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Jaaroverzicht 2017 

van de Vereniging Oud Oegstgeest 

 

De vereniging bestond dit jaar 30 jaar. Het lustrum is met allerlei initiatieven en 

speciale activiteiten gevierd, zoals in dit verslag te lezen is. 

Bestuur en commissies 

Aan het eind van de verslagperiode waren de volgende personen in functie: 

Bestuur: H.A. (Rianne) Meester-Broertjes (voorzitter), B. (Birgitta) van der Touw (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. 

Commissie 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, S.C. (Sylvia) Braat. 

Werkgroep Archeologie: H.H. (Henk) Hegeman. 

Ledenadministratie: H. (Harm) Messchendorp. 

Beheer van het VOO archief en de VOO 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.J. (Michel) van Gent, A. (Onno) Koerten en C.J.M. (Chris) Wolff. 

Kascommissie: M. (Marja) den Hond-Brouwer en P. (Peter) Sigmond. 

Mutaties 

Na vele jaren voorzitter te zijn geweest van de Commissie Historie heeft Sylvia Braat de leiding 

van de afdeling overgedragen aan Onno Koerten. (Zie ook de ALV van 22 maart hieronder). De 

voorzitter van de Commissie Historie is altijd bij de bestuursvergaderingen en Onno Koerten 

heeft deze gewoonte voortgezet. Een verandering is dat het bestuur hem ook uitgenodigd 

heeft om tot het bestuur toe te treden. Hij zal voorgedragen worden om in de volgende 

jaarvergadering (2018) verkozen te worden tot zevende bestuurslid.  

Peter Sigmond neemt de plaats in van Anton den Held als lid van de Kascommissie. 

Ledental 

Aan het begin van het verslagjaar telde de vereniging 639 leden, inclusief ereleden. Aan het 

einde van 2017 waren het er 650. Ook hadden zich al 5 nieuwe leden gemeld voor het nieuwe 

jaar, zodat 2018 begonnen is met 655 leden, inclusief ereleden. Een toename van netto 16 

leden. De netto toename is het resultaat van 46 nieuwe aanmeldingen en 30 opzeggingen. De 

nieuwe aanmeldingen zijn duidelijk gerelateerd aan speciale ledenwerfacties van dit jaar zoals 

daar zijn de “zangboek” uitvoering, de distributie van ons tijdschrift met artikelen over 100 

jaar Zendingshuis en 100 jaar LOHC onder niet-leden behorend tot deze doelgroepen. 

Van de genoemde 655 leden zijn er 609 van wie het bestuur een e-mailadres heeft. Van de 

resterende 46 hebben er 28 expliciet laten weten niet met e-mail te (willen) werken. Dan zijn 

er nog 18 over van wie wij het niet weten. 
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Schenkingen en legaten 

Veel leden betalen een groter bedrag dan de verplichte contributie. De vereniging heeft dit jaar 

geen legaten ontvangen. In december heeft het bestuur de ANBI status (Algemeen Nut 

Beogende Instelling) aangevraagd, die wellicht in 2018 wordt verleend. 

Commissie Historie 

De Commissie Historie is in 2017 driemaal bijeen geweest om o.a. afspraken te maken over de 

bijdragen aan het tijdschrift Over Oegstgeest. Het najaarsnummer kwam een maand eerder uit 

in verband met de actualiteit van artikelen over het 100-jarig bestaan van LOHC en van het 

Zendingshuis. De redactie heeft de richtlijnen voor auteurs geactualiseerd. 

De werkgroep Mondelinge Geschiedenis beschikt over een aanzienlijke lijst van personen die in 

aanmerking komen om geïnterviewd te worden. Er worden meer interviews afgenomen dan nu 

in het tijdschrift geplaatst worden. Alle opnamen van de interviews worden digitaal in het 

archief bewaard, samen met de uitwerking (beperkte transcriptie) en bijbehorende 

correspondentie. Ook de digitale opnamen van de interviews die in het verleden door de heren 

De Groot sr. en jr. zijn afgenomen zullen in het archief van de VOO worden gedocumenteerd. 

