Jaaroverzicht 2014 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) Merkestein-Kasteleyn (lid), en C.J.M. (Chris) Wolff (lid en
webmaster). Voor het vervullen van de vacature ontstaan door het vertrek van J.P.(Peter) Sigmond: zie
mutaties.
Redactie tijdschrift “Over Oegstgeest”: F.P. (Freek) van Beetz en J.W. (Jan-Willem) in’t Velt.
Afdeling Historie: S.C. (Sylvia) Braat (voorzitter), en de leden C.C. (Carla) de Glopper-Zuijderland, R.E. (Beps)
de Kanter, H.G. (Herman) Oost en M.R.W. (Marijke) Wesseling-Teppema, J.(José) Niekus, F.P.(Freek) van
Beetz en J.W. (Jan Willem) in ‘t Velt.
Werkgroep Mondelinge Geschiedenis: I.M. (Inge) Harkema-Dun (voorzitter), J.J. (Jacques) Thorn, J. (José)
Niekus en M.R.W. (Marijke) Wesseling-Teppema en P. (Pollo) Hansen (gastlid).
Afdeling Archeologie: H.H. (Henk) Hegeman.
Beheer van het VOO archief en de collectie: R.E. (Beps) de Kanter en A. (Onno) Koerten.
Fotoarchief: De VOO fotoverzameling is sinds 2008 opgenomen in het digitaal fotoarchief van de Gemeente
Oegstgeest: www.digitaalfotoarchief.oegstgeest.nl. Werkgroep “Jonge foto’s”: E (Ed) Patijn.
Kascommissie: M.(Marja) den Hond-Brouwer en C.J.M. (Chris) Bierman.
Mutaties
In de algemene ledenvergadering is afscheid genomen van bestuurslid Peter Sigmond, die zich als
geschiedkundige de afgelopen vier jaar in het bestuur op vele terreinen voor de vereniging heeft ingezet.
Vooral herinneren velen zich hem als "Peter van Almonde" één van de twee quizmasters bij de
Oegstgeester geschiedenisquiz, georganiseerd door de VOO bij haar vijfde lustrum (2012).
Sinds het najaar van 2014 is de heer M.J. (Michel) van Gent als kandidaat-bestuurslid nauw bij het bestuur
betrokken in de vacature die na het vertrek van Peter Sigmond is ontstaan. Zijn benoeming tot bestuurslid
zal op de agenda komen van de algemene ledenvergadering in april 2015.
De heer A. (Onno) Koerten is bereid gevonden zich in te gaan zetten voor het beheer van het archief en de
verzameling boeken en attributen van de vereniging, als opvolger van R.E.(Beps) de Kanter. Een nieuwe
dimensie aan het werk zal zijn om de verzameling via het web toegankelijk te maken.
De heer E.(Ed) Patijn is sinds medio 2014 bezig met vorm te geven aan het verzamelen van de nu nog
“jonge” foto’s van Oegstgeest, waarvan verwacht mag worden dat ze in de komende decennia historische
waarde zullen gaan krijgen. Een en ander vanzelfsprekend in samenwerking met de huidige
fotoverzamelingbeheerders.
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Ledental
Aan het eind van het jaar telde de vereniging 710 leden. Er waren 30 nieuwe leden en 40 opzeggingen. Van
een kleine 600 leden is het emailadres bij het bestuur bekend. Het bestuur streeft ernaar alle leden per
email te kunnen bereiken.
Afdeling Historie
De afdeling Historie geeft het historische gedeelte van de vereniging vorm o.a. door archiefonderzoek, het
schrijven van artikelen voor het tijdschrift “Over Oegstgeest” en het beantwoorden van vragen over
Oegstgeest van vroeger die bij het secretariaat binnen komen. Ook hierbij is vaak archiefonderzoek aan de
orde. Zij werkt nauw samen met de redactie en denkt mee over de invulling van het tijdschrift. De afdeling
is dit jaar twee maal bijeen gekomen. Overig onderling contact vindt plaats via e-mail.
Werkgroep Mondelinge Geschiedenis
De werkgroep kwam twee maal bijeen, heeft twee vraaggesprekken met oud Oegstgeestenaren in
“Over Oegstgeest” gepubliceerd en heeft één vraaggesprek gehouden dat binnenkort gepubliceerd zal
worden. Met de komst van Pollo Hansen is het aantal leden van de werkgroep gestegen tot vijf.
Tijdschrift, nieuwsbrieven en website
De reguliere uitgaven van “Over Oegstgeest” zijn in 2014 zoals gebruikelijk verschenen in mei en november,
elk met 32 pagina’s.
