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Op tijd opzeggen!
Wilt u – om wat voor reden dan ook – uw lidmaat-
schap van de Historische Vereniging niet verlen-
gen, vergeet dan niet dit tijdig (vóór 1 december) 
schriftelijk te melden aan onze penningmeester: Frits 
Rohling, Theo Bosmanlaan 17, 2355 DA Hoogmade.

Contributie
Wilt u de Jacobsladder voortaan ook graag elk 
kwartaal thuis ontvangen? 
Bel, schrijf of mail dan naar onze secretaris, Arjen 
Schreuder.

De contributie bedraagt € 13,- per jaar; en € 17,-  
voor hen die dit blad per post ontvangen. Te  
voldoen (bij voorkeur via de acceptgiro die u aan 
het begin van het jaar ontvangt) op onze rekening 
bij de Rabobank Kaag en Braassem nr. 35.24.14.847 
t.n.v. Penningmeester Historische Vereniging ‘Otto 
Cornelis van Hemessen’, Theo Bosmanlaan 17,  
2355 DA Hoogmade.
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Van de voorzitter

Wat vond u van onze Kerst- en Nieuwjaarswens? 

Net zo leuk als wij zelf?

We kregen er veel positieve reacties op. Ook één 

met commentaar – zie daarvoor het stukje van 

Ewout van der Dussen. En wat de inhoud van dit 

nummer betreft: het ziet er allemaal weer zeer 

aantrekkelijk uit, vind ik, maar dat kunt u beter zelf 

beoordelen.

In januari ontvingen wij het bericht dat onze 

oud-penningmeester en erelid, Cor Karmelk, 

is overleden. Hij woonde reeds geruime tijd in 

Purmerend.

De goede lezer merkt dat er een adverteerder 

is afgevallen, maar dat er ook nieuwe bij zijn 

gekomen. Nieuwe adverteerders, Hoekstra 

Autoservice, Nolina en Van der Post Assurantiën: 

hartelijk welkom! Fijn dat u ons op deze wijze helpt. 

Ik verzeker u dat onze lezers u als adverteerder niet 

over het hoofd zullen zien.

Ook een hartelijk welkom aan onze nieuwe leden.  

U zult er geen spijt van krijgen lid van onze 

Historische vereniging te zijn geworden.

In april komen we weer bijeen in Hoogmade en in 

mei wordt de ALV weer gehouden. In dit nummer 

hebben we het financiële jaarverslag geplaatst, 

kunt u dat alvast lezen. We stellen u tijdens de ALV 

ook een nieuw bestuurslid voor (en misschien wel 

twee….).

Verder: er is een werkgroepje in voorbereiding om 

de foto’s van Jan Stigter, maar wellicht ook ander 

materiaal, digitaal vast te leggen. Hugo Tander 

heeft zich bereid verklaard dit project te gaan 

begeleiden. We wensen het groepje veel succes!

Veel leesplezier en een mooie groet,

Ben Beukenholdt

In Memoriam

Ons bereikte het bericht van overlijden van onze 

oud-penningmeester en erelid, de heer Cor Karmelk.

Cor een beetje kennende in zijn functie bij onze 

gemeente, mocht ik beter leren kennen als 

bestuurslid van onze vereniging; hij was de penning-

meester. Samen met Miny Lemkes, Jan de Fey en 

Kees de Jong, vormde hij het bestuur.

Cor was een zeer toegewijd en nauwgezet man. 

Als bekwaam penningmeester was hij op de goede 

manier zuinig. Altijd wist hij een oplossing te beden-

ken als er zich een probleem voordeed. Ik herinner  

mij bijvoorbeeld hoe hij zich persoonlijk heeft 

in gezet om een boek uit te kunnen geven. Maar 

ook bij niet-financiële problemen was hij oplossings-

gericht. Daarnaast was hij aimabel en heel gastvrij. 

Het was altijd een genoegen bij hem en zijn vrouw 

bestuursvergaderingen te houden. 

Wij zijn hem veel dank verschuldigd voor alles wat 

hij heeft gedaan voor onze vereniging, en we zullen 

dan ook heel goede en fijne herinneringen aan 

hem houden. Cor Karmelk is 77 jaar geworden.

Wij wensen zijn vrouw alle kracht en sterkte toe dit 

verlies te dragen.

Ben Beukenholdt

Voor uw agenda

Op 5 april organiseren wij in de Drieluik in Hoog-

made onze voorjaarslezing van 19.30 - 21.00 uur. 

