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In deze rubriek is te 
zien en te lezen hoe 
Oegstgeest er vroeger 
uitzag en wat er door 
de jaren heen is veran
derd. Deze week ver
haalt Ad de Haan nog 
eens over de rijke his
torie van boerderij 
Veldheim. 
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weer snel een einde aan ge
komen. Ze had het erg naar 
haar zin; de boerderij vond 
ze prachtig, erg ruim, heer
lijk gelegen en er viel veel 
te doen. De boodschappen 
kwamen op een prettig ou
derwetse manier: kruidenier 
Sierag kwam een opschrijf
boekje halen en bezorgde 
daags erna de boodschap
pen aan hui s. Ze voelde 
zich erg fijn opgevangen 
door haar schoonfamilie 
Uitenboogaard waardoor 
het Zuid-Hollandse Goeree
Overflakkee minder miste. 

zover, ze verhuisden en 
namen hun werktuigen mee. 
Bram had het er heel erg 
moeilijk mee. Hij wilde 
zelfs af en toe zijn bed niet 
uit om aan de slag te gaan. 
Maar Lijntje overreedde : 
hem meermalen het toch 
maar te proberen en dat 
lukte na een poos heel wel. 
Ze hadden in Haarlemmer- · 
meer alsnog een goed tijd, 
maar besloten na de pensio
nering van Bram terug te 
keren naar Oegstgeest. 
Bram heeft daar niet van 
kunnen genieten: na een 
jachtpartij viel hij dood 
neer. Lijntje moest alleen 
verder en werd daarbij weer 
gesteund door haar schoon
familie . !,tater vond ze in 
een plal,ltsgenoot uit Mid
delharni ~ een nieuwe part
ner. 

In vorige atleveringen 
raakten we bekend met de 
voormalige boerderij Veld
heim en zijn bewoners. De 
hoeve lag ongeveer op de 
plaats op het universiteits
terrein waar nu Centocor 
ligt. De landerijen strekten 
zich uit tot voorbij Holiday 
Inn. We leerden mede door 
de foto's die hij in dat jaar 
liet maken opa Cees Bakker 
kennen die in 1909 de 
boerderij pachtte. We ver
namen dat hij werd opge
volgd door zijn zoon Cor 
Bakker tot die in 1949 het 
boerenbedrijf inruilde voor 
de bloemenveiling in Aals
meer waarvan hij directeur 
werd. Ook vernamen we 
meer over de boerderij door 
Paul Slootweg die herinne
ringen ophaalde aan de tijd 
dat hij als jongen daar had 
gewerkt. Het zag er eind ja
ren veertig naar uit dat 
Veldheim spoedig zou 

Veldheim vanuit de lucht gezien in april 1950. (foto door mevrouw Lijntje 
Uittenboogaard in bruikleen gegeven aan de Vereniging Oud Oegstgeest. Foto
graaf onbekend.) 

Het is haar goed bijgeble
ven dat Bram zo goed voor 
de dieren zorgde: hij liet ze 
op rubber matten liggen in 
plaats van de grond .. Het le
ven op Veldheim ging zijn 
gang, maar er gebeurde wel 
eens een ongelukje; bijna 
was er namelijk brand uit
gebroken: toen ze keer na 
een bezoek thuiskwamen 
roken ze een brandlucht. Er 
bleek graan te smeulen op 
de graanzolder mogelijk 
door een niet goed uitge
maakte sigarettenpeuk. Ze 
slaagden erin het vuur met 
water te blussen en zo bleef 
de boerderij gespaard. De 
trouwe lezers van deze ru
briek zullen zich herinneren 
dat in de tijd dat Paul 
.Slootwcg er werkte, ook 
een keer brand was ontstaan 
en dat ook die keer tijdig 
werd ingegrepen. 

En Veldheim? Na het ver
trek woonden daar nog het 
echtpaar Heemskerk en op 
het laatst dochter Koerten. 
Na een korte tijd van leeg
stand sloegen vandalen toe. 
Net als in de boerderij 
Kweeklust toen die vcrlaten 
was, werd er brand gesticht 
en zo ging de trotse boerde
rij in vlammen op. Ditmaal 
had het vuur het laatste 
woord. 

