
"\C( '/1..- l s- I 

WITTE WEEKBLAD OEGSTGEEST 48 Y'EEK 10/749 

In deze rubriek worden 
oude foto's van Oegst
geest onder de loep ge
nomen. Hoe was het 
toen? ·Welke Oegstgees
teosren leefden in die 

dat hij zijn beklag zÖu doen . ook weer niet een' . echte-- Hij deed -aäf érg servie-l en 
bij de Ortskommandant (di \! NSB-er. Arie ' gaf ook hem zei: "Weledelgestrenge heer , 
hij goed kende). De soldaa~ toestemming te melken Van Egmond ... Daarop viel 
liet zijn pogingen varen en. maar dan als laatste en liet Arie hem in de rede en zei: 
Arie deed inderdaad zijn hem eerst . toezicht houden I "Die weledelgestrenge he
beklag. Tot verbazing van bij de ingang van de boer- ren zitten in Den Haag en 

J tijd? Hoe ·is het nu? I Wat is er veranderd? 
Wie leyen er werken er 

• nu op deze plek? Deze 
week neemt Ad de 
Haan ons m~e naar 
Boerderij Welgelegen, 
de huidige Engelbert-

. ha hoeve (deel 2). 

. de familie kwam de soldaat derij , zoda~ het daar ordelijk 1 verdienen heel veel geld." I 

de volgende dag opnieuw toeging. . · , • -
aan de deur maar nu bont en In de jaren vijftig zou land De opzichter liep rood aan 
blauw. Hij vroeg aan Aries opgespoten wórden om een · en paste zich aan. Tegen 
vrouw .. of zij hun aanklacht tankval op te vullen die de · zijn familie zei Aric: "Wc 
wilden intrekken; hij had al Duitsers hadden gegrdven : geven ze eerst een paar hor
flink straf gehad en als de om vliegvëta Valkenburg-te 1. reis, dan praten ze weer 
familie aanhield zou hij beschermen. Het zand en de ~~ 1gewoon." En zo geschied
naar het oostfront gestuurd klei werden uit de Oude de . 
worden. Mevrouw _ Van_ Rijn sebaggerd. Voor dat f- --

In de -aflevering van ·vorige ' I Restaurant Engelbertha Hoeve in februari 2005. (foto · . rt~ruiti'i'"]'tllr..u-;.-
week maakten we kennis · 1 van Ad de Haan) , 
met Welgelegen aan de Ho- 1 Egmond de scepter zwaaide bouwen ... In die tijd liep de : 
ge Morsweg 140, een boer- · in op boerderij Welgelegen. • weg vlak langs de woning 1 
derij die wel bewaard ge- , · .. en om schade door boeren- ' 
bleven is· hii doet nu dienst ' Duistere periode 1 karren aan de gevel te 

' :J , J 

als restaurant en staat be- · Met het vertrek (in 1 977) voorkomen waren er wit 
kend onder de naam Engel- ~ van de laatste boer Arie van - geverfde palen aangebracht. 
bertha Hoeve. · · , Egmond met zijn vrouw en ' Ook die zijn tussen 1977 en 
Vorige week was al te lezen jongste _zoon kwam een 1980 verdwenen. 
dat het restaurant zijn naam eind aan minstens twee 

r 

.. . ' '>; 

dankt aan de vorige eige- ccuwep boerenbedrijf op de .· Welgelegen ~ 
naar, mevrouw Favier- · ·locatie. Als vroegste datum ' Vader Arie (geboren 1891) I 

Zandbergen, veelal aange- ! wordt 1766 genoemd en die . was al jaren op' de boerderij ' 
duid als Engeltje. In 1989 1 datum staat ook op de gevel · werkzaam toen hij hem in . 
ging het restaurant in andc- vermeld. Oudste zoon . Jan . 

