Jaaroverzicht 2013 van de Vereniging Oud Oegstgeest
Bestuur en commissies
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), J.F.H. (Jan) Janssen (penningmeester), M. (Marlies) MerkesteinKasteleyn (lid), J.P. (Peter) Sigmond (lid) en C.J.M. (Chris) Wolff (lid en webmaster).
Redactie tijdschrift “Over Oegstgeest”: F.P. (Freek) van Beetz en J.W. (Jan-Willem) in’t
Velt.
Afdeling Historie: S. (Sylvia) Braat (voorzitter), en de leden C.C. (Carla) de GlopperZuijderland, R.E. (Beps) de Kanter, H.G. (Herman) Oost en M.R.W. (Marijke) WesselingTeppema.
Werkgroep Mondelinge Geschiedenis: I.M. (Inge) Harkema-Dun (voorzitter), J.J.
(Jacques) Thorn, J. (José) Niekus, M.R.W. (Marijke) Wesseling-Teppema.
Afdeling Archeologie: H.H. (Henk) Hegeman.
Beheer van het VOO archief (boeken en attributen): R.E. (Beps) de Kanter.
Fotoarchief: De VOO verzameling is sinds 2008 opgenomen in het digitaal fotoarchief van
de Gemeente Oegstgeest: www.digitaalfotoarchief.oegstgeest.nl.
Kascommissie: Y.P.H. (Yvonne) Lignac en C.J.M. (Chris) Bierman.
Mutaties
Tijdens de algemene ledenvergadering op 15 mei zijn afgetreden Harry Vissers, nadat hij
een periode van zeven jaar voorzitter is geweest, en Nenke van Wermeskerken die negen
jaar bestuurslid was en de functie van webmaster heeft vervuld. Zij zijn opgevolgd door
respectievelijk Rianne Meester-Broertjes en Chris Wolff.
In de zomer van het jaar heeft Anke Casteel haar functie van hoofd-, cq eindredacteur
van ons tijdschrift “Over Oegstgeest” overgedragen. Onder haar leiding zijn in de
afgelopen vijf jaren tien prachtige exemplaren van het tijdschrift tot stand gekomen.
Haar opvolger is Freek van Beetz. Tevens is de redactie uitgebreid van één naar twee
personen. Het tweede redactielid is Jan Willem in’t Velt.
De Afdeling Historie en de Werkgroep Mondelinge Geschiedenis hebben in 2013 afscheid
genomen van Pascale van der Vorst, Anke Casteel, Gerard Sira, Kees Wolthuis, Jola
Wijbrands en Yvonne Lignac. Er is grote behoefte aan nieuwe leden. Wie belangstelling
heeft, melde zich aan! De mooie taken van deze groepen worden hierna belicht.

1

Ledental
Aan het eind van het jaar telde de vereniging 720 leden. Dit is 25 minder dan aan het
eind van 2012. Van ongeveer driekwart van het aantal leden is ook het emailadres bij het
bestuur bekend. Het bestuur streeft ernaar alle leden per email te kunnen bereiken.
Afdeling Historie
De afdeling geeft het historische gedeelte van de vereniging vorm o.a. door
archiefonderzoek en het schrijven van artikelen voor het tijdschrift “Over Oegstgeest”. Zij
werkt nauw samen met de redactie en denkt mee over de invulling van het tijdschrift. In
dit jaar is de afdeling twee maal bijeengekomen. Er zijn vele bijdragen aan het tijdschrift
geleverd.
Werkgroep Mondelinge Geschiedenis
Bij het begin het jaar was de naam Oral History, maar deze is in augustus omgezet naar
Werkgroep Mondelinge Geschiedenis. De werkgroep begon het jaar met zeven leden. Dit
aantal is in de loop van het jaar afgenomen tot vier. Er is grote behoefte aan nieuwe
leden. Belangstellenden worden aangemoedigd zich te melden. In totaal is de groep vijf
keer bijeen gekomen.
In het verslagjaar zijn vier interviews gehouden, waarvan er twee al gepubliceerd zijn in
“Over Oegstgeest”. Er is een lijst gemaakt van oude Oegstgeestenaren die voor een
interview in aanmerking komen. Deze lijst wordt voortdurend geactualiseerd. Er is een
werkplan gemaakt voor te houden interviews.
