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Ons mooie dorp
Het mooist is Oegstgeest in het voorjaar. Het begint met de stinsenplanten in
Oud-Poelgeest, gevolgd door de krokussen en prunussen en rozerode camelia’s en
rododendrons. In de polders onderscheidt de ornitholoog honderden grutto’s, kieviten,
futen, plevieren, kauwen en Canadese ganzen. Je hoort de koekoek en de tjiftjaf.
Ook in het Bos van Wijckerslooth vliegen de bonte spechten af en aan evenals de
boomklevers. In datzelfde bos heeft onze waarnemend burgemeester Jan Waaijer
doortastend als hij schijnt te wezen, het houden van lasergames verboden.
In De Telegraaf is ons dorp uitgeroepen tot beste woongemeente van Nederland,
nipt voor Edam-Volendam en ver voor de laatste twee: Vlagtwedde en Vaals. Ook de
Volkskrant11 en NRC Handelsblad vermeldden dat onlangs. Nochtans schijnt er een
gebrek aan sociale cohesie te bestaan in Oegstgeest.
Dat zou je niet zeggen bij de talloze zomerbarbecues bijvoorbeeld in de Johan
Evertsenlaan of Witte de Withlaan. En al helemaal niet in de Indische buurt, waar je de
saamhorigheid kunt voelen. Fiets maar eens door de Soembastraat. Zou dat ook het
geval zijn in de nieuwe wijk daartegenover, u weet wel: Nieuw-Rhijngeest?
De Kempenaerstraat is de chique winkelstraat van ons dorp. Je vindt daar diverse
modezaken met een breed assortiment aan accessoires en ook een echte patissier met
verrukkelijke taartjes. Sommigen prefereren gewone tompoezen of saucijzenbroodjes,
hartstikke lekker.
Gezelliger is het op de dinsdagmarkt. Daar kun je Antoon Koch ontmoeten, de éminence
grise van de lokale journalistiek of leerlingen van Duinzigt die met hun iPhones selfies
maken. En je koopt sliptongetjes of wijting of kabeljauw of artisjokken en aubergines
en minneola’s uit Andalusië. Voor rosevalaardappelen of eigenheimers moet je bij
Hans zijn, voor kalfsfricandeau of paardenworst bij Bep en bij de Peanut Power vind
je pistachenoten en muesli en gedroogde cranberry’s. Winkelen kun je trouwens ook
eindelijk in de Superrr in Poelgeest. Dit is overigens geen commercieel gesponsord
dictee.
Vlak voor kasteel Endegeest staat een buste van René Descartes, filosoof uit de
verlichting. Je moet dan onwillekeurig denken aan een lenzenslijper die ooit domicilie
hield in Rijnsburg. We hebben het over de Portugese Jood Baruch de Spinoza. Zijn
‘Ethica’ behoort tot de parels van de westerse filosofie. Eigenlijk is het boek meer
geschikt voor bèta’s dan voor alfa’s met al die stellingen en axioma’s. maar zijn stelling
heeft zelfs de canon van de vaderlandse geschiedenis gehaald en luidt: ‘Opgewektheid
is altijd goed’. En daar is geen woord Spaans bij.