Media, tijdschrift, nieuwsbrieven en website 

Dit jaar heeft het bestuur bij wijze van experiment een Facebook-pagina van de VOO 

geopend. Het doel is om hiermee een ander, vooral jonger deel van de Oegstgeester bevolking 

te bereiken. De pagina wordt onderhouden door Onno Koerten. Het is nog niet mogelijk om te 

zeggen of de facebook-pagina aan de verwachtingen voldoet. 

De reguliere uitgaven van Over Oegstgeest zijn in 2017 verschenen in mei en oktober met 

respectievelijk 28 en 32 pagina’s.  

In het verslagjaar zijn er drie nieuwsbrieven verstuurd: nrs. 65 t/m 67, die respectievelijk 

verschenen zijn in mei, augustus en oktober. De brieven zijn als e-mail verzonden naar de 

leden van wie bij het bestuur het e-mailadres bekend is en per post aan de anderen. Ook zijn 

ze op de website van de vereniging geplaatst onder de tab archief/nieuwsbrieven. 

De website is dit jaar 49373 maal bezocht, tegen 46100 vorig jaar. Dat is een toename van 

zeven procent. Per dag zijn er dus gemiddeld 135 bezoeken. 

Erfgoed op de kaart 

In het jaar 2017 is het VOO-erfgoedproject tijdens de ALV van 22 maart feestelijk aan de 

wereld gepresenteerd. De digitale kaart is door wethouder Roeffen in ontvangst genomen. 

Alle gemeenten in Nederland moeten in een erfgoednota beschrijven wat zij als hun erfgoed 

beschouwen en hoe het beleid voor behoud ervan wordt vormgegeven. Vele gemeenten 

hebben dit al gedaan; Oegstgeest loopt achter. Vooruitlopend op deze gemeentelijke taak 

heeft het bestuur van de VOO zijn eigen krachten gebundeld en een werkgroep gevormd die 

het erfgoed in Oegstgeest in kaart heeft gebracht. Zowel letterlijk als figuurlijk. De werkgroep 

heeft de rijksmonumenten (44), gemeentelijke monumenten (58) en overig erfgoed (38) 

geïnventariseerd en gedocumenteerd. Op de VOO-website onder het tabje Erfgoed is een 

kaart van Oegstgeest opgenomen waarin al deze 140 objecten zijn weergegeven. Door het 

betreffende symbooltje aan te klikken wordt een afbeelding van het object getoond met een 

korte omschrijving daarbij. De verzameling volgt de lijst van rijks- en gemeentelijke 

monumenten, en een aantal panden dat ook in de Paarse Nota uit 1987 is opgenomen. Er zijn 

ook significante verschillen, zoals het in kaart brengen van historische wegen en waterlopen.  

Archief 

Rond de jaarwisseling 2016/2017 zijn in de bibliotheek oude exemplaren van Over Oegstgeest 

gratis ter beschikking gesteld aan geïnteresseerden. Daarvoor was grote belangstelling. 

In 2017 zijn enkele kleine voorwerpen ontvangen van leden. Die voorwerpen worden op de 
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website van de vereniging in beeld gebracht. In een vitrine in de bibliotheek zijn gedurende 

het jaar voorwerpen getoond die aansloten bij de dertigste verjaardag van de VOO en bij de 

herdenking van de tiende sterfdag van Jan Wolkers. 

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 

trok steeds veel bezoekers. Sinds het op een minder prominente plaats op de gemeentelijke 

website staat, is het bezoekersaantal echter flink teruggelopen. In de maanden dat het Digitaal 

Fotoarchief wel extra aandacht kreeg op de website en via Facebook, nam het bezoekersaantal 

significant toe. Het aantal bekeken pagina’s nam ook flink toe. 

In 2017 werd het Digitaal Fotoarchief 1797 maal bezocht door 1187 verschillende bezoekers. 

