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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 

DEVOSCUYL 
Genoemd naar de boerderij/herberg Voscuyl , die gestaan heeft aan de Herenweg 
(nu Rhijngeesterstraatweg) ter hoogte van de huidige r.k. pastorie/aansluiting 
Rijnzichtweg. 

Het huis 'Voscuyl ' wordt al genoemd 
in 1355 als een 'leen ' van het Huis van 
Wassenaer. Ook in het 
'Schoorsteenkohier' dat in 1452 werd 
opgemaakt ten behoeve van een 
soort onroerende-zaakbelasting, komt 
de naam 'Voscuyl' voor. 
De Voscuyl wordt ook genoemd als 
een van de plaatsen in de omgeving 

van Leiden waar in de begintijd van de 
Reformatie 'hagepreken ' werden 
gehouden. (De tegenwoordige straat 
heeft met de historische plek dus 
alleen de naam gemeen.) 

Uteratuur: WJ. van Varik, De Voskuif. 
Leids Jaarboekje 1957, p. 102- 105. 

VAN WASSENAERLAAN 
Straat in De Grunerie, genoemd naar het geslacht dat van 1342-1544 de heerlijke 
rechten van Oegstgeest en Poelgeest uitoefende. 

In 1342 werd Philips van Wassenaer, 
burggraaf van Leiden, door graaf 
Willem IV beleend met de heerlijke 
rechten van Oegstgeest en Poelgeest. 
Met een kleine onderbreking, toen zijn 
kleinzoon met dezelfde naam uit zijn 
lenen was gezet wegens zijn 
betrokkenheid bij de moord op Aleid 
van Poelgeest, vererfden deze rechten 
in rechte lijn in het Huis Wassenaer tot 
en met Maria van Wassenaer, 

IN MEMORIAM 

burggravin van Leiden, die trouwde 
met een graaf van Ligne. Daardoor 
kwam de heerlijkheid in handen van 
het geslacht De Ugne, dat haar in 
161 5 verkocht aan de stad Leiden. 

Uteratuur: WJ. van Varik, Inleiding in: 
Bijdragen tot de geschiedenis van 
Oegstgeest. Leiden, 1972. 

G.OM. Schwencke 

In het colofon van de vorige uitgave van ons Tijdschrift stond Wim van Wauwe 
nog als penningmeester genoemd. Kort daarna kwamen hij en zijn vrouw Lies
beth op dramatische wijze om het leven. Op 3 april jl. stortte hun vliegtuig neer 
in het noorden van Spanje. 
Wim en Liesbeth waren in verschillende verbanden in ons dorp actief. 
Zo was Wim vijf jaar lid van het bestuur van de Vereniging Oud Oegstgeest. 
Daar hebben we hem leren kennen als een resultaatgericht mens, die met de 
nodige humor opereerde. Wim en Liesbeth laten een schrijnend lege plek 
achter in ons dorp. 

P. Hellinga, voorzitter 

3 



VERDWENEN BOERDERIJEN 
De Stichting Historisch Boerderij Onderzoek (SHBO) heeft het initiatief genomen 
om 2003 tot het Jaar van de Boerderij te bestempelen . Dit om te redden wat er nog 
te redden valt van de 91 duizend traditionele boerderijen in Nederland. 

Verstedelijking en schaalvergroting 
hebben de laatste decennia veel 
boerderijen doen verdwijnen of hun 
agrarische bestemming doen 
verliezen. 
Dat dit niet alleen een verschijnsel van 
de laatste tijd is kunnen we zien aan 
een mooi voorbeeld uit de historie van 
Oegstgeest. 

• 
"" Gedeelte van de landkaart van Floris Baft-

hasar uit 1615. (5 boerderijen liggen onge
veer in het midden van deze foto). 

Zoals er op de kaart van Floris 
Balthasar uit 1615 op de strandwal 
evenwijdig aan de Pastoorswetering 
een reeks boerderijen lag, zo is op 
dezelfde kaart een andere reeks van 5 
boerderijen te zien. Deze liggen (met 
toegang vanaf de Warmonderweg) op 
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de grens tussen de andere strandwal 
en strandvlakte van Oegstgeest op 
een lijn die tegenwoordig dwars door 
de Leidse Hout en de 
Raadsherenbuurt loopt. Dit soort 
boerderijen waren gemengde 
bedrijven, geschikt voor verbouw van 
groente, aardappelen en bieten op de 
strandwal, terwijl op de strandvlakte 
het vee geweid werd , dat ook voor de 
bemesting moest zorgen. Omdat dit 
alles zeer kleinschalig was werd de 
stadsbeer ook wel eens gebruikt voor 
aanvullende bemesting. Naderhand, in 
de negentiende eeuw zullen er, net als 
op vele andere plekken in Oegstgeest, 
bloembollen geteeld zijn. 
Geruisloos zijn drie van deze 
boerderijen verdwenen. Was het 
ruilverkaveling of wellicht inklinking van 
het veen, zodat het weiden van vee 
problematisch werd? We zullen het 
nooit weten. 
Op een kaart uit de historische Atlas 

Op deze kaart uit 1927 is duidelijk Van Nes 
(ontwerper van de Leidse Hout) zijn werk
terrein te herkennen. De boerderij van Nijs
sen moest wijken, nu loopt daar de Van 
Slinge/andtlaan, maar de boerderij van 
Bremmer kon blijven. Het pompgebouwtje 
is er ook nog. Veel sloten zijn nu nog in de 
Leidse Hout terug te vinden. 



