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Oegstgeest Vandaag & Voorheen 
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 
tijd? Hoe is het nu? 
Wat is er veranderd? 
Wie leven er werken er 
nu op deze plek? 
Deze week neemt Ad de 
Haan ons weer mee 
naar Boerderij Welge
legen, de huidige En
gelbertha Hoeve. (deel 
3). 

uitgesmeerd. Uiteindelijk 
kwam het voor elkaar, maar 
vraag niet hoe! Het was 
overigens al de tweede her
bouw in die eeuw: ook in 
1903 was de stal herbouwd 
net als de hooimijt, toen als 
gevolg van brand. 
ÎÏ1 1966 moest Oegstgeest 
het Morsgebied afstaan aan 
Leiden; de familie Van 
Egmond werd daarmee 
Leidenaar. De gemeente 
Leiden had - uiteraard -
plannen voor woningbouw 
op de grond van Welgele
gen. Op de eerste foto zien 
we Arie nog opgewekt de 
koeien melken. Hij moest 
echter een deel van zijn 
grond afstaan en zag al snel 

In de contreien van de 
boerderij was het evenals 
bijvoorbeeld in Rijnsburg 
gebruikelijk mensen bij
namen te geven. Vader Arie 
had daar ook een handje 
van maar had er zelf ook 
een zoals Theo Uittenboog
aard pas geleden aan mij 
toevertrouwde: Mekkes. 
Theo wist niet hoe de bij
naam in omloop was geko
men en wat de achterlig
gende betekenis was; zelfs 
de schrijfwijze was niet 
helemaal zeker, want de 
naam kwam alleen in de 
spreektaal voor. Een inte
ressante kwestie! Arie 
duidde op zijn beurt zijn 
buurtgenoot Saam van der 
Meij aan als Van der Poep. 
Aries vrouw Johanna van 
den Berg die uit Rotterdam 
afkomstig was, wist niet 
beter dan dat de man inder
daad zo heette en toen hij 
een keer aan de deur kwam 
en naar Arie vroeg, riep zfj: 

Boer Arie van Egmond aan het melken 1964. (fotograaf onbekend. Foto uit col
lectie van L. van Egmond.) 

, de eerste flats verrijzen en 
wist dat verdere inkrimping 
in het verschiet lag; hij 
mopperde tegen ieder die 
het wilde horen: "Het heet 
hier weliswaar Welgelegen, 
maar laat het Wel er maar 
af." Het prachtige uitzicht 
vanuit de boerderij ging 
langzamerhand verloren. 

De broers Jan (links) en 
Leen van Egmond (rechts) 
bezoeken voormalige 
boerderij Welgelegen nu 
restaurant Engelbertha 
Hoeve. (foto Ad oe Haan, 
februari 2005) 

werd verbreed en langs het 
huis een trottoir kwam te 
liggen, konden ze de voor
bijgangers goed bekijken. 
Op zondag genoot Arie in 
de keuken van zijn citroen
jenever. Kwam er dan ie
mand aan de deur die hij 
niet zo mocht en die wel 
even binnen moest zijn, dan 
zette hij snel zijn glaasje 
weg; was de bezoeker wel 
welkom dan liet hij zijn 
glaasje staan en bood ook 
hem wat te drinken aan. 
Arie had echter op zondag 
eerst andere plichten te ver
vullen: hii was een tijq lang 
ouderling in de Ned. Her-

aan het leven op de boerde
rij. Hij moet nog wel eens 
terugdenken aan de koude 
die er heerste; in de winter 
vooral in die van 1962-1963 
zag hij vaker de bloemen op 
de ramen in plaats van op 
de vensterbank. In de win
ter leefde het gezin in de 
winterkamer (zie de platte
grond) die op het Zuiden 
lag; 's zomers betrok men 
weer de koepelkamer die nu 
in gebruik is als ontvangst
ruimte bij het restaurant. 
Het erf was een mooie 
speelplaats voor hem, voor 
zijn broer Jan en voor zijn 
klasgenootjes. Als onver-

Gezicht vanuit boerderij Welgelegen op weiland met oprukkende bebouwing ca 
1974. (fotograaf onbekend; foto utt collectie L. van Egmond.) 

