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2 



UW STRAATNAAM VERKLAARD 
NOOT: IN /Jt.7.E RUBRIEK WORDEN ALLEEN DIE STRAATNAMEN BEHA NDELt) 

IJlE Ol ' EEN OF ANDERE MANIER SAMENHANGEN Mt.T DE GESClfIEDENIS VAN O EGSTGEEST 

WILLEMSHOF 
Villaparkje tussen de Haarlemmer
trekvaart en het Poelmeer, genoemd 
naar de vroegere jachthaven van de 
heer Willcms, die plaats mmlkte 
voor dit woonwijkje. 

Fig. J. /Je redllerz/lil \'(11/ tie toegang t()/ tie 
IVille/ll.l"IlOf (/(111 de I-/(/(/rfellllllertrekl'(w/"I. 

WILLIBRORDLAAN 
Straat in De Grunerie, genoemd naar de Engelse monnik-missionaris Willibrord 
(658-739), volgens de traditie grondlegger van de christelijke kerk in Oegstgeest. 

Willibrord werd geboren in helloenma
lige Engelse koni nkrij k Northumbria. 
Hij ging in 690 vanuit een Iers klooster 
samen met elf medebroeders als mis
sionaris naar het vaste land van Europa, 
waar hij wereldlijke en pauselijke steun 
voor zijn zending verwierf. 
In 695 benoemd als ' aartsbisschop der 
Friezen', vestigde hij zich in Utrecht. 
Zijn verkondiging strekte zich uit over 
grote dele n van de Nederlanden en 
Duitsland. Hij stichtte de abdij van 
Echternach (Luxemburg), waar hij de 
laatste jaren van zij n leven woonde en 
op 7 november 739 overleed. Vo lgens 
de legende maande hij kort voor zij n 
dood de inwoners van Oegstgeest, een 
kerk Ie bouwen, met de belofte d ie zelf 
te zullen inzegenen - we lke be lo fte hij 

Fig. 2. Op de Iinke/pi/flOl' "{lil hef lOegang.~· 
hek luwr de Groene of lViflibrordkerk SI(UlI 

Jimü :'O/llel' 1990 dil brom.en beeltl ,'mI 

SI IVillibrortller hertlellkillg ,'(11/ hel feil. dat 

in 1989 hel 1250 jfllll' geleden 1I'm', dm 
lViIIibmrtl in Echtemf/ch geslOn'ell Wf/S, 
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postuum (na zijn dood) zou hebben 
ingelost door op de dag van de kerk
wijding vanu it de hemel een zachte 
regen op de kerk te doen neerdalen. 

Literatuur: 
Willibrords erven: 1250 jaar christendom 
in Oegsigeesi. Oegstgeest. 1989, 



UIT HET ARCHIEF GELICHT 
In de archiefbewaarplaats van de gemeente Oegstgeest bevinden zich naast 
archiefstukken van de gemeente zelf ook enkele archieven van particuliere instel
lingen of verenigingen. Het kleinste particuliere archief je is het Archief van het 
Comité voor het militair tehuis te Oegstgeest, 1939 - 1940. Het archief bestaat 
slechts uit drie bestanddelen: één circulaire, één ongedateerd eindverslag en één 
schriftje met harde kaft waarin de notulen van de vergaderingen van het Comité 
werden opgeschreven. Hoewel de hoeveelheid materiaal beperkt is, komt toch 
een fraai tijdsbeeld naar voren, dat ik u nict wil onthouden. 

De circulaire: 
Hel Comité. dar zich heeft be/list meI de 
opellillg van eell 

MILITAIR TEHUIS 
TE OEGSTGEEST 

richt zich met deze oproep tot 11 om IIW 

medewerking. die in allerlei vorm kali 
wordelI gegevel/ . 
Altereer.\"! vraagt zij val/u een geldelijke 
bijdrage. die kan worden afgedragen 
001/ den penuillgll/eestel; dr. A. Ia Flelll; 
Tenveeweg 47 of gestort op Zijll 
gironummer 139061. 
Ook goederen in natura, thee, koffie. 
enz. worden graag ingewaclu bij 
mevl: BOllll1a, Wilhelminapark 5. 
Ellenzeer stelt het Comité prijs op 
boekel/ ell tijdschriften, die klll/nell \!lor
den bezorgd bij den heer 1. Streeflalld, 
Rijllsbllrgerweg 187. Leiden. 
Voorts wordt gaame alles illgewacht, 
wat eenigszins kal/ dienen om het door 
ons gestelde doel te benaderen. 
Het Comité twijfelt er niet aan, of de 
burgerij van Oegstgeest zal altes in het 
werk stelIelI om OIlze militairen ill 0115 

dorp de aCII/wezigheid dragelijk te 
/lUlkel/. 

Notulen van de vergadering, gehou· 
den op vrijdag 1 september 1939 
om 11 uur in één der lokaliteiten van 
de Pauluskerk. 
Aanwezig zijn alte liegen leden van het 
Comité. 
(. ... ) Voor de ol/tvol/gst Val/ de militoi
reil staan Ol/S drie lokalel/ ter beschik
kil/g. I/amelijk een klein zaaltje bovelI 
achter de Pauluskerk. een grotere zaal 
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boven de Gereformeerde kerk eli een 
zaaltje vml een iels kleiner oppervlakte 
IUla.\·t de WiJ/em de Zwijgerkerk. 
Het eerste zal als lee.\·zcUlI wordelI illge
richt. in de beide alldere zal mell zich 
door middelvoll spelen kl/l11/C1I bezig 
hal/den. Besloten wordt voorlopig voor 
he/ gemak alleen thee te scheI/keil. 
De prijs zal drie cent per kop bedragen. 
's Zondags lUI de kerk zal voor de mili
tairen een kop koffie worden geschal/
keil. 
De lokaliteiten zullen zaterdag 2 sep
tember des avol/ds om 7 /ll ir wordelI 
geopelld. ( .... ) 

Notulen van de vergadering van 
maandag 4 september 1939. 
Algemeen blijkt he/militair tehuis in 
een dringende behoefte te voorzien. 
Vtm alle lokalen wordt een druk gebruik 
gemaakt el/ de militairen spreken hllll 
gmote woordeering uit over het gel/O
lIIell initiatief (. . .. ) Verder zuIlelI ill 
ieder lokaal pos/zegels VOII 5 cellt ell 
domjes lucifers legen de prijs WlI/ 

I cellt aanwezig zijn, terwijl briefpapier. 
enveloppen en briefkaarten gratis 
zullen wordelI verstrekt. ( .. .. ) Sommige 
Friezcnltebben om de Hepkemakrallt 
gevraagd. De heer Reedijk zaltrachtelI 
val/ den I/itgever de geregelde toezen
ding te verkrijgen. ( .... ) Tel/ aanziell van 
het hUif/eli neemt de vergadering het 
beslllit, dat deze lIie/van de zijde vall 
het Comité ter beschikking zuIlelI wor
den gesteld. nadat de heer Streej7alld er 
1I0g eells op gewezen heeft. dm - afge
ziell val/ aJ/erlei alldere ovenvegillgell 
en gevoeligheden- de beoefel/illg vall dil 
spel de gezelligheid ill onze lokalen ZOIi 
doodel!. Ook wal de lec/uur aal/gom, 



die ter lezing wordt aal/gebodel/. is 
selectie niet geheel el/ al overbodig. 
Zij zal niet lIit het oog worden verlo
rel/.(. .. . ) 

