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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 
voormalige boerderij 
Veldheim op terrein 
Holiday lnn (deel ,1). 
De foto's zijn afkomstig 
van de Vereniging Oud 
Oegstgeest. 

Op een terrein dat nu aan de 
gemeente Leiden behoort 
en vroeger aan Oegstgeest, 
stond de boerderij Veld
heim. Die is te situeren tus
sen het huidige Holiday lnn 
hotel en de snelweg A44. · 
Het bedrijf besloeg ruim 
zestig ha en was een ge
mengd bedrijf. Er was een 
flinke veestapel van tachtig 
koeien en ettelijke paarde~; 
er werden ook bollen ge
teeld. De gebouwen en de 
grond behoorden toe aan 
ihr. De Beaufort die in Zeist 
woonde. Die bezat trou
wens nog meer landerijen 
waaronder een boerderij 
lan de Lage Morsweg. De 
boerderijen werden ver
pacht aan respectievelijk de 
families Bakker en Uitten
boogaard. Door contacten 
met een kleinzoon van boer 
Bakker zijn nieuwe gege
vens en foto's bekend ge
worden waarvan een deel 
met de lezers zal worden 
gedeeld. Boer opa Cornelis 
Bakker begon na een oplei
ding in de landbouw in 
Wageningen en ervaring in 
Engeland in 1909 op Veld
heim. Hij was in Engeland 
vertrouwd geraakt met 
elektrisch melken en intro
duceerde dat in een voor 
Nederlandse begrippen 
vroeg stadium op Veld
heim. Opa Bakker was te 
beschouwen als een heren
boer; hij hield zich niet al
leen bezig met de boerderij 
maar ook met bestuurlijke 
zaken. Hij was bijvoorbeeld 
een tijdlang wethouder van 
Oegstgeest. 
Zoals op de foto is te zien, 
was het een omvangrijk be
drijf; naast het woonhuis 

Toegang tot boerderij Veldheim en melkbussen; het hek draagt de duidelijke op
dracht: Hekken sluiten; rechts achteraan net buiten beeld, stonden de arbeiders-· 
woningen. (Foto uit 1952 van Loek de Groot uit de collectie van de Ver Oud .. 
Oegstgeest.) 

Opa Corne/is Bakker met echtgenote mevrouw Bakker-Koningen, hun (oudste) 
twee kinderen en een dienstbode aan de thee voor het huis. (Fotograaf onbekend, 
datering september 1909.) 

Opa Cornelis Bakker in zijn calèche voor zomerhuis van boerderij Ve/dheim. 
(Fotograaf onbekend, datering september 1909.) 

stond een zomerhuis annex 
schuurcombinatie met stal
Jen, er achter een flinke 
hooimijt en ernaast een 
schuur. Verder zuidelijk 
nog een flinke schuur; die 
herbergde de varkens en 
droeg op het dak het op
schrift Veldheim. 

. De gebouwen lagen op eni
ge afstand van de Haagse 
Schouwweg die van de '"'~ 
Piesmanweg naar Rijnhof 
en De Haagse Schouw leidt 
en waren te bereiken via 
een lange oprijweg (zie foto , 
I). Aan die weg lagen ook 
nog twee arbeiderswonin
gen. 
Opa Bakker liet in septem
ber 1909 een fotograaf ko
men om zijn boerderij op de 
gevoelige plaat vast te leg- , 
gen en liet die foto's in een 
fraai rood fotoboek inbin
den; hij was trots op zijn 
bedrijf en dankzij zijn op
dracht aan een totograaf be
schikt kleinzoon Bakker nu 
over een prachtige serie 
historische foto's van Veld
heim. 
Tegenslagen 
Opa Bakker had echter ook 
tegenslag: hij had vier kin
cferen maar een van zijn 
twee zoons kwam door ver
drinking in een sloot om het 
leven. Zijn andere zoon Cor 
Bakker zorgde voor conti
nuïteit op Veldheim: hij 
ging bij .zijn vader werken. 