De boerderij van Nijssen met op de achtergrond de Warmonderweg. Rechts zien we de bollen
schuur. 

van Warmond van 1903 zijn nog twee 
van die boerderijen te zien plus een 
onduidelijk bebouwing vlakbij de 
Rijnsburgerweg (de dahliakwekerij van 
Ballego). 
1. De boerderij van Bremmer, het 

dichtst bij de Maredijk gelegen. De 
Maredijk werd in 1258 aangelegd 
en is wellicht een van de oudste 
dijken van ons land. Hij moest een 
bescherming vormen tegen hoog 
water van het Leidse Meer en werd 
gebruikt als voetpad door het 
drassige veengebied tussen Leiden 
en Oegstgeest. Pas later , tussen 
1395 en 1400 ontstond de huidige 
Rijnsburgerweg . 

2. De boerderij van Nijssen, de 
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middelste van de vijf, vlakbij de 
huidige van Slingelandtiaan ter 
hoogte van de Fagelstraat (op de 
foto in volle glorie aanwezig) is 
gesloopt omwille van de aanleg van 
de Leidse Hout. Alleen de 
bollenschuur van deze boerderij 
heeft nog even gediend als laatste 
stuiptrekking tot onderkomen voor 
de werkers van het 
werkverschaffingsproject en is 
daarna ook afgebroken. 

Marijke Teppema 

Bronnen: Boekje nr. 1 van de Vereniging 
van Vrienden van Oe Leidse Hout. 1991. 



UIT HET ARCHIEF GELICHT 
In het archief van de gemeente Oegstgeest bevinden zich al lerlei stukken die ons 
iets kunnen laten zien over de rechtspraak van vroeger. Kleine vergrijpen konden 
voor schout en schepenen gebracht worden, maar in de echte "criminele zaken" 
werd recht geeist en gesproken door baljuw en welgeboren mannen. De straffen 
die uitgedeeld werden, zijn in onze moderne ogen meestal niet bepaald mild. 

Als voorbeeld van een zaak waarin flink 
gestraft werd, kan het proces uit 1766 
tegen Trijntje Barendsdochter Waltering 
dienen, die in plaats van zich getrouw 
en eerlijk zonder verkortinge van haare 
evennaasten te gedraagen, in 
teegendeel van haare jonge jeugt af en 
bij aanhoudendheid zich heeft 
overgegeeven tot het pleegen van 
dieven/en. 
Trijntje, geboren te Koudekerke en laatst 
woonachtig te Oegstgeest, was ten tijde 
van het proces tweeëntwintig jaar. Haar 
werd ten laste gelegd dat zij in 1758, 
toen zij veertien jaar was, af en toe een 
stuiver of drie uit de winkellade van een 
bakker in Koudekerke gestolen had en 
dat zij in de daaropvolgende jaren 
herhaaldelijk geld weggenomen had uit 
verscheidene huizen in de stad Leiden. 
Daarna was zij getrouwd en had zij 
blijkbaar enige tijd haar leven gebeterd. 
Maar nu had zij het bestaan twee 
kinderen uit een eerder huwelijk van 
haar man uit stelen te sturen. Haar 
stiefdochter van veertien jaar had zij 
eene oude doek, eene vrouwemuts en 
twee tinne leepels laten wegnemen, 
terwijl zij haar andere stiefkind, negen of 
tien jaar oud, linnengoed dat op de 
bleek lag, liet wegpakken. 
De baljuw kwam dan ook tot de 
conclusie, dat het leven van Trijntje het 
beeld van een verregaand en 
aJfersnoods bestaan opleverde, als 
zijnde eene aaneenschaakeling van 
dievenj'en, ja, dat meerder en erger is, 
eene verleidinge van zeer jonge en 
haarer moederlijke zorg toevertrouwde 
kinderen tot pleeginge van dieverijen, 
om dus dezelven irreparaabel te 
bederven: alle zij'nde misdaaden, strijdig 
teegen Goddelijke en beschreeven 
rechten en mitsdien ten hoogsten 
strafbaar; noch in een land van justitie 
kunnende worden geleeden, maar 
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anderen ten afschnk rigoureus en 
exemplaar/ijk behoorende te worden 
gestraft. 
De eis van de baljuw luidde daarom dat 
Trijntje gebracht moest worden op 'I 
pub/icq schavot voor het rechthuis 
deezer heerlijkheeden, daar men 
gewoon is boosdoenden te straffen, en 
om daar; gebonden aan eenen paal, 
door den scherprechter wel strengellj'k 
met roeden te worden gegeezelt en 
vervolgens met 't gloeiend ijzer deezer 
heerlijkheeden te worden 
gebrandteekent: wijders dat de 
gevangene zal worden gebannen voor 
den tij'd van vlÏfftigh eerstkomende 
jaaren uit de landen van Holland en 
Westvriesland, zo wijd en zlÏd de paaien 
van dien zlj'n strekkende, zonder daarin 
weeder te moogen koomen, op poene 
van swaarder straff. 
De welgeboren mannen veroordeelden 
Trijntje uiteindelijk, gehoort des 
gevanges eigene confessie buiten pijn 
van ijzer of banden gedaan, om 
conform de eis gegeseld te worden. De 
verbanningseis zwakten zij wat af. 
Trijntje mocht de eerste vijfentwintig jaar 
niet meer in Holland komen en de 
daarop volgende vijfentwintig jaar niet 
meer in de heerlijkheid Oegstgeest. 
Trijntjes stiefdochter kreeg, uit 
consideratie van haare jeugd en om de 
verlel'dinge haarer stiefmoeder, slechts 
een vermaning en werd overgeleverd 
aan haar vader; met eene ernstige 
recommandatie dat hij als vaader haar 
noch eens strenglijk, weegens haare 
voorgaande slecht gedrag, zoude 
kastijden en voortaan, zo veel in zijn 
vermoogen zoude zijn, door goede 
lessen en door zijn eige voorbeeld haar 
en zijn verdere kinderen zoude trachten 
op te voeden In waare deugdzaamheid. 

