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Oegstg~est Vandaag & Voorheen 
In deze rubriek worden 
oude . foto's van Oegst
geest onder de loep ge
nomen. Hoe was het 
toen? Welke Oegstgees
tenaren 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 mee naar 
Boerderij Bouwlust 
aan de Rijnhofweg 7 in 
Oegstgeest (deel 3 en 4) 

In -de vorige atlevering za· 
gen we dat Jàn l:Jittenbo
gaard na de oorlog niet in 
Indië aan de slag kon en dat 
hij tot zijn teleurstelling te
rug moest naar Nederland. 
Hij ging op de boerderij bij 
zijn vader werken. Hij zag 
dat als tijdelijk. Zijn vader 
verzuchtte dan ook vaak: nu 
heb ik zes kinderen en geen 
een wil mij opvolgen op de 

De fraaie Boerderij Bouwlust 

boerderij .. ... . 
Maar het pakte anders uit. 
Jan kon toch wel goed aar
den op Bouwlust Hij 
trouwde in 1951 en nam de 
leiding op zich. Zijn vader 
ging naast de boerderij wo
nen en bleef er zo bij be
trokken tot hij in 1960 
overleed. Jan ging moderni
seren: in 1951 schafte hij 
een trekker aan en in 1958 
een elektrische melkinstal
latie. 
Er werkten zes vaste men
sen die overigens allemaal 
waren gespecialiseerd. 
Sommigen waren ingevoerd 
in de landbouw en teelden 
de suikerbieten, tarwe en 
groente. Anderen deden de 
taken in de veeteelt; zij 
hielden zich bezig met de 
40 koeien en verzorgden de 
vijf paarden. Met hooien · 
hielpen ze echter allemaal. 
Zou dat zijn geweest, omdat 
hooien is eigenlijk een tus
senvoml, iets op de grens 
van veeteelt en landbouw? 

Het was hard werken gebla
zen voor allen op de boer
derij. Dat werd echter niet 
als buitensporig ervaren. 
Men was het gewend en 
hield van zijn werk. Jan was 
ambitieus: hij had in de ja
ren 60 ook nog de leiding 
over een landbouwbedrijf in 
Julianadorp in de kop van 
Noord-Holland. Daar teelde 
hij o.a. wortelen. Er was 
veel seizoensarbeid; die 
werd ingevuld met mari
niers van Den Helder. Zij 
wilden best wat bijverdie
nen. Het was natuurlijk ver 
weg, dit tweede bedrij f en 
dat vormde wet een belas
ting. 

Rustig 
Jan had een fijne tijd op 
Bouwlust: het had er heer
lijk rustig, voelde :z;ich er 
vrij en genoot van het uit
zicht. Hij kon daar jagen, 
trouwens niet alleen daar: 
vanwege kennissen met de
zelfde hobby joeg hij ook 

Jonge koeien op Bouwlust in winters landschap eind 
· jaren 1940. Foto v.an Jan Uittenbogaard. Foto

graaf mevrouw Uittenbogaard. 
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elders. Dat is iets dat steeds 
opvalt: of het nu om boeren 
ging op Veldheim of op De 
Slaag, ze hielden allemaal 
van jagen. En dat was in die 
tijd ook niet omstreden. 
r n de jaren 1960 begon het 
te rommelen; we zagen dat 
al eerder bij Veldheim, De 
Slaag en Kweeklust en dat 
speelde nu ook bij Bouw
lust. Wegverbredingen en 1 

nieuwe stadswijken be
dreigden de boerenbedrij 
ven aan de rand van de ste
den. 
De Rijksgebouwendienst 
was in Leiden en Oegst
geest op zoek . naar nieuwe 
locaties voor het Academi
sche Ziekenhuis Leiden. 
Ook keek de Gemeente 
Leiden om naar een nieuwe 
plek voor de Hortus Botani
cus. Burgemeester Van 
Kinschot bemoeide zich 
persoonlijk met de kwestie. 
De onderhandelingen gin
gen moeizaam en toen na 
anderhalf jaar praten geen 
voortgang was bereikt, be
sloot Jan de gesprekken te 
beëindigen. Het is er uitein
delijk niet van gekomen: de 
Hortus is gebleven waar hij 
was en velen zullen zeggen: 
precies waar hij hoort te 
zijn! In 1962 werd overeen
stemming bereikt over de 
verkoop van de grond. Het 
boerenbestaan werd echter 
nog gerekt net als op Veld
heim. 
De Rijksgebouwendienst 
had de grond niet onmid
dellijk nodig en vroeg Jan 
om het land in cultuur te 
blijven houden. Dat ge
beurde en Jan hield met een 
enkele oude kracht het be
drijf in afgeslankte vorm 
draaiende. ln 1972 verkocht 
hij het woonhuis en toen 
viel definitief het doek voor 
weer een landbouwbedrijf 
aan de rand van Oegstgeest. 
Het kwam in handen van 
Van Lingen die bij de Shell 
werkte; die maakte er een 
pension van voor kinderen 
waarvan de ouders in het 
buitenland voor de olie
maatschappij werkten. De 
opstallen zijn in de periode 
1973-1982 verbouwd en 
staan er prachtig bij. Het 
bouwland is nu gedeeltelijk 

