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Nieuwsbrief 62  maart 2016 
 
Aan de leden van de Vereniging Oud Oegstgeest 
 
Het bestuur brengt graag de volgende vier onderwerpen onder uw aandacht: 
 
1)  De VOO organiseert een excursie naar de Leidse Sterrenwacht op woensdag 13 april 2016 
2)  Vooraankondiging van de Algemene Ledenvergadering op woensdag 20 april 2016 
3)  Lezing door Cor Smit na de ALV op 20 april 2016: Kinderarbeid 1800 tot 1914 
4)  De oproep door de werkgroep mondelinge geschiedenis had succes 
 
Hieronder wordt nader ingegaan op de bovengenoemde onderwerpen. 
 
met vriendelijke groet 
Chris Wolff 
Bestuurslid VOO - PR  
 
NB: Deze nieuwsbrief wordt als e-mail gestuurd aan alle leden van wie het e-mailadres bij het 
bestuur bekend is en in papieren vorm aan de ongeveer 70 leden die geen e-mail hebben of 
waarvan het bestuur het e-mailadres niet kent. Deze nieuwsbrief is ook in te zien op 
www.oudoegstgeest.nl tab nieuwsoverzicht/nieuwsbrieven. 
 
1) De VOO organiseert een excursie naar de Leidse Sterrenwacht op woensdag 13 april 2016 
 Het programma ziet er als volgt uit: 
Vanaf 19u30 ontvangst 
Om 19u45 welkom en lezing van ongeveer drie kwartier 
Na de lezing een bezoek aan twee of drie van de oude telescopen en aan de bibliotheek. Als de 
bewolking meezit kunnen we misschien ook door een kijker naar de maan of de sterren kijken. 
Toegangsprijs 5 euro per persoon, ter plaatste te betalen aan de aanwezige vertegenwoordiger 
van het VOO-bestuur. 
Adres: Kaiserstraat 63 te Leiden via de Zegersteeg of Sterrenwachtlaan. 
Aanmelden bij de secretaris van de vereniging, liefst per email naar 
secretaris@oudoegstgeest.nl en voor zondagavond 3 april. Deelname op volgorde van 
inschrijving, want het aantal is beperkt. 
De lezing zal zijn met een klein accent op astronomie in de Griekse tijd en later Galileo, 
aangevuld met de "geboorte" en "dood" van sterren. 
U kunt meer lezen over de Oude Sterrewacht op http://www.oudesterrewacht.nl/ en op 
http://www.werkgroepleidsesterrewacht.nl/ 
Na afloop is er gelegenheid tot het samen drinken van een drankje in cafe Babbels aan de 
Boisotkade. 



 
2)  Vooraankondiging van de Algemene Ledenvergadering op 20 april 2016 
Op woensdagavond 20 april 2016 houdt de VOO haar algemene Ledenvergadering in het 
Dorpscentrum aan de Lytweg.  
De leden krijgen de uitnodiging voor de vergadering per post toegestuurd. Dit zal gebeuren 
omstreeks 20 maart. De stukken voor de vergadering worden niet meegetuurd maar 
gepubliceerd op de oudoegstgeest-site. Voor wie geen toegang heeft tot de site is het mogelijk 
de stukken bij de secretaris aan te vragen. 
Het contributiebericht zal zoals gebruikelijk per post met de aankondiging van de vergadering 
meegestuurd worden.  
 
3)  Lezing door Cor Smit na de ALV op 20 april 2016: Kinderarbeid 1800 tot 1914 
Op woensdag 20 april 2016, na de algemene ledenvergadering, houdt de Leidse historicus Cor 
Smit een lezing over kinderarbeid tijdens de lange negentiende eeuw. Smit gaat hierbij zowel in 
op de omvang en het karakter van de kinderarbeid zelf, als op de pogingen de uitwassen 
daarvan tegen te gaan. Het gaat daarbij niet alleen om het bekende Kinderwetje van Van 
Houten (1874), maar ook om het effect van de in 1901 ingestelde Leerplicht.  
Cor Smit promoveerde in 2014 op De Leidse fabriekskinderen. Kinderarbeid, industrialisatie en 
samenleving in een Hollandse stad, 1800-1914. Bij de lezing voor de Vereniging Oud Oegstgeest 
zal hij niet alleen ingaan op de Leidse situatie en de plek van kinderarbeid binnen de 
Nederlandse industrie, maar ook stilstaan bij wat kinderarbeid betekende in een gemeente als 
Oegstgeest. Niet alleen was kinderarbeid gebruikelijk in de steenfabrieken, dat was het ook in 
de landbouw en bij huishoudelijk personeel. 
De zelfstandig gevestigde historicus Cor Smit (1954) is vooral bekend als de Leids 
stadshistoricus, maar houdt zich daarnaast bezig met regionale geschiedenis en natuurlijk met 
de geschiedenis van de kinderarbeid. Hij schreef onder (veel) meer Leiden met een luchtje (over 
afval, groen etc.), Strijd om Kwaliteit (over volkshuisvesting in de Leidse regio), het Leiden-Boek 
en was mede verantwoordelijk voor De historische canon van Leiden. Wat betreft Oegstgeest 
schreef hij de geschiedenis van de plaatselijke woningbouwvereniging Buitenlust. Hij werkte 
mee aan diverse televisie- en radioprogramma's, waaronder De Gouden Eeuw en De Strijd. 
Tevens is hij redacteur bij de regionale historische website Rijnlandgeschiedenis.nl.  
 
4) De oproep door de werkgroep mondelinge geschiedenis had succes 
In onze vorige nieuwsbrief van oktober 2015 deed de Werkgroep Mondelinge Geschiedenis van 
de VOO een oproep aan zowel oude Oegstgeestenaren die geïnterviewed wilden worden, als 
aan mensen die de interviews wilden doen. Beide oproepen hebben succes gehad. Er zijn twee 
interviewers bij gekomen en een tiental mensen die hun verhaal graag willen vertellen. Dank.  
 


