13 mei 2017
Dames en heren,
Vandaag sla ik hier samen met u een bruggetje naar het
verleden.
Want ik ben uitgenodigd om de Drakenburg te heropenen.
Wát een historie heeft dit Zwanen-, slangen- of
drakenbruggetje. Zo veel namen heeft de brug. Ik heb hier een
foto van landgoed Rhijnzicht, uit 1904 of 1905, ergens in die
jaren en toen wisten ze de precieze naam ook al niet. Ik laat
het u zien: Hier de foto waar toch echt opstaat: Zwanen- of
slangenbruggetje. Drakenbruggetje.
En naar mijn weten heropenen we hier vandaag het
opgeknapte Drakenbruggetje. Of zwanenbruggetje. Of
slangenbruggetje….. Het mag allemaal en 1 ding is duidelijk:
het is een oud bruggetje van zeker 150 jaar oud met een rijke
geschiedenis van buitenplaats Rhijngeest.
Op de foto zie je hier dat de zwanen in eerste instantie anders
zijn gemonteerd. In het begin van de 20e eeuw staan ze uit
elkaar en kijken allebei nog de andere kant op. Tot 1931, want
vanaf dat moment worden ze anders gemonteerd. Ze worden in
het midden geplaatst en de dieren kijken elkaar nu wel aan. Ze
kijken elkaar aan tot in de jaren 60. Want dan wordt het
hekwerk inclusief slangen of draken zo u wilt om onduidelijke
redenen weggehaald. Ze komen vele jaren in de opslag te
liggen. Zonde van het prachtige hekwerk en de sierlijke
ornamenten.
Maar het komt goed. In 2001 worden ze weer tevoorschijn
gehaald en hekwerk met de dieren wordt teruggeplaatst op een
bruggetje op het landgoed. U hoort het mij goed zeggen dames
en heren, een bruggetje en niet het bruggetje want het is niet
helemaal zeker of de zwanen/draken/slangen wel zijn
teruggeplaatst op hetzelfde bruggetje van weleer.
Sinds de jaren 90, 1993 als ik het goed heb, behoort dit
landgoed tot het Zuid-Hollands landschap. De brug heeft al een
keer een opknapbeurt gekregen in de vorm van een mooie

schilderbeurt. Zo zag het er weer spik en span uit. Maar
vandaag staan we hier opnieuw, ditmaal omdat het bruggetje
aan het verzakken was en het nodig was om het metselwerk te
herstellen. Op last van de gemeente is het bruggetje in 2014
gesloten. Daarom is het pad ook een tijd afgesloten geweest.
Dit om de klus te klaren. Maar nu is het af en het is mij een eer
om deze stijlvolle Drakenbrug weer in gebruik te nemen.
Dames en heren,
We staan hier natuurlijk op een bijzonder landgoed en op zoek
naar informatie over de brug stuitte ik deze week op allerlei
bijzonder aardige wetenswaardigheden over het Landgoed
Rhijngeest. Feiten en historische weetjes die voor leden van
Vereniging Oud Oegstgeest misschien gesneden koek zijn,
maar voor mij in ieder geval niet. Misschien voor meerderen
van u niet. Vandaar dat ik toch een paar dingen noem.
Ongetwijfeld laat ik nog veel meer weg, maar dat moet u mij
gezien de tijd dan maar niet euvel duiden.
Wist u bijvoorbeeld, en ik doe het niet in volgorde , dat de villa
pas sinds eind jaren 80 in particuliere handen kwam en dat de
villa daarvoor tot Endegeest behoorde? Dat de villa ‘huize
Rhijngeest’ vanaf 1899 tot dan voor de patiënten van
Endegeest was bestemd?
Wist u dat het parkbos van het landgoed zich op een oude
strandwal bevond en dat zich op het landgoed in vroege jaren
altijd moestuinen hebben bevonden?
Ook kwam ik alle bewoners van het landgoed vanaf de eerste
bewoning tegen. Het landhuis, zoals het er nu uitziet, dateert
uit de negentiende eeuw, terwijl de vroegste geschiedenis van
de buitenplaats terug gaat tot 1638. Toen kocht Claas van der
Meer op een openbare veiling ‘een huys met erf en
boomgaard, potinge en planting en uitgezaaide tulpabollen”
voor het ongetwijfeld in die tijd enorme bedrag van 1360
gulden. Waarschijnlijk stond er toen nog een boerderij.
De buitenplaats kent een rijke historie en als u tijd en zin heeft
is het zeker de moeite waard om u te verdiepen in de plek

waarop wij nu staan. Diverse huizen, boerderijen, tuinen,
bollenteelt, stallen, patiënten, allerlei ontwikkelingen door de
eeuwen heen. Ik kan het u aanbevelen.
We slaan een paar eeuwen over. Voor het gemak.
In 1840 werd het Landgoed gekocht door jonkheer Adriaan
Leonard van Heteren Gevers, de broer van Daniel Theodoor
Gevers van Endegeest, die in 1838 eigenaar van Kasteel
Endegeest was geworden.
Een landgoed met een parkbos. Waarschijnlijk is de aanplant
van dit bos op de voormalige strandwal in het midden van de
18e eeuw begonnen, want eerder is er in de stukken alleen
sprake van 2 boomgaarden een moestuin en een laan.
Adriaan Leonard van Heteren Gevers is waarschijnlijk degene
geweest die vanaf 1840 het wandelbos en aan de voorzijde en
noorden van het huis een park met gazons en losse bomen
heeft aangelegd. En ongetwijfeld is ergens na 1840 ook het
zwanenbruggetje geplaatst.. mooi passend in het
landschapspark.
Dames en heren,
Ruim 350 jaar historie van landgoed Rhijngeest is niet niks. Ik
ben er dan ook trots op dat we met elkaar zo zuinig zijn op dit
kleine stukje erfgoed, verscholen in dit bos Een waar sieraad
dat het verdiend te worden opgeknapt en weer voor vele jaren
te worden gekoesterd.
Graag dank ik al degenen die gezorgd hebben voor subsidie van
de Erfgoedtafel Landgoederenzone en het Prins Bernhard
Cultuurfonds. Ook de buurtactie wil ik hier graag vermelden.
Dank u wel.

