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28 januari
Heidag bestuur
Op 28 januari zijn het bestuur, de voorzitter Afdeling Historie en de eindredacteur van ons
tijdschrift bijeen gekomen voor een tweede heisessie op kasteel Oud-Poelgeest met als doel
de lijnen naar de toekomst van de Vereniging nader uit te werken en te concretiseren.
Onder leiding van Agaath Sluijter van Rijnconsult is er gediscussieerd over het toekomstig
beleid en bestuur.
9 februari
Lezingen van Gerard Wuisman en Wendelien Tönjann
In de Openbare bibliotheek werden onder grote belangstelling van meer dan 70 aanwezigen, de zaal was letterlijk veel te klein, twee interessante lezingen gehouden.
Van Binnenhof tot Curium door Gerard Wuisman, voorzitter van de gemeentelijke
monumentencommissie
In zijn voordracht ging hij in op het landelijk monumentenbeleid zoals dat eind 19e eeuw
ontstond en aansluitend op het ontstaan van het monumentenbeleid in ons dorp Oegstgeest in het begin van de jaren ’80. In die periode is de Monumentencommissie door de
gemeente ingesteld en sindsdien zijn vele adviezen door de commissie uitgebracht. Aan de
hand van voorbeelden liet Gerard Wuisman de aanwezigen in de keuken van de monumentencommissie kijken, waarbij twee belangrijke zaken werden belicht: welke afwegingen maakt de commissie bij zijn adviezen en tot welke gelukkige en minder gelukkige
resultaten heeft dit in de afgelopen jaren geleid?
Ruimtelijke ordening en (aan)bouwen in Oegstgeest door Wendelien Tönjann, wethouder Ruimtelijke
Ordening, Bouwen en Wonen en Volkshuisvesting
Eind 2011 is de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) in werking getreden.
Doel van de wet is snellere en vereenvoudigde vergunningverlening en betere dienstverlening aan de burger op het terrein van bouwen, ruimte en milieu. Wethouder Wendelien
Tönjann was bereid gevonden deze avond in te gaan op de implicaties die deze wet heeft
voor Welstand en Ruimtelijke ordening binnen onze gemeente. Wat betekent de wet voor
ons als bewoners en vooral voor het Beschermd Dorpsgezicht en de rijks- en gemeentelijke
monumenten in de toekomst?
Na de voordrachten was er ruime gelegenheid voor een, af en toe stevige, discussie onder
leiding van Peter Sigmond.
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28 maart
Algemene Ledenvergadering in het teken van het 25-jarig bestaan van de VOO
Overhandiging jubileumnummer tijdschrift
Tijdens de Algemene Ledenvergadering is de viering van het 25-jarig jubileum van de vereniging luister bijgezet door de overhandiging van een speciale jubileumeditie voor alle
inwoners van Oegstgeest van het eerste exemplaar van deze uitgave van ‘Over Oegstgeest’
aan burgemeester Els Timmers-van Klink. Dit tijdschrift is huis-aan-huis verspreid in heel
Oegstgeest, de Raadsherenbuurt en de Vogelwijk in Leiden. Deze twee wijken maakten in
de vorige eeuw nog deel uit van de gemeente
Oegstgeest.
Naar aanleiding van dit initiatief hebben het
bestuur en de hoofdredacteur tientallen hartverwarmende reacties en felicitaties ontvangen. Ook zijn nieuwe leden door de vereniging verwelkomd.
Lezing Marita Mathijssen
In aansluiting op de algemene ledenvergadering hield Marita Mathijsen, emeritus hoogleraar Nederlandse taal- en letterkunde aan de universiteit van Amsterdam een voordracht.