Notulen van de vergadering, gehou
den op woensdag 13 september 1939. 
De heer Reedijk deelt mee dat il/ de Wil
lem de Zwijgerkerk de dagsluiting I/iet 
zalwordel/ gehoudel1. Men stel! zich 
voor af ell toe eel1 wijdillgsavolld 
te organiseren . Naar {Uil/leiding hiervan 
ollt.Wint zich oJlll ieuw een di.w;" '.I.\"sie 
over de .wmellIverkillg. die. vergeleken 
met de oorspronkelijke opzet. 0Jl deze 
wijze geheel v{m karakter verandert. 
Er omstaan zo drie groepelI. die ieder 
op eigell gelegel/heid halIdeIelI en het 
gevolg is drie miliraire tehuizell ill 
plaars vall helmiliU/ir tehllis te Oegsl
gees/. zooal.\' oor.\1Jronkelijk de bedoe
lillg was. Ook de soidarelI begillnen 
reeds onderscheid te maken. (. ... ) 

Notulen van de vergadering, gehou
den op woensdag 27 september 1939. 
( .... ) De voo/'ziuer slell voor de samen
werking in corporarievel/ zill voort te 
zerrell. Wij zuilelI dus lIiet meer zijn eell 
Comilé voor het miliUlir te/lllis te 
Oegstgeest. maar Comité voor de 
miliUlire tehuizen Ie Oegstgeest. (. .. .) 
Het bezoek in de tehuizen is ill de laat
ste rijd aanzienlijk verminderd als ge
volg van een belallgrijke vermindering 
van het garnizoell. Hel vall echter te 
verwachten dar dil bij aallkom.\'1 van 
lIiel/lve recnlfell wel weer zaltoellemen. 
(. . .. ) 
Mevrouw Van Gerrevillk (de vrouw van 
de burgemeester, CdGZ) waarschuwt 
en'oOl; dat de dames. die in de lokalen 
thee schenkelI, hUil diellslmei!>jes niet 
meenemell voor hlllp, aallgezien dit ge
makkelijk lOl ollgewel/schte toeslmulell 
kali am/leidillg geven. 
De voorzirrer wijst erop. dar illkoopell 
gedaal/ moeielI wordeli bij P/Vles/{lII f
sche middenstallders. 

Notulen van de vergadering van 
woensdag 22 november 1939. 
Hel voornaamste agelldapullf is de 
illkrimpillg \Ia" het aall1al lok{t/ell als 
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gevolg vml he f vermillderde bezoek. 
Na discussie word! een Iloorstel aallge
lIomell 0111 1011l{uler orde de Pauluskerk 
Ie slu itelI en om de commissie van deze 
kerk te combineerelI meI die van de 
Gereformeerde kerk. Op deze wijze 
blijfl de mogelijkheid besUlall om aall 
de vertegenwoordigers der or!hodoxe 
en vrijzillnige richtillg te verschaffeIl 
wat zij zoeken. ( .... ) 

De laatste notulen dateren van 
woensdag 29 mei 1940. 
( ... . ) Daarna geef! de voorzirrer een 
overzich! vall de loestand der tehuizcn. 
Deze waren gedurellde de oorlog geslo
teil, maar Zljll lIa de capi/ulatie weer 
geopend. De eerste week was er toell 
dmk bezoek. maar /w de gedeeltelijke 
demobilisatie is dit weer sterk afgeno
men eli het staar te bezien, dat billlien
kon bij het vertrek der militairelI ollze 
tehll izen overbodig Zllllell wordelI. 
Daa/VIII word! lUI ampele bespreking 
beslotelI om. wodra zich dit mocht 
voordoeII. beide tehuizen Iegelijk te 
sluiten. ( .... ) 

Carla de Glopper-Zuijderland 



VAN WOONHUIS TOT "BEELD & GELUID" 
De geschiedenis van het perceel " De Kempenaerstraat 15" 

i 

11'111' 1' 

El 

AJ1).I. De l'()()rge~'eI F(l1I de lle K cmpCl1al!r.I'lrtlat 15 vlak 1'6Ó,. tie verbol/willg il/ 1939. 

Aj1J.2. De 1'()orgel'ell'(l1l hell'{/I/{/ de (Ie Kempellllcr.\'I /'{/a/ /5 lUI de I'l!I'boliwil/g il/ /939. 
(Een /weede vertlie!);,,}] ü 0l) hel Imis gepf(l{/I.~t en tie m(llIIpartijell zijn gml/dig \'(!I"(//ulerd) 

Zoals hel complex van vier woonhuizen 
met de huis nummers 7 tlm 13 (beschre
ve n in de voorafgaande aneveringen 
van het Period iek van de VOO), werd 
ook het pand De Kcmpenaerslraal 15 
gebouwd in de jaren 19 10/ 19 11.1n het 
gemeentearchief is jammer genoeg geen 
bouwtekening van d it perceel te vinden, 
maar hel huis moel 101 1939 eruitgezien 
hebben als op afbeelding 1. 
in de periode 19 11 - 1939 zij n als 

bewoners bekend mevrouw Rijmpje 
Helena Bos, wedu we van de heer 
G.G root , met haar ongetrouwde nicht 
PetronelI a M .l. Bos, die in 1923 
verhuisde naar Maarssen. Mevrouw 
Rij mpje Bos overleed op 23 april 1939. 
Op 8 december van datze lrde jaar deed 
een zekere Adrianus Gij sbertus Maurer 
het verzoek aan Burgemeester en Wet
houders van Oegstgeest voor een ver
gunning o m het woonhuis De Kempe-

1/, : u- ; Ûl ':' _~J~O ' ' 'irln;'.i:;'I_-,.(l;n.::' ';"I-~;lInn~,Jn.:: 
,~ '- " '~/,~"t - 'J~~"1 

.. : ' rffiPA-~ÀTfE VAt./- AN'rIEKE :~.,mÜBELEN. - , 
, - - .. ~ /' , ' 

Vervaaçdiging v~ó: EncadreD;leIitep :en $chj1ddstukke~. 
, LIJSTENMAKERIJ, 

. porGetiijstj~S .-", Sc:pilde'rs~6kk~n " r. .- Wapens. ", 

- ' 

de ' Keq:lpenaerstra~t 

1 Inbind~ va'U" B" eken én Tijdschrîfte,n': 

, " · 1(1~inJauid,t') ,, " , ' 

- - , ' A. G.MAU~ER ,15' 

Afb,3, Adver/ell/ie lIil de " f/alldleiding voor Oeg.wgee.~t " (= de I'oorloper 1'(11/ de huidige Gemeellle· 
gids) uil dejarell 1942- 1944, 
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AjlJA. Prelllbriejko{/ fI " (//1 het desbetreJJel/(lt~ s/Ilk de Kelll/)(!/wer.wrt/m lIil lil' hegil1jlllY!/1 ,!ijftig. 

nncrSlraal 15 gedeeltelijk tc verbouwen 
tot ··winkelwoonhuis'·. Op di t 
verzoek werd reeds op 14 december 
gunstig besli st. met de mededel ing: 
,. Daar //Iel hel perceel /w. 17 ééll 
gellleem'clwppelijke II//I/l r is, wordt de 
l'ergllll1/il/g behoude"s rechten va l/ 

derde" I'er/ee/u/". De heer Maurc r 
kwam oorspronkelijk uil Le iden. en had 
zich op 28 februari 1934 als meubel ma· 
ker gevesti gd op het adres De Kempe· 
naerstraal 69 (s inds kort schoonheids
en kapsalon Veldman. Later is hij nog 
verhu isd naar nr. 35 (thans bakkerij 
Tij slcrman). 
Hct gezin Maurcr ve rh uisde op I april 
1940 naar het verbouwde pand 
De KempCn<lC rSlraal 15 (afb. 2), alwaar 
de benedenverdi epi ng werd ingericht 
als wi nkel en werkp laats voor de repa-

Afb. 5. De s;I/I(l/;e WlI/ het fJ(IIul tie 

Kempellaerstram /5. tltI. oktober 200/. 
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fa t ie van anti eke meube len en aanver
wante zaken. onder de naam " Klein
kunst" (zie alb . 3). Op een o ude ans icht 
ui t begi n vij ftiger jaren (a fb. 4) is boven 
de nmrkies VU il de eta lage de meer 
pretent ieuze naa m " KUNSTHANDEL" 
zichtbaar. 
Intussen was er in het naburig pand nr. 
17 een vestiging gekomen van het 
grootwinkelbedrij f Albe rt Heijn 
(afb. 4). dat in de loop van de vijftiger 
j aren ook eigenaar van het perceel nr. 
15 was geworden. In 1959 werden de 
be ide benedenverdi epingen verbouwd 
en verenigd tot één ze lfbedieningszaak 
vun deze bekende grootgrutter. 
De heer Maurer bleef wonen in het 
bovenhuis. mei het aangepaste nr. 15 \ 
tot hij in 1989 ve rtrok naar een verzor
gingstellUis in Ede. Na het vertrek van 
de beer Maurcr is het bovenhui s 
bewoond gebleven door particulieren 
(a lb. 5). 
De verdere geschiedeni s van de bene
denverd ieping van De Kempenaerslraat 
IS, d ie door verschill ende zaken als één 
winke lpand met nr. 17 in gebru ik is 
geweest (thans als de afdeling " Beeld & 
Gelu id" van de rirma Swaak). zal in een 
vo lgende aflevering worden verte ld . 

