Jaaroverzicht 2015 van de Vereniging Oud Oegstgeest
Bestuur en commissies
Aan het eind van de verslagperiode waren de volgende personen in functie:
Bestuur: H.A. (Rianne) Meester-Broertjes (voorzitter), B.M.A. (Bernadette) Fortuyn-van
Lierop (secretaris), J.F.H. (Jan) Janssen (penningmeester), J.A.M. Beekhuis-Brussee (lid),
M.J. (Michel) van Gent (lid) en C.J.M. (Chris) Wolff (lid en webmaster).
Redactie tijdschrift “Over Oegstgeest”: F.P. (Freek) van Beetz en J.W. (Jan-Willem) in’t Velt.
Afdeling Historie: S.C. (Sylvia) Braat (voorzitter), M. (Maarten) van Bourgondiën, C.C.
(Carla) de Glopper-Zuijderland, A. (Onno) Koerten, J. (José) Niekus, H.G. (Herman) Oost,
M.R.W. (Marijke) Wesseling-Teppema en de redacteuren van ons tijdschrift F.P. (Freek) van
Beetz en J.W. (Jan Willem) in‘t Velt.
Werkgroep Mondelinge Geschiedenis: I.M. (Inge) Harkema-Dun (voorzitter), M.M.C.E.
(Micaela) Lopes de Leao Laguna, J. (José) Niekus, D. (Dineke) Peddemors-Houdé, J.J.
(Jacques) Thorn, en
M.R.W. (Marijke) Wesseling-Teppema.
Afdeling Archeologie: H.H. (Henk) Hegeman.
Beheer van het VOO archief en de collectie: A. (Onno) Koerten.
ICT-commissie en webmasters: A. ( Onno) Koerten en C.J.M. (Chris) Wolff en gastlid F.J.A.
( Fred) Geiger.
Fotoarchief: De VOO fotoverzameling is sinds 2008 opgenomen in het digitaal fotoarchief
van de Gemeente Oegstgeest: www.digitaalfotoarchief.oegstgeest.nl. Werkgroep “Jonge
foto’s”: E. (Ed) Patijn.
Kascommissie: M. (Marja) den Hond-Brouwer en C.J.M. (Chris) Bierman.
Mutaties
In de algemene ledenvergadering is afscheid genomen van bestuurslid Marlies MerkesteinKasteleyn, die zich zes jaar in het bestuur heeft ingezet. Haar belangrijkste taak was het
organiseren van evenementen, zoals excursies en lezingen en het jaarlijkse Open
Monumenten- en Osgerweekend. Marlies is opgevolgd door Janny Beekhuis-Brussee.
In de vergadering is ook Michel van Gent benoemd tot lid van het bestuur. Hij was al vanaf het
najaar van 2014 nauw bij het bestuur betrokken als beoogd opvolger van Peter Sigmond.
De afdeling Historie heeft afscheid genomen van Beps de Kanter die zovele jaren het
verenigingsarchief nauwgezet heeft beheerd. Haar functie is overgenomen door Onno Koerten.
De afdeling is uitgebreid met Maarten van Bourgondiën. De Werkgroep Mondelinge
geschiedenis is uitgebreid met Micaela Lopes de Leao Laguna en Dineke Peddemors-Houdé.
Ledental
Aan het eind van het jaar telde de vereniging 706 leden. Er waren 16 nieuwe leden en 20
opzeggingen. Van 618 leden is het emailadres bij het bestuur bekend. Het bestuur streeft
ernaar alle leden per email te kunnen bereiken. Dat zal evenwel niet lukken, want van 54
leden weten we dat zij geen emailadres hebben of geen emails willen ontvangen. De nog
resterende 34 leden hebben we nog niet weten te bereiken.
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Schenkingen en legaten
Uit de nalatenschap van mevrouw M. van der Plas heeft de VOO een legaat gehad van 500
euro en een fotoverzameling.
