Jaaroverzicht 2016 van de Vereniging Oud Oegstgeest
Bestuur en commissies
Het verslagjaar is voor een groot deel overschaduwd door het overlijden op 16 augustus van
onze penningmeester Jan Janssen. In het verenigingstijdschrift “Over Oegstgeest” van
november is een In Memoriam aan hem gewijd.
Aan het eind van de verslagperiode waren de volgende personen in functie:
Bestuur: H.A. (Rianne) Meester-Broertjes (voorzitter), B.M.A. (Bernadette) Fortuyn-van
Lierop (secretaris), A.J. (Han) Noorlander (penningmeester), J.A.M. Beekhuis-Brussee (lid),
M.J. (Michel) van Gent (lid) en C.J.M. (Chris) Wolff (lid en webmaster).
Redactie tijdschrift “Over Oegstgeest”: J.W. (Jan Willem) In ’t Velt.
Afdeling Historie: A.(Onno) Koerten (voorzitter), F.P. (Freek) van Beetz, S.C. (Sylvia) Braat,
M. (Maarten) van Bourgondiën, C.C. (Carla) de Glopper-Zuijderland, J. (José) Niekus,
H.G. (Herman) Oost, M.R.W. (Marijke) Wesseling-Teppema en de redacteur van ons
tijdschrift J.W. (Jan Willem) In ‘t Velt.
Werkgroep Mondelinge Geschiedenis: I.M. (Inge) Harkema-Dun (voorzitter), M.M.C.E.
(Micaela) Lopes de Leao Laguna, J. (José) Niekus, D. (Dineke) Peddemors-Houdé,
J.J. (Jacques) Thorn en M.R.W. (Marijke) Wesseling-Teppema.
Afdeling Archeologie: H.H. (Henk) Hegeman.
Ledenadministratie: H. (Harm) Messchendorp
Beheer van het VOO archief en de objectencollectie: A. (Onno) Koerten.
ICT-commissie en webmasters: A. ( Onno) Koerten, F.J.A. ( Fred) Geiger en C.J.M. (Chris)
Wolff.
VOO-commissie “Erfgoed op de kaart”: H.A. (Rianne) Meester-Broertjes, S.C. (Sylvia)
Braat, M.C. (Michel) van Gent, A. (Onno) Koerten en C.J.M. (Chris) Wolff
Kascommissie: M. (Marja) den Hond-Brouwer en A. (Anton) den Held.
Mutaties
Na het hierboven al genoemde overlijden van Jan Janssen is het penningmeesterschap tijdelijk
waargenomen door bestuurslid Chris Wolff en in een bijzondere algemene ledenvergadering op
3 november is Han Noorlander tot penningmeester benoemd. In november heeft Sylvia Braat
het voorzitterschap van de Afdeling Historie overgedragen aan Onno Koerten. Sylvia heeft
deze functie maar liefst negen jaar enthousiast vervuld. Zij blijft lid van de Afdeling Historie.
De hoofdredacteur van ons tijdschrift Freek van Beetz heeft ook in november afscheid
genomen van de redactie. Hij blijft wel lid van de Afdeling Historie. Jan Willem In ’t Velt heeft
de functie van hoofdredacteur overgenomen. Door het vertrek van Freek van Beetz is er nu
een vacature in de redactie. Het is helaas nog niet gelukt die te vullen. De ledenadministratie
was vroeger in handen van de secretaris. Het bestuur heeft gemeend dat deze administratie
beter onafhankelijk gemaakt kon worden van statutair verplichte bestuurswisselingen en is blij
de heer Harm Messchendorp bereid gevonden te hebben deze nieuwe functie te willen
bekleden. Hij is te bereiken via ledenadministratie@oudoegstgeest.nl. Het project jonge foto’s
werd geleid door Ed Patijn. Het heeft veel foto’s opgeleverd, maar Ed heeft besloten dat het
een te tijdrovende bezigheid voor hem was en heeft de leiding van het project aan het bestuur
terug gegeven. De foto’s zijn overgedragen aan onze conservator/archivaris.
