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In deze rubriek worden
oude foto' s van Oegstgeest onder de loep genomen. Hoe was het
toen? Welke Oegstgeestenaren leefd en in die
tijd? Hoe is het nu?
Wat is er veranderd?
Wie leven er werken et
nu op deze plek?
Deze week neemt Ad de
Haan ons mee naa r
Boerderij
Bouwlust
aan de Rijn hofweg 7 in
Oegstgeest (deel 2)
Toen een keer een Duits
koppel langdurig bleef zoeken en praten op de zolder
kreeg Jan Uittenbogaard het
wel te kwaad. Zij n hart ging
tekeer. Hij dacht nog aan de
keer dat zijn broer zich anderhalf uur in het water had
moeten verstoppen.. . Als
het weer ve ili g was, kwam
er een ni euw seintje van
vader Jan en kroop iedereen
weer tevoorschijn. Het was
echter niet altijd zo maar
weer veilig: op een dag li et
een Duitser per ongeluk/expres een pakje sigaretten in de keuken liggen.
Dat was in di e tijd van
schaarste ee n geweldig iets:
een pakj e sigaretten ... dat
was een ec hte schat! De
mannen di e uit hun schuilhoeken gekropen waren,
kwamen sam en in de keuken en stonden om het
pakje sigaretten heen. Wat
moesten ze doen? Allemaal
ee n opsteken of laten liggen
voo r het geval dat? Ze waren nog aan het beraadslagen toen er opni euw een
signaal kwam: de Dui tse rs
ome n er weer aan! Als de
weerlicht vloog ieder naar
zijn schuilplaats en wist de
nieuwe razzia maar net te
ontkomen. Maar goed dat
ze niet waren gaan roken,
want de rook had hen ongetwijfeld verraden. Het
was
een geraffi neerde
streek van de soldaten,
maar gelukkig werkte die
niet. Het was echter maa r
kantje boord!

L andbouwschool
Jan rondde in 1946 zijn studie aan de koloniale landbo uwsc hool in Deventer af;
dat ging met vertraging,
want door de oortagssituatie was het niet moge lijk
eerder examen te doen. Zijn
vader was niet aanwez ig bij
zijn examen : die was al niet
zo jong meer en was zwaar
belast met het werk op
Bouwlust Dat zoude n wij
nu niet meer kunnen begrijpen maar toen werd dat geaccepteerd. Jan wilde naar
indië en trad in dienst van
de firm a Mirondel & Yoüte,
een
Nederlands- Indi sche
bank di e plantages bezat; op
een daarvan zou Jan plante r
worden. Maa!· de Nederlandse overheid had andere
plannen: er waren mannen
nodig die in Indië semimi litaire taken gingen ver·ullen. Men betaalde Jan
n overtocht en uitrusting;
· kwam als offic ier in
st van de NICA, de
l1erlands-lndies
Civi l
1rs, en de bank moest
claim laten vall en. I-lij
5 met een kameraad op
lndrapoera naar de Oost
niet naar Indië maar naar
ieuw-Guinea. De tocht
indi gde na 2 1 dage n in de
hoofdstad HoiJ andi a en daar
moest hij toezicht uitoefenen op drieduizend JaE._anse

Werken op het land bij Bouwlust met vier paarden voor de maaimachine; op de voorgrond Hogervorst de man die voor de paarden zorgde op Bouwlust. Datering: zomer
, 1942. (foto Jan Uittenbogaard)

krijgsgevangenen. Dat was
andere kost dan kolonia le
landbouw ! Na een jaar was
het karwei voorbij en wil den de beide jongemannen
naar Indië. Er was echter
gee n sprake van een snelle
regul iere scheepvaartdi enst
Na enig wachten ko nden ze
met een doo r de archipel
ro ndvarende boot van de
KPM, de Ko ninklijke Pakketvaart-Maatschappij , mee
naar Batavia. De tocht
duurde maar li efst twee
maanden en voerde langs
talrijke eilanden waaronder
het toenmalige Celebes. Jan
en zijn vriend l<eken hun
ogen uit, dat spreekt. Het
was feitelijk een grati s vakantiereis, Maar in Batavia
was het mooie leven voorbij : het bleek niet eenvou-

dig passend werk te vinden.
De koloniale verhoudingen
waren veranderd en bovendien was het co ntract met
Mirondel & Yoûte verbroken . Met nog twee andere
jongemannen besloot het
tweetal terug te keren naar
Nederland. Ze grepen met
beide handen een aanbod
aan om als werkend passagier aan boord van de
Ni euw-Amsterdam die met
vij fd uizend mensen aan
boord - all emaal weg uit
Indi ë! - hun overtocht te
verdienen. Zo kwam al snel
een eind aan een toekom stpe rspectie f in de tropische we zullen het woord ko loniale nu maar laten varen landbouw en dat was een
grote teleurste ll ing voor
Jan , Wordt vervolgd.