Gerard Sim 

Bronnen: 
Archief van de gemeente Oegstgeest 
(Mw drs C. de Glopper) 
Gesprek met de heer HJ .C. Dullaert 
Gesprek met dc heer J. dc Groot 



DE "GROENE" RING 
In en rond Oegstgeest bevindt zich een 
"groene" ri ng van bijna aaneenges lOlen 
bospcrceeltjes en parken. Door deze 
ri ng ontslaat cr een eco logische verbin
d ingsstructuur. d ie van groot belang is 
voor de divers iteit van planten en dieren 
in ons dorp. Hel period iek van de 
Ve renigi ng Oud Oegstgeest schenkt in 
een serie artikelen aandacht aan de 
geschiedenis van de schakels in deze 
groene kelen. Na de Le idse Hout, 
het bos van Oud Poeigcesi en hel 
Hofb rouckerpark/Hofdijck komt thans 
het landgoed Rhij ngecsi aan bod. 

A- 44 

Schel/I(I !'(111 de "gmcllc" r ill8. m'crgel/o/llclI 

lI ir hel boekje ElIlh'8ee.~1 en R"ijngee.u. 

,\'tll/u' lIge.\'fl'1tJ äoor Wiche IJ/mil!' en Kla(ls 

Krijgs/It'hl dt!. oklober /989. 

LANDGOED RHIJNGEEST 
De buitenplaats Rhijngccst aan de 
Rhijngeesterstraatweg bestaat uit 
een villa met koetshuis en enkele 
dienstwoningen, die zijn gelegen in 
een pa rkbos met sier- en moestui
nen. Het is ongeveer 5 ha groot. 

De hu id ige vorm van zowel de vill a als 
het park dateren van rond 1845, zij het 
dat het parkbos tot 1900 groter was, Het 

Ajbeehlillg I: Nel u'apen mil L€idel/ 0/) de 

11()()rtlelijke gel'ell'll/1 hel koelsllllü afs 

herinllering lIlm de !.eilf,fe be,fl/l/lrlijke 

pe";o(/e, fel/Ie 2003. 
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re ikte toe n in het noorden tot aan de 
Rijnzicht wcg (Groene Steeg), waar 
langs nog geen bebouwing was. In het 
zu idwesten grensde hel park tot aan de 
Endegeesterstraatweg. dat eveneens nog 
niet de hu id ige li ntbebouwing kende. 
In het westen liep het bos over in wei
landen. Het tota le complex van bos, 
tu inen en we iland o rnvalle toen ca. 185 
ha. In 1896 werd het he le landgoed 
samen met kastee l Endegeest eigendom 
van de gemeente Leiden d ie het aan
wendde voor de vestiging van psychia
tri sche inrichtingen. Hierdoor is hel 
gebied voor de Oegstgeester beVOlking 
lange tijd als verboden terrein gewaand , 
ook al was het de hwtste 30 jaar vrij 
toegnn kelij k. De vesti gi ng van di enstge
bouwe n en woningbouw op en rond het 
terrein hebben de omvang verder terug
gebracht. (fi g. I) 

In 1988 werd de gemeente Oegstgeest 
e igenaar van Rh ij ngeest en we rden de 
vill a en di enstwoni ngen aan part iculie
ren verkocht. De Je lgersmakli niek werd 
omgebo uwd tOl gemeentehui s. 
Hel parkbos we rd in 1997 overgedragen 
aan de Stichting Zuid-Holl ands Land
schap. dnt het s indsdi en als landschap-



spark beheert en al s wandelterrein heeft 
opengeste ld voor publiek. De buiten
plaats geniet de status van rijksmonu
ment. In d it art ikel gaan we na hoe het 
landgoed zich vanaf de 170k eeuw land
schappelijk en natuu rwetenschappelijk 
heeft ont wikkeld om tot een waardering 
van zij n huidige status te komen. 

Boerenhoeve tot 1720 
in 170k eeuwen de 180k eeuw werden 
overa l in Nederl and buitenplaatsen ge
bouwd door leden van de ade l en rijke 
bu rgers. vaak in de omgeving van een 
bestaand kastee l. Aangenomen wordt 
dat Rhijngeest is ontstaan uit de ve r
bouw van een al langer bestaande 
boerenhoeve. mogelijk vroeger in 
eigendom van de heer van Endegeest. 
In 1638 was de hoeve e igendom van de 
wijnkoper en bollen hande laar Gerard 
Lossij uit Leiden d ie faill iet ging. 
De hoeve werd in dat jaar bij ve il ing 
verkocht aan Claas van der Meer en 
werd beschreven als eel1 IIIIy5 /lier elf el1 
boomgaard. pOIillse ell plmui llS el1 U;I
gezaaide fulpabollell . Claas van der 
Meer was onder andere burgemeester 
van Leiden. In 1659 bre idde zijn wedu
we het bedrijf uil met weiland en tee l
land ten zuiden van de hoeve. Er zijn 
geen afbeeldingen van de hoeve en zijn 
omgeving bekend. Het lijkt erop dat er 
vooral fruitbomen rond de hoeve ston
den en dat er verder sprake was van 
akkerbouw en mogel ij k bollen teelt. 

Hofstede Overgeest (1720 -1800) 
De situatie ve randerde in 17 18 toen de 
Leidse patri ciër Joan van der Meer, 
kleinzoon van Claas van der Meer, eige
naar werd van de hoeve. Hij was het die 
al spoedig na 17 18 op de plaats van de 
boerderij een hofstedc liet bouwe n met 
sier- en moestuin. Van de hofstede is 
een atbeelding opgenomen in A. Rade
makers RhYlllands j raaisle Gezichlell 
uit 1732. Hoewel het buiten tot dan toe 
nog geen naam had , werd het in 1734 
aangedu id met Overgeest. (fig. 2) 

De tu in bestond uit een siertuin . twee 
boomgaarden, een ommuurde moestuin , 
(fig. 3) vij vers en ko mfonleinen, broe i-
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Ajbeeldil/g 2: OI'c lgecsl 1732. 

bakken en enkele landerijen. De om
vang van de tui nen was waarschij nlijk 
nog niet hee l groot, maar het geheel had 
wel aanzien. Ook is er nog geen sprake 
van bosaanplant. Aangenomen kan wor
den dat Joan van der Meer het huis in 
hoofdzaak als zomerverblijf bewoonde. 
In 1764 kocht de Le idenaar Herman 
Pieter Huijgens hct bu iten met de 
inmidde ls nieuwe naam Rhijngeest. 
Hij begon voorzichtig de Engelse land
schapsarchitectuur te introduceren door 
de aan leg van verspre ide hakhoutbosjes 
op de we ilanden ten westen en zu iden 
van de hofstede en de boerderij . In 1775 
bestaat het bu iten uit circa 3,5 ha. Hal f 
achter de hofstede lag nog een stuk van 
circa twee ha land dat bebouwd was 
met elzen. Ook aan de andere kant van 
het hu is lag nog ruim 1,5 ha land met 
eikenhout dal bij het buiten hoorde. 