Tijdschrift, nieuwsbrieven en website
De uitgaven van “Over Oegstgeest” zijn dit jaar zoals gebruikelijk verschenen in mei en
november, elk met 32 pagina’s.
Er zijn twee nieuwsbrieven uitgegaan, beide alleen als email naar de leden waarvan het
emailadres bij het bestuur bekend is. Het is de bedoeling dat het bestuur in de toekomst
vooral gebruik zal maken van elektronische communicatiemiddelen zoals email en de
website.
Om de website overzichtelijker te maken is in het najaar de structuur van de website
enigszins aangepast. Aankomende activiteiten of evenementen zullen altijd op de
voorpagina van de website aangekondigd worden. In 2013 is de website 19437 maal
bezocht. Dit is een belangrijke toename ten opzichte van voorgaande jaren. Van 2009 tot
2012 was het aantal bezoeken (afgerond) respectievelijk 11, 13, 14, en 13 duizend.
Fotoarchief
Sinds 2008 is het fotoarchief van de VOO samengevoegd met dat van de Gemeente en
dat van Loek de Groot. Het wordt beheerd door de Gemeente en is toegankelijk onder
www.digitaalfotoarchief.oegstgeest.nl. In 2013 hebben 4089 verschillende bezoekers
6044 keer deze site bezocht. In totaal zijn er 76.087 pagina’s bekeken.
Aan het eind van het verslagjaar zaten er 6150 foto’s in het archief.
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Gebeurtenissen door het jaar
30 april Koninginnedag
Voorheen had de vereniging altijd een kraam op Bevrijdingsdag op de vrijmarkt. Dit jaar
is gekozen voor een kraam op Koninginnedag bij de aubade en de kinderspelen om op
die manier meer specifiek Oegstgeestenaren te treffen. Het heeft leden en
naamsbekendheid opgeleverd. We gaan op deze weg door.
15 mei Algemene Ledenvergadering en uitreiking VOO-prijs 2013
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 15 mei 2013 is de VOO-prijs 2013 uitgereikt
aan vertegenwoordigers van de Stichting Begraafplaats Groene Kerk voor de manier
waarop de recente uitbreiding van de begraafplaats is uitgevoerd. De VOO was en is van
mening dat de Stichting deze onderscheiding verdient om de volgende redenen: Het
betreft een belangrijke ontwikkeling in het gebied rondom de Groene Kerk; door het
toepassen van heldere zichtlijnen is er een prachtige verbinding ontstaan met de oude
begraafplaats; er is een harmonie gevonden tussen architectuur, landschapsarchitectuur
en kunst; er is een beleving van rust ondanks de situering naast de snelweg; en er is
bijzondere aandacht besteed aan de ligging van de begraafplaats in de groene openbare
ruimte.
15 mei Lezing door Aleid Truijens over Frits Hotz
In aansluiting op de Algemene Ledenvergadering hield Aleid Truijens een lezing over de
schrijver J.B. Hotz in Oegstgeest. Aleid Truijens, werkzaam bij de Volkskrant en
schrijfster van diverse boeken, publiceerde in 2011 een uitvoerige biografie over Hotz. In
haar levendige voordracht concentreerde zij zich op Hotz en Oegstgeest. In de discussie
bleek dat meerdere aanwezigen in de zaal herinneringen hadden aan Hotz en zijn familie
wat tot interessante vragen leidde.
7 juni aanbieding Brandweerboek
Op vrijdag 7 juni 2013 is de jongste uitgave van de Vereniging Oud Oegstgeest, het boek
"Nog niet uitgeblust, Drie eeuwen Vrijwillige Brandweer Oegstgeest" officieel aan
mevrouw Timmers, burgemeester van Oegstgeest, aangeboden. Dit gebeurde in een
bijeenkomst in het gemeentehuis waarbij ook vele vertegenwoordigers van de brandweer
aanwezig waren. Aan het schrijven van het boek hebben vele Oegstgeestenaren
bijgedragen; de leiding van het project was in handen van het energieke drietal Sylvia
Braat, Anke Casteel en Nenke van Wermeskerken.