De titel was: ‘Voetsporen van het verleden’. Zij zette zich scherp af tegen de verloedering
van de woon- en leefomgeving: de uniformiteit van de winkelstraten als gevolg van de
winkelketens, de teloorgang van de spoorwegstations die veranderen in fast food-straten
en de versnippering van het groen. De overigens vaak wel geslaagde pogingen om hier paal
en perk aan te stellen, zoals het Stokstraatkwartier in Maastricht en het Bergkwartier in
Deventer waren in haar ogen onvoldoende en kwalificeerde ze als ‘schaamlapjes’.
Het probleem, zo stelde zij, is dat het in Nederland ontbreekt aan een breed gedragen
gevoel voor esthetische kwaliteit en respect voor het verleden. En wij kunnen niet zonder
het verleden, dragen het zelfs zelf in onze eigen genen mee en zouden veel zorgvuldiger
moeten omgaan met wat onze voorouders tot
stand hebben gebracht. Het beeld ‘De Verhalenverteller’ aan de Lange Voort, waar een
mens zijn oor te luisteren legt bij het verleden dat de aarde in zich draagt, vond zij in
dat opzicht een ontroerend mooi symbool.
In de discussie werden de nodige kritische
vragen gesteld over de cultuurpessimistische
insteek van het betoog die de meeste toehoor4

ders niet deelden. Maar in de conclusie dat burgers en overheden veel meer op esthetische
kwaliteit moeten letten en gebruik moeten maken van de mogelijkheden die het verleden
biedt om de kwaliteit van de woon- en leefomgeving te behouden, konden de meesten zich
vinden.
14 april
Borrel actieve leden
Voor de actieve leden – de afdeling historie;
de redacteur, vormgever en schrijvers van ons
prachtige tijdschrift; leden van de gemeentelijke monumentencommissie; actieve vrijwilligers bij het digitaal fotoarchief, het archief
en de rondzendmappen; de vrijwilligers die
actief zijn bij de Open Monumentendag en
bij de 5 meikraam en de (oud) bestuursleden
van de Vereniging – was er de jaarlijkse bijeenkomst waarbij we zeer gastvrij zijn ontvangen ten huize van de heer en mevrouw
Wurfbain. Het is een goede gelegenheid om allen die binnen onze vereniging actief zijn
jaarlijks in een gezellige sfeer te bedanken voor hun inzet en betrokkenheid.
Mei
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5 mei
Jaarmarkt in de De Kempenaerstraat
Tijdens de jaarmarkt in de De Kempenaerstraat heeft de Vereniging op 5 mei weer de
beschikking gehad over een kraam. Vrijwilligers hebben de hele dag geholpen om de
kraam te bemannen, waarbij informatie is gegeven over de doelstellingen en activiteiten
van de Vereniging. Ook zijn er diverse publicaties verkocht.
16 juni
Excursie Archeologiehuis
In het kader van de lustrumactiviteiten van 25 jaar Vereniging Oud Oegstgeest heeft de
vereniging voor haar leden op zaterdag 16 juni 2012 een excursie naar het Archeologiehuis
in Alphen aan de Rijn georganiseerd. De belangstelling was groot: het maximum van 60
leden had zich vooraf ingeschreven. En de geheel gevulde bus vertrok richting Archeon. Na
een korte wandeling door een deel van het Archeon werden de deelnemers ontvangen in
het fraai gereconstrueerde voormalig klooster van de Minderbroeders uit Dordrecht, waar
gezellige tafels klaarstonden met koffie, thee en heerlijke taart.
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De directeur van het Archeon, de heer Jack Veldman, verwelkomde ons hartelijk en gaf uitleg over het klooster. Daarna ging het richting het Archeologiehuis, begeleid door een
charmante ‘Romeinse dame’ die ons als gids was toegewezen. We werden opgewacht door
prof. Leendert Louwe Kooijmans, voormalig conservator prehistorie aan het Rijksmuseum
van Oudheden te Leiden. Eerst keken we naar een korte filmimpressie over de ontwikkeling van de kust en het landschap in de loop der eeuwen, en hoe de eerste bewoners zich
gehandhaafd moeten hebben in de heel kleinschalige nederzettingen op de uitlopers van
strandwallen langs de kust tussen Schipluiden en Noordwijk. Vervolgens vertelde prof.