Aj1Jeehlillg 3. De I S"I' eellwse wil/mllllr meI 

rec:JlIs op tie {/ chrclgrO/ul 'hel Wille HlI i.~·. 



Daarmee bedroeg de totale omvang van 
de hofstede ca. 8,5 ha. 

Rhijngeest (1806-1840) 
In 1806 kwam Rhijngeest in het bezit 
van Gijsbert Johan Hoppesteyn. Naast 
raad van de stad Leiden en hoogheem
raad van Rijnland was hij enige j aren 
burgemeester van Oegstgeest. Hij conti 
IlUeerde de aanleg van landschapse le
menten op het landgoed. De geometri 
sche figuren verdwenen langzaam uit de 
tuinen en werden vervangen door meer 
natuurlijke elementen. Er is sprake van 
een vroege landschappe lijke tuinaanleg. 
In 1823 verzocht Hoppesteyn aan de 
gemeente "enig hakhollt staande op de 
Croellesteeg (1111: RijnzichtlIleg ) voor de 
groote laall vall deszelf~' Hofstede 
Rhijllgeest te IIwgell doell qflwkkell teil 
eillde daardoor eell vnj gezicht te heb
bell over de Groenesteeg op de omlig
gende landerijen" . Waarschijnlijk liep 
er al een laan dwars over het landgoed 
van de Groenesleeg tot de Endegeester
straatweg ter hoogte van de huidige 
villa Zu iderhorst. 

Rhijngeest in volle glorie (1840-1900) 
In 1840 kwam Rhijngeest in bezit van 
Adrian Leonard van Heteren Gevers 
(1794- 1866). Hij was een broer van 
Daniël Theodor Gevers die in 1838 
eigenaar van kasteel Endegeest was 
geworden. Van Heteren Gevers maakte 
van de hofstede een echte buitenplaats. 

Afbeeldill!; 5a: eell prenlbriefkaarl I'all Iiel 

ZlI"lInellhm!;!;elje ill /920 
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ApJeeldillg 4: Hhijllgee.w in / 9 /0/ll el .mli/(/ire 

bO/llen. 

Aan de oude villa werden aa n linker en 
de rechter zijde vleugels gebouwd en de 
vensterpartijen werden verlaagd. 
Het dak werd gehee l vervangen door 
het huidige schilddak. Aan de zuidzijde 
werd een ' conservatory' of wintertuin , 
een soort serre, aan het huis gebouwd; 
wellicht ter vervanging va n de afgebro
ken orangerie. Het huis kreeg met de 
verlaagde ve nsters en de aangebrachte 
veranda's het uiterlijk van een koloniaal 
woonhuis uit voormalig Nederlands
Indië. (afb. 4) 
Van Heteren Gevers voerde nu de 
Engelse landschapstijl consequent door 
met de aanleg van het parkbos. Het bos 
werd doorsneden door een stelsel van 
vijvers en sloten. Her en der werden ro
dodendrongroepen in hel bosgebied ge
plaatst. Slingerende wandel paden leidde 
de bezoeker door telkens wisse lende 

Afbeeldill!; 5b: delai/ I'WI de kop. 

Zeg/tl helllllllll': ZWlIlIlI . . ~hlllg of (//"{/ak "! 



landschapselementen. Hel resultaat was 
een landschapspark dat nu nog groten
deels in tact is. De ommuurde moes- en 
kruidentuin bleef ongewijzigd en werd 
min of meer in het nieuwe landschap
spark opgenomen, van het type late 
landschapspark . De grote vijver werd 
verkl eind en teru ggebracht tot een ova le 
poe l die tegen de Rhijngeesterstraatweg 
aan lag. Daardoor werd het mogel ijk 
een grote oprij laan in noordoostelijke 
ric hting te maken die aansloot bij de 
toegangs laan naar het kl eine boerderij 
tje in bet noordelijke deel van bet park. 
Over de verschill ende grachten zijn 
bruggetjes aangebracht , zodat de wan
delaar het gehele buiten kan bezoeken. 
Over de cen trale vij ver waren ter ver
fraai ing op de brugleuning zwanen aan
gebracht. Aangezien de zwanenhalzen 
gemakkelijk voor slangen werden aan
gezien werd het ook wel slange nbrug
getje genoemd. De oorspronkelijke 
zwanenbrug is na de tweede wereldoor
log ten prooi gevallen aan verva l en 
vanda lisme. Bij het herste l van de 
figuren bleek dat het niet ging om 
zwanen of slangen maar om draken. 
In november 200 1 werd de gerestau
reerde brug heropend al s het draken
bruggetje. (fig. Sa en Sb). 

Rhijngeesl (1900-2000) 
In hoofd lijn is de structuur van het ge
bied anno 1845 nu nog aanwezig zij het 
dat er aan de randen parkelementen zijn 
verdwe nen. Door de villabouw in bet 
zu iden, de uitbreiding van Centrum ' 45 
in hel noorden en de nieuwe gebouwen 
in het westen is het parkbos ve rgeleken 
bij de situati e voor 1990 nogal afgekne
pen. Het onderhoud van het landgoed is 
lange tijd bet sti efkind van de gemeente 
Leiden geweest. waardoor het snoe ien 
en wegkappen van intensief houtop
stand en het schoonhouden van sloten 
en vijvers lange tijd achterwege is ge
bleven. 
Sinds het parkbos eigendom is van de 
Sticbting Zuid-Hollands Landschap is 
het beter toegankelijk geworden en 
vindt onderhoud plaats, waarbij nieuwe 
aanplant een kans krij gt. Het zal even 
duren voordat alle vruchten van het be-

I I 

Ajbeelt/iflg 6: Ge:Jch/ op de :'//Îllvielfgell'llll 

de I'il/a /liet ··con.l·en'alor)' ··(= win /ert//in) 

en koetshlfi.l· en doorkijk naar de t//inen mei 

de 18r1e ee// w.~e t//in/llll/u: 

heer van Zuid-Hol lands L lndschap 
zichtbaar worden. Een dee l van de tu i
nen grenzend aan het parkeerterrein van 
Endegeest is gebruikt als opslagplaats 
van de bagger, di e uit s loten en vij vers 
is gehaald . Dit beeft er toe gele id dat de 
oostelijke moestui nen zijn verdwenen 
en is de doorg<lng naar de woningen in 
het bos belemmerd. Hel oostelijke ge
deelte van bet bos is in 1980 opnieuw 
geplant. Daarvoor bestond dit deel uit 
tuinen di e vroeger door pat iënten van 
Endegeest werden bewerkt. 

Natuurwaarde 
Het bos van Rhijngeest heeft grote na
tuurwaarde door de combinatie van het 
karakteri stieke 19de eeuwse parkbos 
met de grote variëte it in flora en fauna. 
(fig. 6) De bomen zelf zijn niet bijzon
der, maar ze zij n wel kenmerkend voor 
een buiten. Rond de villa staan veel 
beuken , in het bos zelf zij n het vooral 
eiken , essen en abelen. Aan de randen 
treft men vee l e ls en populier aan. Veel 
oude eiken zijn de afgelopen 25 jaar ge
sneuveld tijdens de jaarlijkse stormen. 
Zij zijn te oud geworden. De struiklaag 
bestaat vooral uit vlier, me idoorn, de 
lij sterbes en inheemse voge lkers. 
Op een aantal plaatsen in het park 
brengen rododendronstruiken diepte 
in het landschap en bieden afwisseling 
in kleur en vorm. 
Over het hele landgoed verspreid komen 
verschillende soorten sti nzeplan ten voor 
die er al eeuwen de bodem bedekken: 
sneeuwklokj e, wille bosanemoon, kro
kus, narcis, wi lde hyac int. voorjaarszon· 
nebloem en voorjaarshelmbloem. De 
kruidenvegetatie bestaat voorname lijk 
uit lluitekruid , speenkruid en zevenblad. 



