
Het bestuur van de Vereniging Oud Oegstgeest vraagt uw aandacht voor de volgende 

onderwerpen: 
 
1. In memoriam Theo Wand 
2. Woensdag 20 november: Lezing Sporten in bezettingstijd. De sportverenigingen in Oegstgeest 
tijdens de Tweede Wereldoorlog 
3. Wat vinden de leden van de VOO? Resultaten enquête  
4. Novembernummer Over Oegstgeest 
 
met vriendelijke groet, 
Birgitta van der Touw 
secretaris VOO  
 
1. In memoriam Theo Wand 
Ons bereikte het trieste bericht dat Theo Wand op 24 oktober jl. is overleden. Alle leden van de 

VOO kenden Theo Wand. Misschien niet persoonlijk maar zeker door de foto's die hij maakte van 

VOO-evenementen. Deze rol heeft Theo tot vorig jaar met veel enthousiasme en betrokkenheid 
vervuld. Ook was Theo jarenlang beheerder van het fotoarchief. De VOO is Theo heel veel dank 

verschuldigd voor zijn inzet voor de vereniging.  
 
2. Woensdag 20 november lezing door Michel van Gent: Sporten in bezettingstijd. De 

sportverenigingen in Oegstgeest tijdens de Tweede Wereldoorlog 
Sport is wel eens de belangrijkste bijzaak van het leven genoemd, maar hoe was dat in de Tweede 

Wereldoorlog? 
 
Er zijn talloze boeken over Nederland in 1940-1945 gepubliceerd, waarin allerlei aspecten van het 

dagelijks leven ter sprake komen. Over sport in de bezettingstijd is echter nauwelijks geschreven. 

Ook in Oegstgeest in bange dagen 1940-1945 van Rien van Dort en Bert Driessen uit 1994 staat 
weinig informatie over sporten in onze gemeente. Zij noemen enkel terloops dat A.S.C. in 1943 

stopte met het plaatsen van vlaggen op trams bij thuiswedstrijden, omdat de clubkleuren rood en 

zwart ook door de N.S.B. werden gebruikt. Voorts melden zij dat A.S.C. een honkbalafdeling kreeg, 

die als dekmantel voor een verzetsgroep diende. Verder stellen zij: “Overigens leiden vele 
verenigingen tijdens de oorlog ogenschijnlijk een slapend bestaan, omdat de bezetter eist dat 

Joden de toegang tot lokalen, sportvelden, enzoverder wordt ontzegd. Een aantal verenigingen 

verplaatst haar activiteiten, andere beoefenen deze illegaal.” 
 
In de lezing Sporten in bezettingstijd staat de sportbeoefening in Oegstgeest in 1940-1945 voor 

het eerst centraal. Er zal worden nagegaan hoe de Duitsers met de sportwereld in ons land 
omgingen en welke gevolgen dit had voor de sportverenigingen in Oegstgeest. Het gaat in 

alfabetische volgorde om A.S.C., Fiks, H.B.S., L.L.T.C. (het huidige OLTC), L.M.H.C. (het huidige 

LOHC), de Oegstgeester Schaakclub en O.G.A.V. Voor de lezing is zoveel mogelijk archiefmateriaal 

van deze verenigingen gebruikt. De lezing zal aantonen dat veel sportclubs in onze gemeente 
beslist geen slapend bestaan hebben gekend in de bezettingstijd. 
Michel van Gent is onderzoeker bij het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis in 

Amsterdam, een onderdeel van de KNAW. Hij werkt hier aan de digitale databank Sportbonden, 

sportclubs en sportperiodieken in Nederland tot 2000. Het gedeelte tot 1940 is al online 
raadpleegbaar, het gedeelte over 1940-1945 wordt in 2020 opgeleverd. Hij heeft tal van 

sporthistorische publicaties op zijn naam staan. 
 
De lezing vindt plaats op 20 november a.s. in het Dorpscentrum om 20.00 uur. De zaal is open 

vanaf 19.30 uur. 
 
3. Wat vinden de leden van de VOO? Resultaten enquête 
Langs deze weg bedanken wij alle 207 leden die de ledenenquête hebben ingevuld! 207 is ruim 
30% van de VOO, dat is een geweldig resultaat. Wij waarderen het zeer dat u deze moeite heeft 

genomen. Uw antwoorden hebben de VOO veel nuttige informatie geleverd.  
 