Louwe Kooijmans heel boeiend over opgravingen en archeologische vondsten uit onze
kuststreek. Tenslotte was er gelegenheid om uitgebreid rond te kijken in het vernieuwde
Archeologiehuis. Er is daar een selectie van vondsten opgesteld, waarvan de gruwelijke
vondst van de vermoorde groep mensen – gevonden in Wassenaar – zeker tot de verbeelding sprak. Na een goede terugreis konden wij terugkijken op een geslaagde excursie die
goed aansloot bij de huidige ontwikkelingen op archeologisch gebied in Oegstgeest.
6 september
Lezing door Carla Teune: Herman Boerhaave, een Monument van een Vent!
Op donderdag 6 september 2012 organiseerde de Vereniging Oud Oegstgeest een lezing die
vooraf ging aan de Open Monumenten Dagen 2012 met als thema ‘Groen van Toen’.
De lezing is gehouden door Carla Teune, oud hortulana van de Hortus botanicus in Leiden
en vond plaats in de collegekamer van het gemeentehuis.
Met veel verve en enthousiasme voerde de spreekster ons langs de huizen en gebouwen die
met Herman Boerhaave te maken hadden. Zij illustreerde haar verhaal met een diapresentatie.
Boerhaave was als zoon van een dominee in Voorhout geboren. Later bezocht hij de Latijnse
school in de Lokhorststraat en woonde hij in de Nonnensteeg om de hoek van de Hortus en
het Academiegebouw van de Universiteit van Leiden. Twee plaatsen die zo’n grote rol zouden spelen in het latere leven van deze beroemde man.
Boerhaave heeft medicijnen gestudeerd aan de universiteit van Harderwijk, maar keerde na
zijn studie terug naar Leiden waar hij zich ontwikkelde tot een groot en vermaard arts.
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Boerhaave had een geheel ‘nieuwe’ manier van lesgeven. In het Caecilia Gasthuis had hij
een aantal ‘bedden’ als dokter, waar hij aanschouwelijk les gaf aan zijn studenten.
Ook was hij een groot plantenkenner. Hij is in 1709 benoemd tot hoogleraar in de botanie
en aanvaardde de functie van directeur van de Hortus botanicus. De tulpenboom in de
Hortus is in 1717 door Boerhaave geplant. Na zijn dood zijn er 7.500 planten in de Hortus
geteld. Hij correspondeerde met mensen over de gehele wereld en ontving vaak pakketjes
met zaden van bijzondere planten, die hij dan weer plantte in de Hortus. Toen de Hortus
te klein bleek voor de verzameling van Boerhaave, besloot hij in 1724 Kasteel Oud Poelgeest
aan te kopen, niet zozeer vanwege het kasteel, maar meer vanwege de grond erom heen.
Nu kon hij een eigen arboretum met bijzondere bomen en gewassen en een kruidentuin
aanleggen. Achter het kasteel staat nog een Taxodium die uit Boerhaaves tijd dateert. Carla
Teune vermoedt dat de Tulpenboom in Poelgeest door een nazaat is geplant.
Het vervoer vond in die tijd plaats met de trekschuit die langs de buitenplaats van Boerhaave over de Trekvaart voer. Handig, want zo kon de post door zijn bediende afgegeven en
opgehaald worden.
De dia’s, die door Carla Teune zelf genomen waren, lieten ons schitterende bomen en planten zien, maar ook bladzijden uit oude herbaria en boeken met beschrijvingen van planten
door Boerhaave.
Carla Teune heeft een boeiend en leerzaam verhaal verteld, dat door de talloze aanwezigen
zeer gewaardeerd is.
