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OVER OEGSTGEEST 

Half november komt het nieuwe nummer van ons tijdschrift “Over 

Oegstgeest” uit. De redactie onder leiding van Herman Oost en Tim Hoppen 

heeft er weer een zeer lezenswaardig nummer van gemaakt.   

Een greep uit de inhoud: 
Haarlems klokkenspel in Oud-Poelgeest 
Het Jagershuisje en zijn bewoners 
Het dagelijks brood van Hugo de Groot 
Willem Frederik Einthoven, een boek  
Leidsche Straatweg 1  
Oegstgeest onder de grond, deel 2  
Oegstgeester ondernemers Van der Schrier, deel 2  
 
In dit nummer ook bijzondere aandacht voor het afscheid van Carla de Glopper, die vele jaren lang het 
archief van de gemeente Oegstgeest beheerde. Het archief wordt nu ondergebracht bij het Leidse Archief 
aan de Boisotkade en de functie van archivaris komt te vervallen. We danken Carla hartelijk voor alle 
activiteiten die ze – ook voor onze vereniging – heeft verricht en de altijd plezierige samenwerking. 
 

COMMISSIE MONUMENTEN 

Nu er zoveel nieuwbouwplannen in de gemeente op stapel staan waarbij vaak ook monumenten of 

monumentwaardige objecten in het geding zijn willen we een Commissie Monumenten installeren, die zich 

gaat bezighouden met een van de belangrijkste pijlers van onze vereniging. We zoeken enkele personen met 

affiniteit en/of specifieke kennis van monumenten en de regelgeving met betrekking tot dit onderwerp. De 

bedoeling is dat een dergelijke groep onder verantwoording van één van de bestuursleden haar werk gaat 

doen – en ook in gesprek kan gaan met de Gemeente Oegstgeest. Dit alles in samenspraak met de Commissie 

Ruimte die zich bezighoudt met de nieuwe plannen van de gemeente. 

Heeft u belangstelling, of kent u mensen die hiervoor in aanmerking zouden willen komen, stuurt u dan een 

mailtje naar het Bestuur (secretaris: zie het adres hierboven). 

RONDWANDELING VRIJWILLIGERS 

DORPSCENTRUM 

Op donderdag 28 oktober j.l.  hebben Jacques Thorn en 
Dineke Peddemors de vrijwilligers van het Dorpscentrum 
rondgeleid langs Oegstgeester gebouwen met veel 
geschiedenis. 
 
De wandeling leidde o.a. langs het Oude Raadhuis, 
Oranjepark, Kasteel Endegeest,  Geversstraat/Zandsloot 
en het Bos van Wijckerslooth via Klein Curium weer terug 
naar het Dorpscentrum. 
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OUDE PUBLICATIES VAN DE VERENIGING 

Met enige regelmaat krijgen we oude publicaties van de Vereniging aangeboden. Of we krijgen vragen of een 

bepaald boek nog leverbaar is via de Vereniging. We kregen bericht van een mevrouw uit de 

Juffermansstraat die een (bijna) complete verzameling van het tijdschrift “Over Oegstgeest” over had. Ze  

heeft besloten om die tijdschriften aan SOEK te doneren. Zoekt u dus 

een paar tijdschriften om uw verzameling te completeren? Loop dan 

eens bij SOEK binnen: misschien hebben ze wat u zoekt: 

Endegeesterstraatweg 1A, Oegstgeest. 

Wanneer u een bepaald boek over Oegstgeest zoekt is trouwens ook 

een site als www.boekwinkeltjes.nl een mooie bron. Regelmatig 

kunnen we vragen naar een bepaald boek beantwoorden door naar 

deze site te verwijzen.  

Het boek van Freek Lugt over Oud-Poelgeest (2014) is overigens ook 

nog gewoon bij de plaatselijke boekhandel te koop, evenals zijn 

nieuwste boek over de geschiedenis van het Rijnland van de komst 

van de Kelten tot het ontstaan van het graafschap. 

Van harte aanbevolen! 

 

ARCHEOHOTSPOT 

Mogelijk vernam u het reeds via de Oegstgeester Courant, maar sinds enige tijd zetelt er 

een ArcheoHotspot in de Oegstgeester bibliotheek. De doelstelling van deze ArcheoHotspot is 

belangstellenden in contact te brengen met de lokale archeologie. 

Daartoe staan daar ter visualisatie twee vitrinebakken met 

aardewerkscherven welke in Oegstgeest of de directe omgeving 

daarvan (o.a. Endegeest) eens werden opgegraven. 
Op een aantal dagen per week zijn een aantal deskundigen 

(archeologen) aanwezig die de scherven aaneen trachten te plakken 

en ondertussen het publiek informeren. 

 

Een tweede werkgroep is de WGMA. Een groep die met behulp van 

niet-grondverstorende middelen (weerstandsmeeting, grondradar etc.) gericht de bodemlaag in beeld 

brengen. Onder de noemer WGMA, voorzag deze vrij jonge werkgroep, inmiddels al een aantal 

belangstellenden in data welke grondstructuren in beeld brachten. 

Zo zochten wij onlangs naar crypten in de kerk te Geffen en de Limes te Katwijk/Valkenburg. Zie het rapport 

en foto’s. De aanvraag daartoe komt altijd vanuit de gegadigden. Verenigingen van Historische 

genootschappen, particulieren etc. Bij het ontwikkelen van bouwplannen zijn vrijwilligers graag bereid met 

deze instrumenten aan de slag te gaan.  
Meer informatie bij Philip Pieterse: phh.pieterse@hccnet.nl 
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