bebouwd: er staan nu rijtjes 
tijdelijke woningen voor 
studenten. Het vertrek uit 
Bouwlust ging niet van 
harte: Jan had er wel willen 
blijven wonen, maar zijn 
vrouw ergerde zich al ge
ruime tijd aan het gebook 

van auto's op de brug en 
wilde dichter bij winkels en 
bij kennissen wonen. Ze 
kochten in Hazerswoude 
een bungalow met gelukkig, 
weer uitzicht op land en 
koeien. Daardoor bleven ze 
ruim wonen maar de win
kels en kennissen waren 
niet veel dichterbij geko
men. 
Ze hielden het echter een 
fli nke tijd vol ook al door
dat Jan weer was gaan wer
ken en dat prima kon vanuit 
nam zo'n 15.000 examens 
af. 
Op zijn 65-ste stopte hij en 
ging volgens plan verhui
zen : terug naar Oegstgeest. 
Hij koos een ruime flat uit 
aan de Aert van Neslaan 
van waaruit hij wel weer 
een mooi uitzicht heeft, 
maar nu wèr op andermans 
grondgebied . . ... . Hij woont 
met zijn vrouw naar tevre
denheid, maakt af en toe 
een reis, ontmoet bij het 
winkelen tal van oude be
kenden, is actief in de Soci
eteit en de biljartclub. Kijkt 
met plezier terug op de tijd 
op Bouwlust Schiet weer 
eens in de lach als hij te
rugdenkt · aan de jonkheer 
J.M. de Beaufort, schoon-

Voormalige hooimijt op Bouwlust in september 
2003; foto gemaakt door Henny van Werkhoven 
voor de Ver. Oud Oegstgeest. 

zoon van de oorspronkelij
ke landeigenaar jonkheer 
Cifford de Cock van Breu
gel, die zich ergens in Ne
derland na de jacht weer 
vermaakte in een herberg en 
Hazerswoude. Jan was op
nieuw van beroep veran
derd: zijn beroep als planter 
in Indië ging niet door, zijn 
werk als boer was na 25 
jaar ook ten einde . . .. Wat 
nu? Hij was attent gemaakt 
op de functie van rij
examinator. Daaraan was · 
grote behoefte; mensen die 
in de jaren 1970 rij -examen 
hebben gedaan weten nog 
dat er lange wachttijden wa
ren voor je kon afrijden. Jan 
sprong daar op in en nam 
les. Hij behaalde niet alleen 
een diploma voor exami
nator in personenauto maar 
ook voor op de motorfiets 
en in de vrachtwagen. Hij 
deed het beroep 15 jaar en 
na verscheidene flessen niet 
meer wist hoe hij thuis 
moest komen. Dan belde 
De Beaufort midden in de 
nacht Jan Uittenbogaard op 
en vroeg of die hem wilde 
komen halen, de ene keer 
uit Leimuiden en de andere 
keer ergens uit Limburg. 
Dat deed Jan en dat gaf een 
fijne verstandhouding tus
sen de twee. 
Hij mijmert over de 50ste 
verjaardag van zijn zoon: 
die mocht worden gevierd 
in de voormalige hooimijt 
op Bouwlust! Vertelt trots 
over de spreekbeurt van zijn 
kleinzoon die naspeuringen 
de.ed_naar_ een familielid ds 
Uittenbogaard die eeuwen 
geleden Joden redde uit 
Portugal. Door dit aan uw 
verslaggever te vertellen 
kan Jan nog weer eens ge
nieten van wat hij allemaal 
heeft meegemaakt en krijgt 
u als lezer een beeld van 
voor, tijdens en na zijn boe
ren leven in Oegstgeest . 
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Warmond - Margret Leenen exposeert van 27 mei tot 23 juni aantrekkelijk beeld
houwwerk in de tuin van Galerie de Pomp in Warmond. Haar werk staat in het teken 
van haar geboortedorp, Warmond. In de sfeervolle tuin van de Galerie aan het 
dorpsplein staat het hoofdwerk, "het breken van het water", centraal. (foto Ton 
Koevoet) 


