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Nieuwsbrief 61     oktober 2015 
 
Aan de leden van de Vereniging Oud Oegstgeest 
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 100 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. 
 
Het bestuur brengt graag de volgende twee onderwerpen onder uw aandacht: 
 
1)    De Werkgroep Mondelinge Geschiedenis zoekt dringend nieuwe leden. 
Hulp gezocht bij geschiedschrijving van Oegstgeest: De werkgroep Mondelinge Geschiedenis 
van de VOO zoekt nieuwe leden. 
Zie hieronder de volledige tekst van de oproep. 
2)  Lezingenavond met als thema de Regentesselaan op woensdag 25 november 2015. 
Onlangs is het boekje "Leven in de Regentes", van de hand van Nanno Benninga verschenen. En 
binnenkort zal verschijnen het boekje "Marten Toonder Sr. - Van eierzoeker tot zeekapitein" 
door Erik de Graaf. Martin Toonder Sr. heeft jaren op de Regentesselaan gewoond. Beide 
schrijvers zullen een lezing geven over het onderwerp dat zij in hun boek behandeld hebben. 
Plaats: Dorpscentrum aan de Lijtweg 
Tijd: zaal open 19:30 uur, Aanvang lezing 20:00 uur 
Onderaan deze nieuwsbrief staat een samenvatting van beide boeken (en lezingen).  
 
 
met vriendelijke groet 
Chris Wolff 
Bestuurslid VOO - PR  
 

In de volgende teksten wordt nader ingegaan op de bovengenoemde onderwerpen: 
 
1) Werkgroep Mondelinge Geschiedenis (WMG) van de VOO zoekt nieuwe leden- 
Hulp gezocht bij geschiedschrijving van Oegstgeest   
 

Oegstgeestenaren aan het woord 
 
Inwoners van Oegstgeest, die al lange tijd hier wonen, weten vaak veel te vertellen over hoe het 
vroeger was in het dorp. De Werkgroep Mondelinge Geschiedenis (WMG) van de VOO wil deze 



geschiedenis bewaren en is een oral history project gestart. Voor dit project worden oudere 
inwoners van Oegstgeest geïnterviewd door vrijwilligers. 
Het vastleggen gebeurt door het opslaan van de geluidsopnamen en de schriftelijke 
verslaggeving ervan. Van het interview wordt ook een artikel gemaakt voor het tijdschrift 'Over 
Oegstgeest'. 
 
De huidige leden van de werkgroep hebben met veel plezier inmiddels zeven oudere 
Oegstgeestenaren geïnterviewd. Het is zo boeiend om uit de eerste hand te horen over het 
Oegstgeest van toen! Er zijn even zovele artikelen verschenen in het tijdschrift, in de reeks 
'Oegstgeestenaren aan het woord'. 
 
De WMG zou graag nog meer personen aan onze (verlang) lijst van te interviewen 
Oegstgeestenaren toevoegen om zo min mogelijk oral history verloren te laten gaan. Dus als u 
iemand bent of weet, die daarvoor in aanmerking komt, meld het ons! 
Maar om die plannen te kunnen uitvoeren is ook meer menskracht nodig in de werkgroep zelf! 
Die is dan ook op zoek naar minimaal twee leden, die zich op deze wijze willen inzetten voor de 
VOO. 
Luistert u graag naar verhalen van mensen over hun nabije verleden in Oegstgeest? Hebt u 
enige ervaring met interviews afnemen en het uitwerken daarvan, of wilt u dat graag leren? Wilt 
u meehelpen om deze mondelinge geschiedenis te bewaren en zo kan helpen inzicht te 
verwerven in het 'oude' Oegstgeest dat de basis vormt voor het begrip van het Oegstgeest van 
nu? Dan bent u de man of vrouw die we zoeken!! 
 
Wilt u meer weten dan kunt u ons natuurlijk bellen of mailen.* 
De WMG wacht met spanning op uw reactie. 
Met hartelijke groet, 
namens de werkgroep Mondelinge Geschiedenis, Inge Harkema 
 
PS: Bent u zelf niet de persoon die we zoeken, maar heeft u wel een suggestie voor iemand 
anders, ook dan horen we dat graag. 
 