8 en 9 september
Open Monumenten dagen ‘Groen van toen’
Het thema van de Open Monumentendagen 2012 was ‘Groen van toen’ en ging over de
actuele situatie en de herbestemming van dit groen. Ook dit jaar heeft de VOO i.s.m. de
gemeente en met Osger een uitgebreid programma samengesteld. Zo konden het gemeentehuis, kasteel Oud-Poelgeest, en vele andere mooie gebouwen en parken worden bezocht.
Vele publicaties in de Oegstgeester Courant over de opengestelde panden gingen aan de
activiteiten vooraf. In het kader van het thema is een nieuwe fiets- en wandelroute
gemaakt.
13 oktober
Opening Van Gerrevinkbrug

Van Gerrevinkbrug
2012
Burgemeester van Oegstgeest
1930-1942 en 1945

Op 13 oktober is de inmiddels 3e brug over
het Oegstgeester Kanaal feestelijk geopend en
tevens officieel gedoopt tot Van Gerrevinkbrug. Dit in aanwezigheid van vele geïnteresseerden, onder wie een groot aantal nakomelingen van burgemeester Van Gerrevink.
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In oktober 2009 stelde het bestuur van de Vereniging aan het college van Burgemeester en
Wethouders voor om de brug naar hem te vernoemen. Als eerbetoon aan deze burgemeester voor het vele dat hij heeft gedaan in zeer moeilijke tijden in de periode rondom de
Tweede Wereldoorlog. Na een toespraak van de voorzitter van VOO overhandigde deze aan
kleinzoon Han Noorlander een kopie van een brief van 29 september 1945, ondertekend
door burgemeester Van Gerrevink.
18 oktober
Naar aanleiding van het jubileum een radio-interview met de voorzitter

U kunt dit interview beluisteren via
http://sleutelstad.nl/nieuws/archief/2012/10/
vereniging-oud-oegstgeest-bestaat-25-jaar of
via onze website www.oudoegstgeest.nl
Harry Vissers in gesprek met Jan Vogel in het Sleutelstadprogramma Nieuws071.
25 oktober
VOO wint bij Rabobank Wensenfonds
De VOO heeft tijdens een sfeervolle en amusante Rabobankwensenfondsavond de VOOwens in vervulling zien gaan met betrekking tot het brandweerboek dat op dit moment
door een team van VOO-leden en brandweerlieden wordt samengesteld. Tijdens de prijsuitreiking bleek dat het aantal stemmen dat door onze achterban, dus door u, is uitgebracht, het de VOO mogelijk maakt om alle
67 brandweerlieden (actief en met pensioen)
die Oegstgeest telt, het boek na verschijnen
cadeau te doen, als blijk van waardering voor
bijna 300 jaar brandweerzorg in Oegstgeest.
Hulde aan u allen dat u dit initiatief met uw
stem gesteund heeft.
Brandweerman Ton Koot en Sylvia Braat nemen de
prijs in ontvangst.
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27 oktober
Grote Oegstgeester Geschiedenis Quiz
De laatste lustrumactiviteit van onze kwart eeuw oude Vereniging gaat de historie in als
een succesvolle geschiedenisquiz. In een met meer dan tweehonderdvijftig mensen gevulde
zaal in het Rijnlands Lyceum streden tachtig deelnemers in negen teams om de beker.
Voorzitter Harry Vissers vertelde “De geschiedenis leeft; hoe was het vroeger in Oegstgeest.
We gaan niet een uur terug in de tijd, maar voor even gaan we een paar eeuwen terug.”
De tachtig deelnemers waren verdeeld over negen teams: Geboren en getogen Oegstgeestenaren, (oud) VOO-bestuur, leden van Sociëteit de Harmonie, (oud) politici, wetenschappers,
schrijvers/journalisten, middenstanders, VOO-leden, en VOO-leden/Oegstgeestenaren.
