t

2_6'•'·j~f1 ·~- "'il._öé~ '·'

WITIE WEEKBLAD 9~G!i"(GEEST 48 WEEK 04n54

Oegstgeest Voorheen"'& ·vandaag
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 halen we herinneringen op aan boerderij Veldheim (deel 1)~

I

"Ik schrok me een hoedje ... ," vertelt Paul Slootweg. "Dat ik met mijn 92
jaar nog mag meemaken dat
ik een foto onder ogen krijg
waarop mijn vader op jonge
leeftijd staat! De koude rillingen kropen me over de
rug." Hij verwijst naar een
foto (zie foto 1) in een arti- De arbeidershuisjes van Veldheim. Vader, Jan Slootweg, in het zwarte~ _met pet
kel in het Witte Weekblad
van 17 november 2004 dat staat in de tuin van het achterste huisje enigszins achter een blo~d mets;e. (foto_
gewijd is aan voormalige uit het archiefvan de familie C. Bakker, fotograaf onbekend, datenng 1909)
boerderij Veldheim. De tUto
dateert van 1909 en toont
een aantal arbeidershuisjes
waar personeel van Veldheim woonde. In het jaar
dat de foto werd gemaakt
was zijn vader achttien jaar
oud. (Een detailfoto, nummer 2, laat speciaal zijn vader zien). De heer Slootweg
vervolgt: "Ik heb er mijn
loep bij gepakt om te controleren of het echt waar
was; toen ik er zeker van
was, heb ik contact gezocht
met het bestuur van de Vereniging Oud Oegstgeest en
zo ben ik in contact gekomen met de auteur van het
artikel, Ad de Haan. Ik wilde dolgraag een afdruk van
de bewuste foto en trouwens ook van de andere.
Die zijn jnmiddels onderweg. Echt fantastisch! En ik
kijk elke week met spanning uit naar nieuwe verhalen over oude boerderijen
in het Witte Weekblad." (zie De heer Paul Slootweg (92) bij hem thuis aandachtig lezend in een vervolgartikel
over oude boerderijen in het Witte Weekblad. (foto van auteur Ad de Haan, januafoto 3).
Het is natuurlijk ook fantastisch dat een krantenartikel iemand zoveel plezier
kan schenken; alleen al
daarom is het een dankbaar
werk te schrijven over recent historische onderwerpen. En door contact te leggen wordt weer meer
bekend over dat jonge verleden. Daarom een oproep
aan de lezers: hebt u aanvullende informatie, maak
dat alstublieft kenbaar. We
gaan er samen mee op
vooruit!
De foto's van Veldheim
maken veel herinneringen
los_bij Pa~l Slootweg. Zijn

Detail van de eerste foto met vader Jan Slootweg erop.
jaar. Hij herinnert zich dat
het er prettig werken was;
het was geen slavenarbeid
· en de verstandhouding met
vooral de jongere baas Cornet is Bakker was goed; de
oude Bakker was wat stugger. Hij heeft goede herinneringen aan de kerstfeesten als al het personeel met
de talrijke kinderen en met
de baas en zijn gezin eensgezind - kerst vierden. De
oude baas Bakker lustte ook
op andere tijden graag een
slokje, een slokje drank wel
te verstaan; speciaal op
vrijdag als er zaken gedaan
waren op de markt moest de
transactie beklonken worden. Hij kon er echter niet
erg goed tegen-maar reed
desondanks met zijn auto
terug naar de boerderij. Het
was niet druk onderweg en
de weg was bekend. Op het
terrein van de boerderij was
echter nog een scherpe
bocht te maken maar dat ·
liet hij maar zitten: hij

stuurde de auto stijf tegen
de gevel en liet het aan het
personeel ove,r de auto te
parkeren, een vroege vorm
van valet-parking zullen we
maar zeggen. (wordt vervolg_d)
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mijn loep bij
gepakt om te
1

controleren
,_
of het echt
waar was'
...

ri 2004)

vader werkte er en ook zijn
grootvader. De laatste was
al op Veldheim voor boer
Bakker er kwam in 1909;
vandaar dat op de foto met
de koe zijn vader Jan
Slootweg, te zien is bij
Veldheim op ongeveer
achtjarige leeftijd. (foto
nummer 4) We schrijven
dan 1899. Paul kwam met
zijn ouders in 1918 in een
van de arbeidershuisjes te
wonen op de kruising die
werd aangeduid als de Drie
Witte Palen en waar Endegeesterstraatweg,
Haagse
Straatweg (het eerste ge-

deelte vàh ongeveer samen
met de huidige Wassenaarseweg) en de weg naar
Rijnsburg (nu fietspad) samenkomen. Paul volgde lager onderwijs op de JulianaschooL Het gebouw
staat nog keurig aan de Endegeesterstraatweg en is nu
in gebruik bij een instelling
voor langdurende zorg (zie
foto 5). De huisjes zijn
evenwel van de aardbodem
verdwenen. Ze zijn te situeren op het terrein van de
manege. Pauls vader heeft
dertig jaar op Veldheim
gewerkt en hijzelf zeven

Jan Slootweg, de vader van Paul Slootweg, op achtjarige leeftijd met koe. (Dezè
foto is gemaakt in 1899 en eigend?m van Paul Slootweg)
·

Doop en vormsel vullen elkaar aan

Informatieavond over het vormsel
Oegstgeest - Samen met de
doop is het vormsel in de
rooms katholieke kerk een
van de belangrijkste sacramenten. Jongeren worden
ingewijd in het .christelijk
leven door handoplegging
en zalving. Doop en vormsel vullen elkaar aan. Zij die
gedoopt zijn, ontvangen ter
ondersteuning en bevestiging hiervan de gave van
Gods Geest. Het is te verDe voormalige Julianaschool aan de Endegeesterstraatweg waar Paul Slootweg• gelijken met de geloofsbein de jaren 1918-1925 schoolging. (foto Ad de Haan, janu~ri 2004)
lijdenis in de protestantse

kerken. Op zondag 21
maart kunnen jongeren uit
de brugklas dit sacrament.
ontvangen. Het wordt toegediend door de bisschop of
een van zijn plaatsvervangers. Begin januari hebben
zowel de kinderen als hun
ouders 'een persoonlijke uitnodiging ontvangen voor de
informatieavond op donderdag 27 januari in de aula
van de rooms katholieke
Jenaplanschool De Kring,
Rembrandt van Rijnla~'n 26,

Oegstgeest. Na die avond
kan men zich aanmelden
voor deelname aan de voorbereidingen hierv0or. Door
Helaas is de ledenadministratie van de parochie niet
volledig. Als u nog geeri
brief hebt onhrangen of
meer informatie wilt, bel
dan naar Connie de Rooij ,
telefoon 071-3015377 of
· Andries Neck, telefoon 0653573199.