' V')/,l'hIi1l8 7: De II'e.\'/elijke gel'eI I'llll vil/a 

RhijllgeesllI/l'I tlt' OO,..\plVllkeiijk ingallg, 

lell/e 2003, /JOI'ell tIe I'oon/e/l" S/(J(I/ de fl{UIII/ 

Rhijflgeeslle Il":.ell. 

Aan vogels is het gebied eveneens rijk . 
al hebben sommige vogels wel te lijden 
gehad V<lll de villnbouw aan de zuidzij 
de. Kon men voor de vi llabouw weke
lijks een of meer bosuilen horen (soms 
zien). na de villabouw werd nog slechts 
sporadisch iets van de uilen vernomen. 
Hel'zelfde ge ldt voor de groene specht 
en de boomva lk . Een blij ve r is de ho
lenduif, een vogel di e zich thuis voelt in 
parkbos. Ook de grote bonte specht laat 
zich niet zo gemakke lijk verjagen. 
Buiten hel broedse izoen kan een enkele 
keer de ij svogel worden waargenomen, 
evenals de houtsnip en de benijster. 
In het jongste bos aan de oostzijde geeft 
de trekkende nachtegaal in het voorjaar 
acte de présence met een luid concert. 
Van de kleine zoogdieren moeten naast 
muizen vleermuissoorten als de gewo
ne dwe rgvleermuis, de ru ige dwerg
vleermuis en de gewone grootoorvleer
muis worden genoemd. Voor hen is in 
een van de kunstwerken die onderdeel 
ui tmaken van de geluidsschermen langs 
de A-44 overnachtings- en overwinte
ringsruimte gecreëerd. 
Ook de paddestoe len laten zich niet 
onbetuigd met de inktviszwilm als 
curieuze ze ldzaamhe id. De natuurwaar
de van het gebied is vooral va n belang 
in de keten die het vormt met de andere 
bos- en groengeb ieden in Oegstgeest. 
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Vogels kunnen zo beschikken over een 
groter lecfterritoriulll dan e lk van de ge
bieden afzonderlijk . Het instandhouden 
en kwalit:.lt ief verbeteren van deze 
ecologische groenzones vereist voort
durende aandach t van de gemeente en 
het Zuid-Hollands L;;l ndscJmp. 
De vereniging Oud-Oegstgeest heeft 
zich terecht opgeworpen als trouwe 
waakhond van deze ecologische hoofd
structuur van Oegstgeest. 

Wiebe Blauw 
voormalig Comité Boscllgeesr 

Bronnen: 
- B:lkker. T.W.M .• J.A. Kl ij n en FJ. van 

Zadel holT. De du inen en duinvalleien. 
Een landschapsecologisehe studie van het 
Nederlandse duingebied. Wageningen 1979 

- Blauw. Wiebe en Klaas Krijgsheld (red). 
Buitenplaatsen in Oegstgeest. Endegeest en 
RhijngecsL Natuur en historie opnieuw 
ontdekt. Oegstgeest. 1989 

- Dröge. Jan. Kasteel EndegeesL Een geschie
denis V:1Il het huis. de tuin en de bewoners. 
Leiden. 1993 

- Gemeentearchier Oegstgeest. in de persoon 
van Carl:! de Glopper-Zuijderland 

- Hielkema. Haro en Ani ta Huisman. 
Rhijngeest - Oegstgeest. Oegstgeest. 1999 

- Krieken. Mr. H.C. van. Hel Dorp 

"Ocgstgeest". Oegstgeest. 1983 
- Rijken . Dr. H. De Leidse lust waranda. 

De geschiedenis van de tu inkunst rondom 
Leiden. Le iden. 2003 

- Stöver. Jos. e.a.: Kastelen en Buitenpl aatsen 
in Zu id-Holland . Zutphen. 2000 

En ... ll1et dank a:\I1 Evelien Voogd-Oldeman 



Addendum. Plattegronden uit de 19dc eeuw 
van landgoed Rhijngeest 
De eerste kadastrale kaart stamt uit 1832, maar is wat Oegstgeest betreft al 
\'erkend rond 1818. Het gedeelte met het landgoed Rhijngecst geeft ons ecn heel 
redelijk beeld van de situatie uit het eerste kwart van de 19dc ecuw. 

Midden op het terrein is een grote vij ver 
(nr. 424) te zien met een ei landje er in 
en een bruggetje over de vij ver. Begin 
jaren negentig van de 20ste eeuw is op 
dezelfde plaats een veel kleinere vij ve r 
aangebracht. Links van de vij ver staat 
een koepeltje (425). Onder de vijver 
zien we hel hui s Rhijngeesi (432), hel 
koetshui s (433) en een schuur (43 1), 
moge lijk dc orangcric. leis naar onder is 
nog een kl einere vijver zichtbaar (454). 
Naar links zijn twee gebouwen te 
onderscheiden (429). Dit is de bij 
Rhijngeest behorende boerderij , 
mogelijk van het type krukboerderij. Dit 
geheel staat nu nog in het bos, maar is 
in de 20ste eeuw verbouwd tot drie 
woon huizen. De boerderij was nodig 
om de tuinen te bebouwen en vee te 
laten grazen op de weilanden. Gaan wc 
naar beneden dan zien we nog meer 
gebouwen (459). Dit is de boerderij 
met bijgebouwen, die eigendom was 
van kastee l Endegeest. Hij stond op de 
plaats van het huidige parkeerterre in 
van Endegeest en is in 1908 afgebroken. 
Overigens is er in de aanleg van 
Endegeest en Rhijngeest nooit en ig 
verband geweest. Ook is er nooit een 
ziehtlijn geweest tu ssen kasteel en 
Rhijngeest .. De nummers 456, 457, 458, 
460, 461 en 462 behoorden allen tot de 
boerderij va n kasteel Endegeesl. Beide 
boerderijen van zowel Rhijnhgeest als 
van Endegeest zij n bereikbaar vanaf de 
Endegeesterstraatweg. Bij de ingang 
van dit pad stond ook de koepel (46 1) 
die hoorde bij Endegeesl. In het Noor
den staat onder nummer 421 b nog een 
boerderijtje dat bij Rhijngeest hoorde. 
Deze is verdwenen met de bouw van de 
Jelgersmakliniek en cic aanleg van cic 
Van Assendelftstraat. Achter cic orange
rie en de boerderij van Rhijngeest was 
de sloot kro nkelig gemaakt o m het idee 
van een natuurlijk landschap op te roc-
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Ajbeehlillg I: dewi/wlII tie k(l(/(I.wrale k(l(lrt 

lIil/832. 

pen. In de hoeken van sommige weilan
den zijn her en der kl eine eil andjes te 
zien waarop zich boomgroepen bevi n
den (410, 4 11 , 4 12,4 13, 426), Deze 
zoge naamde cl Ulnps moesten de tuin 
met de rest van de omgeving verbi nden. 
In feite hebben we te maken met cle 
vroege landschappelijke tuinaan leg. 

Wilhelmin 

""k 
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Afbeelding 2: k(l(lrtje 1'(111 hel gebietl in /875. 

De bosjes leve rden gerielllOut voor hel 
onderhoud aan de opstallen of voor de 
verkoop van hakhout. Er is nog maar 
beperkte bosbouw en alleen van essen
hakhout op kave l 465. Op verschillende 
plaatsen zijn nu nog restanten aanwezig 
van stobben van essenhakhout in dit 
gebied, dat nu onderdeel is van het 
parkbos. 

De kaarl van 1875 laat zien, hoe het 
bosge bied uitgebreid is van de Groene 
Steeg in het noorden lol de Endegees
terstraatweg in hel zuiden. Dwars door 
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hel bos loopt de centrale laan. Haaks 
hierop slaal hel pad dat loopt van de 
boerderij naar de wei landen, dat on
langs is hersteld. 

