
 

 

 

NIEUWSBRIEF 101, JANUARI 2023 

Redactieadres: secretaris@historischeverenigingoegstgeest.nl  

 
EXCURSIE ARCHEON 15 APRIL 

De Historische Vereniging Oegstgeest organiseert, samen met ArcheoHotspot Oegstgeest, op zaterdag 15 
april 2023 een reisje naar Archeon en de Romeinse schepen van Zwammerdam. Zeker gezien de recente 
archeologische vondsten langs ‘ons’ deel van de Limes ook voor Oegstgeesters een interessante bestemming.  
 
11.00 uur: vertrek bus rond het 
Marktplein Lijtweg 
12.00 uur: koffie met appeltaart in 
Archeon 
12.30 uur: rondleiding bij de Romeinse 
schepen uit Zwammerdam 
14.00 uur: vrije tijd om zelf Archeon te 
bekijken 
16.00 uur: vertrek bus naar Oegstgeest 
 
Kosten inschrijving als u in bezit bent van 
een MuseumJaarkaart € 37,50. 
Als u geen MuseumJaarkaart heeft, dient 
u bij aankomst ook nog de entreeprijs van 
€24,50 (65+  €22,50) te betalen.  
Jacques Thorn en Dineke Peddemors-Houdé coördineren deze excursie. 
 
Opgeven voor deze excursie bij de secretaris van de Historische Vereniging: 
secretaris@historischeverenigingoegstgeest.nl 
 

LEZINGEN ARCHEOLOGIE (herhaling) 
 
In de vorige Nieuwsbrief was uitvoerige informatie te vinden over een aantal lezingen die door Archeo 
Hotspot worden georganiseerd. Die Nieuwsbrief kunt u vinden op onze website. Hier volstaan we met een 
korte samenvatting van de lezingen, alle in Cultuurhuis De Paulus aan de Warmonderweg om 20.00 uur. 
 
 Op 3 februari komt Peter Stokkel (gemeente-archeoloog van den Haag) vertellen over de opgravingen op 
het Binnenhof 
Op 17 maart komt archeologe Rachel Schats vertellen hoe skeletmateriaal en malaria (epidemieën) via 
archeologisch onderzoek aangetoond kunnen worden. Diezelfde avond staat een presentatie over de schans 
“de Voskuyl” op het programma. 
Op 14 april richten we de aandacht op de mogelijkheden om DNA-onderzoek te doen bij archeologisch 
gevonden skeletten. In Suriname is daar baanbrekend onderzoek naar gedaan dat ook elders toepassing kan 
vinden. 
U kunt u voor de lezingen aanmelden bij de Archeo Hotspot op emailadres phh.pieterse@hccnet.nl. 
De drie lezingen kosten  € 10,-- per avond, contant te betalen bij de deur van de Paulus. 
Coördinator van het geheel is Philip Pieterse. 
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AGENDA 

Datum Activiteit Bijzonderheden 

Vrijdag 3 februari Lezing Archeologie Binnenhof Cultuurcentrum de Paulus 

Vrijdag 17 maart Lezing Archeologie: epidemiën 
en schans De Voskuyl 

Zie boven 

Dinsdag 28 maart 2023 Algemene Leden Vergadering en 
lezing over de Rijnsburgerweg 
door Peter van der Geer 

Nadere informatie volgt in de 
volgende Nieuwsbrief 

Vrijdag 14 april DNA en Archeologie Zie boven 

Zaterdag 15 april 2023 Excursie Archeon, in samen-
werking met Archeo Hotspot 

Zie hierboven 

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

Informatie volgt in het voorjaar 
van 2023 

15 November 2023 Excursie naar Münster Save the date: informatie volgt in 
het voorjaar 

 

MONUMENTALE BOLLENSCHUUR  

Het College van B&W heeft besloten dat de voormalige 

bollenschuur aan de Rijnsburgerweg 43a de status van 

Gemeentelijk Monument krijgt. Dit gebouw stond op een 

wensenlijstje dat wij als vereniging hadden ingediend en 

waarop ook het Entreegebouw en Weidepaviljoen  

(Endegeest), de Kwaakbrug en het  zendingshuis stonden. Alle 

vijf hebben nu, mede dankzij de Vereniging een beschermde 

status gekregen. Over de Kwaakbrug denkt onze Commissie 

Erfgoed met de gemeente mee over de manier waarop dit 

monument duurzaam  beschermd kan worden. 

HERCULES RHIJNGEESTUS   

Van het Cultuurfonds Oegstgeest kregen we het bericht dat 

het kunstwerk Hercules Rhijngeestus definitief van start kan 

gaan. Dit 4 meter hoge beeld verbeeldt de Limes: de 

noordgrens van het Romeinse Rijk. Hij komt op het grasveld 

van Park Landskroon: de plek waar interessante 

archeologische vondsten zijn gedaan. Ook de Historische 

Vereniging heeft bijgedragen aan de totstandkoming van dit 

project. 

Kunstenaar Folkert de Jong werkt nu aan het definitieve model 

op maat. Bij gieterij Kemner in Cuijk nabij Nijmegen wordt 

Hercules Rhijngeestus in delen in aluminium gegoten om deze 

later aan elkaar te lassen. Daarna wordt het beeld met 

kleurcoating afgewerkt. Een spectaculair proces. Transport en 

plaatsing volgt in de zomer. Je kunt dit proces volgen door je in 

te schrijven voor een excursie via de voorzitter van de 

Bewonersvereniging Nieuw-Rhijngeest Ida Petter via haar 

email idapetter@gmail.com. 

Houd de site van het Cultuurfonds Oegstgeest en de Oegstgeester Courant in de gaten voor nieuws over dit 
bijzondere project. 
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