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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 Inn (deel 2). 
De foto's zijn afkomstig 
van de Vereniging Oud 
Oegstgeest. 

Zoals in de vorige afleve
ring van deze rubriek werd 
uitgelegd lag deze boerderij 
op het terrein van Holiday 
lnn, een gebied dat vroeger 
aan de gemeente Oegstgeest 
toebehoorde en nu onder de 
gemeente Leiden valt. We 
zagen dat het een florerend 
agrarisch bedrijf was onder 
leiding van de pachter Cor
nelis Bakker; dankzij gege
vens van de kleinzoon Cees 
Bakker weten we dat hij er 
een moderne bedrijfsvoe
ring op na hield. Dat moge 
blijken uit het feit dat er ver 
voor wereldoorlog 11 al 
·elektrisch werd gemolken. 
In de oorlog werd dit on
derbroken, maar daarna 
hervat. We vernamen ver
der dat zoon Cor bij zijn 
vader ging werken; hij nam 
later de boerderij over en 
dat was het moment waarop 

· kleinzoon op Veldheim . 
kwam te wonen; dat was in 
1942. De oorlog was ook op 
Veldheim duidelijk merk
baar: er waren onderduikers 
waaronder dr. Ubbcls die 
aan de universiteit was ver
bonden. Aan hem dankt 
Cees een schilderijtje van 
de boerderij. De onderdui
kers werden lelijk verrast 
toen de Duitsers woon
ruimte op de boerderij eis
ten en zij onverwijld elders 
ondergebracht moesten 
worden. Dit was trouwens 
niet de eerste kennismaking 
met de bezetters: bewa
~ingstroepen van vliegveld 
Valkenburg hielden een 
strooptocht waarbij ook 
Veldheim werd geplunderd. 
Die troepen waren Aziaten 
mogelijk afkomstig uit 
Mansjoerije. (Mocht een 
van de lezers opheldering 
kunnen verschaffen over de 
herkomst van deze soldaten, 
dan houdt de schrijver via 
redactie zich aanbevolen 
voor nadere gegevens.) De 

-Oegstgeester politie onder 
. leiding van agent Koerten 
liet het er niet bij zitten en 
deed onderzoek naar de 

Bollen so~rt~;;~=;;ob~erderij Ve&he1m; hoofdknecht 
SLoötweg bedient het apparaat; rechts het paard op 
de- .tredmolen.--(Foto van de heer Cees :Bakker 
fotograaf onbekend, datering september 1909 .J~ - __ 

schuldigen. De uitkomst 
daarvan is niet bekend. De · 
familie Bakker kwam de 
oorlog goed door: vanwege 
de landbouw en veeteelt op 
het bedrijf was er voldoen
de te eten. 

en werd uitgekocht in 1949. 
Hij vertrok met zijn gezin 
naar Aalsmeer waar hij eer
der stage had gelopen en 
werd daar directeur van de 
bloemenveiling. Daarmee 
was er na veertig jaar een 
eind gekomen aan het boe-Tredmolen . ren door de familie Bakker. · 

Er was ook bollenteelt en Ook de hoofdknecht Sloot
op de eerste foto is te zien \ weg die eerder zijn vader in 
hoe het bollen sorteren in die functie was opgevolgd, 
zijn werk ging: het ging legde het bijltje erbij neer; 
mechanisch waarbij de hij ging bij de gemeente 
energie werd geleverd door Oegstgeest in de plantsoe
een paard dat een tredmolen oendienst weïken. Met de 
in beweging hield. Voor het wetenschap dat het tijdelijk 
pellen van de bollen riep de zou zijn, kwam er een 

·boer Leidse vrouwen te nieuwe bewoner op Veld-
hulp. Kleinzoon Cees her- heim: boer Uittenboogaard, 
innert zich, dat hij niet in de zoon van een boer van 
hun gezelschap mocht ver- de Lage Mors. Dit tijdelijk 
keren: de vrouwen met hun besloeg evenwel nog der
ruwe taal werden als ordi - tien jaar: pas in 1962 ging 
nair beschouwd en daar de gemeente Leiden over 
moest de zoon van de boer tot sloop van de boerderij 
verre van blijven. Hij ging en begon met de uitvoering 
met zijn step naar de Mon- van het bestemmingsplan. 
tessorischool aan de Ge- Dit kostte evenwel nog een 
versstraat en legde dus da- mensenleven: bij het slopen 
gelijks een flinke afstand af; van het stroomgebouwtje 
in gedachten zien wc hem kwam een man om het le
de huidige Piesmanweg ven. 
oversteken, het Universi- • 
teitscomplex doorkruisen en Volkstumcomplex 
via Endegeest en het Witte 
Huis zijn bestemming be

.reiken. Goed dat zijn route 
toen heel rustig en landelijk 
was; nu zou zo'n tocht veel 
te gevaarlijk zijn. 

Sloop 
In 194 7 werd de boerderij 
met de grond die toebe-

' hoorde aan jonkheer De 
Beaufort uit Zeist ontei-

- gend; de Gemeente Leiden 
werd de nieuwe eigenaar; 
Vader B'!_kker ging nog 
twee jaar door met de pacht 

Zo ging opnieuw een stuk 
agrarische bedoening in 
(voormalig) Oegstgeest ten 
einde; het is nauwelijks 
meer voor te stellen hoe de 
situatie veranderd is. Ge
lukkig is door het beschik
baar komen van de nieuwe 
gegevens een belangrijk 
stuk van de geschiedenis 
van Veldheim voor ons al
len bewaard gebleven. Ter 
plekke rest nog iets van de 
historie door de naam van 
het volkstuincomplex: 
Veldheim. 

De arbeiderswoningen van boerderij Veldheitri met hun talrijke bewoners. (Foto 
van de heer Cees Bakker, fotograaf onbekend, datering september 1909) 
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e.v.-ketel 'leasen of liuren 
Voorbeeld: 
NEFIT ECONOMY HRC24 

40 67 • 5-Jarige lease € , 
per maand incl. onderhoud en storing 

50 82 • 3-Jarige lease € , 
per maand incl. onderhoud en storing 
Na afloop van het contract is de ketel uw 
eigendom. 

• Huren (zelfde toestel) € 29,39 
per maand incl. onderhoud en storing 

CAitq 
Klokthermostaat GRATIS 
Ne fit Moduline 30 t.w.v. € 135,· 
+ € 1 00,· GASNETSUBSIDIE 
• Vraag naar de voorwaarden. 

. Centrale verwarming 

Van Nes en Zoon 
Tel. 0252-37 64 69- Fax 0252-37 6513 

t 
Meer weten? 

Bezoek onze website: 
www.vannesenzoon.nl 

+~ u;~·VNrG 
KOPEN - LEASEN - HUREN 

WARMWATER-EN VERWARMINGSTOESTELLEN 
C. V.-INSTALLATIE I ONDERHOUD EN SERVICE 

Verdouw Assurantie & Administratiekantoor B.V. 
Dorpsstraat 70, 2343 BB OEGSTGEEST 
Tel.: 071 -5155120, Fax: 071 -5156425 
E-mail: info @verdouwassurantie.nl 

Uw privé-adres in financiële zaken 

Voor meer informatie zie www.nbva.nl 
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betrokken adviseurs 

De weg naar een soepel lichaam en een 

ontsponnen geest is korter don je denkt: 

Pilotes, Power Yoga 
en Bod4 Bolanee 

Notuurlijk bij: 

In een sfeervolle en superschone ruimte 

worden deze lessen onder begeleiding van 

een gediplomeerde docente gegeven. 