Gemeentearchivaris Carla de Glopper en Peter Sigmond, verkleed als de historische personen Vrouwe van Poelgeest en Peter van Almonde, lazen de veertig vragen voor die werden
toegelicht met schermbeelden. Per vraag was er tien seconden bedenktijd om een keuze te
maken uit de vier mogelijke antwoorden. Frank Smallegange van huureenstemkastje.nl
hield de punten bij. De jury bestond uit Freek Lugt en Frank Schaake.
Na een proefvraag om erin te komen, volgde een leuke avond met boeiende vragen met
soms hilarische antwoorden. Of de toeschouwers de antwoorden goed of fout hadden is
niet bijgehouden, maar ze deden net zo hard mee.
De oude afbeeldingen en historische filmpjes, die tijdens de quiz werden vertoond, zoals
die over de blauwe tram die in 1960 voor het laatst door Oegstgeest reed werden gewaar-
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deerd. Pittige vragen over vroegere burgemeesters, straatnamen, gemeentehuizen, jaartallen, inwonersaantallen, schrijvers als Wolkers en Hotz, en historische panden, zorgden
ervoor dat soms een verkeerd antwoord, maar zeer vaak ook het goede antwoord op het
scorebord verscheen. Uit ieder team kwamen de deelnemers met de hoogste score op het
podium voor de eindronde.
De avond was zeer geslaagd en een passende slotactiviteit van de lustrumviering.

De teamwinnaars en presentatoren. V.l.n.r. boven: Jan Matze (Sociëteit De Harmonie), Els Timmers
(Politiek), Bernard Heemskerk (Middenstand: 2e prijs), Peter Sigmond, Harm Habing (Wetenschappers), Hester van Schie (Geboren en getogen Oegstgeestenaren), Arie Stierman (VOO-leden: 3e prijs) en
Niek van der Poel (combi VOO-leden en Oegstgeestenaren). Onder: Carla de Glopper, Sylvia Braat
(VOO-bestuur: 1e prijs) en Willemien Timmers (Journalisten en schrijvers).
De foto’s van de quiz kunt u vinden op onze website.
November
Uitgave tijdschrift over Oegstgeest 24e jaargang nummer 2
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Actieve leden van de Vereniging
Bestuur
Het bestuur van de Vereniging Oud Oegstgeest bestond tijdens het verslagjaar uit:
Harry Vissers (voorzitter), Bernadette Fortuyn (secretaris), Jan Janssen (penningmeester),
Marlies Merkestein-Kasteleyn (lid), Peter Sigmond (lid), Nenke van Wermeskerken (lid en
webmaster).
Sylvia Braat is voorzitter van de Afdeling Historie en is in die hoedanigheid aanwezig
geweest bij de bestuursvergaderingen.
Fotobeschrijvingen, project afgerond 2012
Sjaak van der Meer, Martin Dofferhoff, René de Groot, Jan Ruys en echtgenote, Arie Stierman, Ruud van Velzen, Harry Jacobs en Margriet Lugt.
Afdeling historie
Sylvia Braat (voorzitter), Beps de Kanter, Marijke Wesseling, Herman Oost, Carla de
Glopper, Pascale van der Vorst, Gerard Sira, Kees Wolthuis, José Niekus en Anke Casteel.
Tijdschrift
Eindredacteur is Anke Casteel.
Monumentencommissie
Gerard Wuisman (voorzitter). Namens de VOO: Paul Rietbroek en Freek Lugt.
Archeologie
Namens de VOO: Henk Hegeman en Freek Lugt.
Straatnamencommissie
Namens de VOO: Margriet Lugt.
Kunst en cultuurcommisie
Namens de VOO: Marieke van Haaren (a.i.).
Kascommissie
Mevrouw Yvonne Lignac en Dirk-Jan de Ruijter.
Hoffotograaf
Theo Wand.
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Verenigingsnieuws
Ledental
Eind december 2012 stond het ledenaantal op 745.
Vergaderingen
Het bestuur heeft tijdens het verslagjaar elfmaal vergaderd. De 27e Algemene Ledenvergadering heeft plaatsgevonden op 28 maart 2012.
