
 

 

 

NIEUWSBRIEF 99, OKTOBER 2022 

Redactieadres: secretaris@historischeverenigingoegstgeest.nl  

 
DE BLAUWE TRAM 

We kijken terug op een goed bezochte lezing over 
de Blauwe Tram en een mooi bezoek aan het 
NZH-museum in Haarlem: ruim 40 deelnemers 
reisden met een antieke NZH-bus op en neer. 
Ook de bus zelf trok de nodige aandacht bij het 
vertrek van de Lijtweg. 

Tijdens de lezing was er ook veel belangstelling voor de miniatuur-trambaan van ons lid Paul Kerckhoff. 

VRIJWILLIGERS GEVONDEN 

In de vorige Nieuwsbrief zochten we vrijwilligers.  We kunnen hier melden dat we ons gelukkig prijzen met 

een nieuwe redacteur voor het tijdschrift Over Oegstgeest in de persoon van Paul Hoftijzer – boekhistoricus 

en al vele jaren lid van onze vereniging. Herman Oost kan dus na 5 jaar het stokje aan hem overdragen. In 

November ontvang je de nieuwe uitgave van ons tijdschrift. 

Tijdens de barbecue in september vonden we ook een lid die onze kas zal controleren in de persoon van 

Anton den Held en ook de vitrine in de bibliotheek heeft twee nieuwe adoptiemoeders gekregen: Sylvia 

Braat en Dineke Peddemors hebben daarin de doopjurk uit de familie van burgemeester van Griethuijzen 

gedrapeerd, samen met enkele borduurwerken en bijzondere tegel van de Blauwe Tram. 

Mocht je interesse hebben om bijvoorbeeld in één van onze commissies actief te worden: laat dat dan weten 
aan de secretaris. Ik breng je dan in contact met de persoon die die commissie aanstuurt. 
 

VRAAG 
We kregen een inhoudelijke vraag van Mattieu Fannee, historicus en verbonden aan het Historische 
genootschap Warmelda: hij is op zoek naar een oude foto van “de Oude Dam” – een pad dat Oegstgeest 
eeuwenlang met Warmond verbond (het pad wordt al vermeld in 1328). Het liep vanuit de 
Haarlemmerstraatweg in oostelijke richting, dwars door de huidige Klinkenbergerplas en aan de andere kant 
langs de noordzijde van het Warmondse kasteel Dirks Steenhuis (heden: kinderboerderij Kloosterhof). 
Wie kan hem hieraan helpen? Stuur een mailtje aan de secretaris. 
 

AGENDA 

Datum Activiteit Bijzonderheden 

Woensdag 7 december 
16.00h, Groene Kerk – inloop 
v.a. 15.45h 

Lezing door dr. Anton van der 
Lem en dr. Korrie Koorevaart 
over Johan Huizinga 

Zie de bijlage. Aanmelden bij 
mvdjagt@dorpsmarketingoegstgeest.nl 
 

Maandag 7 maart 2023 ALV en lezing over de 
Rijnsburgerweg door Peter van 
der Geer 

Nadere informatie volgt begin 2023 

April/mei 2023 Excursie naar de Atlantik Wall 
o.l.v. Ruurd Kok 

Informatie volgt in het voorjaar van 
2023 
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MYSTERIE OPGELOST 

In onze vitrinekast lag een voorwerp waarvan we 

vermoedden dat het lanspunt was, in 1958 gevonden 

in een tuin aan de Hofbrouckerlaan. 

Onderzoek door het RMO gaf geen uitsluitsel, maar 

Philip Pieterse – actief bij de ArcheoHotspot in de 

bibliotheek heeft navraag gedaan bij zijn 

archeologische achterban.  

Het antwoord kwam snel: 

Dit soort gereedschap wordt gebruikt voor het polijsten van een verguld oppervlak. Nadat bladgoud is 

aangebracht kan het door voorzichtig wrijven van de steen over het oppervlak tot een mooie glans 

gebracht worden. 

Je kunt ze nog altijd kopen, zowel in de vorm die op de foto staat als in allerlei andere vormen. Via Google 

(agaat polijststeen) vind je genoeg voorbeelden. 

 

De reactie kwam van een restaurator van glas en keramiek die met dit soort gereedschap gewerkt heeft. 

Hartelijk dank! We zullen deze informatie toevoegen aan het object in ons archief.  

  

TENTOONSTELLING BplusC 

In de dertiger jaren tekende Leo K. Zeldenrust (1905-1977) "oude gebouwen" in Leiden. Paula van Ommen, 
Yvonne Nicasie en Ger Koper (lid van onze Vereniging) maakten daar een tentoonstelling van waarbij 
heden en verleden naast elkaar getoond worden.  De tentoonstelling is gedurende de maanden november 
en december (van 5-11-2022 tot 6-1-2023) te bekijken in de omloop van het B+C-gebouw (bibliotheek) aan 

de Nieuwstraat te Leiden.

 

 

 