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Ledental
Onder Jan Janssen was het proces al in gang gezet om een beter beeld te krijgen van niet of
slecht betalende leden. Deze actie is in het verslagjaar voortgezet en heeft ertoe geleid dat de
ledenlijst in het tweede deel van het jaar is opgeschoond. Aan het eind van het jaar telde de
vereniging xxx leden. Er waren xxx nieuwe leden en xx leden die afgevallen zijn, hetzij door
opzeggen, overlijden of intrekking van het lidmaatschap wegens wanbetaling. Van xxx leden is
het e-mailadres bij het bestuur bekend. Het bestuur streeft ernaar alle leden per e-mail te
kunnen bereiken. Dat zal echter niet lukken, want van xx leden weten we dat zij geen emailadres hebben of geen e-mails willen ontvangen. De resterende xx leden hebben we nog
niet weten te bereiken. NB XX in te vullen door Harm
Schenkingen en legaten
De heer Den Haan heeft een digitale kopie van zijn fotoverzameling aan de vereniging
geschonken. In totaal gaat het om een kleine twee duizend foto’s uit verleden en heden.
Verder heeft de vereniging 300 euro ontvangen uit het Shell Vijwilligersfonds.
Afdeling Historie
De Afdeling Historie is in 2016 drie maal bijeen geweest. Tussendoor is er vaak e-mail contact
geweest. Namens de werkgroep hebben Onno Koerten en Sylvia Braat meegewerkt aan het in
kaart brengen van het Oegstgeester erfgoed (zie hierna). Marijke Wesseling, Freek van Beetz,
Janny Beekhuis en Sylvia Braat hebben meegewerkt aan de HVOL wandeling op 10 april (zie
hierna). Diverse leden van de afdeling hebben bijdragen aan het tijdschrift geleverd.
Bij de werkgroep Mondelinge Geschiedenis hebben zich meerdere personen aangemeld die
graag geïnterviewd willen worden. Momenteel zijn er meer interviews gedaan dan er in het
tijdschrift geplaatst kunnen worden. Inge Harkema en Sylvia Braat hebben in december de
heer Kramers geïnterviewd n.a.v. zijn oorlogsdagboek en verzetswerk tussen 1944 en 1945, in
de hoop hierover een artikel te kunnen maken voor het tijdschrift van mei 2017.
Tijdschrift, nieuwsbrieven en website
De reguliere uitgaven van “Over Oegstgeest” zijn in 2016 zoals gebruikelijk verschenen in mei
en november, met 32 en respectievelijk 24 pagina’s. De mutaties die in de redactie hebben
plaatsgevonden zijn hierboven al gerapporteerd.
In het verslagjaar zijn er drie nieuwsbrieven verstuurd: nrs. 62 t/m 64, die respectievelijk
verschenen zijn in maart, augustus en oktober. De brieven zijn als e-mail verzonden naar de
leden van wie bij het bestuur het e-mailadres bekend is. Ook zijn ze op de website van de
vereniging geplaatst onder de tab archief/nieuwsbrieven.
De website is dit jaar 46100 maal bezocht, tegen 30595 vorig jaar. Vergelijking met
voorgaande jaren is niet betrouwbaar mogelijk omdat de provider kennelijk op een andere
manier is gaan tellen. Interessant is te weten dat van die bezoeken er 32% uit Nederland
kwam, 21% uit de rest van Europa, 35% uit de USA en 12% uit de rest van de wereld.
Erfgoed op de kaart
Alle gemeenten in Nederland moeten dit jaar in een Erfgoed nota beschrijven wat zij als hun
erfgoed beschouwen en hoe het beleid voor behoud ervan wordt vorm gegeven. Vooruitlopend
op deze gemeentelijke taak heeft het bestuur van de VOO zijn eigen krachten gebundeld en
een kleine werkgroep gevormd die het erfgoed in Oegstgeest in kaart heeft gebracht. Zowel
letterlijk als figuurlijk. De werkgroep heeft de rijksmonumenten (43), gemeentelijke
monumenten (50) en overig erfgoed (34) geïnventariseerd Op de VOO website is een kaart
van Oegstgeest gebouwd waarin al deze 127 objecten zijn weergegeven. Door het betreffende
symbooltje aan te klikken wordt een afbeelding van het object getoond met een korte
omschrijving daarbij. Voor een groot deel volgt deze verzameling de Paarse Nota uit 1987,
maar er zijn ook significante verschillen. In het jaar 2017 zal het VOO-erfgoed project
feestelijk aan de wereld worden gepresenteerd.