Ruimtelijke ordening
Wat betreft ruimtelijke ordening heeft het bestuur zich in het verslagjaar bezig gehouden
met: WABO, Tuin Beukenhof, Jottem, Oude Vaartweg en de Van den Ameele locatie.
Contact met gemeentebestuur/politieke partijen
Het bestuur is enkele malen op bezoek geweest bij burgemeester Timmers, die monumenten in haar portefeuille had. Er is tweemaal gesproken met wethouder Tönjann, die verantwoordelijk is voor ruimtelijke ordening. Met wethouder Mackay is overleg geweest over de
(her)opening van de Van Gerrevinkbrug. Met de andere wethouders is er contact geweest
wanneer dat nodig was.
Een afvaardiging van het bestuur heeft gesproken met de fracties in de gemeenteraad over
de doelstellingen en activiteiten van de Vereniging en een aantal lopende zaken op het
gebied van monumenten en ruimtelijke ordening.
Publicaties
De verkoop van onze publicaties (boeken, dvd, kaarten Labordus), die alle een bijdrage leveren aan onze informatieve taak te verhalen over de geschiedenis van Oegstgeest, is naar
tevredenheid verlopen. De Canon van Oegstgeest blijft een steady seller.
Nieuwe bewonersavonden
Bestuursleden zijn op 23 april en op 6 november aanwezig geweest op de door de gemeente
georganiseerde avonden voor nieuwe bewoners van Oegstgeest, die in het gemeentehuis
plaatsvinden. De Vereniging biedt nieuwe bewoners een jaar gratis kennismakingslidmaatschap aan.
Cijfers digitaal fotoarchief
In 2012 is het Digitaal Fotoarchief 3.112 maal bezocht door 1.982 verschillende bezoekers,
die uit 21 landen afkomstig waren. Er werden in totaal 78.694 pagina’s bekeken (gemiddeld
ruim 25 pagina’s per bezoek).
Op 31 december 2012 waren 5.160 foto’s via het Digitaal Fotoarchief te raadplegen.
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Cijfers website VOO
De website van de Vereniging is in 2012 13.403 bezocht uit 20 verschillende landen. In het
verslagjaar is de website aangepast zodat deze ook op smartphones en tablets te raadplegen
is.
Begroting en andere financiële stukken 2012
De begroting en jaarrekening over het verloop van 2012 zijn afzonderlijke vergaderdocumenten voor de algemene ledenvergadering. Deze zijn te raadplegen op
www.oudoegstgeest.nl
Sponsors
Brakenhoff Optiek, G.W. Roest BV, Proper Makelaardij, ’t Wijnhuis.
In Memoriam
Maria Fehmers-Schlatmann en Wout Koppers
Twee oud-leden van de afdeling Historie van de Vereniging Oud Oegstgeest zijn deze
zomer kort na elkaar overleden: Maria Fehmers-Schlatmann (5 mei 2012) en Wout Koppers
(24 juli 2012).
Hoewel niet geboren in Oegstgeest, maar wel getogen, met een ijzeren geheugen en een
geweldige kennis over het Oegstgeest uit hun jeugd, vormden Maria en Wout jarenlang
een onmisbare vraagbaak voor de afdeling Historie van de VOO. Veel wisten ze te vertellen
over mensen, gebouwen en gebeurtenissen van weleer en dan vooral over het katholieke
deel van Oegstgeest, want beiden waren van katholieken huize. Soms voerden zij ons met
hun verhalen terug naar het ‘verzuilde Nederland’ van de jaren 50 of zelfs naar nog langer
geleden.
Maria was vanaf het eerste uur betrokken bij de vereniging. Wout meldde zich na een
oproep in ons periodiek van september 1990 als vrijwilliger bij de afdeling Onderzoek, de
latere afdeling Historie.