Juni: Rondleidingen (oude) Begraafplaats Groene Kerk
In deze maand heeft Marie Thérèse Stierman een zestal rondleidingen over de
begraafplaats verzorgd voor de leden van onze vereniging. Er was voor zestig bezoekers
plaats en dat aantal was al snel na de aankondiging van de rondleidingen bereikt. De
begraafplaats is onverwacht groot. Er zijn zo’n 3000 personen begraven, waaronder heel
beroemde.
11 september Lezing Jacques Thorn over “Van Wijkerslooth”
Het Monumentenweekend 2013 had dit jaar als motto ‘Macht-&-Pracht’. In dat kader
hield Jacques Thorn in de Raadzaal van het Gemeentehuis een lezing over bisschop Van
Wijkerslooth. De naam van de invloedrijke katholiek Van Wijkerslooth is op meerdere
plekken in de gemeente terug te vinden. De spreker ging daar uitvoerig op in en
ontkrachtte enkele mythes. Hij plaatste bovendien de figuur Van Wijkerslooth in de
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context van zijn tijd waardoor de aanwezigen tegelijk een beeld kregen van de sociale en
politieke verhoudingen in de 19de eeuw in Nederland.
14 en 15 september: Open Monumentendagen en Osger weekend
Ook dit jaar zijn de landelijke Open Monumentendagen in Oegstgeest georganiseerd in
een samenwerkingsverband tussen de gemeente Oegstgeest, de Stichting Osger Support
en de Vereniging Oud Oegstgeest. Objecten die opvallend goed bezocht werden, zijn het
Huis van Jesse op de Marelaan en de Gevers-Deutz-bewaarschool in de Deutzstraat.
8 november: Onthulling plaquette VOO-prijs 2013
De VOO-prijs bestaat uit een oorkonde en een plaquette voor op de “gevel” van het
bekroonde project. De oorkonde is uitgereikt aan de Stichting Begraafplaats Groene Kerk
tijdens de algemene ledenvergadering (zie hierboven). De plaquette is onthuld door onze
voorzitter samen met de heer Guus Onderwaater, voorzitter van de stichting tijdens een
kleine ceremonie op 8 november, waarbij aanwezig waren vertegenwoordigers van de
stichting en onze vereniging. De plaquette is dit keer uitgevoerd als een toevoeging aan
de tekst op het naambord van de begraafplaats op het poortgebouw daarvan.
12 november Burgeravond
Een of twee maal per jaar organiseert de Gemeente een kennismakingsavond voor
nieuwe inwoners. Het bestuur heeft op 12 november bij zo’n avond de Vereniging bij de
nieuwe inwoners onder de aandacht gebracht.
Periodiek overleg met het gemeente bestuur
Het bestuur van de VOO heeft periodiek overleg gehad met wethouders van de
gemeente.
Op 8 juli is met de wethouders Roeffen en Tönjann gesproken over de Bouwlocatie De
Punt en over de bestemmingsplannen voor de wijk Oranje Nassau en de Kerkbuurt. De
VOO heeft deze bestemmingsplannen beoordeeld en haar bevindingen met het college
gedeeld. Voorts is er gesproken over het eventueel plaatsen van windmolens langs de
A44, en over de vorderingen in het bebouwen van het MEOB-terrein.
De verkoop van het gemeentehuis raakt het bestuur van de VOO zeer, mede vanwege
het prachtige archief dat in de kelder van het gemeentehuis ook voor ons beschikbaar is.
Een goed beheer en toegankelijkheid van het archief zijn essentieel, en gelukkig ook
wettelijk verplicht.
Tot slot nog kort aandacht voor de gemeentelijke monumentenlijst, die het komende jaar
niet zal worden uitgebreid. Over de gemeentelijke monumentencommissie heeft de VOO
gemeld, dat het belangrijk is dat dit forum blijft bestaan om vanuit de burgerij door
deskundigen een goed oordeel over bouwaanvragen voor monumenten te kunnen geven.

4