Mevrouw Lijntje Uitten
boogaard in maart 2005. 
(foto Ad de Haan) 

moeten wijken voor univer
siteitsgebouwen, maar in 
1949 bleek dat dit toch nog 
geruime tijd op zich zou 
laten wachten. Er moest dus 
na het vertrek van de fami
lie Bakker een nieuwe' boer 
komen. Dat werd Bram 
Uittenboogaard en die trok 
met zijn vrouw Lijntje in 
Veldheim. Bram kreeg de 
voorkeur van jonkheer De 
Beaufort die namens een 
fami liestichting handelde 
die uitgestrekte landerijen . 
bezat in verscheidene pro
vincies in Nederland en die 
eigenaar was van Veldheim. 
Met de komst van Bram 
kwam opnieuw een Uitten
boogaard in beeld op een 
van de boerderij en in het 
gebied tussen de Oude Rijn, 
kasteel Endegeest en het 
Pesthuis. Ook op de boerde
rijen Bouwlust, De Slaagh 
en Kweeklust was al een 

tamilieilid Uittenboogaard 
werkzaam en met recht mag 
dus worden gesproken van 
een echte en uitgebreide 
boerenfamilie. 

Trouwen 
Bram is in 1978 overleden 
maar Lijntje geniet een be
hoorlijk goede gezondheid. 

Zij was zo vriendelijk de 
auteur te ontvangen in haar 
seniorenwoning in Oegst
geest en te vertellen over de 
tijd op Veldheim en ui-

. teraard zoals dat gaat in ge
sprek over iemands leven, 
over de perioden ervoor en 
erna. Lijntje Bresijn kwam 
van Middelharnis en had 
Bram in 1947 leren kennen 
op een boerenmanifestatie 
in Den Haag. Ze kwam toen 
op bezoek op boerderij 
Bouwlust waar Bram bij 
zijn ouders woonde. Brams 
vader zag in haar waar
schijnlijk een goede vrouw 
voor zijn zoon Bram en 
vroeg haar tijdens de thee
visite thee te schenken, iets 
wat Lijntje erg frappeerde. 
Bram vernam dat in Mid
delharnis een nieuw soort 
ploeg te koop was een zgn. 
Rumstedploeg. Daarmee 
kon efficiënter worden ge
ploegd, doordat die aan het 
eind van de akker niet be
hoefde worden gekeerd. Hij 
kocht zo' n ploeg en bezocht 
bij die gelegenheid de fa
mi lie Bresijn en speciaal 
Lijntje. Die leidde hem 
rond door de plaats en toen 
kwam bij Bram het hoge 
woord eruit: hij wilde haar 
graag beter keren kennen. 
Zij antwoordde dat ze daar
over nog moest nadenken 
maar stemde er vervolgens 
mee in. Het klikte en ze be-

Op woensdag 20 april 
Lezing Vereniging Oud Oegstgeest 

Oegstgeest - De heer Paul 
Schevenhoven, archivaris 
van het Hoogheemraad
·schap Rijnland, zal op 
woensdag 20 ap ril een le
zing houden voor de Vere
niging Oud Oegstgeest. De 
heer Schevenhoven zal 
spreken over het lokaal en 
regionaal waterbeheer en 
over het belang van het Ar
chief van het Hoogheem-
raadschap van Rijnland 

regio. Voorafgaand aan de 
lezing houdt de Vereniging 
Oud Oegstgeest haar jaar
lijkse algemene ledenver
gadering. Plaats: het recep
tiegebouw van de groep 
Rijngeest, Endegeester
straatweg 5 te Oegstgeest. 
Aanvang ledenvergaderi ng: 
19.30 uur. Aanvang lezing: 
20.30 uur. 

ledereen is wel
kom, toegang gratis. Zaal 
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sloten in 1949 te trouwen: 
Ze wensten een kerkelijke 
inzegening en wilden dat 
laten doen door een Leidse 
predikant. Die viel echter 
helemaal niet goed bij de 

Veldheim werken. Dat wa
ren er normaal gesproken 
vijf en tijdens de kalverpe
riode kwam er een ter as
sistentie bij . In 195 1 deed · 
:ie combine ziin intrede 

I 
Verschrikkelijk 
In 1958 kwan\en signalen 
dat de bouwplannen van de 
Universiteit en reconstructie 
van het wegennet een defi
nitiêfkarakter kregen en dat 
onteigening van Veldheim 
op handen was. Bram vond 
het verschrikkelijk maar 
Lijntje minder. Maar hoe 
dan ook moesten ze omkij
ken naar een nieuwe plek 