Ter gelegenheid van het afscheid van Burgemeester Els Timmers-van Klink is in maart een speciale editie
van “Over Oegstgeest” gemaakt en aan haar cadeau gegeven, getiteld: “200 jaar burgemeesters van
Oegstgeest”. Dit nummer bevat alle eerder in het tijdschrift verschenen artikelen over de burgemeesters
van Oegstgeest en is aangevuld met artikelen over de laatste twee: Scheenstra en Timmers. Vanwege de
exclusiviteit en om de kosten beperkt te houden was de oplage van dit nummer 50 stuks. De VOO-leden
hebben alle burgemeestersartikelen ontvangen verspreid over diverse edities en jaren. Voor de liefhebbers
zijn van het speciale nummer nog enkele exemplaren bij het bestuur te koop.
In het verslagjaar zijn er drie nieuwsbrieven verstuurd: nr.55 in maart, nr.56 in mei en nr.57 in oktober. De
brieven zijn als email verstuurd naar de leden van wie bij het bestuur het emailadres bekend is. Ook zijn ze
op de website van de vereniging geplaatst onder de tab archief/nieuwsbrieven.
In 2014 is de VOO-website 23444 maal bezocht. Over de jaren 2009 t/m 2013 was het aantal bezoeken
(afgerond) respectievelijk 11, 13, 14, en 13 en 19 duizend. Er is een duidelijke toename van het aantal
bezoekers waar te nemen. Er zijn bezoekers uit alle delen van de wereld.
Op 8 oktober 2014 ging de regionale website www.rijnlandgeschiedenis.nl in de lucht. De VOO werkt hier
aan mee door een speciale VOO-pagina op de site te onderhouden en ook daar ons verenigingsnieuws te
plaatsen. Twee leden van de VOO, te weten Sylvia Braat en José Niekus zitten in het bestuur van de
stichting. Dit bestuur onderhoudt en ontwikkelt de regionale website.
Fotoarchief
Sinds 2008 is het fotoarchief van de VOO samengevoegd met dat van de Gemeente en dat van Loek de
Groot. Het is toegankelijk onder www.digitaalfotoarchief.oegstgeest.nl en wordt beheerd door de
Gemeente. Op 31 december 2014 waren 6532 foto’s via het digitaal archief te raadplegen.
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In 2014 hebben 1526 verschillende bezoekers het digitaal fotoarchief 2711 maal bezocht. Er werden 61142
pagina’s bekeken (gemiddeld ruim 22 per bezoeker).
Gebeurtenissen door het jaar
25 februari: Lezing over Haaswijk door Ton Kohlbeck
De voordracht ging over de ontstaansgeschiedenis van de wijk Haaswijk en vond plaats in de Daltonschool
gelegen in Haaswijk. Diverse Haaswijkers, ook niet-leden van de vereniging, benutten de gelegenheid om te
komen luisteren. Ton Kohlbeck, die van 1980 tot 1994 wethouder is geweest, heeft de hele
ontstaansgeschiedenis van Haaswijk van dichtbij meegemaakt en ook mee bepaald. Op dit ogenblik wonen
er elf duizend mensen in Haaswijk en Morsebel. Bijna de helft van het totaal aantal inwoners van
Oegstgeest, dat circa 24 duizend is.
24 maart: Afscheid Burgemeester Timmers
Het afscheid van de burgemeester was een feest dat de hele week van 24 tot 28 maart duurde. De VOO
heeft op twee manieren aan dit afscheid bijgedragen: ten eerste met een grote inspanning om het
evenement “Oegstgeest in Beweging” vorm te geven, waarbij allerlei wijken van Oegstgeest zich in een van
de ruimtes van het oude gemeentehuis aan het Wilhelminapark manifesteerden. En ten tweede door de
uitgave van een speciaal nummer van ons tijdschrift over de burgemeesters van Oegstgeest dat al
hierboven genoemd is.
26 april: Koningsdag
In tegenstelling tot voorheen staat de VOO nu jaarlijks met een kraam bij het gemeentehuis tijdens de
aubade op Koningsdag. Hiermee is de VOO-kraam van de vrijmarkt op 5 mei komen te vervallen. Met dit
besluit bereiken we meer echte Oegstgeestenaren en het heeft ons naamsbekendheid en nieuwe leden
opgeleverd. We gaan op deze weg door.
21 mei: Algemene Ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering is dit jaar gehouden in de zaal van Rivierduinen op Endegeesterstraatweg 5
en is bezocht door ongeveer 60 leden. Belangrijk element van de vergadering was de bestuurswisseling,
waarvan onder mutaties al verslag is gedaan. Ook is het financieel verslag goedgekeurd, met daarbij de
constatering dat de vereniging financieel gezond is.