Afdeling Historie
De Afdeling Historie is in 2015 twee maal bij elkaar geweest. Onderling contact wordt
verder onderhouden via telefoon en email. Bij de vergaderingen wordt in eerste instantie
over de inhoud van het tijdschrift gesproken. Verder wordt het jongste tijdschrift
geëvalueerd en de planning besproken van wat gaat komen. Op 28 mei is er feestelijk
afscheid genomen van Beps de Kanter die zoveel jaren het archief, de
zustertijdschriftencirculatie en tal van andere taken op zich had genomen.
Afgelopen jaar zijn er weer vragen op historisch gebied via het bestuur bij de afdeling
beland en in behandeling genomen. Ze zijn veelal naar tevredenheid opgelost.
Werkgroep Mondelinge Geschiedenis
De werkgroep begon het jaar met vier leden en is in de loop van het jaar tot zes leden
uitgebreid (zie Mutaties). In 2015 kwam de groep vier keer bijeen en onderhield daarnaast
frequent e-mailcontact.
In de VOO nieuwsbrief van oktober 2015 is een oproep van de Werkgroep opgenomen voor
nieuwe werkgroepleden en ook voor oudere Oegstgeestenaren die wel geïnterviewd willen
worden. Daarop kwamen verheugend veel reacties binnen: twee VOO-leden, Micaela Laguna
en Dineke Peddemors, bleken bereid toe te treden tot de werkgroep en één van hen kon al de
bijeenkomst eind november bijwonen. In die bijeenkomst mocht ook Onno Koerten
verwelkomd worden, die uitleg gaf over het vastleggen en bewaren van alle geluids- en Wordbestanden van de interviews. Zijn hulp daarbij wordt bijzonder op prijs gesteld.
In 2015 verschenen de volgende artikelen in “Over Oegstgeest” in de reeks “Oegstgeestenaren
aan het woord”. In het mei-nummer het interview met Bert Driessen door Marijke Wesseling
en Jacques Thorn en in het novembernummer het interview met Teun Heeren door José Niekus
en Inge Harkema. De werkgroep is de redactie van het tijdschrift heel erkentelijk dat het
laatstgenoemde, lange, artikel in het geheel in dit nummer is opgenomen.
Op de oproep in de VOO nieuwsbrief kwam ook een negental (!) reacties van mensen die
geïnterviewd willen worden. Met allen is telefonisch of schriftelijk contact geweest en in 2016
zullen met hen afspraken worden gemaakt voor het houden van de interviews.
Het wordt een druk jaar volgend jaar voor de werkgroep; dankzij de uitbreiding van het aantal
leden wordt de uitvoering ervan met vertrouwen tegemoet gezien!
Tijdschrift, nieuwsbrieven en website
De reguliere uitgaven van “Over Oegstgeest” zijn in 2015 zoals gebruikelijk verschenen in mei
en november, met 32 en respectievelijk 28 pagina’s.
In het verslagjaar zijn er vier nieuwsbrieven verstuurd: nrs. 58 t/m 61, die respectievelijk
verschenen zijn in januari, mei, augustus en oktober. De brieven zijn als e-mail verstuurd
naar de leden van wie bij het bestuur het emailadres bekend is. Ook zijn ze op de website van
de vereniging geplaatst onder de tab archief/nieuwsbrieven.
In het voorjaar van 2015 is de website van de Vereniging geheel vernieuwd. Bijgestaan door
mede-Oegstgeestenaar Fred Geiger is de “oude motor” achter de website geheel vervangen
door een nieuwe en is de structuur aangepast. De functionaliteit is verbeterd, doordat de
inhoud van de site nu beter door zoekmachines kan worden gevonden. Tevens is de inhoud
sterk uitgebreid waardoor allerlei zaken nu door iedereen te bezichtigen zijn. Dit betreft met
name de collecties van de vereniging en de Oegstgeester rijks- en gemeentelijke
monumenten die op een kaart van Oegstgeest en met een toelichtende tekst te vinden zijn.