. om te boeren. De fami
Veldheim in wintertooi 1962-1963. (foto van mevrouw tiestichting kocht voor het 
L. Uittenboogaard. fotograaf onbekend.) echtpaar elders een boerde-

rij en wel in de Haarlem
mermeer. In 1962 was het 

Tijdens het gesprek kreeg 
Lijntje de plattegronden 
onder ogen die Paul Sloot
weg uit zijn hoofd had ge
tekend. Zij bevestigde de 
juistheid van de tekeningen 
en gaf de maten aan van di 
verse vertrekken waardoor 

~
et beeld van de boerderij 
erd gecompleteerd. Ze gaf 

en paar foto' s mee die 1 

hierbij worden afgedrukt, 
zodat de lezers ook nog 
weer een beter inzicht krij -

. gen in deze boerderij . Zo 
blijken er steeds weer be
woners van Oegstgeest te 
kunnen bijdragen aan het 
uitdiepen en levend houden 
van de recente geschiedenis 
van de plaats. En dat is voor 
ons allen een genoegen. orthodoxe kerkenraad 10 

.Middelharnis. De reden? De 
dominee liet gezangen zin
gen en niet alleen psalmen. 

waardoor het oogsten van 
graan sterk werd vereen
voudigd. Er kwam nog een 
andere technische vooruit
gang: Bram en L ijntje na
men autorijles en slaagden 
beiden voor hun examen. 
Ze kochten hun eerste auto, 

Cabaretvoorstelling In Corset 

Dat kon in die tijd in Mid
de lharnis echt niet door de 
~eugel! .Het huwelijk werd 

Veldheim omstreeks1960 met woonhuis en bedrijfsge
bouwen; naast de oprijlaan arbeiderswoningen. Aan 
'de rechterkant is in het dak een inkeping te zien; hier 
is geen sprake van een beschadiging aan het dak; het 
komt door een merkteken op de foto om aan te geven 
dat het deze woning betrof waar een uitzetting speel
de. Deze foto speelde een rol bij de rechtszaak. 

daarom door de plaatselijke 
dominee ingezegend. In 
Oegstgeest ging het echt
paar naar de Pauluskerk. 

Techniek 
Het echtpaar kwam in mei · 
1949 in een geheel open}ti
onele boerderij. Het nam de 
werktuigen over van Cor 
Bakker en ook de meeste 
mec;ll;_~ke(s_ Pkv;Q J P 

een · Vauxhal l. Daarmee 
werden ze een stuk mobie- · 
Ier en dat kwam goed uit;'; 
want Veldheim lag tamelijk , 
geïsoleerd. Lijntje was niet • · 
zwaar ingeschakeld in het 
boerenbedrijf. Bram en zij 
hadden gescheiden taken. 
De eerste paar maanden had 
ze nog de boterhammen 
voor de mannen verzo 
maar daar was toch 

Vrouw Holland in Het Trefpunt 

Warmond - Vrouw Hol
land treedt op zaterdag 23 
april op in Het Trefpunt in 
Warmond met de muzikale 
cabaretvoorstelling In Cor
set. 
De meeste diva's sterven 
jong. Vrouw Holland begint 
pas. Ongedwongen en 
spontaan doen zij Neder
land weer aan samen met 
het Corsetgebouworkest 
o. l.v. pianist Reinout Dou
ma. Na jaren in de schaduw 
-van hun eigen anonimiteit 
geleefd te hebben, worden 
nu Neerlands grootste na
men aangetrokken om 
Vrouw Holland te lanceren. 
Met de vraag: 'Leer mij di
va zijn', laten zij zich inspi
reren door wereldvrouwen 
als Dolly Parton, Shirley 
Cemple en Ankie van 
Grunsven. 
De voorstelling begint om 
20.15 uur. Kaarten kosten 
13,00 of 11 ,50 op vcrtoon : 
van CJP/65+ pas en zijn · 
verkrijgbaar bij de VVV 
Warmond (071 -30 I 0631) 
en vanaf een hal f uur voor ; 
aanvang van de voorstelling I 
aan de zaal in SCC Het . 
Trefpunt, Herenweg 80 te : 


