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In deze rubriek worden
oude foto's van Oegstgeest onder de loep genomen. Hoe was het
toen? Welke Oegstgeestenaren 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
atlevering
2
over
voormalige boerderij
De Slaag op de hoek
van
de
Haagse
Schouwweg en de Dr.
Lelylaan.

In de vorige aflevering za- De nieuwe De Slaag van vader Bram en zoon Theo Uittenboogaard aan de Lage
gen we dat De Slaag op de Morsweg (tot 1966 gelegen in Oegstgeest) gezien vanaf het woongedeelte. (foto
oude locatie hoek Haagse .
van T~eo. !J:ittenboogaard, fotograaf onbekend, datering: ca 1955)
Schouwweg/Dr.
Lelylaan
plaats moest maken voor
de Mongool geen uitweg
aanleg van een nieuwe weg
~ meer .2_~, schoot hij zichdoor het Morskwartier in
, zelf met een ook nog verLeiden (en dus niet voor
borgen revolver eén kogel .
zoals eerder vermeld voor ·
door het hoofd.
de rijksweg A44). Die
Afkeuren
nieuwe weg is nooit gerealiseerd maar zou wat noorEr kwamen aan het einde
delijker ongeveer parallel
van de oorlog veel mensen
hebben moeten lopen aan
langs op jacht naar eten. De
de huidige Dr. Lelylaan; er
familie Uittenboogaard was
werd al aan een viaduct gedaarbij soms erg creatief:
bouwd over de Haagse
verreweg het grootste deel
Schouwweg en restanten
van de opbrengst van het
ervan zijn nog zichtbaar bij
land werd door de Duitsers
de sportvereniging Docos.
gevorderd, maar men zag af
De boerderij had dus uit'en toe kans voedsel te onteindelijk op dat moment
trekken aan de vordering;
helemaal niet hoeven te
bij een van die gelegenheworden afgebroken ...
den wist men 2 ha aardappelen te laten afkeuren en
De boerenfamilie Uittenverkocht die tegen een flinboogaard kreeg de gelegenke p.!iis aan degenen die
langs kWamen. De famillë
fiéiO een 13_a ar nonde~ me- , v oormauge tJoeraen; ue :ltaag m ~
~
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l stehJtkebr een nteDuwe . !meentewerken van Leiden gezien vanuit hetzelfde nam echter geen goud aan. \
Aan het eind van de oorlog
e aag e ouwen. aar bl 'kp
.
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ette zich het boerenleven · l unt, terzij e Zijn e als ZlC t aar, terwij aar had de familie zelf geen
voort zij het op een kleiner ' tot in de jaren zestig bouwland was. (foto van auteur aardappelen meer; gelukkig
grondgebied. De oorlogsja- Ad de Haan, november 2004)
kregen ze bonnen van anderen waren een spannende
· ·· · ·
ging er vandoor. De vol- ren, zodat ze niet van voedtijd voor de familie: net als Onder schot
gende dag kwam een ge- sel verstoken bleven. Theo
Veldheim lag de boerderij Evenals Veldheim had ook waarschuwde Duitse offi- was als boer weliswaar
dichtbij Vliegveld Valken- De Slaag te maken met . cier; toevallig kwam even vrijgesteld van arbeidsplicht
burg. ln de eerste oorlogs- Mongoolse soldaten die ' later ook de dader langs en in Duitsland, maar aangedagen in mei 1940 viel een voor de Duitsers vochten. op aanwijzing van de fami- zien men in de oorlog niet
Duitse bom op 100 m van Een
ongedisciplineerd lie Uittenboogaard hield de zeker was van de spelregels
de nieuwe Slaag; daarbij zootje. Twee van deze officier de man aan. De verstopte hij zich als er
werd niemand gewond, Mongoolse soldaten dreig- Mongool werd ontwapend controle kwam door de bemaar de graszoden lagen tot den de boerderij te over- · en gaf zijn geweer en twee zetters. Hij is dan ook niet
in de boerderij . Theo heeft vallen; ze eisten de boer te handgranaten af; hij moest gedwongen geweest in
dat niet meegemaakt: hij spreken maar die kwam voor de officier uitlopen Duitsland te werken. Toch
was in het kader van de niet. Daarop schoot een van waarbij hij onder schot sloeg het onheil nog een
mobilisatie onder de wape- de mannen door de erker werd gehouden. Hij was keer toe, nu door toedoen
nen geroepen en was in waar die zich net aan het echter niet volledig ontwa:. van de Engelse luchtmacht.
Veenendaal gelegerd om de verstoppen was. De twee pend en hij zag kans een Terwijl een knecht van De
militaire positie van de gingen weg van de voor- • overgebleven handgranaat Slaag met de paarden zich
Grebbeberg te helpen ver- deur en kregen hevige ru- . over zijn schouder naar de bij zijn broer ophield bij De
sterken. Na het snelle einde zie. Dat liep fataal af: de ' officier te gooien. Die bleef Vink, zwaaide een bom bevan de strijd kwam Theo ene soldaat schoot de ander...: ongedeerd en dreef de man stemd voor de spoorbrug af
weer bij zijn vader op de dood; hij liet hem liggen en · verder voor zich uit. Toen en doodde de beide mannen
boerderij werken en volgde
hem daar later op. De familie werd af en toe bedreigd
door Duitsers die extra eten
probeerden te bemachtigen.
