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Dorpje in een dorp
De families Langelaar en
van Rosmalen
Nel Krijnen-van Gog
Eén van de bewoners van het minidorpje aan het
einde van de St Janslaan was de in Renswoude
geboren Jan Langelaar. Na zijn huwelijk in 1892
met Dirkje van der Wiel vestigde hij zich in
%XVVXPHHUVWDDQGH1LHXZH6SLHJHOVWUDDW:LMN
&E GDDUQD DDQ GH 1Z ¶V*UDYHODQGVFKHZHJ
+LMZRRQGHLQLQHHQKXLVMHRS:DOGHQ
YODNELMYLOOD&UXLMVEHUJHQZDDUKLMYRRU)UHGHULN
van Eeden werkte. Langelaar hielp Van Eeden
met het bewerken van de grond en het verzorgen
van het vee. Omstreeks het eind van 1902 verliet
Jan met zijn gezin Walden. Waarschijnlijk zijn ze
WRHQQDDUGH(QJJHJDDQQDDUGH9RRUPHXOHQODDQ
60 (later veranderd in St. Janslaan 90) om voor
zichzelf te beginnen.
Op de Eng bleef Langelaar een kleine boer
GLH NRHLHQ NLSSHQ HQ JDQ]HQ KLHOG +LM KHHIW
ook gewerkt bij de toen nog kleine gasfabriek
onder baas Vermeulen. Later werkte hij bij het
ZDWHUOHLGLQJVEHGULMIPHHVWDOURQGGHZDWHUWRUHQ
Toen zijn dochter Maria in 1922 trouwde met
-DFREXV YDQ 5RVPDOHQ JLQJHQ ]LM RRN LQ KHW
buurtje wonen. Jacobus was sloper maar begon
tussen de bomen een kleine speeltuin. Hij bood ook
YHUWLHUYRRUGHRXGHUHQ-HNRQHUZDWGULQNHQHQ
het terras waar vaak werd gedanst door de jongelui
XLWKHW*RRLZDVHHQZDUHWUHNSOHLVWHU
Ook zoon Rijk ging na zijn huwelijk in 1933 met
-DQQHWMHYDQ'RRLMHZHHUGELM]LMQRXGHUVZRQHQQHW
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DOVGHEURHUYDQ-DQQHWMH/DPEHUWXV'RRLMHZHHUG
die zich hier als autosloper vestigde.
:DWHUOHLGLQJZDVHUQLHWPDDUGHPHHVWHEHZRQHUV
hadden zelf een waterpomp geslagen van ongeveer
WRWPHWHUGLHSWHHQGDDUNZDPKHHUOLMNNRHO
KHOGHUZDWHUXLW+HWZDVHUSUHWWLJZRQHQJHQRHJ
UXLPWHHHQKHHUOLMNVSHHOWHUUHLQYRRUGHMHXJG
Er hebben heel wat families in het buurtje
JHZRRQG 6FKRRQHPHLMHU %RHOHQKRYHQ YDQ GHU
/DDQ'DQNPHLMHUHQ'H.UXLMII9DQDIVWRQG
daar ook Molen De Wandelaar van Klaas Bakker
]LHKHWDUWLNHORYHU'H:DQGHODDU -DQGH]RRQ
YDQ.ODDVZRRQGHHHUVWDDQGH/DDUGHUZHJZDDU
later W. Hagen zou wonen (zie het artikel over W.
Hagen). Hij had in de Flevolaan een houten huis
gekocht met de naam “Uit en thuis” en had dat
RSJHERXZGLQKHWEXXUWMHGDDUZDDUQXGHKXL]HQ
van de Versteegstraat 77-79 staan. Dit grote huis
was geïsoleerd met turfmolm tussen de houten
wanden en het had mooie glas-in-lood ramen.
Voordat Jan een eigen waterput had geslagen
moesten ze naar de molen lopen om daar bij de
pomp de emmers te vullen. Water werd niet alleen
JHEUXLNWYRRUGHNRI¿HPDDURRNYRRUGHZDVGDW
waren dus heel wat emmertjes.
,Q  NZDP HU HHQ HLQG DDQ GH]H NOHLQH
gemeenschap. De steeds meer naderende
QLHXZERXZ GZRQJ KHQ WH YHUKXL]HQ ]HHU WHJHQ
hun zin. De familie Van Rosmalen ging naar
GH 5DQGZHJ NUHHJ GDDU HHQ KXLVMH PHW HHQ
opslagplaats voor hun sloopbedrijf en begon weer
een speeltuin ‘Heidezicht’.
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