Oegstgeest 17 oktober 2018
Het bestuur van de Vereniging Oud Oegstgeest vraagt uw aandacht voor de volgende
onderwerpen:
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Donderdag 15 november 2018: lezing door Bouke van der Meer "Het verhaal van de schaal"
Ontwikkelingen rond Endegeest en Voorgeest
Bestuursvacatures
Digitale en vernieuwde uitgave van de Canon van Oegstgeest
Geactualiseerde uitgave Straatnamenboek van Oegstgeest
Film over Endegeest en Descartes staat nu op youtube

met vriendelijke groet,
Chris Wolff
bestuurslid VOO- PR
1. Donderdag 15 november 2018: lezing door Bouke van der Meer over "Het verhaal van
de schaal"
Op donderdag 15 november houdt de heer Bouke van der Meer een lezing over de Schaal van
Oegstgeest, met de titel “Het verhaal van de schaal, nieuwe inzichten over de schaal van
Oegstgeest”. Tijdens het recente Open Monumenten & Osger Weekend is de schaal in kasteel
Endegeest te bewonderen geweest. Enige jaren geleden heeft de Vereniging Oud Oegstgeest een
lezing georganiseerd over de vondst van de schaal. Het onderwerp van de komende lezing is de
schaal zelf, zijn versieringen en de samenleving waarin hij gemaakt en gebruikt is.
Dr. L. Bouke van der Meer is universitair hoofddocent klassieke archeologie van de Universiteit van
Leiden.
In zijn lezing werpt hij licht op de datering van de schaal, op de interne en externe bladgoudversieringen, op de twee toegevoegde, vergulde, zilveren beslagplaten, één met een versierde en
één met een onversierde ophangring, op de toegevoegde centrale, met edelstenen versierde,
gouden schijf, de productie-regio’s van de onderdelen, de herkomst van de motieven, de symboliek
van de voorstellingen, de vraag waarom de schaal in een "hanging-bowl" werd veranderd, en
waarom een minuscuul gaatje door de schaal en de schijf is geboord voordat de hang-schaal in een
zij-geul van de Oude Rijn in de vroegmiddeleeuwse nederzetting werd gedeponeerd. En verder:
wat is de betekenis van de schaal in de cultuurhistorische ontwikkeling van de nederzetting en de
vroegmiddeleeuwse geschiedenis van Nederland?
De lezing wordt gehouden in het Dorpscentrum aan de Lijtweg te Oegstgeest.
Aanvang: 20u00, (zaal open 19u30)
De lezing is toegankelijk voor leden van de Vereniging Oud Oegstgeest en voor introducés.
2. Ontwikkelingen rond Endegeest en Voorgeest
Volgens een recent bericht van de gemeente staan de ontwikkelingen rond Endegeest en Voorgeest
op dit ogenblik stil. Dit is het gevolg van de motie die door de gemeenteraad op 31 mei 2018 is
aangenomen en waarin de gemeente wordt opgedragen voor het einde van het jaar 2018 een
"integrale en samenhangende nota van uitgangspunten" voor te leggen aan de gemeenteraad voor
het gebied "Wilhelminapark en Geesten".
Toch is er een aantal belangrijke ontwikkelingen te melden.
Ten eerste: De gemeente heeft een webpagina gemaakt op, waarop alle stukken openbaar
toegankelijk zijn die betreffende de ontwikkeling van Overgeest verschenen zijn of zullen
verschijnen.
https://www.oegstgeest.nl/gemeente/inwoners/wonen-verbouw-en-leefomgeving/gebiedsvisieovergeest/
Ten tweede: Op deze pagina over Overgeest is sinds kort gepubliceerd het rapport

"Bouwhistorisch onderzoek en monumentenadvies Toegangspoort
Rhijngeesterstraatweg 13 Oegstgeest".
In het rapport is het verleden en de huidige situatie van de toegangspoort onderzocht, met als
conclusie, dat het vanuit het historische en huidige functioneren als gebiedsontsluiting
aanbevelenswaardig is om de functie van de poort als entree in stand te houden. Te meer omdat
een nieuwe (extra) entree de situatie minder helder zou maken, de ruimte beperkt is en ten koste
zou gaan van de groene parkzone tussen kliniek en Rhijngeesterstraatweg. En verder dat gezien de
verbondenheid van de huidige poort met de kliniek (thans gemeentehuis) zij beschermd is binnen
het rijksmonumentale complex en in 1997 als rijksmonument is aangewezen.