*José Niekus: 071 5171247 / jose.niekus@planet.nl 
Inge Harkema: 06 51338050 / i.m.harkema@tele2.nl 

 
2)  Lezingenavond met als thema de Regentesselaan op woensdag 25 november 2015. 
Hieronder treft u aan nadere informatie over de lezingen en de boekjes 
 

Leven in de Regentes 

Tijdens een feestelijke bijeenkomst met bewoners van de Regentesselaan in Oegstgeest is het 
boek 'Leven in de Regentes' gepresenteerd. Het eerste exemplaar van het boek - met subtitel 
'Verhalen van (ex) bewoners over bijna 100 jaar lief en leed in de Regentesselaan in 
Oegstgeest, het mooiste dorp van Nederland' - werd op zaterdag 12 september in ontvangst 
genomen door laanbewoner Harry de Groot, de 85-jarige zoon van bakker Hugo de Groot. 



Het idee voor de samenstelling van een straatboek over de Regentesselaan ontstond een paar 
jaar geleden. Aan alle bewoners werd gevraagd of zij in eigen woorden een verhaal wilden 
schrijven over zichzelf, over het huis waarin zij wonen - en de geschiedenis daarvan - en over 
hun persoonlijke ervaringen met 'het leven in de Regentesselaan'. De meerderheid gaf hieraan 
gehoor en zo ontstond uiteindelijk een rijk geïllustreerd boek van 84 pagina's, met verhalen 
over 37 huizen in de laan en talloze foto's uit heden en verleden. 
In het boek komt de geschiedenis van de Regentesselaan tot leven, niet alleen door alle 
persoonlijke verhalen en foto's, maar ook door enkele bijzondere bijdrages. Zo is het voorwoord 
van 'Leven in de Regentes' geschreven door Job Cohen, tussen 1973 en 1981 bewoner van 
Regentesselaan 1 en is op foto's onder meer Marten Toonder senior te zien. De vader van de 
beroemde schrijver/tekenaar woonde vanaf de oorlog tot aan zijn dood in 1965 op 
Regentesselaan 21. 
Ook bijzonder is de bijdrage van Harry de Groot. Als levenslang laanbewoner - als je de bakkerij 
op de hoek meetelt - vertelt hij over wat hij zich kan herinneren van bewoners in de laan. Over 
vrijwel ieder huisnummer weet hij iets te vertellen en andere bewoners en ex-bewoners hebben 
zijn verhaal, waar mogelijk, aangevuld met eigen herinneringen. 
 

Marten Toonder sr. - Van eierzoeker tot zeekapitein 
Hoe een analfabete plattelandsjongen zich opwerkte tot zeekapitein, voor zijn zoon comics uit 
Amerika meebracht en zo de vader werd van een van onze bekendste striptekenaars. Dat is in 
het kort het bijzondere leven van Marten Toonder senior, een verhaal dat is opgetekend in de 
binnenkort te verschijnen geïllustreerde biografie van de hand van Erik de Graaf. 
 
Na een jeugd in bittere armoede op het Groningse platteland en op het eiland Rottumeroog 
vertrok Toonder in 1899 op twintigjarige leeftijd naar Rotterdam om als matroos aan te 
monsteren op de grote vaart. Met veel geluk, talent en doorzettingsvermogen leerde hij als 
twintiger lezen en schrijven, haalde hij zijn stuurmandiploma's aan de zeevaartschool en klom 
hij op tot kapitein op de grote vaart bij de Rotterdamse rederij Van Nievelt Goudriaan & Co.  
Tientallen jaren was Rotterdam Toonders thuishaven, maar in de jaren dertig verhuisde de 
echtgenote van de kapitein eerst naar Leiden en later naar Oegstgeest.    
 
Na zijn pensionering in 1945 woonde Toonder senior met zijn vrouw in de Regentesselaan in 
Oegstgeest. De zeeman voelde zich slecht thuis tussen de walmensen. Hij voelde zich een 
zeemeeuw in een vogelkooi en miste de uitgestrekte zee, schreef Senior in brieven en 
dagboeken. Hij zocht een paar keer in de week verstrooiing als commissaris van de Toonder 
Studio van zijn zoon in Amsterdam, waar de stripfiguur Kappie op hem gebaseerd werd.  In een 
tuinhuisje achter de woning in Oegstgeest maakte Toonder senior scheepsmodellen en zette hij 
de herinneringen aan zijn jeugd in Noord-Groningen en op papier.  In 1954 publiceerde hij met 
hulp van zijn schrijvende zoon Jan Gerhard een boek over zijn opmars van matroos tot kapitein. 
In 1965 overleed Marten Toonder senior in het ziekenhuis in Leiden. 
 
Boek: Erik de Graaf - Marten Toonder senior, van eierzoeker tot zeekapitein. Geïllustreerd, 
gebonden, 224 pagina's, euro 27,50. 
 