Carla de G/opper-ZUlj'derland 



ZEVEN SCHOORSTENEN 
van broodbakkerijen in het Oegstgeest van de twintigste eeuw. 

Hoge schoorstenen zijn zo langzamerhand uit het dorpsbeeld van Oegstgeest 
verdwenen. Vroeger waren deze gemetselde, stenen pijpen - bedoeld om 
rookgassen en roet af te voeren - in sterke mate beeldbepalend voor een wijk of 
buurt. Rond of vierkant , recht of "getrapt", hoog of minder hoog, behorend bij 
fabrieken of bakkerijen , ze waren er in allerlei soorten en maten. De hoogte van 
deze rookkanalen werd veelal bepaald door de energiebron, die men in de ovens 
gebruikte. Hout- en kolenovens hadden hogere schoorstenen nodig dan gasovens. 
Van de 7 broodbakkerijen, die er in Oegstgeest in de vorige eeuw waren, zijn er 
foto's verzameld met een duidelijk accent op hun schoorstenen. Hierna staan deze 
bakkerijschoorstenen gerangschikt per straat in alfabetische volgorde. 

BorneostraaU hoek Celebesstraat 39 

Afb.1 Schoorsteen van bakkerij Schuitemaker 

en later bakkerij Los op de hoek van de 
Bomeostraat (winkel en bakkerij) en de 

Celebesstraat (woonhuis) dd. 17 november 

2001, genomen vanuit de Bomeostraat. 

Aan de bovenkant van de bakkerijschoorsteen 

zijn duidelijk sporen van een re{J8ratie te zien. 

Afb.2 Een kijkje vanuit de Bomeostraat op de 

voormalige bakkenJ met de oorspronkeliïke 

schoorsteen. (dd. 17 november 2001). 

Dit pand is gebouwd als winkelhuis 
met bakkerij in begin dertiger jaren van 
de vorige eeuw, bij de bouw van de 
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wijk Buitenlust. Beide bakkers 
gebruikten een gasoven, waardoor 
deze schoorsteen vrij laag is. De 
schoorsteen is nog goed te zien in de 
oorspronkelijke hoogte! Ook de oven is 
nog aanwezig in de voormalige 
bakkerij. 
In 1987 hebben bakker Gernt Piet Los 
en zijn vrouw de zaak gesloten. 

Oeutzstraat 8 

Afb. 3 Een gedeelte van de bouwtekening van 

H.J.Jesse. Oe schoorsteen aan de achterkant 

van het {J8nd steekt net boven het dak uit. 

Afb.4. Een prentbriefkaart uit de twintiger jaren 

toont de schoorsteen (de meest linkse op het 

huizenblok), die ruim boven het dak uitsteekt. 



In opdracht van de Heer H.W. 
Rübenkamp heeft de bekende 
architect H.J. Jesse in 1915 tekeningen 
gemaakt voor de bouw van 3 winkel
huizen aan de Deutzstraat. Oe eerste 
bakker Labree heeft in 1916 een 
hinderwetvergunning aangevraagd 
voor een bakkerijoven. 
In 1937 kwam de heer de Vente als 
bakker in deze zaak en in 1945 nam 
bakker Piet Zaanen het bedrijf over tot 
1960. De heer Zaanen vertrok naar 
Noordwijk, de zaak werd gesloten, en 
de broodwijk werd overgenomen door 
bakkerij Hugo de Groot. 

Dorpsstraat 78/80 

Afb. 5. Deze ronde schoorsteen is goed zicht
baar op deze prentbriefkaart uit 1904 (zie pijQ. 

Afb. 6. Foto van winkel en woonhuis uit 1997, 
toen de zaak net gesloten was. 

Voor zover te achterhalen was, is de 
eerste bakker op dit adres de heer 
Oudshoorn geweest rond 1888. De 
volgende bakkersfamilie was de familie 
Tijsterman. G. Tijsterman en zijn vrouw 
hebben van 1930 tot 1958 brood en 
banket gemaakt in deze bakkerij. Zoon 
Henk Tijsterman en zijn vrouw Jannie 
hebben de zaak tot 1997 gedreven. 
Sindsdien heeft zich in dit pand 
"DulIaart Atelier De I' Art, glas in lood" 
gevestigd. Omdat de schoorsteen aan 
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de achterkant van het pand stond, is 
deze op de foto uit 1 997 niet zichtbaar. 

Geversstraat 49 hoek de 
Kempenaerstraat 

Afb. 7. De 15 meter hoge schoorsteen van de 
bakkerij Hoogeveen, genomen vanuit de zaak 
van van Griensven aan de Kempenaerstraat 3 
in 1963. 

Afb. 8. Een opname uit de jaren zestig van 
Huize ~De OImenff

, met woon-en winkelhuis 
en bakkerij. 

In 1906 heeft de eerste bakker J.M. 
Hoogeveen Huize "DE OLMEN" 
gekocht en in de lage aanbouw aan de 
de Kempenaerstraat een bakkerij 
gevestigd. De schoorsteen is in 1916 
op het erf achter de aanbouw 
neergezet en in 1919 tot 15 meter 
verhoogd. De heer C. Hoogeveen en 
zijn vrouw hebben de zaak van hun 
vader resp. schoonvader overgenomen 



in 1959 en tot juni 1977 luxe brood en 
banket gemaakt. De bouwvallig 
geworden schoorsteen is eind jaren 
zeventig gesloopt. 