"Arie, meneer Van der vormde kerk en wel in het 
Poep is er voor jou." Dat Groene Kerkje van Oegst
gaf- vooral later - veel ple- geest. Later ging hij met 
zier. paard en wagen in Rijns
Vanuit de keuken en de burg ter kerke en nog later 
middelste kamer de zoge- . kwam er een kerk aan de 
naarode koepelkamer bad Hoge Morsweg en had hij 
de familie een mooi gezicht de kerk dichtbij huis. 
op de Hoge Morsweg. • Zoon Leen (geboren 1950) 
Vooral toen in 1959 de weg heeft veel herinneringen 
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Gezicht op de binnenplaats van Engelbertha Hoeve 
met de voormalige hooimijt. (foto Ad oe Haan, februa
ri 2005) 

wachts de meester ziek was 
- ook in die tijd kwam Jes
uitval voor .... - trokken de 
jongens naar het erf van 
Welgelegen en speelden 
daar. Er lag daar een flinke 
mestvaalt en de zoon van de 
bovenmeester die minder 
ingevoerd was in het boe
renbedrijf, dacht dat hij wel 
op de korst kon Jopen. Ai 
ai, hij was een ervaring rij
ker .... . Hij werd door de 
Oude Rijn gehaald om hem 
schoon te spoelen en ver
volgens thuisgebracht. Zijn 
moeder kneep ondanks de 
spoelbeurt de neus dicht 
toen hij werd afgeleverd. 

Wonden 
Toen Leen achttien jaar 
was, leerde hij autorijden. 
Vader Arie kocht een auto 
en Leen moest hem rijden. 
De hooimijt werd omge
bouwd tot garage. Moeder 

' Van Egmond dacht dat au
torijden niet zo moeilijk 
was en naam ook eens 
plaats achter het stuur; de 
boom die in de weg stond, 
heeft nog jaren de sporen 
gedragen van deze oefen
poging. Bij controle on
langs medio februari 2005 

bleek de boom zijn bescha
digingen te hebben over
wonnen; hier heelde de tijd 
alle wonden! De hooimijt 
staat er nog steeds maar is 
nu in gebruik als aparte 
restaurantzaal (zie foto). 

In 1966 moest 
Oegstgeest het 

Morsgebied afstaan 
aan Leiden 

Leen weet te vertellen dat 
: in de kelder onder het huis 
- die is nog in gebruik voor 
wijnopslag van het restau-

- rant - op een dag een .fl inke 
laag water stond. Er ston
den weckflessen maar die 
konden daar wel tegen. Va
der Arie was blij met het 
water, want dat scheelde in 
de kosten van waterver
bruik. Een paar dagen werd 
het water gebruikt voor de 
koeien, maar het intrigeerde 
toch waar het water van
daan kwam. Toen kwam de 
aap uit de mouw: de water
leiding was gesprongen en 
daarom stond de put vol 
water. Die besparing ging 
even niet door! 

Bouwvergunning 
In 1962 zou de stal worden 
herbouwd; hij stortte echter 
voortijdig in en daarop 
verlangde de gemeente dat 
een bouwvergunning werd 
aangevraagd. Die werd niet 
zomaar verleend, want er 
waren nogal wat bezwaren; 
er stroomde nog heel wat 
water door de Rijn voor met 
de bouw kon worden be
gonnen. Vader Arie werd er 
Jetterlijk ziek van. Vanwege 
de toen van overheidswege 
opgelegde bestedingsbeper
king moest de bouw over 
twee kalendeljaren worden 