Op 20 november a.s., voorafgaand aan de lezing, vertellen we graag meer over de uitkomsten. 

Vooruitlopend daarop zijn de resultaten hieronder puntsgewijs samengevat: Wie zijn onze leden en 

wat vinden zij van de VOO? En wat gaat het bestuur doen met de resultaten van de enquête? 
 



Leden VOO wonen gemiddeld 38 jaar in het dorp en zijn gemiddeld 70 jaar oud. 
De periode dat men lid is van VOO laat een mooie opbouw zien: van heel lang tot nog maar net. 
45% is minder dan 10 jaar lid en ook de laatste jaren blijft de instroom doorgaan.  
De motieven om lid te zijn (of te worden), zijn vooral positief en optimistisch geformuleerd. 

Leden zijn voor behoud van “mooi”, “monumenten” of gewoon geïnteresseerd in geschiedenis. Men 

is eerder ergens vóór dan ergens tegen. 
Dit wordt ook gereflecteerd in de ondersteuning van de (statutaire) doelen van de vereniging:  
o 80% noemt bij die vraag “instandhouding van monumenten” als 1e of 2e keus; 
o 60% kiest “historisch besef”. Ruimtelijke kwaliteit als doel spreekt minder aan. Uit de toelichting 

lezen we dat leden de Vereniging niet primair als belangengroep zien. 
Op de vraag wat leden noemen als ze met anderen over VOO spreken, komt geen eenduidig 

beeld. 
Het tijdschrift “Over Oegstgeest” staat met stip op nr. 1 als VOO-product dat de leden het meest 

aanspreekt. Maar ook het “bewaken” van monumenten, het gemeentelijk beleid en het archief 
worden nadrukkelijk genoemd. 
Om de leden een beetje uit te dagen hebben we ook gevraagd, of er iets in onze uitgebreide 

activiteiten-waaier zit, waar men desgevraagd afscheid van zou willen nemen. Niet iedereen heeft 

deze vraag ingevuld maar onder de antwoorden die wel zijn gegeven, valt op dat de meeste leden 

dan genealogie aanwijzen. Als bestuur draaien wij dit om en dagen de leden uit om zich te melden 
als vrijwilliger voor de nog jonge commissie Genealogie. Net als overigens voor twee andere 

commissies. Het bestuur ziet geen reden om activiteiten te schrappen, onder meer door het 

enthousiasme onder het grote aantal deelnemers aan de enquête. 
Tot slot: er is brede steun voor het huidige lidmaatschapstarief. 
 
Voor de korte termijn zijn deze resultaten voor het bestuur aanleiding om: 
• leden te vragen zich te melden als lid van de commissies Genealogie, Archief en Ruimte (Wilt u 
meer informatie? Mail naar secretaris@oudoegstgeest.nl.); 
• door te gaan met de werving van nieuwe leden, en met name ook inwoners onder de 50 jaar te 

enthousiasmeren; 
• de contributie ongewijzigd te laten; 
• de positionering van de vereniging op de website aan te passen in lijn met de resultaten van de 

enquête. 
 
Heeft u vragen of opmerkingen? Kom naar de lezing op 20 november a.s. in de het Dorpscentrum 
 
4. Novembernummer Over Oegstgeest komt uit 
In de tweede helft van november valt de nieuwe Over Oegstgeest bij u in de brievenbus. U kunt in 

dit tijdschrift weer een mooi samenstel van artikelen tegemoetzien: Over bomen van Boerhaave in 
Oud-Poelgeest, wederopbouw en nieuwe wijken na de oorlog, een heiligdom aan de Rijn, 

plantenkuipen in de oprijlaan van Oud-Poelgeest en de ijsclub Oegstgeest. Oegstgeestenaar Henk 

Heemskerk komt aan het woord en u ziet natuurlijk de vaste rubrieken terug. Mocht u het 

tijdschrift niet ontvangen, wilt u dan een mailtje sturen naar secretaris@oudoegstgeest.nl? 
 

mailto:secretaris@oudoegstgeest.nl
mailto:secretaris@oudoegstgeest.nl