Wiebe 8101/111, 
Voormalig Comilé Bo.\'chgeesi 

In 1989 wilde de gemeente Oegstgeest 
de restauratie van kasteel Endegeest 
fi nanciere n door een deel van het 
grondgebied van Rhijngeest beschi k
baar te stellen aan projectont wikkelaar 
IBB-Kondor voor de bouw van villa's 
en een appartementencomplex, di e 
gedee ltelijk in het bos en op de tuinen 
ware n geprojecteerd. Uit de opbrengst 
van de villa 's kon de restau ratie van het 
kastee l worden bekostigd . 
Comité Boschgeest verenigde de bewo
ners rondo m Rhijngeest di e tegen deze 
plannen bezwaar hadden en ste lde zich 
het behoud van het hele landgoed 
Rhijngeesl ten doel, samen met po li 
tieke parlij en, nalUurbeschermers en 
ande re inwoners van Oegstgeest. 
Ui teindelijk is er niet op het bosterrein 
van Rhijngeesl gebouwd. Oe wijk met 
dert ig villa's verrees op de weil anden 
ten zu iden van het landgoed. 

Beide plattegro nden zijn afkomstig uit : 
Stichting Natuur en Landschapsbeheer 
(Brig it Huijsmans en Annet Muller), 
Beheersplan Rhijngeest met Bijlagen 
Rhijngeesl, Gouda, 1990. 



VAN ABTSPOELHOF NAAR ZOUTKEETLAAN 

Onder deze titel hceft de Vereni ging 
Oud Oegstgeest in e igen beheer in 
november vori g jaar een boekje uiige· 
geve n, waarin a ll e SIraaInamen van 
Oegstgeest worden verklaard . 
Een groot aantal straatnamen zijn 
ontleend aan de geschi edenis van 
Oegstgeest, zowel aan personen a ls aan 
kaste len, buitenplaatse n, hui zen en 
boerderijen. Tevens kent Oegstgeest 
onder meer een blocmcnbuurl , een 
schilde rsbuun, een schrij versbuurt enz. 
Bovendien komen een groot aanta l nie t 
meer bestaande namen aan de orde. 
Met rec ht wordt dit boe kj e een verkla
rend straatnamenboekje genoemd. 
(fig . I ) Dit boekj e is rij k geïllustreerd , 
vaak in kleur. 
De samenste lle rs presente ren hie rbij 
een rubri eksgewij ze ordenin g van de 
ruim 250 straatn amen. Fig. I. De l'oorkajl l'(1/1 hel verk/arellli 

.\·tnwmamenboekje .. \ 1(/11 Abt.\'fJoe/l/Oj 
//lU/ r Zoutkeetlaall" ISBN90-9017599-7 

DE RUBRIEKEN VAN DE 
OEGSTGEESTERSTRAATNAMEN 

DE OUDST BEKENDE NAAM 
UIT DE GESCHIEDENIS VAN 
OEGSTGEEST 
Willibrord 

VANOUDS BESTAANDE NAMEN 
VAN WEGEN, PADEN EN 
WATERLOPEN 
Broekweg, Hofdijck , Jaagpad, de 
Leede, Mare, Poelsteeg, Vinkeweg 

VOORMAL.lGE BUURTSCHAPPEN 
Het Oude Dorp, Kcrckwcrve. de Kwaak , 
Poelgeest 

DE OUDEN HOF 
Hofbrouck , Oudcnhof 

HEREN EN VROUWEN VAN 
OEGSTGEEST 
i" de wijk de Griillerie 
Van C uyc k, Utcnwaerde, Van Wassenaer 
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BURGEMEESTER EN 
WETHOUDERS 
;11 de gemeemebestulirdersbulirt 
G. Boon, H. Duivc nvoordc, 
A. Juffennans, J.M. de Kempe nucr, 
J.c. Spaargaren, H.D. Ten.vee 

elders i" Oegstgeest 
Jhr. Tj .A.J. van Eys inga, J .G.M. van 
Gri ethuysen, H.W. Rubenkamp 

BUITENPLAATSEN, HUIZEN 
EN HOFSTEDEN EN HUN 
BEWONERS 
il/ de omgeving V(l1I IIm. Ab/spoel 
Ablspoe l, Van Brouchoven, Van Leydcn 
Gael. Mathenesse, Paedts 

;11 de omgeving V(l1l VI11 . Duim:ig/ 
Duinzicht , c.L. Baron van Wijcke r
slOOlh 



Fig. 2. Eén 1'(1/1 de zijlellningen I"(/n een 

brllgge/je in he/ bos !"ml Rhijngee.w. (Im in 

/Ifwelllher 200llllet de orig inele, OIJgeknap/é' 

draken (o! zwal1el/ ) eril/werd omhuld 

Î/I de omge vÎ/lg lIa/l Kasteel Elldegeest 
Endegeest, Rhijngeest (fig. 2), Cal1e
sius, Jkvr.M.J. Deutz van Assendelft, 
Jhr. D.J. Gevers van Endegeest 
Dirck van Swieten 

;1/ de olllgevil/g val/ de 11111. Gnïnerie 
Groe nhoeve, Wilthoef, Grünerie, 
(J. Mamuchet. heer van) Houdringe, 
(lA. van Westreenen, heer van) 
Starkenborg 

ill de omgevillg vall vm. Haaswijk 
Haaswijk , Ph. van Almonde 

;1/ de olllgevil/g lIal/ Kasteel 
Ol/d Poelgeest 
van Alkemade, van Arenste in, 
Oud Poelgeest, G. Willink 

overige VIII. bllite//plaarse// , huizeIl en 
hofçredell 
Bijdorp, Mariahoeve, Rhijnhof, 
Rustenburg, Schoutenburg, Tolhuis, 
Toorenvelt, de Voscuyl 

OVERIGE AAN DE HISTORIE 
ONTLEENDE NAMEN 
Berl icum, Hazenbos, Kamphuizen , 
Kleyn Proffijt , Morsebel , Sportman, 
Jac hthaven Willems, Zoutkeet 

ORAN.IEHUIS 
;11 de OHllljeblll/rt 
Koningin , Nassau , Oranje, Waldeck 
Pyrmont 
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Charlolle de Bourbon, Anna van Buren, 
Louise de Coligny, Frederi k Hendrik , 
Hendrik . Juliana, Maurits. Wil1cm de 
Zwijger 

i// de Pri//scs.\·CIIIJ/lurt 
Prinsen, Rege ntes 
Beat ri x, 8ernhard, Emma, Irene, 
Margriet, Marijke 

elders ;11 Oegstgeest 
Wi lhelmina 

ZEEHELDEN 
in de Zeehe ldenbuurl 
K.W.F.M. Doorman, 1. Evertsen, P.Pz. 
He in , Ael1 Jz van Nes, M.Az. de 
Ruyter, M.Hz. de Ruyter, M.Hz. Tromp, 
W. deWith 

OEGSTGEESTER 
VERZETSTRIJDERS 
;11 de Verzetsliedenbulirt 
A. Bijl , R. F. van Kampenhou t, J. Key, 
A.C.J. Reitsma, Th. Talboo 

HOOGLERAREN 
ill de Hoog/erarenblllll"t (in Haaswijk) 
H. Boerhaave, R.P. Cleveringa, 
E.M. Meijers, W.H. Nage l, C.H.F.Polak, 
A. Querido, 

i /I de wijk Poe/geest 
C. Clusius, C. Linnaeus, A. van Royen, 
c.G.G.J. van Steeni s, H. de Vries 

elders ill Oegstgeest 
H. Kraemer, J.H. Oort . D. Wyllenbach 

NATUURVORSERS 
(zie ook in de rubriek Hoogleraren) 
il/ de wijk Poelgeest 
Dodonaeus ( R. Dodoens), B. Garthoff, 
E. Heimans, M. Houllu yn, Lobelius. de 
r Obei), S.J . van Ooststroom. 
J.P. Thijsse, A. Weber- van 80sse 

ARCHITECTEN, TUIN· EN LAND
SCHAPSARCHITECTEN 
in de Architectenbl/urt (Morsebel) 
H:P: Berlage, Theo van Doesburg (ps.), 
W.H. Oudok, J. Duiker, C. van Eeste
ren , A.E. va n Eyck (fi g. 3), H.J . Jesse, 
B. Merkelbach, GTh. Rietveld. W.J . 