Er werden in totaal 43.769 pagina’s bekeken (gemiddeld ruim 24 pagina’s per bezoek).  

Op 31 december 2017 waren 7.460 foto’s via het Digitaal Fotoarchief te raadplegen. 

Gebeurtenissen door het jaar 

22 maart: ALV, Sylvia Braat Erelid en lezing Onno Koerten 

Tijdens de algemene ledenvergadering van de 30-jarige VOO is Sylvia Braat onder groot 

applaus benoemd tot erelid van onze Vereniging. Zij is het vijfde erelid, nu samen met Jan de 

Soeten, Pieter Hellinga, Bert Driessen en Margriet Lugt. 

Na de ALV hield Onno Koerten een lezing over de Postritweg. De Postritweg is de oude 

hoofdweg die liep van Den Haag via Haarlem naar Amsterdam. Hij kwam bij het Haagse 

Schouw Oegstgeest binnen en verliet het dorp bij de Postbrug bij Sassenheim.  

11 april en 31 oktober: Avond voor nieuwe inwoners van Oegstgeest 

Regelmatig organiseert de gemeente avonden voor nieuwe inwoners in het gemeentehuis en 

de VOO is daar vertegenwoordigd om zich onder de aandacht te brengen en leden te werven. 

27 april: Koningsdag 

Sinds enige jaren staat de VOO met een kraam bij het gemeentehuis tijdens de aubade op 

Koningsdag. We bereiken hier veel Oegstgeestenaren en er worden nieuwe leden geworven.  

13 mei: heropening Drakenbrug 

De wandelbrug in het Bos van Rhijngeest, dat in bezit is van het Zuid-Hollands Landschap, is 

na jaren van verval door de eigenaar gerestaureerd. Om het belang van deze restauratie voor 

het behoud van het cultuurgoed in Oegstgeest te benadrukken is het VOO-bestuur bij deze 

feestelijke opening aanwezig geweest. 

28 mei: excursie Geveltekens Leiden 

Deze wandeling voor VOO-leden kwam tot stand in samenwerking tussen de VOO en de 

Geveltekencommissie van de Historische Vereniging Oud Leiden (HVOL). Deze commissie heeft 

inmiddels zo’n kleine achthonderd geveltekens in Leiden in kaart gebracht. Negentien VOO-

leden hadden zich aangemeld. De excursie begon bij het Koetshuis onderaan de Burcht. 

23 augustus: VOO-lezing door André van Noort 

In een bomvolle raadszaal is op deze dag het programma voor het Open Monumenten en 

Osger Weekend openbaar gemaakt. Het thema van het weekend was “Boeren, Burgers en 

Buitenlui”. Daarna was het woord aan André van Noort voor een lezing over “Boeren en 

Boerderijen, met accent op Warmond en Oegstgeest”. 

9 en 10 september: Open Monumenten & Osger Weekend 

Zoals gebruikelijk heeft de VOO samen met de Stichting Osger Support het Open Monumenten 

& Osger Weekend georganiseerd. Om het thema “Boeren, Burgers en Buitenlui” te accentueren 

was er dit jaar een fietstocht georganiseerd die de deelnemers leidde langs diverse nog 

bestaande boerderijen in Oegstgeest.  
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7 oktober: Oudste boek van Oegstgeest en lustrumviering 

Het 30-jarig bestaan van de Vereniging is zaterdag 7 oktober gevierd met een zeer goed 

bezochte zanguitvoering in het Groene Kerkje door de Schola Gregoriana uit Noordwijk o.l.v. 

