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door een älgezwaaide t.ngelse vliegtuigbom waarbij
~eiden werden gedood (zie
:trtikel over De Slaag). Paul
moest met zijn vader de
r.mnnen identificeren, een
heel nare opdracht.
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Riool
Paul stopte in 1941 met
werken op Veldheim; hij
wi ke meer technisch bezig
zijn en ging bij de Gemeente Oegstgeest werken._
als all-round onderhouds'l:
'<!
man. Later legde hij zich
toe op de water-en rioolzui~
vering. Ook zijn vader hield
·~
~
het na dertig jaar voor gezien op Veldheim; dat hing
samen met het vertrek van
de baas Cor Bakker. Die
"."-:-;--had het de laatste jaren niet
''~, //~
meer naar zij n zin: het
voortbestaan van Veldheim Gedeelte van de door Paul Slootweg in december
werd bedreigd door wegen- 2004 getekende plattegrond van Veldheim met
en huizenbouw van het Rijk woonhuis en de aanpalende stallen en hooimijt.
respectievelijk de gemeente
Leiden; samen met vormen Uittenboogaard de scepter kwam na zo' n drie eeuwen
Werk op het bollenveld met links Paul Slootweg die in dit artikel zijn herinnerin- van tegenwerking ontstond zwaaien: Bram Uittenboog- een einde aan het boerenbegen ophaalt, Kobus Slootweg, staande vader Jan Slootweg, oom Paul Slootweg, voor hem een keerpunt en aard junior en zijn vrouw drijf op deze plaats. Op een
Willem Walraven en Dirk Stravers; op de mand links is de letter C en nog net een besloot hij een andere baan Lijntje werden de nieuwe kaart uit 1740 staat de
deel van de letter B te zien, de initialen van boer Cees Bakker. (foto uit circa te gaan zoeken. Toen hij di- bewoners en zij hielden het boerderij aangegeven net
recteur kon worden van de tot 1962 vol. Een paar al s De Slaag het detail van
1927 van Paul Slootweg.)
maanden na · hun vcrtrek die kaart waarop het gebied
deden machines hun intrede
viel het doek voor Veld- ten Noorden van de Rijn is
In deze rubriek worden
op Veldheim; in de eerder
heim; Hekken sluiten was getoond).
oude fo to's van Oegstgepubliceerde
artikelen
nu definitief en daarmee
geest onder de loep gekwam al de elektrische
nomen. Hoe was het
melkmachine ter sprake; er
toen? Welke Oegstgeeswerd
een
Nortontenar en leefd en in die
motorpomp gesbgen met
tijd? Hoe is het nu?
een diepte van 28 m:!ter en
Wat is er veranderd?
die zorgde voor de dagelijkWie leven er werken er
se drie kubieke meter
nu op deze plek? Deze
drinkwater voor de koeien. .
week halen weer herHij leverde enigszins geel
op
aan
inneringen
maar verder schoon water Toegang tot boerderij Veldheim en melkbussen; het
boerderij
Veldheim
en deze oplossing was hek draagt de duidelijke opdracht: Hekken sluiten.
(deel 2).
goedkoper dan het geven (foto uit 1952 van Loek de Groot u it de collectie van
van Ieidingwater.n In 1927 de Vereniging Oud Oegstgeest)
kwam er een elektrische
In de vorige afl evering dorsmachine die maakte te- kend; hij . is een van laatst
· maakten we kennis met vens pakken van het pas levenden die nog weet heeft
Dan is nu het juiste
Paul Slootweg die als jon- gedorste stro. Dat gebeurd van de inrichting. Ook heeft
moment om deze aan te
geman op Veldheim heeft pas na de zomer, want dan hij een plattegrond gemaakt
gewerkt. In een eerdere af- was er meer tijd voor. Ook van de omgeving van Veld- '
schaffen!
Uw WERUToen Cor Bakker 1
levering in deze krant over aan het verwerken van het heim en dat is wel nodig
dealer maakt nu een
deze boerderij werd hij blij hooi kwam een maèhine te ook! Doordat namelijk de
directeur kon worverrast toen hij op een foto pas: het hooi werd met een Wassenaarseweg een andeInteressante aanbieding
den van de bloeuit 1909 zijn vader ontdek- door paardenkracht aange- re route heeft dan de Haagvoor een Avida voor- of
menveiling in
te. In deze aflevering gaan dreven grijper van de kar se Straatweg en nieuwbouw
we verder met zijn herinne- geplukt en tot bovenop de op het universiteitsterrein
achterdeur.
Aalsmeer gaf hij in
ringen . Als jongen moest hooimijt gebracht. Daar elke herinnering aan het
1949 Veldheim op
Paul vegen, elke week werd het met handkracht verleden heeft uitgewist, is
Tijdelijk als
diende zowel binnèn als gelost waarna een man het het moeilijk voorstelbaar
voorjaarsactie. *
buiten het terrein er netjes gelijkmatig verdeelde. Er hoe men van de arbeidersInformeer bij ons.
bij te liggen. Toen hij wat bleef natuurlijk veel handouder was, deed hij mee aan arbeid bestaan zoals bij het hui Sjes op de boerderij bloemenveiling in Aalsmeer
alle taken. Op een dag telen van bollen waarop kwam en hoe men de ande- gaf hij in 1949 Veldheim
re boerderijen De Slaag en
moest hij water halen en Paul zelf ook te zien is.
Kweeklust kon bereiken. op.
ontdekte hij dat er brand
Dat bereiken betrof mede Het was echter nog niet gewas uitgebroken. Er was Uitgewist
Action Time
een zak die als afdichting in Aangezien van het woon- familieleden van Paul : een daan met de boerderij, want
oom van hem bijvoorbeeld, door vertraging in de uithet plafond diende tegen huis alleen foto 's van de
voordeel:
werkte bij Bram Uitten- voering van de bouwplantocht, op het fornui s geval- buitenkant bewaard zijn gelen en in brand geraakt. De bleven, he~;ft Paul Slootweg boogaard op De Slaag. Hij nen werd het boerenleven
was het die met een broer op Veldheim gerekt; ook op
bovengelegen
dorsvloer een huisplattegrond . getebij de Vink werd ge!foffen deze boerderij ging een
brandde al toen Paul in actie kwam. Door zijn optreden werd erger voorkomen
en daarmee maakte hij zich
erg verdienstelijk voor de
ramilie Bakker.
I
')p een foto van Veldheim
~ de varkensschuur te zien
•aarop met koeienletters
leidheim staat gekalkt Dat
<as het werk van Paul, zo
1at hij weten. Verder zet
IL ij een vergissing recht: op
d<~ foto met de bollensorte(.~ rmachine en het paard in
de ·t redmolen is het paard
niet bezig de sorteermachine aan te drijven; de tredmolen diende voor de aandrijving
van
de
dorsmachine die buiten
beeld was. De sorteermachine gi!!_g met handkracht.
Waarvan acte. Hij vult nog
aan: er waren twee paarden Elektrische dorsmachine op Veldheim in 1928 met als knechten Willem Wa/raven,
bij de tredmolen betrokken, vader Jan Slootweg, onbekende voluntair, Jan Juffermans, grootvader Paul
na ieder uur werken kregen i Slootweg Aan de rechterkant is de aandrijving te zien en vooraaf] de klos touw
ze een uu~ rus_t: Al vr.?._eg _ waarmee het stro tot pakken wordt gebonden. (fotograaf P. Slootweg.)
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Al eens gedacht
n een nieuwe deur?
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