21 mei: Lezing door Freek Lugt over Oud-Poelgeest
In aansluiting op de Algemene Ledenvergadering hield Freek Lugt, lid van de Vereniging, een lezing over het
boek dat hij toen aan het schrijven was over Oud-Poelgeest en dat dit najaar is verschenen. De lezing droeg
de titel “Nieuwe feiten over een oud kasteel”. Zo liet hij onder andere zien dat er vroeger op deze plaats,
eigenlijk vóór of ten Westen van het huidige kasteel, een “echt” kasteel heeft gestaan met torens en
kantelen en een ophaalbrug. Zie verder de samenvatting van de lezing op onze website.
20 juni: Excursie naar “De Zwarte Tulp” te Lisse
Vrijdag 20 juni was er voor de leden van de VOO een excursie in Museum De Zwarte Tulp in Lisse. Na
ontvangst met koffie en taart werd er voor de 25 belangstellenden een film over de historie van de
bollencultuur vertoond, gevolgd door een interessante rondleiding door het museum.
21 juni: Oudenhofmarkt
Op de Lange Voort vond op zaterdag 21 juni de Oudenhofmarkt plaats. Op het grasveld bij de Verhalenverteller werden tal van oude beroepen uitgebeeld door personen die in klederdracht van die tijd waren
gekleed. Op het plein voor de winkels had een aantal Oegstgeester organisaties een kraam met wetens3

waardigheden, zo ook de VOO. Omdat deze markt in het centrum van het dorp plaatsvond hebben vele
dorpsgenoten de VOO-kraam bezocht, vaak met adhesie voor de activiteiten die onze vereniging
organiseert.
24 juni: Nieuwe-Inwoners avond
Zoals gebruikelijk was de VOO met een stand aanwezig bij de “nieuwe-inwonersavond”. We konden op veel
belangstelling rekenen, wat resulteerde in een aantal nieuwe leden.
3 september: Lezing door Kees Zandvliet ”Het verschijnsel trekvaart”
De lezing over het verschijnsel trekvaart was de inleiding op het Open-Monumentenweekend met als
thema “Op reis”. Spreker was oud-Oegstgeestenaar prof.dr.Kees Zandvliet, hoogleraar vroeg-moderne
geschiedenis van Amsterdam aan de Universiteit van Amsterdam en hoofd presentatie van het Amsterdam
Museum.
13 en 14 september: Open Monumentendag en Osgerweekend
Thema: “Op reis”. 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. Door de VOO geleverde bijdragen betroffen o.a. de wandeling langs het spoor van de
Blauwe tram, en de lezingen onder de noemer “De Universiteit van Oegstgeest”.
29 oktober Publicatie boek Freek Lugt over Oud Poelgeest
Tijdens een bijzondere ceremonie in de Zuidzaal van het kasteel Oud-Poelgeest is het nieuwe boek van
Freek Lugt aangeboden aan wethouder Jos Roeffen en aan de voorzitter van de Stichting Erfgoed OudPoelgeest mevrouw Hennie Völker-Dieben. De ceremonie was alleen open voor genodigden vanwege
beperkte ruimte in de zaal. In de Oegstgeester Courant en andere media is uitgebreid aandacht besteed
aan het evenement en aan het boek, dat van die datum af in de Oegstgeester boekhandels te koop is. De
volledige titel van het boek is: “Oud-Poelgeest – van middeleeuws kasteel tot rustpunt in de Randstad”. Het
boek is uitgegeven door de VOO. Leden kunnen het kopen bij de penningmeester tegen gereduceerd tarief.
Zie de VOO website voor nadere informatie daarover.
Periodiek overleg met het gemeentebestuur
Op 12 november is het periodiek overleg geweest met de wethouder die monumenten in zijn portefeuille
heeft, de heer Jos Roeffen. Vanuit de VOO hebben de voorzitter en secretaris dit overleg gevoerd, en van
de gemeente waren ook de ambtenaren de heer Van der Zande en mevrouw Twisk-Molenaar aanwezig. Er
is in goede sfeer gesproken over de komende gemeentelijke Erfgoednota en de voorziene aandacht van de
VOO daarvoor; en ook over de geslaagde Open-Monumentendag en het Osgerweekend. De wethouder was
zeer content met het grote aantal aanwezigen dat in het gemeentehuis de lezing over de trekvaart
bijwoonde.
De gemeente waardeert het als de VOO zijn reactie op gemeentelijke bestemmingplannen geeft, omdat
daardoor soms net wat extra aandacht aan cultuurhistorie en archeologie wordt gegeven. Aan het einde
van het overleg is nog gesproken over de gemeentelijke Monumentencommissie en over een goed beheer
van het gemeentelijk archief. Dit laatste is van belang vanwege het beoogde vertrek van de gemeente uit
het huidige gemeentehuis.
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