Ruys (M ien). L.Stam-Beese, J.Wils, 
J.O. Zoc ller j r. 

OOST-EN WEST-INDIË 
in de wijk BlIitel/ llIst 
Bali . Borneo. Celebes. Curaçao. Flores, 
Java. Soemba, Sumatra. Suriname 

SCHIU)ERS 
ill de schildersbllurt 
C. Fabritius, G. Flinck, V.W.van Gog ll , 
F. Hals. P. de Hoogh. M. Kamerl ing 
On nes, N. Maes, P. Molijn , A. van 
Ostade, J. Ruysdael, R. van Rijn , 
J. Steen. J. Vermeer, F.H. Verster van 
Wulverhorst 

SCHRIJVERS 
il/ de schrijversbIlIIrt 
An na Blaman (ps.). J.c. Bloem, 
F. Bordewijk. M. ter Braak. 
J.R.Th. Campert . L.M .A. Couperus, 
Anton van Duinkerken (ps.), 
EW. van Ecden, I.G.M . Gerhardl , 
H.S. Haasse, F.B. HOIZ, W:J.Th. Kloos, 
Clare LCllnart (ps.). J.A.F. Lodeizen, 
Willem de Mérode (ps.). S. Minco, 
M . Nijhoff, A. Roland Holst, 
A.F.E. van Schendel, A.M.G. Schmidt, 
S. H.Swarth. S. Vestdijk , J. Wolkers 

;11 de scltrijversbuurt (Morsebel) 
A. Bijns, D. Erasmus, J. van Maerlanl, 
Rev ius (J. Reefsen), J. van Ruusbroec 

elders ill Oegstgeest 
Homerus 

Fig. 4. Eell 1II1Irktmi ge:iclll 0l' hel huis Hol 

Marell ell 0l' de H(wrlell/lller/rekwUlr/ II{/(lr 

l/el NoordelI I'(lI1af (Je I/iel/we brug il/ he/ l 'er

lel/gde 1'(11/ de uil/ge \00r/ ;1/ januari 2004. 
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Fig. 3. Dl' Alclo 1'(11/ Eyck!(ulI/ ;1/ j llll; 2003 

IlLOEMEN 
;n de bloemellbuu,., 
Flora, Akelei. Anemoon, Aster, 
Begonia, Clematis. Dahl ia. Flox, 
Frees ia. Gerbera , Glad iool, Iri s, 
Kamperfoe lie. Korenbloem, Lathyrus. 
L'lvcndel , Leli e. Narc is. Papaver. 
Ridderspoor. Roos. Salvia , Viooltje, 
Zonnebloem 

MUSICI 
;11 de II/ /lsicibllurt (Haaswijk) 
znngeressen 
G.O. Brouwenstein . A. Heynis. 
G. Kocman. T. Koenen , M. Offers, 
J.M. Vincent 

overige lIIusici 
H.F. Andriessen, ? van Anrooy, 
C.L. van Saaren, E.A. van Beinum, 
S.R.Berghout, G.H. Boedijn, 
AJ.M. Diepenbrock, A. Enge ls, 
E. Fl ipse, J. van Gi lse, R. Hol, 
A. van der Horst, F.A.Mehrtens, 
J.W. van Ouerloo, W.FJ.Pijper, 
A.C. Schuunnan, R. Spier, 
J.? Swceli nck. M. Vermeulen, 
W. Vogel. J. Wagenaar, J. Zwart , 
8. Zweers 

DIVERSEN 
Apollo. Clinckenburg. Energie. 
Haarlem. Haarlemmertrekvaart (fig. 4). 
(Oegslgeester) Kanaal. J.E Kennedy. 
Lange Voort. Le iden. vm. Lijdweg. 
Rijnsburg, Rijnzicht, G. Tjalma, 
Va lkenburg, Warmond. 

De samenstellers 
G.D.M. ScJnvl!l/{:ke 
M.I.A. Spiehll/a -Bol!zelll(1/I 



GESCHILDERD IN OEGSTGEEST 
In deze rubriek besteden wij aandacht aan kunstschilders die enige tijd in 
Oegstgeest hebben gewoond of hier hebben gewerkt. Deze keer kijken wij 
naar Arend .Jan van Driesten, één van de schilders van de Leidse School, 
die meermalen in Oegstgeest is geweest. 

Leidse School 
A rend Jan van Drieslcn behoort samen 
met onder anderen Willem Hendrik vall 

der Nat en Chri s van der Windt tot een 
groep Le idse schilders die zich beg in 
twintigste eeuw laat inspireren door de 
Haagse School. Het Haagse Impress io
nisme is in de tweede helft van de ne
gent iende eeuw de toonaangevende 
stroming. De jongere Leidse schi lders 
hebben mei hUil Haagse kunstbroeders 
gemeen dat zij 'en plein air' werken. 
Ook in hun stijl en onderwerpskeuze 
bestaan overeenkomsten. De Leideml· 
ren onderscheiden zich echter van de 
Haagse Schoo l schi lders door een kl eur
rijker palet en een zeer persoonl ijke in
terpretat ie van het o nderwerp. Chris van 
der Wind t geeft de voorkeur aan intieme 
boe renerven boven het weidse land
schap van de Haagse Scholers. De di e
ren in de schi lderijen van Van der Nat 
hebben karakter, waardoor het portret
ten zijn geworden, terwijl de schapen en 
ge iten in de schilderijen van bijvoor
bee ld Anton Mauve louter als stofferin g 
van het landschap d ienen. 
Arend Jan van Driesten is misschien 
wat Haagser dan zij n Leidse vrienden. 
Zijn werk heeft vaak een mo numentaal 
karakter. Hij was in zijn tijd een ge
waardeerd landschapsschilder, wiens 
werk zich doorgaans duidelijk laat her
kennen door de zware wolkenpartijen. 

Jonge jaren 
Arend Jan van Driesten wordt geboren 
in 1878 in Le iden. Zij n vader, Albertus 
Willem Jacobus, is hier ambtenaar van 
de Burgelijke Stand. In zij n vrij e tijd 
maakt hij mooie aquarellen en onder
houdt hij contacten met kunstenaars en 
kunstliefllebbers. In de jaren negent ig 
schrij ft hij kunstkritieken voor het 
Leidsch Dagblad. Samen met zij n zoon 
bezoe kt hij vele tentoonstell ingen en 
musea. Ook neemt hij Arend Jan mee 
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Ajb. I POl'/rell'l1ll Arem/ 1(/11 "(/// Dlk,well, 

gClekclld duor C. \ '(/1/ der lVil/dt. /900, 
pal'/iclfliere collectie 

op lange wandelingen in de o mgev ing 
van Leiden om hem de natuur te leren 
zien en de eerste beg inselen van de 
schilderkunst bij te brengen. Tegen deze 
achtergrond bez ien is het niet verwon
derlijk dat de toekomst van de jonge 
Van Driesten in de schilderkunst ligt. In 
1898 gaat hij in Renkum werken op het 
ateli er van Théoph ile de Bock. een ge
vierde landschapsschilder, die we rk t in 
de stijl van de Haagse School. 
Hij maakt hier pense len schoon. draagt 
de schilderski st en neemt boodschappen 
aan . Ondertussen geeft hij zijn ogen 
goed de kost. Zijn werk ko mt via, via 
bij de bekende kunstkenner dr. A. Bre
dius terecht. di e zee r onder de indruk is. 
maar Van Driesten Sr. dringend ad vi· 
seert zijn zoon bij De Bock weg te ha
len en naar de Haagse Academie te stu 
ren om naar naakt model te tekenen. Dit 
advies wordt niet opgevolgd en Arend 
Jan blijft nog tot 1902 op het ate li er van 



Théophile de Bock. Het landschap heeft 
zijn voorkeur en ook in zijn latere werk 
zullen we zelden de menselijke figuur 
terugv inden. 