Zo kwam er een SS-er bij
Theo aan de deur die tien
kippen eiste. Theo vroeg
naar zijn opdrachtpapier en
daarop liet de soldaat een
pasje zien. Daarmee nam
Theo geen genoegen en
weigerde de kippen af te
staan. De soldaat werd
kwaad en dreigde de · hond
dood te schieten; hij schoot
ter waarschuwing al vast
vlak langs de hond heen.
Toen dat niet hielp, liep hij
- îlaar-~1 en maakte aanstalten een ~e dood te
schieten. lnmtdde{s was
Theo zijn zwager er Oü·k bij
betrokken geraakt en samen
maakten ze de Duitser wijs
vootmtJf.!_ge boerderij De Slaag in gebruik bij Gemeentewerken van Leiden op de
dat de politie zo dadelijk zo
achterzlj'de..l{_ezien waar tot 1985 de stal was; de twee deuren links en rechts zijn
komen; daarop maakte die
zich uit de voeten. Dat liep
nieuw, de midd..elste is zoals vroeger; let op de karakteristieke sta/ramen. (foto
dus maar net goed af1
van de auteur Ad de Haan, november 2004)
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Bezoek aan De Slaag
Op 24 november 2004 brachten Theo en zijn vrouw met
de auteur een bezoek aan De Slaag; daar werden zij
vriendelijk ontvangen door mevrouw Van Middelkoop
en de heer Rasser. De laatste kon uit eigen ervaring een
goede brug slaan tussen de situatie in 1985 en het heden. Bij de rondgang door het huis bleken het woonhuisgedeelte zowel op de begane grond als boven goed
herkenbaar te zijn gebleven; de originele tegels in de hal
met een motief van de Amsterdamse school stonden er
prachtig bij. Theo wees nog de plek aan waar de Duitse
kogel afgeketst was die een kwade soldaat had afgevuurd op de erker. Het was een gedenkwaardig bezoek
aan de boerderij waar beiden zoveel herinneringen aan
hebben.
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Theo Uittenboogaard en echtgenote voor de nieuw
aangelegde zijdeur -van hun voormalige boerderij De
Slaag; boven de deur het zwart-marmeren naamplaatje dat vroeger aan de wwrgevel was bevestigd.
(foto van auteur Ad de Haan, 24 november 2004)
· hoefde -n îj geen pacht te
betakla, maar de gemeente
Leiden qeed ook niets aan
het onderhoud van de boerderij en er trad verval op.
Bij het verlaten van De
Slaag werd het een onderkomen voor Gemeentewerken van Leiden. Toen herstelde de gemeente Leiden
alsnog het huis, maar daar
had de familie Uittenboogaard niets meer aan.

Na de oorlog boerde Theo
op De Slaag nog steeds op
Oegstgeester grondgebied;
·dat duurde tot 1966 in welk
jaar annexatie optrad en het
grondgebied bij Leiden
kwam. Theo en zijn familie
werden toen Leidenaars. Dit
ging gepaard met een nieuw
huisnummer voor de boerderij: de Lage Morsweg liep
zowel in Oegstgeest als in Weemoed
Leiden en beide gemeenten Het huis met aangebouwde
kenden hun eigen numme- stal is nog steeds in functie :
ring. In Oegstgeest had het voorhuis en de bovenboerderij Kweeklust huis- verdieping zijn in gebruik
nummer I en boerderij De als kantoorruimten, terwijl
Slaag nummer 2. In Leiden de voormalige stal dient als
was men aan de andere kant schaftlokaal voor de menbegonnen met nummeren sen van gemeentewerken.
en het dichtstbijzijnde huis Een deel van het terrein is
had nummer I 00; daarop in gebruik als kinderboerdekregen . de
voormalige rij. De hooimijt was geen
Oegstgeester panden in lang leven meer beschoren:
. Leiden de nummers l 0 l en door toedoen van kinderen
,'102, eigenlijk een he~ ~!lr- 1 uit de buurt vloog , die in
dige oplossing. Vader Bram brand. Andere bijgebouwen
overleed in 1973 op 93- werden afgebroken. Wel
jarige leeftijd. Toen hij een v~~ees. een n_ieuwe_ loods.
paar jaar eerder gestopt BtJ de mgebrutknemmg van
was, vertelde hij in zijn de voormal_i_ge boerderij in
omgeving dat Theo nu Boer · 1995 als WIJkcentrum \Yest
·geworden was. Daarop · van de gemeente Letden
'merkte Theo's vrouw sne- werden ook Theo Uitteorlig op, dat Theo eigenlijk 1 boogaard en zijn vrouw uitniet net boer geworden was, genodigd. Foto's in de gang
1maar al bijna boer-af was : . herinneren aan de periode
gezien zijn gevorderde . van 1985 tot 1995 en aan de.
leeftijd .... ; hij bleef echter feestelijke opening; Theo in
boeren op De Slaag tot een prachtig beige pak ge1985; in dat jaar en op ze- . stoken amuseert zich bij die
ventigjarige leeftijd stopte gelegenheid al zal hij toch
hij ermee. Het bedrijf was : ook met weemoed hebben
sterk teruggelopen: in plaats teruggedacht aan de tijd dat
van vier man personeel was het boerenbedrijf er floreerer later maar een meer over · de. Later is het naambord
1en uiteindelijk deed Theo ' De Slaag dat vroeger op de
het alleen. De koeien slon- voorgevel hing, alsnog her,ken in getal: niet meer plaatst: het hangt nu boven
veertig maar dertig. Hij de zij-ingang en daarmee is
maakte lange dagen: om dus zichtbaar sprake van
vier uur begon het mei- eerbetoon aan de geschie- '
'ken ..... De laatste tien jaar denis van het pand.

