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In deze rubriek worden 
oude foto's van 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 er werken er 
nu op deze plek? Deze 
week kijken we naar 
voormalige boerderij 
De Slaag op de hoek 
van de Haagse 
Schouwweg en de Dr. 
Lelylaan. Dit is afleve
ring 1 van 2. 

Dankzij een reactie op de 
publicatie in deze krant 
over boerderij Veldheim 
kwam nieuwe informatie 
over boerderijen in oud 
Oegstgeest boven tafel: er 
was in de naaste omgeving 
van Veldheim nog een 
boerderij: De Slaag of zoals 
vroeger werd geschreven: 
De Slaagh. Tevens bleek 
dat Veldheim niet op het 
terrein van Holiday Ion 
heeft gelegen maar aan de 
andere zijde van Piesman
weg op het universiteitster
rein. De genoemde reactie 
kwam van Theo Uitten
boogaard ( 1916) wiens va
der Bram Uittenboogaard 
dertig jaren op De Slaag 
heeft geboerd en die daar 
later zelfboer is geweest. 
Vader Bram was begonnen 
op het bedrijf van zijn va
der: Bouwlust Toen groot
vader jong overleed in 1900 
nam Bram - net achttien 
jaar oud - de leiding op zich 
en werkte er tien jaar. In 
1910 trouwde hij en nam hij 
ijn intrek op De Slaag. 

Ook de beide broers van 
Bram waren boer: Jaap op 
Kweeklust (waarover later 
meer) en Jan op Bouwlust 
Er was dus sprake van een 
echte boerenfamilie! Vader 
Bram volgde op De Slaag 
pachtboer Juffermans op 
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Theo Uittenboogaard temidden van zijn zussen op het houten hek voor boerderij 
De Slaag gezien vanaf het huis. Op de achtergrond de tramrails langs de Haagse 
Schouwweg (foto van Theo Uittenboogaard, fotograaf onbekend, datering: ca 
1924) 
die g~en kinderen had. De het il11910 nieuw ge~bouw- dochters Marijtje en Cor. 
hoeve was tot die tijd ei- de Kweeklust op het andere De Slaag werd vergroot: 
gendom van Mosselman deel van de grond met dus een afdak aan de achterzijde 
(daarvoor van jhr. Gevers), een oppervlakte van 20 ha. werd verbouwd tot een 
maar vader Uittenboogaard Bram zo vertelde Theo, verlenging van het woon
zag kans de boerderij in moest nog wel machines, huis. Dat was ook wel no
handen te spelen van Van pootgoed en beesten kopen; dig, want er werden zeven 
Voorst Vader die ook ande- hij leende daartoe fl. 10.000 kinderen geboren waarvan 
re bezittingen had ter zijde van zijn schoonvader, ui- Theo in 1916. Aan de bui
van de Oude Rijn. Het is teraard een heel bedrag in tenzijde werden de oude 
interessant te weten wat die tijd. een steens rode bakstenen-
zo'n boerderij van 62 ha in • muren vaksgewijs bedekt 
19 i 0 waard was: Theo kan Zestiende eeuw met een cementlaag hetgeen 
zich uit de verhalen van zijn Op statkaarten uit de zes- het huis een fraaier aanzien 
vader herinneren, dat die tiende eeuw komt al een gaf en de isolatie verbeter
door goed te onderhandelen boerderij op dezelfde loca- de. Vermoedelijk kwam er 
met Mosselman de boerde- tie voor. Net als op Veld- toen ook een echte vloer in. 
rij voor fl. 100.000 voor heim en op de andere nabij- Jaren later kreeg het huis 
Van Voorst Vader in de gelegen boerderijen was de een tweetal dakkapellen zo
wacht wist te slepen, fl . grond erg vruchtbaar dank- als de tweede foto is te zien. 
l 0.000 minder dan de zij de rivierklei van de Ou- Tevens kwam er een fraai 
vraagprijs en dat terwijl hij de Rijn. Op de eerste foto is ijzeren hek en dat vormde . 
fl. 130.000 mocht besteden. De Slaag te zien in 1913; de afscheiding naar de 
Bram nam zijn intrek op De voor het huis staat een Haagse Schouwweg; er
Slaag met het s.rootste deel dienstbode met de oudste achter liep van~f dç jaren 
van de gronà namëfijl( 42 twee kinTeren van vader twintig de gele tram (zie de 
ha; zijn broer Jaao begon oo Bram Uittenboogaard, de rails op foto 3). In de .,... 