Na· 1977 kwam er geleide
lijk een eind aan het boe
renbedrijf. Vader en moeder 
Van Egmond trokken met 
zoon Leen in mei 1977 naar 
een woonboerderij in Zoe
terwoude. Dat ging zonder 
verdriet, want ze realiseer
den zich dat het met nog 
slechts vijftien hectare van 
de oorspronkelijke veertig 
hectare en na de oorlog nog 
dertig hectare, geen toe
komst meer had; bovendien 
waren ze keurig schadeloos 
gesteld. Ze bleven nog wel 
een aantal _jaren doorwe_c
ken, want de gemeente Lei
den stond dat toe en ver
langde geen pacht. Dat was 
erg coulant. Zoon Jan was 
al eerder uit huis gegaan, 
was getrouwd en ging na 
een tijdlang als loonwerker 
in de Noordoostpolder te 
hebben gewerkt uiteindelijk 
terug naar zijn oude omge
ving waar hij zich beter 
thuis voelde. Hij ging bij 
busonderneming Connexxis 
in de werkplaats werken en 
woont in Rijnsburg. Met 
Jan en Leen heeft de auteur 
een bezoek gebracht aan de 
Engelbertha Hoeve waar 
Aldo Arslanagic ons gast
vrij ontving. Leen leidde 
rond en wees de gedenk
waardige plaatsen aan on
der andere de opkamer bo
ven de kelder waar hij werd 
geboren. Aldo leerde waar 
zich in vroeger dagen een 
put had bevonden; de stal is 
in gebruik als keuken, ter
wijl de vroegere keuken als 
eetzaal dienst doet. Het 
'donkere gat' - een stalge
deelte met slechts een klein 
raam - en de varkensschuur 
gaan nu als toiletruimte 
door het nieuwe leven en 

Toegang tot de kelder in 
Engelbertha Hoeve. · ~ · 

over de hooimijt is al ge
sprokë n. De koepelkamer 
heeft nu een grotere haard, 
maar in de periode van 
leegstand na 1977 zijn de 
wit met blauwe oud
Hollandse tegeltjes geroofd 
en dat is een gemis. De 
paardenstal en koetshuis 

;vormen samen de grote eet
zaal, waarbij de toegangs
.deur aan de straatzijde is 
opgegeven. De mestvaalt is 
verdwenen dus niemand 
hoeft meer bang te zijn om 
in de Oude Rijn schoon ge
spoeld te moeten worden . . . 
Het land aan de overzijde 
van de Hoge Morsweg is 
geheel bebouwd en waar 
vroeger de koeien liepen 
van boer Van Egmond le
ven nu de bewoners van 
Koppelstein. 
Vader Arie overleed in 
1987 en moeder in 1997. 
Leen houdt het familie
archief bij en heeft mij van 
mondelinge en schriftelij!e 
informatie voorzien; en 
dankzij dat archief en het 
Witte Weekblad kunnen de : 

; lezers deelgenoot worden 
' van dit stuk recent verleden 

in Oegstgeest en later Lei
den. 

"e.v.-ketelleasen of huren 
Voorbeeld: Centrale verwarming 
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€ 42,31 Van Nes en Zoon 
per maand incl. onderhoud en storing 

52 96 • 3-Jarige lease € , 
per maand incl. onderhoud en storing 
Na afloop van het contract is de ketel uw 
eigendom. 

• Huren (zelfde toestel) € 29,39 
per maand incl. onderhoud en storing -Klokthermostaat GRATIS 

Nefit Modulins 30 t.w.v. € 135,· 
+ € 1 00,· retour* op plaatsingskosten 
• Vraag naar de voorwaarden. 

Tel. 0252-37 64 69- Fax 0252-37 65 13 
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Meer weten? 

Bezoek onze website: 
www.vannesenzoon.nl 
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KOPEN- LEASEN· HUREN 
WARMWATER· EN VERWARMINGSTOESTELLEN 

CV ·INSTALLATIE I ONOERHOUO EN SERVICE 