Molenmaker Lucas Verbij uit Hoogmade houdt een 

lezing over het molenbedrijf Verbij sinds 1868. Via 

een powerpoint presentatie zal hij de geschiedenis 

en de actuele projecten in Amerika en Japan toe-

lichten. Toegang is gratis, ook voor niet-leden van 

de historische vereniging.

Op 10 mei Algemene ledenvergadering – zie pag. 8
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Koudekerk. Na een longbloeding moest hij met dit 

werk stoppen. Gedurende de periode dat hij op 

bed lag, kwam zijn baas vanuit Koudekerk iedere 

week het volle loon langsbrengen. Vervolgens 

heeft vader Van Raad zich omgeschoold, diplo-

ma’s gehaald als elektromonteur en in 1925 is hij 

een elektriciteitsbedrijfje annex fietsenzaak begon-

nen. Nog bedlegerig liet hij kapotte fietsen bij zijn 

bed zetten en gaf dan zijn vrouw aanwijzingen 

hoe die gerepareerd moesten worden. Vader Van 

Raad was ook drager bij begrafenissen en lid van 

de vrijwillige brandweer. 

Naast de winkel stond de wagenmakerij ‘Gezigt 

op de Dageraad’, waarin Jakob van Zwieten 

(overgrootvader van Annie van Raad) de scepter 

zwaaide. Hij deed het bedrijf later over aan Jan 

van Raad, broer van de vader van Annie. Jan van 

Raad pruimde. Als kinderen langs kwamen en hem 

om een snoepje vroegen, had hij de grootste lol om 

een uitgekauwde pruim in hun handen te stoppen. 

Moeder Van Raad haalt Annie op uit het ziekenhuis in Leiden.  

De foto is gemaakt in de Steenstraat in Leiden.

Annie is de jongste van drie kinderen. De andere 

twee zijn Gré (Margaretha, 20 juni 1927, woont in 

Amerongen) en Romke Andries Albertus. Romke 

en Annie zijn vernoemd naar hun grootouders van 

moederszijde, Romke de Jong en Annegien Vos.

Romke van Raad (geb. 29-11-1934) woont in  

Alphen aan den Rijn, maar is met zijn 77 jaar nog 

bijna dagelijks aan het dakbedekken en lood-

gieteren op de daken van Woubrugge, en heeft 

geen tijd voor interviews. Romke van Raad heeft 

vier kinderen: Jakob Arie (geboren 19-03-1957),  

Arie Gijsbert (15-9-1958), André Albertus (01-03-1960) 

en Annemarie (19-01-1963).

Romke de Jong en Annegien Vos, grootouders van Annie Janart 

aan moederskant. Opa De Jong was palingvisser en onbezoldigd 

veldwachter. 

Oorlogsjaren

Annie van Raad gaat als peuter de oorlog in. Als op 

14 mei 1940 een Duitse vliegtuigbom in de Heimans-

wetering ontploft, wordt aan de Vrouwgeestweg 

Lena Wittebol door een bomscherf dodelijk getroffen. 

In de huizen rondom springen de ruiten kapot. Ook in 

het bedje van Annie van Raad komen glasscherven 

terecht, gelukkig zonder schadelijke gevolgen.

In die tijd van benzineschaarste reden de autobussen 

met een aanhangwagentje voor de gashouder. 

Zoals kinderen wel vaker deden, liep Annie op 

4-jarige leeftijd bij de halte bij het gemeentehuis 

achter een wegrijdende bus aan, struikelt en komt 

onder het aanhangwagentje met de vergasser 

terecht. Hevig bloedend aan het hoofd wordt ze 

door metselaar Van der Kist opgeraapt en naar 

huis gebracht. Dokter Loth constateert onder meer 

een gebroken neusschot, waar ze de rest van haar 

leven last van zal houden. 

De familie Van Raad krijgt ook een Duitser inge-

kwartierd, die de brug moet bewaken.

Het schoolleven speelt zich, zo goed en zo kwaad 

als dat in oorlogstijd ging, af in de openbare school 

aan de Schoolstraat. Meester Brinksma, meester 

Keuken en juffrouw Venhuizen proberen de  

Woubrugse kinderen het nodige bij te brengen. 

Annie heeft last van astma en komt heel mager de 

oorlog uit. Daarom gaat ze met een groep kinderen 

in maart 1946 naar Zwitserland om aan te sterken. 

“Ik kan me de treinreis van drie dagen op houten 

banken nog goed herinneren”, vertelt mevrouw 

Janart-van Raad. “We werden ondergebracht bij 

pleeggezinnen. Ik kwam in Ranflüh (Emmental) 

terecht. Het was voor drie maanden, maar ik moest 

nog een maand langer blijven. Terug in Nederland 

moest ik van de Kruisweg naar huis lopen, maar 

moe en benauwd haalde ik het niet. Midden in de 

nacht werd dokter Loth erbij gehaald. Er is altijd 

contact gebleven met het pleeggezin in Zwitser-

land. De pleegouders zijn natuurlijk al lang over-

leden, maar ieder jaar bezoeken we de kinderen in 

Zwitserland nog.” 