Het Zuid Hollandse landschap 
Na zijn j aren in Renkum vesti gt Arend 
Jan van Driesten zich in Noorden, aan 
de Nieuwkoopse Plassen, waar zijn ta
lenten zich pas echt ontplooien. Dit is 
het landschap dat hem het meeste boeit. 
Hij houdt van het water en de weidse 
luchten. Hij maakt prac htige studies 
met onstuimige, vaak dreigende luchten 
en machtige wolkenfonmuies en impo
sante schilderijen die gretig aftrek vin
den op de Nederl andse, maar ook op de 
Engelse en Ameri kaanse markt. Hier 
ontmoet hij Anna Corne lia de Jong met 
wie hij in 19 11 trouwt. Het jonge paar 
verhui st naar Eefde. bij Zutphen, waar 
Van Driesten nieuwe inspiratie hoopt op 
te doen. Maar het Gelderse landschap 
spreekt hem niet aan. hetgeen onherroe
pelijk zijn weerslag in zijn we rk vindt. 
Als in 19 14 de Eerste Wereldoorlog uit
breekt keert Arend Jan met zijn vrouw 
en hun dochter Jcannettc JacqueJ ine 
voorgoed terug naar Leiden. De we idse 
vlakte van de Zuidhollandse polders, de 
nabijheid van het strand en de duinen, 
de plassen en de bollenvelden zijn voor 
hem een oneindige bron van inspiratie. 

Vriendschappen 
Voor zijn vertrek naar Renkum bracht 
de kunstcriticus Karel de Boer Van 
Driesten in contact met de Leidse 
broers Chri s en Loran van der Windt. 
Hieru it groeide een hechte vriendschap 

Afl>. 2 f)O/p.\·s/m (l/ Oegs/gee.w. 

oliel'eif op doek. fJ"nicll liere collec/ie 
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Afb. 3 GroeIIe Kerk, Oeg.{/geesl. 

aqllarel Ol) IHlp;er, Ixmicllliere colleclÎe 

waar Van Driesten ze lf het volgende 
over schreef: ''Toen begonnen onze lan
ge zwerftochten, trou w vergeze ld door 
onzen vriend Karel de Boer. met schil
derkist en schetsboek. Het ging alles te 
voet want een fi ets was in die dagen een 
kostbaar vehi ke l. Een schoone tijd. wij 
waren jong en sterk en onze beenen 
brachten ons naar Zoetermeer, Zeg
waard, Noordwij kerhout . Nootdorp, 
Rijnsburg, Katwijk. Stompwijk, enz. 
enz." I) 
Na zijn terugkeer in Le iden in 19 14 
wordt de draad van de vri endsc hap weer 
opgepakt en leert hij ook de jongere 
Alexander Rosemeier kennen. Inmid
dels in het bezit van een fiets trekken 
Van Driesten, Chri s van der Windt en 
Rosemeier er op uit om in de omgeving 
te schetsen en te schilderen. Zo vaak 
zijn zij in elkaars gezelschap dat zij wel 
'Het Klaverblad' worden genoemd. 
Tijdens deze zwerftochten zij n de hier 
afgebee lde schilderijen van Oegstgeest 
ontstaan. De plaatsen die op de schi lde
rijen zijn afgebeeld zijn nog du idel ij k 
herkenbaar. Het schilderij van de 
Dorpsstraat (afbee lding 2) is omstreeks 
1920 gemaakt ter hoogte van de Almon
deweg. Rechts herke nnen we het pand 
Vl.lO zui velhandel Heemskerk en de Pas
toorswetering, op de achtergrond het 
grote hu is met Verandl.l ,lan de Zoutkeet
laan. De grote aquarel va n de Groene 
Kerk (afbeelding 3) is gemaakt in het 
najaar, als vee l bladeren al van de bo
men zij n gevallen, terwijl hier en daar 
nog wat bru in verkleurd blad resteert. 
Rechts is de woning van de koster zicht
baar. Het laatste schilderij (afbeelding 
4) is hier vlakbij gemaakt in het voor
jaar. We zien het Oegstgeester kanaal 



met de brug die de Dorpsstraat met de 
Haarlemmerstraatweg verbindt. Rechts 
ligt in het water een schuit met bloe
men. Links is nog net het dak van de 
hooiberg van boerderij " Haaswijk" 
zichtbaar. 
Op 5 j anuari 1969 is Arend Jan van 
Driesten, ruim 90 jaar oud, overleden in 
Oegstgeest en volgens zijn wens begra
ven bij de Groene Kerk . 

Monografie 
Eind 2004 zal een monografi e verschij
nen over Arend Jan van Driesten. Deze 
monografie wordt uitgegeven door de 
Stichting Kunstkring Groenoord Oegst
geest en zal de laatste zijn in de serie 
monografieën over de Leidse School 
schilders. In deze serie zijn reeds ver
schenen: Willem Hendrik van der Nat , 
Lucas Verkoren en Chri s van der Windt. 

Noten 
') A.J. van Driesten, Christophe van der Windt 
22 :lUgustus 1877-7 feb ruari 1952. 
in Leids Jaarboekje 1953. p. 48. 

Bronnen 
AJ. van Driesten. ChrislOphe van der Windt 
22 augustus 1877-7 februari 1952. in Leids 
Jaarboekje 1953. p. 46-5 1. 
P. Herfst. Arend Jan van Driesten. in Leids 
Jaarboekje 1970. p. 35-42. 
Elsbcth R. Herfst. De invloed van het Impres
sioni sme in Leids Kunstlegaat. Kunst en 
hi storie rondom' Ars Aemula N:ltur:le· . 
Leiden 1974. 
Elsbcth Veldpapc. Zoo-innig Hollandseh. 
in Dageraad van de Moderne Kunst. 
Leiden 1998. 

Afb. 4 Bij Oeg.wgeesl-km/(/all/oar KO/ll'ijk. 

olievelf. II/aIVIlj1é. Galerie M(mill Seeger.~·. 
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WIE WEET WAAR 
EN/OF WANNEER? 
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Dit maal krijgl u een vraag voorge
schoteld uit het recente verleden. 
U ziet hi eronder afgebeeld twee kaarten 
uit een kwartet over Oegstgeest. 
Het complete kwartet bestaat uit 32 
kaarten verdeeld over 8 rubrieken. 
Iedere rubriek bevat 4 o nderwerpen. 
De rubrieken zijn: Allerlei, Beelden, 
Bejaardencentra, Gebouwen, Kerken, 
Scho len, Verenigingen en Winkelen. 
De opname van de foto's is in zwart/wil 
en dateert uit de jaren zeventig . 
Het gemeentewapen is in de e igen 
kleuren afgebeeld op een fel roze 
achtergrond. 
Uitgave: Winkelcentrum " Lange 
Voort"- Foto's Martin Ken Studio, 
Leiden staat aan de linkerzijde van het 
gemee ntewapen en Ben van Leeuwen 
Productions bv Zoeterwoude aan de 
rechterzijde. 
Ui t navraag bij het bestuur van de 
Sticilling Lange Voort blijkt , dat dit 
kwartet waarschijnlijk is gemaakt ter 
opluistering van het 10 of 12 1h jarig 
bestaan van het Winkelcentrum. 
Zijn er lezers die meer weten over de 
totstandkoming en/of uitgave van dit 
kwartet ? 

Graag uw reacties naar de redactie 
van het tijdschrift: 
Laan van Alkemade I 
2341 U Oegstgeest 
Tel. 071 - 5 15 38 89. 
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