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Oegstgeest Voorheen & Vandaag 
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 le
ven er werken er nu op 
deze plek? Deze week 
kijken we naar voorma
lige Oegstgeestcr boer
derij Kweeklust aan de 
Lage Morsweg in Lei
den. Vorige week is deze 
aflevering niet in haar 
geheel geplaatst, vandaar 
dat wc er deze weck op 
terugkomen. 

van Kweeklust en opa Jac zigeunermetsjes erg tot de 
trok in de arbeiderswoning. verbeelding van de jongens 
Hij vertelde dat grootvader spraken. ... . Geen wonder 
Jac zich ervan bewust was dat het jaarlijkse kamp in 
dat het boerberoep zwaar ' het geheugen is blijven 
,was en dat hij niet verlang- hangen! 
de dat zijn nakomelingen . • • 
alle boerentaken konden Onwezenlijk 
uitvoeren; hij wilde bij- In 1966 kwam Kweeklust 
voorbeeld niet dat zij leer- · na grensverlegging in Lei
den melken. Hij zei tegen den te liggen. Eind jaren 
Jaap: "niet leren melken, zestig begon de grootscha
anders blijf je melken". lige reconstructie van het 
Voor het melken had hij gebied ten Oosten van de 
een knecht in dienst en die latere A44; foto 1 is in deze 
molk de twintig koeien. periode genomen en op de 
Jaap herinnert zich dat er achtergrond doemt de 
spinazie en rode kool werd nieuwe bebouwing van het 
verbouwd en hoe landelijk Gorlaeuslaboratorium op. 
men er woonde; in de win- Op foto is te zien hoe voor
ter van 1962-1963 raakte de naam de hoeve met het 
familie een weeklang inge- bruggetje er nog bij lag. In 
sneeuwd. De sneeuw lag 1971 werd het bedrijf ver
meer dan een meter hoog. plaatst naar Noorwijkerhout 
Dat kwam slecht uit, want en in het jaar erop verhuis

De boerderij (zie foto 1) 
moeten we situeren op de 
hoek van de Piesmanlaan en 
de Haagse Schouwweg. Nu 
staat op de hoek van deze 
straten een groot kantoor
gebouw (zie foto 2); voor
dien eindigde hier de Lage 
Morsweg. Door de atleve
ringen in deze krant over de 
oude en de nieuwe boerderij 
De Slaag met vader Bram 
en zoon Theo Uittenboog
aard zijn we bekend geraakt 
met de uitgebreide boeren

. familie Uitte~boogaard. 

d · er zou een kirïd worden ge- · de ook de familie Uitten
Voormalige boerderij Kweeklust gelegen op de hoek van de ~lesmanweg. en_ e boren. Jaap zijn vader ging boogaard daar naartoe. 

·Haagse Schouwweg_; op de achtergrond het G_orleauslaboratonum. Het huzs lznks op onderzoek uit of de Kweeklust kwam leeg te 
' dat half zichtbaar IS werd bewoond door tuznder Van Egm(;md. (foto van Theo .. dokter wel kon binnenko-. staan en zoals we eerder 
· Uittenboogaard, fotograaf onbekend, datering: eind jaren zestig) men; alles liep goed af. Het hebben gezien bij de nieu-

werd Jac dat op het nieuw 
gebouwde Kweeklust (foto 
4); hij had daar een kleiner 
stuk grond (20 ha) dan 

' Bram op De Slaag en legde 
zich daarom in het bijzon
der to~ op tuinbouw met 

Oegstgeest. Was het oor
spronkelijke Kweeklust een 
typische bakstenen bollen
boerderij (zie foto 4), later 
kreeg het een heel ander 
uiterlijk, doordat er een 
puntige kap op kwam te 

Situatie hoek Plesmanweg!Haagse Schouwweg met kantoorgebouw op de voor
. grond; op de achtergrond het Gorlaeuslaboratorium. (foto van auteur Ad de 
Haan, november 2004) 
Biam had twee broers die 
ook boer waren: Jaap veelal 
Jac genoemd op het nabij 
de oude De Slaag gelegen 
Kweeklust en Jan op 
Bouwlust Alle drie waren 
ze opgegroeid op Bouwlust 
waar grootvader Abraham 
zich omstreek 1890 had ge
vestigd. Abraham geboren 
in 1854 was weer de zoon 
van overgrootvader Abra
ham Uittenboogaard die 
groente-inmaker was in 
Rijnsburg (zie foto 3 met 
zijn portret in ovale lijst). 

