
In deze rubriek worden 
oude foto's uit Oegst
geest onder de loep ge-· 
nomen. Hoe was het 
toen? Welke Oegstgees
tenaren leefden in die 
tijd? Hoe is het nu? 
Wat is er veranderd? 
Wie leven en werken er 
nu op deze plek? Deze 
week kijken we naar de 
De Mariahoeve aan de 
Mariahoevelaan 3. De
ze boerderij stamt uit 
ca 1840. De foto's zijn 
afkomstig van de Ver
eniging Oud Oegst
~eest. 

. De familie Hooymans is op 
de hoek van het Oegst
geester kanaal en de Abts
poelweg in de negentiende 
eeuw een veehouderij be
gonnen. Later ging de fa
milie over op bollenteelt en 
verhuur van het land aan 
andere bollentelers. Het 
bollenbedrijf leverde echter 
een ongewis bestaan op, 
want de grens tussen klei en 
zand liep schuin door de 
grond. Bovendien was het 
een hard bestaan, omdat bij 
de start alle grond met de 
hand moest worden omge
spit. 
Jan Hooymans, de laatste 
bollenkweker, verkocht de 
boerderij in 1970 toen veel 
grond onteigend werd voor 
woningbouw. Sindsdien 
wordt De Mariahoeve be
woond door particulieren · 
di!;(.al meteen te maken kre
gen met een grote brand in 
datzelfde jaar. Op de foto is 
de ravage goed te zien. Na 
herstel zijn de panden, tot 
vandaag de dag, mooi be
woond. Zo zien we, na de 
eerdere presentaties in deze 
krant van boerderijen in 
Oegstgeest, opnieuw een 
voorbeeld van handhaving 
van de woonfunctie na het 
opgeven van de agrarische 
functie . . 

Deze toelichting is groten
deels te danken aan me
vrouw M. Wesseling
Teppema. 
Bijgaande foto' s en toe
lichtingen zijn, met vele 
andere (negentig) foto 's en 
toelichtingen van boerderij
en in Oegstgeest, te zien op 
een cd getiteld Boerderijen 
in Oegstgeest en uitgegeven 
vanwege Het Jaar van de 
Boerderij 2003 . De cd is te 
koop bij tabakszaak An
dries Nek in de De Kem
penaerstraat 25 in Oegst· 
geest voor 10 euro. 

Inbreker (39) 
school gepakt 
Leiden - De politie hield 
op woensdag 13 oktober 
rond 16.50 uur op de He
renstraat een 39-jarige man 
uit Voorschoten aan. 
Agenten zagen dat de man 
achter op zijn fiets audioap
paratuur vervoerde en be-

. sloten hem te controleren. 
' De goederen, een cd-speler, 

een di sc-speler en een ver
sterker kwamen in het op-

. sporingssysteem van de po-
litie voor als zijnde 

Boerderij De Mariahoeve van Hooymans in de sneeuw. Het is nauwelUks voor te 
stellen dat een dergelijke foto in de bebouwde kom van Oegstgeest gemaakt werd! 
Foto ongedateerd maar vermoedelijk tussen 1920 en 1940 gemaakt. Uit de col
lectie van de Vereniging Oud Oegstgeest. (fotograaf onbekend). 

Deze foto is gemaakt toen boerderij De Mariahoeve nog een echte veehouderij 
was. Op de foto zijn diverse leden en personeel van de familie Hooymans te zien 
evenals een melkboer met hondenkar_uit.Leide_n .• llefoto-dateert uit 1920~en komt 
uit de collectie van de Ver. Oud Oegstgeest; fotograaf onbekend. 

. -
Voormalige boerderij De Mariahoeve, zoals deze eruit zag vlak na de brand. De 
stenen wanden staan er nog maar van het dak is niet meer over dan verbrande 
resten van de spanten die spookachtig naar de hemel wijzen. (foto uit oktober 
1970 van Loelç de Groot uit de collectie van de Ver. Oud Oegstgeest) 
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gestolen. In de nacht van , 
dinsdag 28 op woensdag 29 
september waren ze buit 
gemaakt bij een inbraak in 
een scholengemeenschap 
aan de Noachstraat Ook 
een keyboard werd daar ge
stolen. Deze is nog niet ge-

Voormalige boerderij De Mariahoeve hier in gebruik als woonhuis en beschermd 
door een geluidsscherm langs de Abtspoelweg (foto uit 1993 van Gerard van Vel

! zen uit de collectie van de Ver Oud Oegstgeest) 1 vonden. 
,,... 

." 

Een dag voor heren van stand 
Zoeterwoude in teken van Toonder 

Pim Oosterheert op zijn Bommelzolder tussen een 
deel van zijn verzameling. (archiefoto Jilles de laRie) 

Zoeterwoude - Zondag 7 
november is een dag voor 
heren van stand en boog
staande dames. Olie B. 
Bommel, Tom Poes en an
dere creaties van Marten 
Toonder staan centraal in 
Zoeterwoude. De Marten 
Toonder Verzamelaarsclub 
(MTVC) organiseert - in 
samenwerking met de 
Stichting museum De 
Bommelzolder belangrijke 
activiteiten rond het werk 

wytzxkotskt en markies de 
Canteclaer. 
Museum De Bommelzolder 
houdt open hui s. Vrijwel 
het gehele oeuvre van 
Marten Toonder is er te be
zichtigen. 
Voor de bezoekers is er de 
gehele dag een pendeldienst 
tussen De Eendenkooi en 
museum De Bommmelzol
der. De toegang tot alle 
evenementen is gratis. 

van Marten Toonder. Deze 
activiteiten vinden plaats in p 
De Eendenkooi , Kooiker .LITIE 

berlch'ten plein I , Zoetewoude
Rijndijk en museu'? Dè\ 
Bommelzolder, Wetpoort- ' Botsino auto 
seweg 33, Zoeterwoude- ' #"> 

weipoort. met brommer 
In de Eendenkooi wordt van 
1 0.00~ 13.30 uur een Bom- . Leiden - ten 25-jarige 
melrut~beurs gehouden. Op automobilist uit Reeuwijk 
verschtllende stands wordt verleende op vrijdag 15 
het werk van Marten Toon- oktober rond 16.45 uur op 
der te koop aangeboden. de kruising Vijf Me.ilaan 
Ook zullen veel zeldzame, met de Sweelincklaan gèe.n... 
antiquariséhe boeken be- voorrang aan een 17-jarige 
schikbaar zijn. bromfietser uit Leiden. Bij 
Na de beurs volgt een zo- . de aanrijding die ontstond 
genaamde Bommellezing liep de bromfietser letsel op 
door mevrouw Wil Uit- aan schouder, nek en been. 
geest. Zij publiceerde inter- 1 r-=========1 
views met Toonder in bet 
tijdschrift Vruchtbare aar
de. Zij wordt gezien als een 
kenner van Toonders werk. 
Daarna volgt een cabaretesk , 
optre~en _ ~a.n professor Prl-

Nieuws? 
redactie. 

leiden~; uvg.nl 