Rens Tienstra. De uitgevoerde gezangen waren door Tienstra gekozen uit een zangboek uit 

1562, gemaakt voor en in opdracht van de kerk van Oegstgeest. Het boek bevat op perkament 

geschreven en getekende gregoriaanse gezangen en heeft dienstgedaan tot circa 1574 toen de 

kerk bij het beleg van Leiden is verwoest. Nadien is er misschien nooit meer gregoriaans in het 

Groene Kerkje gezongen. Dit boek is onlangs door Freek Lugt gevonden in de Leidse 

universiteitsbibliotheek. Naar aanleiding van de vondst van het zangboek hebben Lugt en 

Tienstra een boekje geschreven getiteld Het oudste boek van Oegstgeest. Het boekje kon door 

de VOO worden uitgegeven dankzij geldelijke bijdragen van het Cultuurfonds Oegstgeest en 

het Fonds 1818. Alle leden van de VOO hebben bij wijze van lustrumgeschenk een exemplaar 

van deze uitgave ontvangen. 

Er is een geluidsopname gemaakt van de bijeenkomst (toespraken, muziek en toelichting 

daarop). Deze is als mp3 file van 11 MB te downloaden van onze website. 

16 november: VOO prijs Drakenzaal en lezing Carla de Glopper 

De VOO-prijs 2017 is toegekend aan de Stichting Erfgoed Oud-Poelgeest en aan architect Flip 

Robers voor de prachtige restauratie van de Drakenzaal in Kasteel Oud-Poelgeest. Bij de prijs 

hoort een oorkonde, die is opgehangen in de hal van kasteel Oud-Poelgeest naast de deur die 

leidt naar de Drakenzaal. Carla de Glopper hield vervolgens een lezing over de Oranje-

vereniging in Oegstgeest met als titel ‘Oegstgeest met de O van Oranje’. 

18 november: VOO-vrijwilligersborrel 

Het bestuur is zeer blij met de inspanningen die zoveel leden zich voor de VOO getroosten. Om 

hen te bedanken heeft het bestuur alle vrijwilligers uitgenodigd voor een gezellig samenzijn.  

Overleg met het gemeentebestuur 

Op gezette tijden heeft het bestuur contact gehad met de gemeente. Dat betrof in 2017 

overleg met wethouders Roeffen en Tönjann en met enkele ambtenaren. Naast overleg in het 

gemeentehuis is er ook gebruik gemaakt van schriftelijke communicatie. 

De VOO heeft op 10 april met wethouder Roeffen gesproken over cultureel erfgoed, toegespitst 

op de komende Erfgoedverordening en de Erfgoednota. Op 14 april is de VOO-reactie op de 

concept-Erfgoedverordening aan het college van B&W aangeboden, waarna de VOO op 14 

september heeft ingesproken bij de Commissie Ruimte die de Erfgoedverordening behandelde. 

De Erfgoedverordening is in 2017 vastgesteld. Op 29 november was er – samen met andere 

belanghebbenden - overleg met gemeente-ambtenaren ter voorbereiding van de Erfgoednota. 

In september 2017 heeft de VOO samen met de Adviescommissie Groen en Natuur en andere 

betrokkenen haar ‘Visie op landgoed en kasteel Endegeest vanuit Cultuurhistorie en Natuur’ 

opgesteld. Ofschoon er kort daarna hierover een kort overleg was met de beide wethouders 

heeft de VOO sindsdien niets van de gemeente vernomen. De beoogde ontwikkelingen van 

Endegeest, in samenhang met de grote betekenis van dit landgoed voor ons dorp vereisen 

volgens de VOO een veel intensiever overleg tussen alle direct betrokkenen. 

De VOO is aanwezig geweest bij twee inspraakavonden over de ontwikkelingen van Overgeest 

en is door de betrokken ambtenaar gevraagd naar het oordeel hierover. Voor dat gebied wordt 

een Gebiedsvisie voorbereid, waarop de VOO zal reageren. 

Op 27 november heeft de VOO haar zienswijze op het Voorontwerp bestemmingsplan Oranje 

Nassau uitgebracht. 

In het najaar van 2017 hebben enkele bestuursleden overleg gevoerd met vier van de zes 

politieke partijen in ons dorp, om na te gaan of en op welke wijze in de concept-

verkiezingsprogramma’s aandacht aan cultureel erfgoed is besteed. Deze gesprekken zijn van 

beide kanten als zeer stimulerend ervaren. 