Geversstraat 12 {Voorheen: in 1885 
wijk 1 na 10, dan in 1901 wijk C 151 , 
dan in 1916 Geversstraat 51, dan in 
1927 Geversstraat 27 en uiteindelijk in 
1932 Geversstraat 12. 

Afb. 9. Foto van het wOOn/winkelhuis met 
bakkerij en schoorsteen tijdens de winkefweek. 
in 1925. De bakkerijschoorsteen staat in het 

midden tussen de twee daken in. 

Afb. 10. Opname van woon-en winkelhuis 
omstreeks eind jaren veertig. 

In 1866 heeft Willibrordus Andreas van 
Vel zen uit Zoeterwoude deze bakkerij 
overgenomen van Willem van den 
Genugten. Hierna heeft zoon Johannes 
(geboren in 1885) de zaak in 1921 
overgenomen van zijn moeder, de 
weduwe A. van Velzen- van der Meer. 
Tot 1956 heeft hij hier zijn beroep als 
brood- en banketbakker uitgeoefend, 
waarna de zaak werd overgenomen 
door de Leidsche Broodfabriek. Het 
pand is toen gekocht door Auto
mobielbedrijf van den Ameele en ten 
behoeve van de verbred ing van de 
Geversstraat afgebroken in juni 1963. 
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Oe Kempenaerstraat 111 

Afb. 11. Schoorsteen van de bakkerij "Hugo 

de Groor, genomen vanuit de Regentesse
laan in 1958, toen de schoorsteen werd 
hersteld en gerepareerd, hetgeen op de foto 
duidelijk te zien is. De schoorsteen stond op 
het platte dak van een schuur en stak tot ± 15 
meter hoogte in de lucht. 

Afb. 12. Het complete pand van woon- win

kelhuis en bakken] in 1928. 

Dit woonhuis met winkel en bakkerij is 
gebouwd in 1924 voor Hugo de Groot, 
een bakkerszoon uit Wateringen. Zijn 
zoon Harrie T.M. heeft met zijn vrouw 
Johanna M. Streng de zaak in 1964 
overgenomen en door de jaren heen 
de bakkerij aangepast en de winkel 
gerenoveerd. 
In 1980 is tijdens een verbouwing van 
de bakkerij de schoorsteen gesloopt. 
De dochter Annemarie de Groot heeft 
samen met haar man Leonard Marks 
de brood-en banketbakkerij 
in januari 1993 overgenomen en 
voortgezet tot op de dag van vandaag. 



Terweeweg 82 

Afb. 73. Een opname van het pand uit de jaren 

vijftig met aan de achterkant de hoge schoor

steen. Afb. 13a. Tevens een zelfde opname 

uit de jaren zestig. 

In 1928 vroeg A. Lammens uit Katwijk 
een vergunning aan het College van 
B&W te Oegstgeest om een winkelhuis 
met bakkerij te mogen bouwen op de 
hoek van de Terweeweglverlengde 
Duivenvoordestraat (=thans 
Sportmanstraat). De te metselen 
schoorsteen, zo staat verder te lezen, 
zal 12 m boven de vloer worden 
gemetseld. De bakkersoven was 
uitpandig geplaatst aan de achterkant 
tegen de bakkerij aan in een schuurtje. 
In 1932 heeft Piet Nagtegaal , geboren 
in Leiderdorp in 1904, deze 
bakkerszaak overgenomen en zijn 
brood en banket hier gebakken tot in 
het begin van de jaren zestig. De winkel 
is toen overgenomen door bakkerij 
Hugo de Groot. De bakkerij aan de 
Terweeweg werd gesloten, de 
bakkersoven verwijderd en eind jaren 
zestig is ook de schoorsteen gesloopt, 
maar niet helemaal! Het onderste eind 
is nog steeds in gebruik en steekt uit 
boven de uitbouw (zie afb. 14). 

Marise Spieksma-Boezeman 
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Afb. 14. Opname vanuit de $portmanstraat 

van het overgebleven stukje schoorsteen van 

Ter.veeweg 82. oktober 2007. 

Bronnen: 
- Gemeentearchief Oegstgeest. 
- Tijdschrift van de VOO: "De 

Vereniging Oud Oegstgeest 
presenteert" dd. april 2001 

- Buiten Lustig Wonen door Sjaak van 
der Meer, 2001. 

- Gesprekken met de heer en 
mevrouw H.T.M. de Groot-Streng en 
de heer L.J.M. de Groot 

- Gesprekken met de heer en 
mevrouw G.C. van Velzen-van Schie. 

- Mijn dank aan de vele mensen die 
behulpzaam zijn geweest bij het 
verzamelen van gegevens en foto's. 



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 Wijckerslooth, het bos van 
Rhijngeest , het 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 derde komt aan bod het 
Hofbrouckerpark en het zg. eikenlaantje langs de Hofdijck. 

A-44 

Het Hofbrouckerpark 

~ 
~J 

In de kelders van het gemeentehuis 
bevindt zich het archief van 
Oegstgeest. Daar hangt een 
levensgrote plattegrond met de 
uitbreidingsplannen van Oegstgeest in 
1932. Wij mogen blij zijn dat daar niets 
van terecht is gekomen. Het 
Hofbrouckerpark staat er namelijk niet 
op, er zijn wel ruim in het groen 
liggende huizenrijen gesitueerd. Na de 
Tweede Wereldoorlog begon men 
voorzichtig opnieuw te denken over 
de invulling van Oegstgeest Noord, 
het gebied ten noorden van de 
Hofdijck, waar toen onder andere nog 
de uitgestrekte bollenvelden van de fa. 
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Schema van de Ugroene" ring, overgeno
men uit het boekje Endegeest en Rhijn
geest, samengesteld door Wiebe Blauw 
en Klaas Krijgsheld dd. oktober 1989. 