Maria heeft aan allerhande onderzoek meegewerkt en schreef mee aan artikelen in de serie:
‘Van Woonhuis tot ..., Oegstgeest in heden en verleden’, waarin de talloze veranderingen
die Oegstgeest in de loop der tijden heeft ondergaan, nog eens duidelijk in beeld zijn
gebracht. Aanvankelijk deed ze dit samen met Ineke Oele, maar in latere nummers van ons
tijdschrift hebben Wout en Maria deze serie samen voortgezet.
Een van de eerste bijdragen van Wout was een vraaggesprek met Jan Hooymans van de
Maria Hoeve dat een boeiend artikel van Riet van Dort over de bollenteelt in Oegstgeest
opleverde.
Vanaf 2005 moesten zowel Wout als Maria, in verband met hun afnemende gezondheid,
het wat rustiger aan gaan doen. Wout heeft toen nog één artikel in de serie ‘Burgemeesters
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van Oegstgeest’ geschreven, namelijk over burgemeester De Malnoë van Noort.
Beiden bleven nog lang trouwe bezoekers aan vergaderingen en bijeenkomsten. Niet
onvermeld mag blijven dat Maria zich jarenlang in het gemeentearchief heeft beziggehouden met het catalogiseren van alle verschenen artikelen in een kaartsysteem, waarbij haar
bibliothecaresse opleiding zeker van pas is gekomen. Ondanks het digitale tijdperk wordt
van dit kaartsysteem nog steeds gretig gebruik gemaakt. ‘De kaartjes van Maria’, ze blijven
efficiënt en snel te raadplegen door archivaris en bezoekers.
Wij zijn dankbaar dat wij zoveel jaren een beroep op Maria en Wout hebben kunnen doen
en van hun kennis hebben mogen profiteren.
Loek de Groot
Op 14 november 2012 is Loek de Groot overleden. Loek de Groot staat voor velen in Oegstgeest en omgeving in herinnering als de Dorpsfotograaf van onze gemeente. Vanuit zijn
zaak aan de De Kempenaerstraat legde hij fotografisch veel vast dat waardevol is voor het
verleden en heden van Oegstgeest.
Loek was ook een van de grondleggers van de Vereniging Oud Oegstgeest. Hij was een
actief lid van de werkgroep Oud-Oegstgeest die in de 80-er jaren van de vorige eeuw de
voorloper was van onze Vereniging.
Sinds een viertal jaren beschikken wij over een Oegstgeester digitaal fotoarchief, waarin
inmiddels meer dan 5000 foto’s vertellen over de geschiedenis van ons dorp. De schenking
van zijn archief aan de gemeente was de basis voor dit digitale archief. Het was zijn zoon
René die de aanzet gaf om met behulp van digitalisering het rijke fotobezit van zijn vader,
met dat van de gemeente en onze Vereniging te bundelen. Een grote groep vrijwilligers
heeft belangeloos de ca 9000 foto’s ingescand en beschreven. Door de wekelijkse inspanningen van de gemeentearchivaris is dit rijke cultuurgoed openbaar beschikbaar. Zie
www.digitaalfotoarchief.oegstgeest.nl. Op dit moment geldt dat voor ruim 5200 foto’s.
Daarvoor waren de door mr. B.C. van Krieken uitgegeven boekjes ‘Oegstgeest in oude
ansichten’ gewilde cadeautjes, voor inwoners en nieuwkomers om een stukje beeldgeschiedenis van onze gemeente uit een ver en nabij verleden te ontsluiten.
Naar verluidt was Loek zo’n enthousiaste verzamelaar van beeldmateriaal over Oegstgeest
dat hij wel eens een extra afdrukje maakte van zijns inziens belangrijke foto’s van rolletjes
die zijn klanten hem aanboden.
Voor het maken, bewaren en toegankelijk maken van beelden over het verleden, ter lering
in het heden, zijn wij Loek de Groot veel dank verschuldigd.
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