f

Genieten van toneelspel
Warmond - Het Je ugd- en
Jongerentoneel van de
Warmondse toneelvereniging Sint Matthias speelde
zaterdag een dubbelproductie in de grote zaa l van l-I et
Trefpunt. De avond begon
met het spel ' Monsters op
de kinderkamer', een kort
spel waarin de all erkleinsten hu n vorderingen konden laten zien aan familie,
vri enden en belangste ll enden. De creatie di e regisseur lngrid Chri sten en haar
assistente Els Yersluys
hadden bedacht voor de
monstertjes kreeg veel
waarderi ng van het publiek.
Vervolgens werd het toneclpodi um in orde gemaakt voor de wat meer
gevorderde acteurs in de
lee ftijd tot ac httien jaar

voor het spel ' In den aap '.
Er werd dit keer gebru ik
gc mmtkt van het gro te decor
van de tonee lveren iging. De
enthousiaste deco rcommi ssic had het decor tevoorsc hij n gehaald da t een
maand eerder door het volwassenentoncel was gebruikt voor de lenteuitvoering en enigszins
aangepast aan de eisen van
dit stuk. Op die manier kregen de Warmondse jeugdspelers al op jonge leeftijd
te rnaken met alle facetten
die bij een toneelavond horen. l-I et spelen wordt op di e
manier een veel grotere uitdaging. Het is all emaa l
echter en dat lijkt ook de
concentrati e en daarm ee de
kwaliteit van het spel ten
goede te komen.

Vergeten
Dat er goed gepresteerd
werd mag blij ken uit de reactie van een van de oma's
aan het eind van de avond,
Die moest haar kleindochter
bekennen dat ze zo zat t:::
geni eten van het spel dat zij
zich pas na afloop realiseerde dat ze hel emaal vergeten was orn foto 's te maken met de door haar
meegebrac hte cam era. Tja,
dat kan gebeuren als je zo
in het spel wordt meegesleept. Eigenl ijk mag dit
we l beschouwd worden als
Dankzij de inzet van diverse Evenementenvrijwilligers was een comp liment aan de
er in de meivakantie van alles te beleven voor basisscho- spelers. Na afl oop kreeg elk
lieren. Volgende week in het Witte Weekblad meer infor- der spelers dan ook een
we lverdi ende bos blocmen
matie over de komende KJVA . (foto Diderik Seli er)
uitgereikt door voorzitter
Bram van Leuvcre n.

IMHeLLAMD Academy
Wilt u zich specialiseren in het onderwijs als intern begeleider, (motorisch) remedial teacher
of dyslexiespecialist? Per september 2005 worden onderstaande opleidingstrajecten door
INHOLLAND Academy i.s.m. OSO Windesheim weer aangeboden in uw regio. U kunt de
opleidingen volgen op basis van Individuele inschrijving of in een maatwerktraject bij u op
school of binnen uw samenwerkingsverband.
In de toekomst zal naar verwachting de opleiding worden omgezet in een masteropleiding,
waarbij de Mastergraad Special Educational Needs zal worden verleend.
Primair (Speciaal) Onderwijs
Uitstroomprofielen en leerroutes:
• Uitstroomprofielinclusief onderwijs:
Zorgleerlingen in het primair onderwijs
(voorheen Gespecialiseerd Groepsleraar)
Zorgleerlingen groep 1 en 2
(voorheen Jonge Kind)
• Uitstroomprofiel Handicaps en beperkingen:
REC 2 en REC 3
• Uitstroomprofiel Leerproblemen:
Remediëren (voorheen Remedial Teacher)
Dyslexie (voorheen Leraar Dyslexie of Dyslexie-specialist) .
Hulp bij bewegingsproblemen
(voorheen Motorisch Remedial Teaching)
• Uitstroomprofiel Gedragsproblemen:
Gedrag in het (S)BaO en in REC 4
• Uitstroomprofiel Educatieve zorgstructuur:
Organiseren en begeleiden van zorg binnen de school
(voorheen Intern Begeleider)
Organiseren en begeleiden van zorg buiten de school
(voorheen Ambulant Begeleider)
• Tweejarig deeltijdtraject:
Coach in het onderwijs
• Eenjarige deeltijdtrajecten (kopstudie):
Ambulant Begeleider
Intern Begeleider
Gespecialiseerd Groepsieraar Primair Onderwijs
Gespecialiseerd Groepsieraar Jonge Kind

Gespecialiseerd Groepsieraar Gedrag
Remedial Teacher Basisonderwijs
School-video interactiebegeleider (1 ,5 - 2 jaar)
Middenmanagers en managers PO (1 ,5- 2 jaar)
Voor het voortgezet onderwijs zijn er vergelijkbare
trajecten. Zie ook onze website

www. inhollandacademy. nI
Informatiebijeenkomsten in Alkmaar, Haarlem en Oegstgeest
INHOLLAND Alkmaar
Datum: dinsdag 7 juni, aanvang 19.30 uur
Datum: woensdag 24 augustus 19.30 uur
Datum: woensdag 7 september 19.30 uur
Bergerweg 200 1817 MN Alkmaar
INHOLLAND Haarlem
Datum: dinsdag 7 juni, aanvang 19.30 uur
Santpoorterplein 28 2023 ON Haarlem
Datum: woensdag 24 augustus 19.30 uur
Datum: woensdag 7 september 19.30 uur
Bijdorplaan 15 2015 CE Haarlem
INHOLLAND Oegstgeest
Datum: dinsdag 7 juni, aanvang 19.30 uur
Datum: woensdag 24 augustus 19.30 uur
Hazenboslaan 101 2343 SZ Oegstgeest

Behoefte aan meer informatie of brochures?
INHOLLAND Academy Oegstgeest: Voor aanvragen van brochures: maartje.heemskerk@inholland.nl.
Voor inhoudelijke informatie: drs. Eric Poldner, regiocoördinator. Telefoon 071 51713 21 .
www.inhollandacademy.nl