Lubbe en weilanden lagen. (afb. 1). 
In 1955 wordt dan toch een begin 
gemaakt met het Hofdijckplan. Het 
bestaat uit drie of vier deelplannen, 
maar begonnen wordt met de 
bejaardenwoningen met een ruime 
groene inbedding. Mien Ruys (afb. 2), 
de tuinarchitecte d ie reeds grote 
bekendheid had in Nederland , werd 
op 18 mei 1955 uitgenodigd voor een 
onderhoud met de wethouders van 
Oegstgeest. 
Op 27 mei schrijft zij dat ze het een 
aangenaam onderhoud heeft 
gevonden en dat ze met zeer veel 
genoegen zich zal bezighouden met 
de uitbreid ing van de plantsoenen. Zij 
vraagt om een situatietekening van het 



Afb. 1 Mevrouw G.H.J. van Linden
Schoondergang kijkt naar de bouw van 
het huis Laan van Alkemade 6, in 1956. 
Op de achtergrond links is het huis hoek 
Karel Doormanlaan 41 te zien én de 
toenmalige weilanden. 

terrein (afb. 3) en tevens een tekening 
van de te plaatsen gebouwen met hun 
gevels "omdat het uitzicht en het 
contact tussen gebouwen en het 
omringende landschap van groot 
belang is". Mien Ruys ging, wanneer 
ze een tuin moest ontwerpen altijd 
eerst voor het belangrijkste raam 
staan om naar buiten te kijken. Dat 
was voor haar een uitgangspunt bij 
het ontwerpen van de buitenruimte. 
Op 9 juni 1955 schrijft de gemeente 
haar, dat er helaas nog geen opdracht 
gegeven kan worden. Het duurt langer 
dan gewenst. Op 11 januari 1957 
(twee jaar later!) komt dan toch 
eindelijk de opdracht met een 
verwijzing naar de brief van 9 juni 
1955, waarin staat dat alles wat 
vertraagd was. Ook wordt haar 
verzocht om de beplanting bij de 
bejaardenwoningen langs de Piet 
Heinlaan en de Hofbrouckerlaan te 
verzorgen. Ze aanvaardt het voorstel, 
maar denkt dat, als zij de 
werkzaamheden niet mag begeleiden, 
de beplantingsplannen voor de 
duidelijkheid op een grotere schaal 
uitgetekend zullen moeten worden. 
Het tekenen op grotere schaal zal 
extra kosten met zich mee brengen. 
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Afb. 2 Mien Ruys in 1965 in haar eigen tuin/ 
kwekerij Moerheim te Oedemsvaart. 

Dat vindt de heer van Gorkom, 
directeur van Openbare Werken, echt 
niet nodig; hij kan met die kleine 
schaaltekening goed overweg, denkt 
hij. Het honorarium voor mevrouw 
Ruys wordt f 20.000,= minus 20%, 
omdat de gemeente de leiding zelf in 
handen zal nemen. 
In 1961, krijgt de Tuin-en 
Landschapsarchitect Ir W.C.J.Boer, 
hoogleraar in Delft , de opdracht om 
de rest van de Hofdijckruimte te 
ontwerpen en te beplanten. Mevrouw 
Kramer vraagt dan in een brief aan de 
gemeente om een mooie allee langs 
de Hofdijck. De gemeente antwoordt 
haar, dat ze het plan van de heer Boer 
afwacht, maar dat het allee-idee zeker 
wordt toegejuicht. Er zijn veel 
interessante plannen voor deze strook 
gemaakt, maar uiteindelijk koos men 
toch voor een allee met een dubbele 
rij bomen (voornamelijk eiken, maar 
ook hemelbomen 1.0 de Karel 
Doormanlaan en essen t.o de 
MH .Tromplaan; één hemelboom heeft 
het begeven en is later vervangen 
door een tulpenboom, geschonken 
door de PvdA -afdeling Oegstgeest). 
Het zijn deze bomenrijen, die nu voor 
de ecologische verbinding tussen het 
bos van Oud Poelgeest en het bos 
van Wijckerslooth zorgen. De eiken 
zijn gastheer voor talloze insekten 
(waaronder gallenvormers) en rupsen 
van vlinders, zeer belangrijke 



Afb. 4 De dubbele rij eiken langs de Hofdijek. 

voedselbronnen voor langs trekkende 
vogels. Jammer dat ze toch wat d icht 
naast elkaar zijn geplant, waardoor 
een mooie uitgroei op den duur 
belemmerd zal worden. Hopelijk zal 
deskundige snoei ze behoeden voor 
verval. De door de bewoners van 
Oegstgeest soms zo liefkozend 'Mien 
Ruyslaantje' genoemde groene strook 
Hofdijck is eigenlijk dus het 'Professor 
W.C.J. Boerlaantje' ..... t (afb. 4). 