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Archief
De herindeling van het verenigingsarchief en de documentatiecollectie is afgerond. De
documenten zijn systematisch in archiefdozen geborgen in afgesloten kasten in de
bibliotheek. Het boek Oegstgeest in bange dagen is zo vaak uitgeleend, dat de bibliotheek
verzocht om een ander exemplaar. Een oproep daartoe via de eigen website en de
Oegstgeester Courant heeft meerdere exemplaren in staat van nieuw opgeleverd en die zijn
aan de bibliotheek ter beschikking gesteld
In 2016 werd een tiental kleine voorwerpen ontvangen van leden. De voorwerpen worden
op de website van de vereniging getoond. In een vitrine in de bibliotheek worden wisselend
voorwerpen getoond, die aansluiten bij een artikel dat in het verenigingsblad verschijnt. In
2016 ging het om “Rondritten Bejaarden” en “Veldwachters in Oegstgeest”.
Fotoarchief
De VOO-fotoverzameling is sinds 2008 in beheer gegeven aan de gemeente en
gedigitaliseerd opgenomen in het digitaal fotoarchief van de Gemeente Oegstgeest:
Het Digitaal Fotoarchief werd in het afgelopen jaar 2376 maal bezocht door 1669
verschillende bezoekers. Er werden 37.781 pagina’s bekeken, gemiddeld ruim 15 pagina’s
per bezoek. Op 31 december bevatte het fotoarchief 7413 foto’s.
Erfgoedhuis Zuid-Holland
In onze provincie is het Erfgoedhuis, gevestigd in Delft, actief met het ondersteunen van
organisaties die zich richten op het beschermen van het cultureel erfgoed en het beheren van
oudheidkundige musea. Zij organiseren daarvoor studiemiddagen. In 2016 heeft Rianne Meest
er meegedaan aan de studiemiddag over ‘erfgoed en handhaving’, met aandacht voor
ruimtelijke ordening en bescherming van monumenten
Gebeurtenissen door het jaar
5 april en 4 oktober: Avond voor nieuwe inwoners van Oegstgeest
Regelmatig organiseert de gemeente avonden voor nieuwe inwoners en de VOO is daar
vertegenwoordigd om de vereniging onder de aandacht te brengen en nieuwe leden te werven.
10 april Wandeling voor leden van de Historische Vereniging Oud Leiden (HVOL)
Op verzoek van de HVOL heeft de VOO een wandeling georganiseerd door het oude
Oegstgeest. De wandeling, vormgegeven door Sylvia Braat en Janny Beekhuis, begon in het
Dorpscentrum met een lezing door Carla de Glopper en eindigde in kasteel Oud Poelgeest. Een
zestigtal Leidenaren waren bij ons te gast. De vijf uur die hun bezoek duurde waren bij lange
na niet voldoende om al het moois van ons dorp aan hen te laten zien.
13 april Excursie naar de Leidse Sterrewacht
Op een mooie heldere avond waren 32 geïnteresseerde leden van de VOO te gast bij de Leidse
Sterrewacht. Het programma omvatte een lezing over de sterren en een rondleiding door het
in 2011 gerestaureerde gebouw met daarin opgenomen een bezoek aan de vier grote oude
telescopen. De weergoden waren ons goed gezind waardoor het mogelijk was met eigen ogen
door een grote kijker details van de maan en Jupiter met zijn maantjes te bewonderen.
20 april: Algemene Ledenvergadering en lezing Cor Smit over kinderarbeid
De jaarvergadering werd gehouden in het Dorpscentrum. Na de vergadering was het woord
aan de Leidse historicus Cor Smit die een lezing hield over “Kinderarbeid tussen 1800 en
1914”. Ook in Oegstgeest was kinderarbeid in die tijd heel normaal, onder andere in de
bollenteelt, maar berucht waren de steenfabrieken, in Oegstgeest gelegen aan de Rijn op het
gebied dat nu tot Leiden behoort. Ook waren er veel Oegstgeester meisjes die op jonge leeftijd
vele uren in de huishouding werkten.
27 april: Koningsdag
Sinds enige jaren staat de VOO met een kraam bij het gemeentehuis tijdens de aubade op
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Koningsdag. Hiermee is de VOO-kraam op de vrijmarkt van 5 mei komen te vervallen. We
bereiken nu meer Oegstgeestenaren.