Het verhaal van de Belgisch-
Woubrugse Annegien Janart
door Henk Houtman 

In dit verhaal staat de Belgische Annie Janart (73) 

centraal. Ze woont aan de Van Hemessenkade 1 

in Woubrugge, dat wel. Waar is de Van Hemessen-

kade 1? Wie is Annie Janart?

Als de meisjesnaam opduikt, wordt al veel duide-

lijk: Annegien Wilhelmina Elizabeth van Raad, 

getrouwd met een Gentenaar en hun woning aan 

de Van Hemessenkade 1 staat aan de zuidkant van 

de Woubrugse brug, vast gebouwd aan de voor-

malige winkel in huishoudelijke artikelen en fietsen 

Van Raad.

Annie op 4-jarige leeftijd

Annie van Raad is geboren op 30 oktober 1938, 

in de genoemde voormalige fietsenwinkel met 

als adres Vierambachtsweg 5. Haar ouders waren 

Jakob van Raad (geb. 20 juli 1901, Rotterdam-

Delfshaven, overl. 10 februari 1975, Dordrecht) 

en Janke de Jong (geb. 17-01-1901, De Groeve/

Zuidlaren, overl. 24-03-1956, Woubrugge). Vader 

Jakob was eerst paardensmid bij Van Heijningen in 
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uitgebreide Woubrugse Van Zwieten-tak. De over-

grootvader van Annie is Johannes van Raad (geb. 

11-02-1846, getrouwd met Cornelia van Wettum), 

een brigadecommandant van de rijksveldwacht. 

De betovergrootouders van Gré, Romke en Annie 

zijn schoenmaker Johannes van Raad (1816-1871) 

en Barbara Leggers (1814-1858).

Bijzonder is dat de oma van Annie Janart-van 

Raad, Margaretha van Zwieten, voor de vrouwen 

uit Woubrugge (maar ook uit de omgeving, zoals 

Koudekerk) de Rijnlandse kapjes schoonmaakte 

die toen werden gedragen. Voor het opnieuw 

aanbrengen van de plooien had ze een speciaal 

machientje. Voor dit specialistische werk had ze 

speciale cursussen gevolgd, zoals fijnstrijken. Ze kon 

ook goed overweg met Brussels kant.

Annie Janart-van Raad heeft nooit gewerkt. André 

Janart kon als conducteur bij de NS op zijn 57e 

stoppen. Het tweetal geniet van hun stacara-

van, die op een prachtige plek in De Meije staat. 

Verder   gaan ze vaak naar de Vogezen in Frankrijk 

op vakantie, waar een natuurvriendenhuis staat. In 

2000 kreeg Annie Janart daar een ernstig ongeluk 

in de bergen. Helpers hebben haar drie kwartier 

door de bergen gezeuld naar een auto, die haar 

naar het ziekenhuis kon brengen. Het heeft drie jaar 

geduurd alvorens ze weer een beetje kon lopen.

André en Annie Janart in hun woning aan de Van Hemessenkade 1. 

Het echtpaar Janart kreeg twee dochters, Janke 

Maria Margaretha (8-4-1960, Gent) en Annelies 

Marthe Johanna (7-8-1966, Amsterdam). Janke 

wordt Anke genoemd. De Belgische burgerlijke 

stand kende de naam Anke niet. Vandaar. Anke is 

getrouwd met Willem Zwart en woont aan de Bod-

dens Hosangweg. Ze hebben drie kinderen: Michiel, 

André en Rachelle. Michiel is getrouwd met Jutta 

Kaminsky en hun zoontje van bijna 3 heet Victor. 

Dochter Annelies is getrouwd met Jan Hendriks en 

ze hebben een zoon, Bas. Ze wonen in Zoetermeer.

Genealogie

Een neef van Annie Janart-van Raad  heeft veel 

werk gestoken in het ontrafelen van de stamboom 

van de Van Raad-familie. Volgens hem is het goed 

mogelijk, maar niet geheel zeker dat de voorva-

deren uit Bremen naar Amsterdam zijn gekomen. 

Als verste voorvader is gevonden Dirk van Raet 

(geb. 1722, overl. 06-10-1761), die is gehuwd met 

Anna Wilhelmina Leiteritz (geb. 21-07-1728, overl. na 

1790). 