1 
de jaren vijftig kocht van 

re handen over en wel in die 'l heeft evenwel in de tuin een zijn tantes. De grond be-
van Aldo Arslanagic en zijn : steen gevonden met daarop · sloeg toen zo' n 35 tot 40 i, w:;--1 · d ks . · h ka · (c: · f 1 

echtgenote Diny. Zij he~ , hetjaartall666; die.is ech- j ha. Het was een gemengd • e.ge egen aan e Hoge Morsweg omstree 1900, anstc t art. 10tograa on-
bedrijf. Arie heeft .op Wel- I belç~nd) . _ . .. .. . 
gelegen de oorlog meege- Egmond gaf echter geen · opspmte_n waren ptjpleldtn
maakt. In de winter van · krimp en zei: "Dan ga je I gen nodtg over het land van 
1941-1942 was de Oude : maar! Dat lijkt mij een ; Welgelegen . e~ daarvoor 
Rijn die achter de boerderij ; mooie oplossing voor jou." j' vroeg . de opz1chter t~e
l~ngs stroomt, helemaal i Zij was. aJs doch~er van een stemmmg _ aan boer Ane. 
d1chtgevroren en vervol- 1 melkhandelaar UJt het een- I 

gens bedekt met sneeuw. trum van Rotterdam fel ge- ' 
Dat moet een prachtige ' beten op de Duitsers van- : 
aanblik hebben gegeven, . wege het bombardement ; 
iets . waarvan wij door · de ; van Rotterdam waarbij tà- : 
bewaard gebleven foto nog milieleden waren omgeko- : 
kunnen meegenieten. Maar men en de melkhandel van 

I de oorlog brachf niet alleen ,. de- aara 5oäem WaS "wegge:' 
mooie plaatsjes! Ook op vaagd. · 

I . 
1 Welgelegen hadden de ~e- . Illegaal melken 

woners last van de DUitse 
'!., . -~ ~"' • .::""'J bezetting. Op een dag was ·: Vanwege de nijpende voed-

Boerderij Welgelegen . van de .. achteriijde: gezien tif- -~~ ~en Duits~ soldaat_ bij aard- . ·selsituatie moest ,4e familie 
. dens de.l-winter februarr.:.J942~'·' (fotograaf onbekend/ \appel ~oot~!l ~p. het la~~ . ext~ a?nd~cht gev~n aan ~c , 
Foto' van L. van Egmond):···."._,' ; . ., .. van Arye ZIJn .. mstgne Jrn:IJt koetçn . . dte dretgden s : 
- · · ,. · ·· geraakt en hiJ durfde met : nachts tUegaal te worden _ _-
bën in overleg met Mon~:. f ~.te! :verloren· gegaan.tijdens:J zonder-terug te ko,n~ert. Hij : 'gemolken. Vader Arie. ging ï 
mentenzorg - het pand ts ~ A~)eeg~t~nd:,van ~e -boer,~-: ·· ~ommeerde met ~et pist<;>ol j ·v~ak op co_nt_role ~·t en 
een monument - verdere i nJ m ae wat duistere peno- l m de -hand w11lekeunge i h1eld dan de wacht m het : 
uitbreidingen · en veran,de- 1 de 1977-1980. Het huis was .voorbijgangers te helpen .; weiland. Het werd_ hem ook 1 

ringen gerealiseerd en in , oorspronkelijk kleiner t;n met zoeken en toen dat niet ' wel eens te machttg en dan 
1993 ernaast een netjes bij-

1 
had niet het brede voorpor- het gewenste( resultaat ople- ! viel hij in de wei iq slaap. \ 

passende woning voor zich ! taal. Op een ansichtkaart verde, kwam hij aan de deur : In het laatste jaar stond hij ' 
zelf laten bouwen. De naam 1 van omstreeks 1900 (zie fo- · van de boerderij en droeg 1 toe dat behoeftige mensen l 
Engelbertha · Hoeve is ge- · to) is mooi te zien hoe de i de familie op ook mee te i OJ!der zijn toezicht kwamen 
bleven. Deze week gaan we boerderij er toen bij stond helpen. Daarvan was Arie melken; ze mochten dan I 
terug in de tijd, de tijd van en hoe landelijk het er toen 1 echter niet gediend en hij ! .een pannetje vullen. Onder 1

J· 

de Tweede Wereldoorlog, was. Je zou er nu graag je gaf de soldaat te verstaan i hen was ook een meeloper 
een tiid waarin Arie van eigen tweede huis bij-willen dat hij moest verdwijne!l en van ~e Duitsers maar nu \ 

1 Deze · -- afleverii1g over .. 
; boerderij Welgelegen, de ·1 
! huidige Engelbertha Hoe- j 
i re, wordt vervolgd. 1 


