Bierbrouwerij de Posthoorn.(ln 1918 
gesloten, maar de toegangspoort is 
nog te zien op de Oude Vest 179). 
Idealisme en sociale bewogenheid 
hebben zeker een rol gespeeld bij de 
activiteiten die B.F. Krantz ten toon 
spreidde. Krantz was firmant van de 
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"Fabriek van laken en andere wollen 
stoffen" en was de stuwende kracht 
bij de uitvoering van de plannen . 
Volgens een uitspraak van van de 
Sande Bakhuizen was hij de 
belichaming van de leus van de 
Rotary "Service Above Self"(bron 1). 
Hij zelf zei over een weg die naar de 
Leidse Hout moest leiden:"Dat volk 
dat ik naar den Hout wil trekken, loopt 
niet over Stationsweg en 
Rijnsburgerweg." Het moge duidelijk 
zijn dat hij de minder bedeelden voor 
ogen heeft gehad. 
Bij alle inzameling van gelden kunnen 
we onmogelijk voorbij gaan aan de 3 
october-optocht van 1927, die geheel 
aan de Leidsche Hout was gewijd.(zie 
afb.) 
Aan de burgeressen was vooraf al een 
oproep gedaan om hun inkopen voor 
3 october te doen, opdat de patroons 
het personeel zoveel mogelijk op de 3 
octoberdag vrijaf konden geven. Een 
automatische vrije dag zat er kennelijk 
niet in. 
De eerste wagens van de optocht 
vertoonden allerlei woudidyllische 
taferelen, maar het waren toch vooral 
de voorstellingen van de wagens 10, 
11 en 12 waar de burgerij moeilijk 
onbewogen bij gebleven kan zijn. 



Wagen 11 met het uitgebeelde 
Huwelijk van de Leidsen Hout en de 
Leidsche Burgerij moet grote 
vertedering opgeroepen hebben, 
zoals de meeste trouwpartijen doen. 
AI eerder op wagen 1 0 was duidelijk 
gemaakt dat het geen pas gaf 
tegenstander van de Leidse Hout te 
zijn: Jan Salie zat daarop, naast een 
Nurks en de personificaties van 
menselijke ondeugden als de 
Gierigheid, de Bekrompenheid en de 
Domheid, figuren die "tot geldelijken 
steun ruimschoots in staat, hun 
beurzen gesloten houden." De Leidse 
burger was gewaarschuwd! Voor 
eenieder die zjch aangesproken 
voelde was er dan ook gelukkig de 
bedelwagen (zie bron 2). 
De Leidse burgerij bracht in alle jaren 
voorafgaand aan het begin van de 
aanleg in 1928 f 96.000,- bij elkaar. 
De officiële opening vond plaats eind 
juni 1931 door burgemeester Mr. A. 
van de Sande Bakhuyzen , die in zijn 
toespraak de Hout nog steeds als een 
duidelijk Leidse aangelegenheid 
zag : "Er zullen Leidsche moedertjes -
als ze althans niet moeten tennissen
hun kinderwagentjes door 
't voorjaarszonnetje rijden; er zullen 
Leidsche studenten in benauwenis 
hun katers gaan zitten vergapen; .... er 
zullen Leidsche professoren 
ontspanning zoeken na inspannende 
arbeid: "(bron 3) 
Na de opening een anticlimax: het 
park ging weer dicht' 
Ook de werklozen werden naar huis 
gestuurd. 
Van nu af aan werd er gewerkt door 

drie tuinlieden onder een opzichter. De 
tuinlieden maakten de sprong van een 
werkloosheidsuitkering van f 11, -
naar f 23,50 in de week (dit loon bleef 
onveranderd tot 1939). In plaats van 
stempelen : werken van 6 uur 
's ochtends tot halfzes 's avonds. 
De bedoeling was dat de Leidse Hout 
ook zelf voor inkomsten zorgde. 
Die zijn ook terug te vinden in de 
boekhouding van de opzichter: 
2 juli 1932: f 10,00 voor hooi 
ontvangen en op 
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9 juli 1932: f 10,00 voor gras 
In maart 1935 is het bos al zover, dat 
men hakhout kan gaan verkopen voor 
f 82,50. (met de hand gehakt door de 
tuinlieden). 
Inkomsten in de vorm van contributies 
varieerden van f 1,00 tot f 10,00 per 
persoon. 
De toegang tot de Leidse Hout was 
niet vrij. Er waren twee 
toegangshekken. De kinderen van de 
tuinman hadden wel gratis toegang. 
AI deze gegevens zijn terug te vinden 
in een verslag van Mevrouw I. 
Staphorst uit Lelystad, dochter van 
een van de tuinlieden. Voor haar 
waren de herinneringen aan de Leidse 
Hout zoet. Haar leven in de Leidse 
Hout leek haar verre te verkiezen 
boven dat van de rijke kinderen die 
onder leiding van dienstmeisjes met 
witte schorten moesten wandelen, 
maar niet mochten spelen vanwege 
het gevaar van vuile kleren. Zij 
noemde de Leidse Hout dan ook: 
"Het park voor Arbeiders gesticht 
door de Firma Krantz. "(bron 4) Zoals 
we inmiddels weten heeft de Firma 
Krantz het park niet gesticht, zijn de 
arbeiders allang de arbeiders niet 
meer en hebben de dienstmeisjes hun 
schorten afgeworpen. 
Het park is van en voor iedereen! 