Tekeningen en beplantingsplannen 
Het is interessant de tekeningen en de 
beplantingsplannen voor het 
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Hofbrouckerpark te zien. Mien Ruys 
was een tuinarchitect met een grote 
kennis van vaste planten, zij hechtte 
grote waarde aan goede 
beplantingen. Wat een teleurstellingen 
zal ze soms hebben moeten 
verwerken, maar als je die grootse 
beplantingsplannen van haar ziet, 
moet je bekennen dat zoiets alleen 
onderhouden kan worden door een 
groot team van hoveniers. (De heer 
JA Dobbelaar, destijds 
onderdirecteur van Openbare Werken 
van Oegstgeest en nu 86 jaar, weet 
zich nog te herinneren dat de hele 

==;' 

uit 1956 . 



beplanting toen wel is gerealiseerd, 
"maar we hadden toen ook zoveel 
man personeel, dat we dat wel 
konden bijhouden. Toen de 
bezuinigingen in de jaren 70/80 
plaatsvonden en het personeel werd 
gehalveerd, hebben we al snel die 
bloemen borders drastisch moeten 
vereenvoudigen"). 
Het oorspronkelijke ontwerp van Mien 
Ruys (mei 1957) was geënt op het 
bestaande plan van 
Gemeentewerken, met de grote 
wateromloop uit 1956, waarop de 
loop van sloten, die gedempt moesten 
worden, nog te zien is (afb. 3). Het 
gedeelte binnen die waterloop is ooit, 
totaal anders dan het er nu uitziet, 
door Mien Ruys ontworpen. Haar plan 
bevatte een groot bestraat plein met 
bomen en een ronde volière aan het 
water. Het was een strak ontwerp, 
geheel in haar stijl. Ook de heuvel met 
de luie trap (waarlangs bol-esdoorns 
moesten staan) is op dat plan te zien. 
De trap leidt naar de zandbak en wat 
klimrekken ('klimboog' en 'tuimelrek' 
heette dat toen nog), en natuurlijk 
bankjes eromheen voor de moeders. 
Daar concentreerden zich ook de 
uitgebreide beplantingen van Mien 
Ruys. 
Daarna heeft Ir W.C.J. Boer een 
nieuw, aangepast plan het licht doen 
zien. Het ontwerp van de heer Boer 
(1962) was een bewerking van het 
plan van Mien Ruys. De kleine heuvel 
met de trappartij van Mien Ruys werd 

Afb. 5 Doorgaande Beweging in 1996. 
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simpeler, maar bleef gehandhaafd, en 
was een lustoord voor de moeders 
met kleine kinderen, die in het voo~aar 
onder de ereboog van uitbundig 
bloeiende prunussen (i.p.v. de 
esdoorns) de luie trap naar boven 
gingen. Onderaan de trap aan de 
andere kant in het grasveld stonden 
voor de oudere kinderen nog een 
klimvliegtuig en een maanraket! De 
rest van het grasveld was groot en 
leeg, voor allerlei doeleinden geschikt, 
maar het plein met bomen en de 
volière kwam er niet .. .. ! Er loopt nu 
een slingerpad langs het water, met 
aan beide uiteinden een brug naar de 
overkant. 
Van het plan van Mien Ruys restten 
slechts de borderpartijen langs de 
bejaardenwoningen aan de Piet 
Heinlaan.en de beplantingsplannen 
langs de luie trap naar de grote 
zandbak en hier en daar wat 
beplantingen langs het water. Waarom 
haar plan niet is uitgevoerd en men 
met het plan van W.C.J. Boer in zee is 
gegaan, is niet bekend. Uitvoerders en 
andere deskundigen uit die tijd zijn niet 
meer in leven, en er is hierover geen 
correspondentie te vinden in de 
archieven van de gemeente 
Oegstgeest. 
De bejaarden, die in Hofwijck wonen, 
hebben goed zicht op wat zich in het 
park afspeelt. Zij kijken uit op het 
grasveld met de kinderspeeltuigen. 
Als natuurlijke afscheiding dient een 
prachtige, bochtige siooVvijver met 
moerascypressen erlangs, die 
schitterende herfstkleuren geven en 
met hun groene waas in de lente een 
prachtige aanblik bieden. Ook vanuit 
de Hofbrouckerlaan is het zicht op het 
park met de brede singel en de 
moerascypressen 
heel romantisch. Je kunt er ook van 
alle kanten inlopen. Een mooi 
voorbeeld van een natuurlijke 
integratie van een park met de 
woonomgeving. 
In 1978/79 werden de beplantingen 
drastisch aangepast vanwege de 
bestedingsbeperlking. Er bleef niet 
veel meer over van de weelderige 



borders van Mien Ruys langs de trap 
naar de zandbak en bij de 
bejaardenwoningen aan de Piet 
Heinlaan (Het werden voornamelijk 
rozen, waaronder 'Bonica's en 
'Balleria's, die weinig onderhoud 
vergen). 

Kunstwerk in het park 
Veel Oegstgeestenaren herinneren 
zich ongetwijfeld nog de commotie in 
de gO-er jaren rond de 'Doorgaande 
Beweging', een kunstwerk van de 
Leidse beeldhouwer Frans de Wit. 
Oorspronkelijk stond dit in Haaswijk, 
maar het moest wijken voor een 
rotonde. Frans de Wit koos toen mét 
de gemeente voor een plek bij het 
'eikenlaantje' ongeveer ter hoogte van 
Hofdijck 40, maar na hevige protesten 
van omwonenden werd het kunstwerk 
verplaatst , verderop in het plantsoen 
aan de Laan van Alkemade onder de 
hoge populieren, mede op advies van 
Mien Ruys, die het kunstwerk op die 
plek "een hoogst interessante 
confrontatie met de natuur" vond 
(atb.5). Ook nu regende het protesten 
en na een aantal juridische 
procedures moest de gemeente 
tenslotte samen met Frans de Wit 
opnieuw een plaats voor het 
kunstwerk zoeken. 
Op 23 december 1997 werd het 
kunstwerk na 8 jaar gesteggel ten 
langen leste uit de grond gegraven en 
is 'doorgegaan' naar het terrein naast 
het Gorlaeus laboratorium van de 
Leidse Universiteit. Nu ligt het park er 
weer onaangedaan bij en de 
'Doorgaande Beweging' beweegt hier 
niet meer. 

