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Gevels restant buitenplaats
 

Voorzitter/coördinator van de
Werkgroep Oud-Monster Leo van den
Ende bij zijn geboortehuis Overheijde.
FOTO: THIERRY SCHUT

Overheijde tijdens de verbouwing in
1907. De stoomtram ging echt vlak
langs de gevel.
WERKGROEP OUD-MONSTER

Niet echt oud, wel monumentaal.
Overheijde was lang een
kenmerkende plek in hartje
Monster. Oorspronkelijk een
buitenplaats van rijke stedelingen,
binnenkort een opmerkelijke
nieuwbouw. Met buiten
oorspronkelijke gevels en binnen
vier luxe appartementen.

RIEN VAN DEN ANKER

 Historici gruwen ervan, oude
panden slopen en alleen de muren
laten staan. Als het goed gebeurt
ziet geen passant het. Neem het
'historische' Nikolaiviertel in Berlin-
Mitte, stamt uit 1200, de
onzichtbare betonnen prefab-
woningen uit de late DDR-tijd. ,,En
zo blijft Overheijde in Monster ook
behouden. De buitenkant van begin
vorige eeuw blijft staan, binnen
komt nieuwbouw."

Leo van den Ende,
voorzitter/coördinator van de

Werkgroep Oud-Monster, lijkt er
verdrietig noch vrolijk onder.
Hooguit een beetje melancholisch:
hij is er geboren, heeft er zijn
eerste jeugd doorgebracht. ,,Met
mijn ouders die in 1948 trouwden
en in twee leegstaande
hotelkamers boven het café gingen
wonen. Dat werd toen gerund door
mijn tantes Riet en To van Wissen,
die het bedrijf in 1949 na het
overlijden van opa hadden
overgenomen."

Ze blijven tot 1954 op de eerste
etage in voormalige hotelkamers
wonen. Leo's vader schiet in het
café vaak te hulp; hij is geregeld
barman bij zijn schoonzussen.

Geen 'postzegel'

Van de allereerste geschiedenis
van Overheijde is weinig bekend,
buiten dat de familie Van Bergen
halverwege de zeventiende eeuw
de buitenplaats heeft gesticht.
Zoals nu welgestelden een huisje in
Friesland of Overijssel kopen, zo
deden dat toen rijke Haagse of
Delftse families. Geen 'postzegel',
qua grond was er meestal sprake
van een landgoed. Overheijde
kende bijvoorbeeld een herenhuis,
koetshuis, stalling, boerenwoning
en hooibergen. En ongeveer 24
hectare aan landerijen.

Het beheer ging naar een pachter,
zelf kwamen de eigenaren er in
vooral zomerse tijden. Om de vuile
stadslucht te ontsnappen, om te
genieten van de frisse strandwind.
Klein detail, in de achttiende eeuw
werden er al (commercieel)
asperges geteeld

'Schoone Westland'

Begin negentiende eeuw wordt
Overheijde een logement annex
herberg. In 1824 vertelt een
wervende krantenadvertentie van
'een alleszins ruim en wel
gesitueerd logement tot het
ontvangen van alle fatsoenlijke

gezelschappen'. De nieuw
aangelegde straatweg tussen
Loosduinen en Monster biedt volop
gelegenheid 'om ook dit gedeelte
van het schoone Westland te zien'.

Overheijde werd in 1890
overgenomen door Piet Goemans.
Dan wordt het een echte
dorpshuiskamer, waar steevast
bruiloften, feesten en
koffiemaaltijden, na een begrafenis,
plaatsvinden.

Vier jaar later krijgt het het
predicaat 'Bondshotel'. Dat was hét
kwaliteitskeurmerk van de (toen
nog) fietsersbond voor
overnachtingsmogelijkheden. Om
dat te mogen voeren moesten er
wel een wc en een badkamer in het
hotel zijn. Ook voorzieningen voor
was- en scheerwater, op elke
kamer.

Veiling

In 1907 is er een ingrijpende
verbouwing, krijgt het pand een
nieuwe voorgevel en wordt er een
verdieping opgezet. Het wordt nog
drukker als Overheijde ook de
veilingplek wordt van groente en
fruit. In de eerste jaren gewoon met
een plank over het biljart, later komt
er een apart aangebouwde
veilingruimte.

Als de vrouw van Piet Goemans in
1927 overlijdt, verkoopt hij alles
aan de gemeente. Die gebruikt een
stuk van de zijtuin om de Dr. van
den Brinkstraat aan te leggen en
verkoopt de rest aan de Haagse
belegger Piet Janssen. Een jaar
later wordt zijn zwager Koos van
Wissen - de opa van Leo van den
Ende - exploitant.

Na diens overlijden blijven Riet en
To, twee van de elf kinderen uit het
gezin, de uitbaters. Het hotel is
daarna eigenlijk nauwelijks meer in
gebruik en 'sterft' een langzame
dood. In 1965 koopt de Bredase
brouwerij De Drie Hoefijzers
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Overheijde.

Daarna is Overheijde enkele keren
met uiteenlopend succes van
eigenaar en exploitant gewisseld
en hebben diverse verbouwingen
plaatsgevonden. Op zeker moment
was Overheijde hét eetcafé, een
partycentrum en een chique
restaurant De Oude Veiling. Al
jaren weer staat het geheel leeg en
wordt bedreigd door verloedering.
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