Een en ander dankzij de grote inspanning van onze conservator Onno Koerten.
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In 2015 is de VOO-website 20 duizend maal bezocht. Over de jaren 2009 t/m 2014 was het
aantal bezoeken (afgerond) respectievelijk 11, 13, 14, 13, 19 en 23 duizend. Het lijkt of er van
een kleine teruggang sprake is, maar dat is vermoedelijk maar schijn want alle andere
kengetallen van het gebruik vertonen een sterke stijging. Zoals het aantal “hits” dat altijd rond
de 160 duizend per jaar lag en in 2015 is verviervoudigd.
Archief
In het afgelopen jaar is begonnen met het meer toegankelijk maken van het archief. De
boeken en publicaties in bezit van de vereniging zijn met afbeelding en korte beschrijving
op de website geplaatst. Hetzelfde is gebeurd met de voorwerpen met historische waarde
en de rijks- en gemeentelijke monumenten. Ook de index van een verzameling
krantenartikelen (periode 1980-2008) staat op de website. Van een oud-voorzitter is een
grote hoeveelheid dossiers in ontvangst genomen die betrekking hebben op de eerste jaren
van de vereniging. Met de secretaris werden afspraken gemaakt over de termijn en wijze
van overdracht aan het archief van documentatie die betrekking heeft op het functioneren
van de vereniging zelf. De papieren verenigingsdocumentatie van voor 2011 blijft intact in
het papieren archief, vanaf 2011 wordt deze, met een aantal uitzonderingen, digitaal
opgeslagen.
Fotoarchief
In 2015 is het Digitaal Fotoarchief van de gemeente, waarin de VOO-fotoverzameling is
opgenomen, 2751 maal bezocht door 1704 verschillende bezoekers. Er zijn in totaal 45.605
pagina’s bekeken (gemiddeld ruim 16 pagina’s per bezoek).
Op 31 december 2015 waren 7.364 foto’s via het Digitaal Fotoarchief te raadplegen.
Vrijwilligersborrel
Op zondagmiddag 29 november was er een informeel samen zijn van de actieve VOO
vrijwilligers. Een goed moment om met elkaar de VOO te belichten en over nieuwe activiteiten
te spreken.
Gebeurtenissen door het jaar
26 februari: Lezing door Jasper de Bruin over archeologische opgravingen in
Oegstgeest
De Oegstgeester bibliotheek en de VOO hadden samen Jasper de Bruin uitgenodigd om een
lezing te geven over de opgravingen in Nieuw-Rhijngeest die o.a. geleid hebben tot de
spectaculaire vondst van “De schaal van Oegstgeest”. In de bibliotheek hebben ongeveer 75
belangstellenden naar de zeer boeiende lezing geluisterd.
22 april: Algemene Ledenvergadering
Tijdens de algemene ledenvergadering van VOO op 22 april 2015 is de VOO-prijs 2015
uitgereikt aan: Sedos Vastgoedontwikkeling & Beleggingen als blijk van erkenning voor de
mooie restauratie van het “witte-huisjescomplex” genaamd ”De Vijverhof” bij Hofwijk. De prijs
bestaat uit een oorkonde en de toezegging dat zo spoedig mogelijk een “bordje” zal worden
geplaatst op één van de muren van de betrokken huizen.
22 april Lezing Kallenberg over Begraafplaats Groensteeg
Na de algemene ledenvergadering heeft Lodewijk Kallenberg een lezing gehouden over de
Leidse begraafplaats Groenesteeg. In 1813 is deze begraafplaats geopend. Na 1910 zijn er
geen grafrechten meer uitgegeven. In 2013 is het 200 jarig bestaan van de begraafplaats
gevierd o.a. met een feestelijke ”herbegraving” van Diederik van Leyden Gael, die veel voor
Leiden heeft betekend en ook in Oegstgeest een straat naar zich heeft vernoemd gekregen.
Het aantal toehoorders was ongeveer 50.