30 juni: Onthulling VOO-prijsbordjes op de Vijverhof
Ongeveer een jaar geleden heeft de Vereniging Oud Oegstgeest de VOO-prijs 2015 uitgereikt
aan SEDOS Vastgoedontwikkeling en Beleggingen voor de zeer geslaagde renovatie van de
“aanleun”-woningen van Hofwijk, de zogeheten “Witte Huisjes”, officieel genaamd Vijverhof.
Huizen of projecten die een VOO-prijs ontvangen, krijgen daarna ook een plaquette om op een
goedzichtbare plaats aan de gevel te bevestigen. Op 30 juni is dat gebeurd bij de Vijverhof.
22 augustus Convenant Domein Kunst en Cultuur getekend
In 2016 is er door alle instanties die in Oegstgeest met Kunst en Cultuur bezig zijn gewerkt
aan de oprichting van het Domein Kunst en Cultuur. Het convenant hiervoor is op 22 augustus
getekend, ook door de VOO. Voor onze vereniging is Marlies Merkestein lid van het
domeinoverleg.
24 augustus: Lezing door Onno Blom over “Jan Wolkers, een icoon van Oegstgeest”.
Als inleiding op het Open Monumenten & Osger Weekend heeft de VOO een lezing
georganiseerd in het kader van het landelijk thema “Iconen en Symbolen”. Onno Blom is de
officiële biograaf van Wolkers en was als geen ander in staat om de wereld van Wolkers in
Oegstgeest tot leven te wekken. De lezing was in de raadszaal van het gemeentehuis. Na
afloop werd het programma van het OM & OW aan burgemeester Jaensch en wethouder
Roeffen aangeboden.
10 en 11 september: Open Monumenten en Osger weekend
Het landelijk Open Monumenten thema was: “Iconen en Symbolen”. De VOO en Osger hadden
samen voor Oegstgeest Sint Willibrord en Jan Wolkers als iconen aangewezen en een
aantrekkelijk programma rond deze iconen gemaakt. In dat programma kregen ook het
plaatselijk groen en een aantal monumentale panden extra aandacht.
3 november: Lezing door Frits van Ooststroom: Buren in beeld”
Al vele jaren verzamelt oud Oegstgeestenaar Frits van Ooststroom kaarten, schilderijen,
prenten en foto’s van de plaatsen rondom Oegstgeest. Een kleine duizend heeft hij er al. Op
donderdag 3 november liet hij voor een enthousiast publiek, voornamelijk leden van de
Vereniging Oud Oegstgeest, een keuze uit zijn verzameling zien. Voor de lezing was er een
korte VOO-ledenvergadering waarin Han Noorlander tot nieuwe penningmeester van de
vereniging is benoemd.
11 november: Herdenking bij de oorlogsgraven bij het Groene Kerkje en overweging
uitgesproken door Sylvia Braat
Als elk jaar werden deze dag de geallieerde vliegers die bij het Groene Kerkje begraven liggen
herdacht. De overweging werd dit jaar uitgesproken door ons prominente lid Sylvia Braat.
Periodiek overleg met het gemeentebestuur
Het bestuur van VOO overlegde op 14 januari met de wethouders Roeffen (monumentenzorg)
en Tönjann (ruimtelijke ordening). Er is gesproken over de komende Erfgoednota en de te
wijzigen erfgoedverordening. Ook is gesproken over de Kwaakbrug, een monument. Deze burg
is gerepareerd en voor fietsen toegankelijk. Er is misschien een mogelijkheid om de
Kwaakbrug in de toekomst weer in oude luister te herstellen.
Op het vlak van de ruimtelijke ordening kwamen het bestemmingsplan voor de
Duivenvoordestraat (ASC-terrein) ter sprake. En ook dat voor de Haarlemmerstraatweg,
waarvan het voormalige MEOB-terrein onderdeel is. De VOO heeft op beide plannen een
reactie gegeven. Ons voorstel de MEOB poort te behouden vond geen instemming. Onze
gedachten over het ASC-terrein zijn deels overgenomen.
Omdat de vorderingen t.a.v. de Erfgoednota voor de VOO onzichtbaar bleven is er op 23
september ambtelijk overleg geweest. Eind 2016 is er nog geen concept van de verordening
ter inzage gelegd.
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