Onderhoud en herstel 
Inmidde!s zijn we weer een aantal 
jaren verder, en ondergaat het park 
een flink aantal hersteloperaties. De 
populieren rond het huis, dat op de 
hoek van de Laan van Alkemade en 
de Hofbrouckerlaan staat, zijn geveld 
omdat er gevaar voor omvallen 
bestond, en het weitje ernaast is in de 
herfst van 2002 met militaire precisie 
weer ingeplant met elzen. Ook zijn er 
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Afb. 6 Luchtfoto uit zomer 2003 van het 
Hofbrouckerpark met een gedeelte 
van het zorgcentrum Hofwijck (rechtsbo
ven). Op de voorgrond zien we de dubbele 
rij populieren van de Hofbrouckerfaan. 

aan de rand van het grote grasveld 
begin 2003 een aantal nieuwe bomen 
neergezet. De heesterranden zijn 
teruggesnoeid tot op de grond en 
groeien weer uit. Het watertje langs 
het grote grasveld is opnieuw 
geschoeid, en er zijn amberbomen 
langs geplant (atb.6). 

Het park blijft voor Oegstgeestenaren 
een groot groen goed, dat tot in 
lengte van dagen dient te worden 
behouden niet in de laatste plaats om 
één van de kralen in de groene ketting 
in en rond Oegstgeest te blijven. 

Bronnen: 

Evelien Voogd-Ofdeman, 
Ud Groen Advies Commissie 

Oegstgeest 

- Gemeentearchief Oegstgeest, met 
dank aan mevrouw C.C. de Glopper. 

- De heer JA Dobbelaar. 
- Leidsch Dagblad (26-05-89, 1-08-
90, 14-03-94,18-11-94,4-12-97, 
23-12- 97). 

- Oegstgeester Courant ( 15-08-90). 
- Archief van de Sectie Groenbeheer 
Oegstgeest met dank aan de heer 
L.T. M . Turenhout. 

- Rosette Zandvoort (foto Mien Ruys 
1965). 



WIE, WAT, WAAR? 

Afb. 1. Abtspoelweg nrs. 5 tlm 9; 
situatie in 1934. 

~ 

Op de vraag in het vorige nummer van 
het Periodiek (zie afb. 1, de niet
geretoucheerde foto uit 1934), waar 
deze onbewoonbaar verklaarde 
woningen gestaan hebben, heeft de 
redactie een zeer duidelijk antwoord 
gekregen. De heer Gerard Sira schrijft: 
"Met één oogopslag herkende ik de 
drie onbewoonbaar verklaarde 
woningen gelegen aan de 
Abtspoelweg, en wel tegenover de 
tegenwoordige hockeyvelden en 

Afb. 2. Gedeelte van een kadastrale kaart 
uit 1926. van de buurtschap "Poe/geest", 
met er aan toegevoegd aanduidingen van 
de Kwaak/aan en de p laats van de anten
nemast. 

I 

MAST 
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Afb. 3. Gezicht op de huidige ~Abtspoel

hor , vanaf het fietspad langs de AbtspoeI
weg. De antennemast is zichtbaar achter 
de villa . 

tennisbanen van "Oe Kragt". Tot m ijn 
14e jaar heb ik in het huis 
(huisnummer 6) nog zichtbaar met het 
puntdak (onder de pijl , afb. 1) 
gewoond". Zijn geheugen en nader 
onderzoek op het Gemeentehuis 
leverden verdere informatie op. Op de 
kadastrale tekening van de 
buurtschap "Poelgeest" (afb. 2; hoek 
Kwaaklaan - Abtspoelweg) staan de 
toenmalige woningen nrs. 1 Um 9 
afgebeeld. Ook zijn de huidige 
Kwaaklaan en de locatie van de mast 
aangegeven. Onder het woord "Weg" 
is met een pijl de richting van de oude 
foto (afb. 1) aangeduid. De achterzijde 
van nr. 6 was huisnummer 5, waar de 
familie Kniest woonde. Op nr. 7 heeft 
de familie van der Poel gewoond, op 
nr. 8 de familie Zwaan, en op nr. 9 de 
familie Heeren. In het rijtje huizen nrs. 
1 Vm 3 (uiterst rechts op de oude 
foto) hebben resp. de families 
Vreeken, van Werkhoven en 
Glasbergen gewoond, en nr. 4 was 
het brandspuithuis. 

AI deze woningen zijn in de vijftiger 
jaren afgebroken, en op dit terrein , dat 
een aantal jaren min of meer braak 
heeft gelegen, zijn in de tachtiger jaren 
de 10 villa's gebouwd, die nu de 
Abtspoelhof vormen. Oe foto van 
afb.3 is gemaakt in het voo~aar van 
2003, vanuit dezelfde positie als de 
oude foto. 

Aan de geschiedenis van de huizen 
Abtspoelweg 13, 14 en 15 (meer naar 
het Noorden gelegen) is in het 
Periodiek van oktober 1997 uitgebreid 
aandacht besteed, terwijl de 
geschiedenis van de huizen nrs. 15a 
en 16 in het Periodiek van september 
1994 is beschreven. 



UIT HET FOTOALBUM VAN ...... . 
Het Marine Elektronisch en Optisch Bedrijf (MEOB) te Oegstgeest. Een luchtloto uit 
1995 van het terrein aan de Haarlemmerstraatweg 7 te Oegstgeest. (Foto AVDK ). 