In het tweede deel van het rapport wordt een eventuele verbreding van de toegang behandeld. De
strekking van dit deel van het rapport is in het kort, dat er geen bezwaar zou zijn tegen het
verbreden van de poort met ongeveer één derde van de huidige breedte om zodoende meer
verkeer door de poort mogelijk te maken. Dit voorstel is in het rapport met voorbeelden
geïllustreerd.
De VOO is tegen het verbreden van de poort, omdat de poort karakteristiek is, onderdeel is van het
Jelgersmacomplex en ook een Rijksmonument is. De VOO acht het niet toelaatbaar dat dit karakter
wordt verstoord. En zoals zij in haar zienswijze van april 2018 heeft geschreven ook niet past bij
het behoud van het karakter van het gebied rondom het gemeentehuis. Meer verkeer door de
poort doet afbreuk aan de poort en aan het gebied dat dit extra verkeer doorsnijdt.
Lees meer hierover op www.oudoegstgeest.nl en dan onder "nieuws" en voor de VOO-zienswijze
van april 2018:
https://oudoegstgeest.nl/pdf-publicaties/20180417-Z-17-102246__inspraakreactie_concept_Gebiedsvisie_Overgeest.pdf
3. Bestuursvacatures
Twee van de huidige VOO-bestuursleden zullen bij de komende jaarvergadering in het voorjaar van
2019 niet meer herkiesbaar zijn. Er zijn dan twee vacatures. Kent u iemand die u zou willen
voordragen voor een functie in het bestuur of heeft u zelf belangstelling, wilt u dan zo vriendelijke
zijn dat te melden bij de voorzitter (email: voorzitter@oudoegstgeest.nl) of de secretaris (email
secretaris@oudoegstgeest.nl).
4. Digitale en vernieuwde uitgave van de Canon van Oegstgeest
De Canon van Oegstgeest is opnieuw uitverkocht. De huidige versie van de canon is nog wel als
pdf via de website van de vereniging te downloaden. Het bestuur heeft ervoor gekozen niet
opnieuw een gedrukte herziene versie uit te brengen, maar een nieuwe verzie van de canon samen
te stellen als onderdeel van de Canon van Nederland/Canon van Zuid-Holland. Dit is een digitale
versie speciaal ontwikkeld voor gebruik door scholieren. In overleg met vertegenwoordigers van
het onderwijs zal deze nieuwe Canon van Oegstgeest samengesteld worden.
5. Geactualiseerde uitgave Straatnamenboek van Oegstgeest
Al vijftien jaar geleden (2003) heeft de VOO het straatnamenboek van Oegstgeest uitgegeven
onder de titel "Van Abtspoelhof naar Zoutkeetlaan". Sinds die tijd zijn er veel nieuwe straten in
Oegstgeest bijgekomen. Het VOO-bestuur heeft al vaker overwogen het boekje opnieuw uit te
geven, maar steeds was het argument: Wacht nog even totdat er geen straten meer bij komen.
Het bestuur acht nu dat moment gekomen. Er is een plan ontworpen dat erin voorziet dat in
november 2020 er een geheel geactualiseerde versie zal verschijnen. Het de bedoeling dat dit
boekje op papier zal worden uitgegeven. In een formaat dat het mogelijk maakt het boekje op de
fiets mee te nemen en te raadplegen.
6. Film over Endegeest en Descartes staat nu op youtube
Speciaal voor het Open Monumenten & Osger Weekend 2018 heeft Leidenaar Joop Mosterd op
verzoek van de VOO een film gemaakt over de geschiedenis van kasteel Endegeest en de Franse
filosoof René Descartes. De film is al door de honderden bezoekers van het kasteel bekeken. De
film is nu ook voor iedereen thuis via youtube te bewonderen. Ga naar www.oudoegstgeest.nl
dan naar collecties en vervolgens naar publicaties of rechtstreeks naar
https://oudoegstgeest.nl/collecties/publicaties/film-over-kasteel-endegeest-en-renedescartes1 De rest wijst zich vanzelf.