26 april: Koningsdag
Sinds vorig jaar staat de VOO nu jaarlijks met een kraam bij het gemeentehuis tijdens de
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aubade op Koningsdag. Hiermee is de VOO-kraam van de vrijmarkt van 5 mei komen te
vervallen. Met dit besluit bereiken we meer Oegstgeestenaren.
10 juni: Excursie naar Katwijks Museum
Met een groep van 20 leden is een bezoek gebracht aan het Katwijks Museum. Behalve de
permanente tentoonstelling over Katwijk als vissersdorp heeft de groep ook de speciale
tentoonstelling “In het licht van de Egmondse school” bezocht.
2 september: Lezing door Olle de Graaff over Kunst en Ambacht
Op deze avond is het Open Monumenten- en Osgerweekend geopend met de aanbieding van
het programmaboekje van het weekend aan burgmeester Waaijer en wethouder Roeffen.
Vervolgens heeft Olle de Graaff, adjunct-directeur van Bouwbedrijf Burgy, een lezing gehouden
over het thema “Kunst en Ambacht” en liet hij zijn gehoor zien welke rol deze onderwerpen
spelen bij de restauratie van gebouwen. Circa 100 personen woonden deze zeer interessante
avond bij.
12 en 13 september: Open Monumentendag en Osgerweekend
Thema: “Kunst en Ambacht”. Ook dit jaar is de landelijke Open Monumentendag in Oegstgeest
georganiseerd in een samenwerkingsverband tussen de gemeente Oegstgeest, de Stichting
Osger Support en de Vereniging Oud Oegstgeest. Door de VOO geleverde bijdragen betroffen
o.a. de wandelingen onder leiding van een gids door het Wilhelminapark en door de
Dorpsstraat, het mede voorbereiden van de fotopresentatie en tentoonstelling in het
gemeentehuis, en een powerpoint-presentatie over Oud-Poelgeest in het kasteel.
13 oktober: Nieuwe-inwonersavond
Zoals gebruikelijk was de VOO met een stand aanwezig bij de “nieuwe-inwonersavond”. We
trokken tal van bezoekers, wat resulteerde in een aantal nieuwe leden. Ook was er
belangstelling voor onze boeken en ons tijdschrift.
25 november: Lezing door Erik de Graaf over Marten Toonder senior
Op deze avond stond de Regentesselaan centraal. Na een inleiding door Anna Janse en Nanno
Benninga, over hun onlangs verschenen boekje “Leven in de Regentes”, hield Erik de Graaf
een lezing over zijn boek “Marten Toonder senior – van eierzoeker tot zeekapitein”. Toonder
Sr. heeft van 1945 tot zijn dood in 1965 in de Regentesselaan gewoond. Circa 50 personen
waren bij deze lezing in het Dorpscentrum aanwezig.
Periodiek overleg met het gemeentebestuur
Op 23 juni heeft de VOO een “zienswijze” geschreven aan de gemeente op de door de
gemeente geschreven “Concept Welstandsnota 2015”. De zienswijze van de VOO is in te zien
op onze website onder de tab Activiteiten/VOO-zienswijzen. De gemeente heeft in de zomer
schriftelijk gereageerd. Deze reactie is ook op onze site te vinden.
Op 25 november hebben de VOO en Osger met wethouder Roeffen het Open Monumenten- en
Osgerweekend geëvalueerd met als conclusie dat het thema “Kunst en ambacht” goed
gecombineerd was met bezoeken aan de Oegstgeester monumenten en de wandelingen door
het dorp.
Op 10 juni en 25 november heeft de VOO ambtelijk overleg gehad over de voorbereidingen
van de door de gemeente in 2016 op te stellen Erfgoednota. De VOO wil hieraan graag een
eigen bijdrage leveren en daarmee het Oegstgeester erfgoed op vernieuwde wijze op de kaart
zetten. De VOO voert daartoe overleg met vrijwilligers die voor de Duin- en Bollenstreek een
cultuurhistorische kaart hebben gemaakt.

4