Evenwijdig aan de Haarlemmerstraatweg en de A44 zien we links boven 3 boerderijachtige 
gebouwen van vóór 1940. Links op de voorgrond zien we gebouw H (later gebouw Ohm) 
en rechts daarvan het gebouw Huygens. De periscooptoren van 16//2 m hoog staat links aan 
gebouw Huygens vast. 
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HISTORIE VAN DE MARINE 
IN OEGSTGEEST 
De rijke historie van het Marine Elektronisch en Optisch Bedrijf , in Oegstgeest; 
deel 2. 

Marine Elektronisch Bedrijf (MEB) 
Op 1 april 1950 wordt de Marine 
Radiodienst (MRD) opgeheven en het 
bedrijf in Oegstgeest krijgt - terecht -
de naam: Marine Elektronisch Bedrijf, 
met ook een vestiging in Den Helder. 
De leidinggevende functionaris krijgt 
de titel: Hoofd van het Marine Elektro
nisch Bedrijf. 
De toename van het aantal 
personeelsleden maakte, dat de 
beschikbare ruimte veel te krap werd. 
Aanvankelijk werd daarin provisorisch 
voorzien door de plaatsing van een 
aantal loodsen, maar weldra was 
nieuwbouw noodzakelijk. Dat werd 
gebouw H (later gebouw OHM), 
waarvoor in april 1950 de eerste steen 
werd gelegd. (Afb. 1 en 2). 

Afb. 1: De eerste steenlegging van 
gebouw H op 25 april 1950 dOOf 
Mevrouw H.A Stam - Dieperink. 

Afb. 2: Gebouw H (later gebouw OHM) 
begin 1951 
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In 1956 werd gestart met de bouw 
van een nieuw onderkomen voor het 
Laboratorium Elektronische 
Ontwikkelingen der Koninklijke Marine 
(LEO). Hierin verbleef men tot 1985. 
In dat jaar werd het LEO opgenomen 
in de gelederen van RVO-TNO aan de 
Waalsdorper vlakte. 

Het MEB nam spoedig daarna twee 
grootte werkhallen in gebruik. 
Ondanks deze nieuwbouw bleef het 
Duitse hoofdgebouw het gezicht 
bepalen van het bedrijf. 

Marine Elektronisch en Optisch 
Bedrijf (MEOB) 
Op 1 april 1978 vindt er een fusie 
plaats met de Verificatie van de 
Rijkszee- en Luchtvaartinstrumenten 
(VERI) uit Wassenaar. De naam MEB 
wordt gewijzigd in MEOB: Marine 
Elektronisch en Optisch Bedrijf. Dit 
leidde tot de bouw van een nieuw 
gebouw, waarin alle optische- en 
navigatorische wetenschappen 
werden ondergebracht. 
Tweehonderdvijfentwintig palen gingen 
de grond in en daarvan zijn negen 
zéér bijzonder. Zij staan op een diepe 
zandlaag tweeentwintig meter onder 
NAP in een stalen mantel los van de 
bovenste grondlagen en vrij van het 
grondwater. Met de realisering van het 
nieuwe gebouw werd de gehele 

Afb. 3: In 7987 werd het Duitse hoofd
gebouw (gebouw A) gesloopt 



infrastructuur grondig gewijzigd. 
Er werd een nieuw wegenplan 
ontwikkeld en aangelegd en het 
Duitse hoofdgebouw (Atb. 3) werd 
met de grond gelijk gemaakt, om 
plaats te maken voor deze 
nieuwbouw. Het gebouw kreeg de 
naam Huygens. 
Een periscooptoren van 
zestienenhalve meter vormde een 
dominant middelpunt van dit 
indrukwekkende complex, dat tot in 
lengte van jaren de optische- en 
navigatorische wetenschappen ten 
dienst moest staan. Oegstgeest kon 
voortaan bogen op optisch 
hogeschoolwerk, dat uniek in 
Nederland was. De MEOB-drie
eenheid werd een twee-eenheid met 
een vestiging te Den Helder en êén te 
Oegstgeest. 

Het MEOB ontwikkelde zich tot een 
modern "high-tech"-bedrijf. Men ging 
met zijn tijd mee. Naast het marine 
logo werd een moeern MEOB-Iogo 
(Atb. 4) in gebruik genomen. 
De toekomst bleek echter niet zo 
rooskleurig als zich bij de opening van 
gebouw Huygens liet aanzien. 

Afb. 4: Het logo van het MEOB. Silentio 
protegens (In stilte beschermend). 
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Afb. 5: Een duidelijk protest, eind jaren '90 
aan de Haarlemmerstraatweg 

December 1995 verschenen de eerste 
donkere wolken boven het nieuwe 
bedrijf. Staatssecretaris Gmelich 
Meijling besloot, dat het MEOB moest 
verhuizen naar Den Helder. Met alle 
mogelijke middelen heeft men zich 
tegen deze vemuizing verzet (Atb. 5). 
Er werd gedemonstreerd op het plein 
voor het ministerie van defensie en op 
het Binnenhof. Petities werden 
aangeboden aan de staatssecretaris 
en aan de voorzitter van de Vaste 
Kamercommissie van Defensie. 
Het heeft echter niet mogen baten. 
In Den Helder werd een compleet 
nieuwe behuizing opgetrokken. 
Begin 2001 vemuisde het MEOB naar 
Den Helder om deel uit te gaan 
maken van één groot marine bedrijf. 

De vlag werd voor de laatste keer 
gestreken op 20 juni 2001 te 21.00 
uur. Hiermee kwam een einde aan een 
glorieus bedrijf in Oegstgeest. 

Bron: 
Traditiekamer MEOB, overgedragen 
aan het Instituut voor Maritieme 
Historie in Den Haag. 
Apparatuur is overgedragen aan het 
Marinemuseum in Oen Helder. 

Samenstellers: 
K. Meyer (tekst) en 

M-J. N. Doftemaft 