Grootvader Abraham 
trouwde met Marijtje 

teelt van groente en bloem
bollen . Het was evenwel 
een gemengd bedrijf, deed 
ook aan landbouw (graan) 
en had tevens twintig koei
en. Jac was niet alleen aan 
het boeren, hij nam ook 
deel aan het politieke leven 
in Oegstgeest en had zittit:~g 
in de gemeenteraad voor de 
Christelijke Historische 
Unie (CHU). Hij is op een 

Kromhout en vertrok met 
haar in 1877 naar Wasse
naar waar ze in eerste in
stantie boerderij Voorlinden 
•betrokken op het gelijkna
,mige landgoed. Omstreeks 
1890 verhuisden ze naar 
boerderij Bouwlust aan de Portret van overgro?tva-
Rijnhofweg in Oegstgeest. der Abraham Uilten
Abraham stierf in 1900 en boogaard. (foto gemaakt" 
daarop moesten zijn wedu- van een schilderij van 
we en haar drie jongens hem door Ad de Haan, 
zich met elkaar zien te red- november 2004) 
den. Dat lukte en men kon 
op Bouwlust blijven wonen. foto (nummer 36) uit 1929 
Jac ( 1887) trouwde net als te zien in het eerste boekje 
Bram in 1910 en ging ook ' Oegstgeest in oude ansich
in hetzelfde jaar zelfstandig ten van mr. B.C. van Kile
boeren; terwijl Bram pacht- ken. Daarnaast was hij ac
boer·-werd ·op De Slaàg; . tief in de middenstand in 

zitten en de gevels werden 
gewit (foto 5). 

Ergernis 
Jac kreeg drie kinderen (al
len jongens) en die hebben 
zich geleidelijk geconcen
treerd op de bollenteelt. Die 
tendens werd versterkt 
doordat zoon Jaap van Jac 
in 1942 naar Noordwijker
hout vertrok en zich daar 
geheel en al aan de bollen 
wijdde. Op Kweeklust ont
stond in zekere zin een fili
aal van Noorwijkerhout: de 
bollen uit de duinstreek 
werden na het rooien per 
vrachtwagen naar Oegst
geest_ vervoerd en daar ge
peld en gesorteerd. Ze wer
den geëxporteerd, vooral 
naar Engeland. Het poot
goed ging terug naar ~oor
wijkerhóut. Daarnaast werd 
in de winter in de kassen 
van Kweeklust gebroeid; de 
opgekweekte bollen werden 
naar de veiling Flora ge
bracht om uiteindelijk bij de, 
consument in potten tot 
bloei te komen. Op Kwee
klust was niet het hele land 
nuttig te gebruiken: door 
aanleg in de oorlog door de 
Duitsers van een anti
tankgr~cht ~p het grondge
bieà, was de bodemstruc
tuur daar aangetast; lange 

, Kweeklust zoals het oorspronkelijk was ca 1920. (foto van Jaap Uittenboogaard, 
fotograaf onbekend) 
tijd wilden daar geen bollen 
groeien; pas na geleidelijke 
verbetering van de grond 
(op eigen kosten, want men 
·kreeg tot ergemis van de 
familie geen compensatie 
wegens oorlogsschade) kon 
de bollenteelt daar worden 
hervat. Inmiddels waren er 
kleinkinderen van Jac gebo
ren waaronder Jaap (1950). 
Jaap vertelde dat hij het le
venslicht zag op Kweeklust 
Zijn ouders woonden in een 
van de arbeiderswoningen 
tot hij twaalf werd. Toen 
ruilde het intussen kroost
rjjke gezin (zes kinderen) 

.met opa Jac van woning·: 
Jaap werd medebewoner 

mocht dan wel landelijk 
zijn en het verkeer nog niet 
erg druk, toch was er sprake 
van een gevaarlijke ver
keerssituatie op de kruising 
van de Lage Morsweg; er 
vielen in een week drie do
den bij verkeersongelukken. 
Jaap heeft nog een andere 
herinnering aan die tijd: aan 
de overkant van de Haagse 
Schouwweg kwam elk jaar 
een weeklang een zigeuner
kamp te liggen. De zigeu
ners kwamen water halen 
van de boerderij en legden 
elke avond kampvuur aan; 
dat was vanuit Kweeklust 
een feeëriek gezicht; daar 
kwam bij dat de donkere 

we Slaag waar de hooimij
ten afbrandden, zijn leeg
staande panden een 
gemakkelijk doelwit voor 
vandalen: Kweeklust werd 
een prooi van de vlammen 
en werd vervolgens afge
broken. Wat herinnert aan 
de boerderij is de naam van 
het bij de nieuwe Oe Slaag 
gelegen parkje met kinder
boerderij: Park Kweeklust 
Oe omgeving is onherken
baar veranderd zoals op 
foto 2 is te zien: op de 
plaats van de boerderij staat 
een reusachtig kantoorge
bouw en het doet onwezen
lijk aan dat hier voorheen 
een boerderij heeft gestaan. 

Kweeklust vanuit de lucht gezien; reeds voorzien van puntige kap. Het kost moeite 
te onderkennen dat het dezelfde boerderij is als op foto 4. De grote schuren zijn 
hier goed te zien evenals de peperbus op de kruising en de dubbele trambaan 
langs de Haagse Schouwwëg. De weg van links naar rechts is de Lage Morsweg 
(Datering en fotograaf onbekend. Foto is gemaakt door Ad de Haan van een oude
re foto achter glas) 