Bronnen: 
1. Leids Jaarboekje 1934 LXX, A. V.d . 

Sande Bakhuyzen over B.F. 
Krantz na diens overlijden in 1933. 

2. De Feestwijzer van de 38e 
feestviering van de 3 october 
Vereeniging, 1927. Archief van de 
Leidse Hout 

3. Uit Het Avondblad van Woensdag 
1 juli 1931 

4. Mevrouw I. Stalpers was de 
dochter van een van de tuinlieden 
en heeft voor de Vereniging van 
Vrienden van de Leidse Hout haar 
herinneringen opgeschreven. 
Algemene informatie: uit de 
verschillende jaarboekjes van de 
Vereniging van Vrienden van de 
Leidse Hout (VVLH). 

Marijke R. W Teppema 



RIJKSMONUMENTEN IN OEGSTGEEST 

Sinds het midden van de 19de eeuw hebben schrijvers, a rchitecten en historici 
getracht de zorg voor historische gebouwen en monumenten te regelen. Echter, 
het heeft tot 31 januari 1947 geduurd, voordat de huidige Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg (RDMZ) werd opgericht in Den Haag. Thans is deze rijksdienst 
sinds 1973 gevestigd in Zeist. In 1961 kreeg Nederland pas zijn eerste 
Monumentenwet. 

In 1988 werd deze wet vervangen 
door een nieuwe (de huidige) 
Monumentenwet waarin Q.a. werd 
bepaald, dat lagere overheden, zoals 
provincies en gemeenten, hun 
inbreng zouden krijgen . Hiermee 
werd de zorg voor de monumenten 
grotendeels gedecentraliseerd. Tevens 
bevat deze Monumentenwet allerlei 
bepalingen, waaraan een monument 
moet voldoen om door de Minister 
van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen als beschermd 
monument te worden aangewezen, 
nadat advies van de gemeenteraad is 
ingewonnen. 

Op landelijk niveau was in 1987 
gestart met het Monumenten 
Inventarisatie Project (MIP) voor de 
periode 1850 - 1940. Het initiatief 
hiertoe was door de Tweede Kamer in 
1984 genomen. Voor Oegstgeest is 
van belang, dat in 1994 het 
provinciale MIP rapport Oegstgeest 
verscheen: "Jongere bouwkunst en 
stedebouw 1800-1945" . (Zuid 
Holland had besloten de periode uit te 
breiden tot het tijdvak 1800-1945). 
Een lijvig rapport, waarin een team 
van specialisten niet alleen een 
inventarisatie van bouwwerken 
hebben gemaakt, maar ook een 
historisch-geografische beschrijving, 
een bebouwingskarakteristiek en een 
stedebouwkundige typologie van 
Oegstgeest hebben opgesteld. Het 
rapport komt tot de vaststelling van 7 
gebieden van bijzondere waarden (te 
vergelijken met een stads- of 
dorpsgezicht), alsmede tot 180 
bouwwerken. 

Als een logisch vervolg op het MIP 
verscheen in 1991 de Handleiding 
Selectie en Registratie, een uitgave 
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van de ROMZ, in het kader van het 
Monumenten Selectie Project (MSP). 
In deze handleiding worden de in de 
wet genoemde criteria meer in detail 
aangegeven. De hoofdcriteria voor 
bouwwerken zijn: 
1) Cultuurhistorische waarden 
2) Architectuurhistorische waarden 
3) Ensemble waarden 
4) Gaafheid 
5) Zeldzaamheid 

Een van de jongst beschermde 
rijksmonumenten in ons dorp is 
Leidsestraatweg 16 (zie foto nr.1). 
Dit monument is door een MSP
begeleidingsgroep volgens de 
bovenstaande criteria beoordeeld/ 
gewaardeerd en beschreven. Op 
basis hiervan vond de aanwijzing tot 
beschermd monument plaats. Het is 
interessant om hier, als voorbeeld, de 
waardering van de ROMZ te 
vermelden : 
Het herenhuis Leidsestraatweg 16 is 
van 

Leidsestraatweg 16 



Overzicht ingeschreven rijksmonumenten Oegstgeest 
(Bron: Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist 2002) 

Nr. Naam I Adres I Locatie Omschrijving Sinds 

1 Molen in park tegenover de Irislaan molen 1971 
2 de Voscuyl 17 woonhuis 1971 
3 Rhijngeesterstraatweg 45 pastorie 1971 
4 Rhijngeesterstraatweg 38A,e.a. woonhuis 1971 
5 Louise de Colignylaan bij 1 zuil 1971 
6 Terweeweg 53 woonhuis 1971 
7 Leidseslraatweg 16 woonhuis 2000 
8 Warmonderweg 2 2000 

-Complex-onderdelen van Pauluskerk 
Warmonderweg 2 te Oegstgeest kerk 
Warmonderweg 2 te Oe9stgeest hekwerk 