Nog wat genealogische informatie: de grootouders 

van vaders zijde van Annie, Romke en Gré heetten 

Andries Albertus van Raad (machinist-stoker) en 

Margaretha van Zwieten. Margaretha stamt uit een 

Zo kreeg Annie van Raad als echtgenoot André 

Marc Alfons Janart (geb. 25 november 1936 in 

Gent) aan haar zijde. Ze kreeg door het huwelijk 

de Belgische nationaliteit en heeft die altijd gehou-

den. Het paar ging in Merelbeke bij Gent wonen, 

waar André werk had als onderhoudstimmerman. 

Ze hebben drie jaar in België gewoond. Janart 

solliciteerde als conducteur bij de Nederlandse 

Spoorwegen en werd aangenomen. Het echtpaar 

vestigde zich in Amsterdam-Osdorp, waar ze veer-

tien jaar hebben gewoond. 

Maar ja, een NS-conducteur kan overal wonen. 

Vast gebouwd aan de voormalige Van Raad-

winkel staat een huis, destijds gebouwd door de 

familie Rosendaal. Daarna kocht de maalderij A. 

Boon de woning voor huisvesting van het perso-

neel. Toen Boon van de woning af wilde, sloegen 

Annie en André Janart hun slag en kochten het 

pand. In 1975 namen ze er hun intrek. Van de flat 

in Amsterdam hadden ze genoeg. Zo kwam Annie 

weer naast haar broer Romke in Woubrugge te 

wonen.

Het laatste jaar van de lagere school bracht Annie 

van Raad door op een school aan de Hooglandse 

Kerkgracht in Leiden. Vervolgens ging ze naar de 

ulo aan de Kaasmarkt in Leiden en naar de kweek-

school aan de Buys Ballotstraat. Mevrouw Janart: 

“In het tweede jaar ben ik gestopt. Mijn moeder 

overleed op 55-jarige leeftijd en ik moest mee-

helpen om het gezin draaiend te houden. Door  

de benauwdheid van de astma kon ik het niet vol-

houden. Ik ben toen weer bijna een jaar in Zwitser-

land geweest, als au pair.”

De ouderlijke woning annex winkel waar Annie is geboren. 

Belgisch

Maar waar komt nu de naam Janart vandaan? 

“We gingen ’s zomers met de bijbelclub uit Alphen 

op vakantie naar Dorst. Daar heb ik in 1956 André 

ontmoet, die met een groepje uit Gent ook in Dorst 

kampeerde. De eerste keer dat ik hem zag, vond ik 

hem niet echt leuk, maar we gingen schrijven met 

elkaar en zo is het gekomen. Op 30 augustus 1958 

zijn we in Woubrugge getrouwd. Op dezelfde dag 

trouwde ook mijn zus.”



van Hemessen

6 7

Jacobsladder 2012 Otto Cornelis jaargang 32 1

genoemd, waarbij de planken van de melkbussen 

een andere functie kregen.

In de Jacobsladder van 1995 nr.2 staat ook een 

afbeelding van de boerderij, zo te zien een krijtte-

kening. Volgens Hans van der Wereld die daar toen 

over schreef, gemaakt door Koningin Wilhelmina, in 

1933. Aan het boenhok is te zien dat het de boer-

derij aan de Boskade is.

Ja, een juiste aanvulling. 1947 is na 1920, en de  

winter van 1946-1947 was een van de strengste  

van de vorige eeuw. Op 12 februari 1947 werd  

de Elfstedentocht gereden.

“Nee”, zegt Piet van Luling. “Deze is van voor  

de oorlog, dat kan je ook zien aan de auto’s.”  

De voorste auto is inderdaad van zijn vader Elbert,  

die rechts naast de tweede auto staat. Elbert  

van Luling was toen baancommissaris van de 

Koninklijke Nederlandse IJsbond. Zelf kan Piet van 

Luling, geboren in 1919, het zich niet meer herin-

neren.

Als het ‘van voor de oorlog is’ dan valt te denken 

aan de winter van 1928-1929 met een Elfsteden-

tocht op 12 februari 1929 en de bekende brand 

van het stadhuis van Leiden, dat door het blus-

water veranderde in een ijspaleis.

Wellicht wil de afzender van de toevoeging op de 

kaart zijn aanvulling, in het belang van een juiste 

historie, nog toelichten, of zijn er nog andere zeker-

heden.