De oudste twee kinderen van Bram Uittenboogaard en een dienstbode voor de in
gang van de boerderij De Slaag, gezien vanaf de Haagse Schouwweg. (foto van 
Theo Uittenboogaard, fotograaf onbekend, datering: 1913) 

·De locatie waar tot 1940 de boerderij De Slaag stond gezien vanaf de Haágse 
Schouwweg Rechts het fietspad langs de dr. Lelylaan en in het midden de nieuw
b€Juw aan Paetsplein/Van Woerdenplein. (foto van de auteur Ad de Haart, novem-
'ber 2004) -
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woonkamer was een bed
stede maar daar sliep 
niemand; alleen als iemand 
ziek was, kwam hij in de 
bedstee te liggen; zo hoorde 
hij er toch nog bij en kon 
gemakkelijker worden ver
zorgd. Vader en moeder 
sliepen in de opkamer aan 
de voorzijde en de kinderen 
boven op de zolder. Later 
kwamen er slaapkamers 
voor de kinderen (zie de 
dakkapellen) en kwam er 
een toilet in huis. Voordien 
deed men zijn behoeften 
buiten in wat simpelweg de 
plee werd genoemd. Onder 
de opkamer bevond zich 
een grote kelder en daar 
werd de weckflessen be
waard met leeftocht voor de 
winter. Daarvoor volop 
aanvoer van groenten en 
fruit dankzij een flinke 
moestuin en boomgaard. 

vraagd had en verlaägde de 
pacht weer tot het oor
spronkelijke bedrag. De 
zoon van de oude Van 
Voorst Vader was veel 
menselijker: als die met het 
jaarlijkse pachtcontract 
aankwam, vroeg hij: " Is het 
niet teveel?" Dat klonk heel 
anders! 

Aanleg A44 
Eind 1939/begin 1940 
moest De Slaag zo'n 9 
hectare grond afstaan aan 
de overheid die dat nodig 
had voor aanleg van de late
re A44. Het woonhuis lag 
ook in de reconstructiezone 
en werd afgebroken. 

Foto 4 laat zien hoe de lo
catie er nu uitziet waar eens 
De Slaag stond. Alleen de 
sloot - vroeger de Slagsloot, 
die ver in noordelijke rich-

Boerderij De Slaag gezien vanaf de Haagse Schouw
weg. Huis inmiddels voorzien van twee dakkapellen 
en een smeedijzeren hek. (foto van Theo Uittenboog
aard, fotograaf onbekend, datering: tussen 1922 en 
1935) 
Vader Bram moest hard 
werken en had het in de cri
sisperiode moeilijk. Hij 
moest fl. 100 per jaar aan 
pacht betalen aan Van 
Voorst Vader; die presteer
de het om in de moeilijkste 
tijd ( 1929) te pacht te ver
hogen tot fl. 140 per jaar. 
Hij gaf het nieuwe pacht
contract in gesloten envelop 
aan Bram en zei dat hij die 
pas na zijn vertrek mocht 
openmaken. Bram heeft 
maar een jaar die hoge 
pacht betaald; het jaar daar
op heeft voor de ogen van 
Van Voorst Vader het con
tract verscheurd. Die kwam 
tot het inzicht dat hii over-

ting doorliep en die in de 
Merenwijk onder die naam 
voort bestaat en waarna de 
Slaaghwijk is vernoemd -
herinnert aan de oude situa
tie. Met een flinke som geld 
van de landheer Van Voorst 
Vader (fl. 20.000) en met 
gebruikmaking van o.a. ste
nen en dakpannen van de 
oude Slaag werd een nieu
we Slaag gebouwd een paar 
honderd meter oostelijker 
aan de Lage Morsweg; ook 
de hooimijt verhuisde mee. 
Op de nieuwe locatie maar 
op dezelfde grond - wel 
wat kleiner nu: 33 ha - ging 
het boeren verder. (wordt 
vervolgd). 
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