9 Oud-Poelgeest, Poelgeesterweg 1 landhuis 1971 
10 Haarlemmertrekvaart 17 woonhuis 1 971 
11 Wijttenbachweg 6 woonhuis 1971 
12 Wijttenbachweg 27 "e.a. ,. woonhuis 1971 
13 Wijttenbachweg 43 woonhuis 1971 
14 Wilhelminapark 9 woonhuis 2000 
15 Wilhelminapark 11 ,e.a. woonhuis 2000 
16 Endegeesterstraatweg bij 5 2000 

-Complex-onderdelen van Endegeest 
Endegeesterstraatweg bij 5 te Oegstgeest ijskelder 
Endegeesterstraatweg bij 5 te Oegstgeest obelisk 

17 Endegeest-Endegeesterstraatweg 5 landhuis 1971 
18 Rhijngeesterstraatweg 9 1992 

-Complex-onderdelen van Rhijngeest 
Rhijngeesterstraatweg bij 9 te Oegstgeest koetshuis 
Rhijngeesterstraatweg bij 9 te Oegstgeest prieel 
Rhijngeesterstraatweg bij 9 te Oegstgeest trekkas 
Rhilngeesterstraatweg 9 te Oegstgeest landhuis 
Rhijngeesterstraatweg 9 te Oegstgeest tuin/park 
Rhijngeesterstraatweg 9A te Oegstgeest tuinmuur 

19 Rhijngeesterstraatweg 13 1997 
-Complex -onderdelen van Jelgersmakliniek 
Rhijngeesterstraatweg bij 13 te Oegstgeest paviljoen 
Rhijngeesterstraatweg bij 13 te Oegstgeest hekwerk 
Rhijngeesterstraatweg 11 te Oegstgeest woonhuis 
Rhijngeesterstraatweg 13 te Oegstgeest gemeentehuis 

20 Rhijngeest. Rhijngeesterstraatweg 9 landhuis 1971 
21 Dorpsstraat 65 woonhuis 1971 
22 Dorpsstraat 67 woonhuis 1971 
23 Dorpsstraat 71 woonhuis 1971 
24 Haarlemmertrekvaart 37 woonhuis 1971 
25 Haarlemmertrekvaart bij 37 tolhek 1971 
26 Haarlemmerstraatweg 2 woonhuis 1971 
27 Haarlemmerstraatweg 6 kerk 1971 

N.B. Momenteel loopt een aanvraag van RDMZ om 9 complex onderdelen van het 
landgoed Oud Poelgeest zoals de tuin, het koetshuis, de waterput, de brug etc. op 
de lijst van beschermde monumenten te zetten. 
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Warmonderweg 2. Pauluskerk met 
hekwerk; voorbeeld van een "complex 
bouwwerk". 

algemeen cultuurhistorisch belang 
als representatief voorbeeld van een 
villa-achtig herenhuis uit het begin 
van de 20ste eeuw 
algemeen architectuurhistorisch 
belang vanwege de gaafheid van de 
bouwkundige onderdelen in 
hoofdvorm, materiaalgebruik en 
detaillering en voor de bouwperiode 
karakteristieke vormgeving en 
detaillering, die karakteristiek is voor 
de Chaletstijl uit het begin van de 
20ste eeuw. 
historisch-ruimtelijk belang vanwege 
de beeldbepalende situering langs 
de Leidsestraatweg als 
representatieve villa uit de 
betreffende periode. 

Endegeesterstraatweg bij 5. 
Ijskelder, voorbeeld van een bouwwerk 
anders dan een huis. kerk of boerderij. 
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Wijttenbachweg 43 

Op dit moment heeft Oegstgeest 27 
beschermde Rijksmonumenten. In 
1994 is een uniforme telmethode 
ingevoerd door RDMZ. Sindsdien telt 
elk monument, dat samengesteld is 
uit meerdere objecten binnen een 
geheel (complex), voor één 
monumenten eenheid. Zie hiervoor 
b.v. bij de Pauluskerk in de 
onderstaande lijst van 
Rijksmonumenten. Overigens worden 
de monumenten niet meer 
gemarkeerd; de bekende blauw-witte 
schildjes zijn niet meer in gebruik. 

K. G. Walthuis 
Bronnen: 
Monumentenwet 1988. Uitgave 
RDZM. Laatste herdruk 2001 . 
In dienst van het erfgoed. Jaarboek 
Monumentenzorg. 1997. 
Handleiding inventarisatie jongere 
bouwkunst en stedebouw (1850-
1940)1987 
Jongere bouwkunst en stedebouw 
(1800-1945): Oegstgeest. 1994 
Handleiding Selectie en Registratie 
Jongere Stedebouw en Bouwkunst 
(1850-1940) 1991. 

In de loop van volgend jaar zal de 
website van de VOO 
(www.oudoegstgeest.nl ) 
te gebruiken zijn. 
Onder meer zal dan ook de 
"boekenlijst" , zoals gepubliceerd in 
het vorige tijdschrift , te raadplegen 
zijn, voorzien van enkele correcties 
op inhoud en auteurs, en met 
aanvullingen. 


