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VLUCHTELINGENCRISIS
Nederland heeft op dit moment te maken met een grote vluchtelingenstroom uit Oekraïne. In korte tijd
proberen gemeenten onderdak te regelen voor deze mensen. Twee bijzondere archiefstukken uit Oegstgeest
laten zien hoe dat bij twee eerdere oorlogen in zijn werk ging.
Een compleet bevolkingsregister uit 1914 bevat veel gegevens van Belgische vluchtelingen uit de Eerste
Wereldoorlog. Uit 1943 dateren stapels ingevulde formulieren met gegevens over huishoudens en aantal
kamers. Het gevolg van een oproep van de burgemeester. Die wilde inwoners van het Haagse
Benoordenhoutkwartier opvangen, omdat de Duitsers daar verdedigingswerken gingen aanleggen.
Op de site van Erfgoed Leiden is hierover een mooi artikel
verschenen in de rubriek Vondst van de Week.
Sinds 1 januari 2022 beheert Erfgoed Leiden en Omstreken het
archief van Oegstgeest. Dat bestaat uit het gemeentearchief en
verschillende particuliere archieven. Openbare archiefstukken zijn
in te zien in de studiezaal. Vondst van de week (#VVDW) is een
rubriek van de erfgoedexperts van Erfgoed Leiden en Omstreken.
Zij doen daarin verslag van opmerkelijke vondsten en ervaringen.
Je vind op www.erfgoedleiden.nl/vvdw

LINTJESREGEN
Ter gelegenheid van Koningsdag is ons oud-bestuurslid historicus Peter Sigmund benoemd tot
Ridder in de orde van Oranje Nassau. We feliciteren hem op deze plaats met deze mooie
onderscheiding.

DUURZAME MONUMENTEN.
Het thema van het Monumenten weekend op 10 en 11 september is Duurzaamheid. De openings
lezing op woensdag 24 augustus zal worden verzorgd door mensen van Stadsherstel Amsterdam,
die betrokken waren bij de restauratie van de Engelbertha hoeve aan de Morsweg in Leiden. In dit
gebouw zijn nu appartementen gerealiseerd, waardoor het beeldbepalende monument een
duurzame toekomst heeft gekregen.
Voor duurzaamheid en toegankelijkheid van rijksmonumenten kunnen eigenaren subsidie
aanvragen bij de Provincie. Zie hiervoor de website www.zuid-holland.nl.

LUSTRUM
Ons 35-jarig jubileum zullen we rondom het Monumenten weekend vieren. Wij zijn op dit moment bezig een
aantal activiteiten voor te bereiden. Denk aan een paar lezingen, en een excursie. In de Nieuwsbrief van juni
zullen we hierover in detail berichten.

OVER OEGSTGEEST
Ons tijdschrift “Over Oegstgeest” is weer verschenen.
Artikelen over een aantal monumentale gebouwen in
Oegstgeest, maar ook over de huizenprijzen in de jaren ’30
van de vorige eeuw aan de hand van een brochure van Eigen
Haard.
Het tijdschrift is/wordt bij de leden thuisbezorgd. Het is ook
te verkrijgen bij de twee plaatselijke boekwinkels.

VITRINE BIBLIOTHEEK: VRIJWILLIGER GEZOCHT
In de bibliotheek Oegstgeest presenteert de Vereniging zich
met een selectie van voorwerpen uit het verenigingsarchief.
We zoeken iemand die, samen met de archivaris, deze
vitrinekast eens per half jaar wil ‘verversen’ met een aantal
nieuwe voorwerpen. Heb je creatieve talenten en gevoel
voor dingen die mensen aanspreken dan kun je je
aanmelden bij de secretaris. Die stuurt je mail door naar
Herman Oost, onze archivaris.

KUNSTWERK IN NIEUWE RHIJNGEEST
In samenwerking met het Cultuurfonds Oegstgeest (CfO) heeft onze
Vereniging in 2018 het initiatief genomen om een kunstwerk in Park
Landskroon (Nieuw Rhijngeest) te realiseren.
Van CfO kregen we het bericht dat de selectiecommissie een creatie van
Folkert de Jong heeft gekozen: Hercules Rhijngeestus is een bijna 4
meter hoge reus en is opgebouwd uit archeologische voorwerpen zoals
een Romeins soldatenmasker, de Schaal van Oegstgeest en een
Merovingische fibula, maar ook recente, herkenbare objecten, zoals een
retro-toetsenbord en een seniorentelefoon. Die draagt hij mee. Hij lijkt
uit een ver verleden door de tijd heen te lopen naar een nog onbekende
toekomst.
De figuur wordt uiteindelijk gegoten in aluminium, een modern en
relatief licht materiaal en deels voorzien van een veelkleurige coating.
Dat maakt de grote vriendelijke reus een lichtvoetig bewaker van de
Romeinse Limes op de grens van Oegstgeest.
De afbeelding toont het beeld in was (40 cm hoog).
Meer informatie op www.cultuurfondsoegstgeest.nl
Met dank aan Rianne Meester-Broertjes