Gerrit Zwetsloot herinnert zich die situatie nog 

goed. Hij kent ook het verhaal, ‘dat de familie 

Zeestraten het boenhok graag wilden slopen, 

maar dat de stiefmoeder Van der Meer-Schrama 

dat tegenhield. Toen zij een keer een dagje weg 

was is het hok snel gesloopt. Toen zij terugkwam 

was zij enthousiast’, zo vertelt Zwetsloot. Ook 

vertelt hij dat het boenhok wel ‘scharrelhok’ werd 

Hoogmade en Woubrugge in de 
schilderkunst

De boerderij aan de Boskade

De in 2002 verdwenen monumentale boerderij aan 

de Boskade in een zwaar gouden lijst. Jammer dat 

de afbeelding niet in kleur is en ook jammer dat de 

boerderij, oorspronkelijk van Van der Meer en later 

Zeestraten, niet meer in Hoogmade staat. Geluk-

kig is hij nog wel te zien: in het Openluchtmuseum 

in Arnhem. Daar is de boerderij exact ingericht 

zoals die was toen de familie Van Leeuwen er als 

laatste in woonde. Het Openluchtmuseum wilde 

graag een boerderij hebben die was omgevormd 

tot woonboerderij, inclusief een zitkuil, zoals dat in 

de periode dat de boerderij een woonbestemming 

kreeg (1974) mode was. 

Dit schilderijtje van 13,5 bij 22 cm is, voor zover is 

na te gaan, van de schilder Leendert van der Vlist. 

Geboren in 1894 in Numansdorp en overleden in 

Voorburg in 1962. Hij was leerling van de Koninklijke 

Academie in Den Haag, maar ook leerling van de 

bekende Leidse schilder Willem van der Nat. In die 

tijd heeft hij landschappen en dorpsgezichten in 

Leiden en omgeving geschilderd en zo kwam hij die 

schilderachtige boerderij tegen. Hij schilderde ook 

in Enkhuizen, Drenthe, Duitsland, België en Italië. Hij 

was lid van de kunstenaarsgenootschappen Arti et 

Amicitiae in Amsterdam en de Haagse Kunstkring. 

Het aardige van dit schilderij is dat het boenhok er 

nog op staat. Dat boenhok stond voor het zomer-

huis aan een kleine inham van de Zuidzijdervaart. 

De weg liep tussen het boenhok en het zomerhuis. 

Joodse onderduikers

In de woning aan de Van Hemessenkade 1 heeft 

een Joods gezin ondergedoken gezeten. Op de 

buren na, de familie Van Raad, wist niemand dit, 

aldus Annie Janart-van Raad.

De familie Rosendaal, die er toen woonde, heeft 

het Joodse echtpaar Rodrigues met twee kinde-

ren onderdak verschaft. Er werden door dappere 

Woubrugse families meer (Joodse) onderduikers 

gehuisvest. Het dorp leende zich, als agrarische 

gemeente, hiervoor bij uitstek.

Omdat het wel wat erg vol was in de woning, is het 

Joodse echtpaar naar een ander onderduikadres 

in Utrecht gegaan. De twee kinderen Henry en Elly 

(foto) bleven achter. Later zijn ze elders verstopt. Hun 

vader en moeder hebben de oorlog niet overleefd 

en zijn vergast. Henry is later naar de VS vertrokken en 

is inmiddels overleden. Elly is met de hervormde domi-

nee Ernest H. Cassuto getrouwd en later ook geëmi-

greerd naar de VS. Elly Cassuto-Rodrigues en haar 

man zijn in respectievelijk 1984 en 1985 overleden.

Henk Houtman is voor een interview in het  

volgende nummer op zoek naar mensen die  

iets kunnen vertellen over meer onderduikers in  

Woubrugge en Hoogmade. Weet u iets?  

Bel hem (519383), of onze redactie even!

Onze kerstkaart 
Van 1947 of van ‘voor de oorlog’?
door Ewout van der Dussen 

De sfeervolle kerstkaart met de oude auto’s op het 

ijs bij de oude brug en met de goede wensen van 

het bestuur van de historische vereniging, heeft 

pennen en tongen losgemaakt. Een directie reactie 

kwam per kerende post en duidelijk aangevuld  

met 1947 erop geschreven, maar helaas zonder 

afzender.

Ja, 1947 dat kan kloppen. In de toelichting bij het 

winters tafereel stond: ‘Deze foto werd na 1920 

gemaakt; de exacte datum is niet bekend. De 

eerste auto is van E. van Luling, de tweede van J. 

van Bochove en de derde van J. Westmaas. Op 

initiatief van de IJsvereniging Woubrugge trokken 

zij de sneeuwschuiver, zodat schaatsers van het 

Paddegat naar ‘s Molenaarsbrug konden schaat-

sen. De buurgemeenten zorgden voor de rest van 

de route, waardoor onder andere naar Gouda en 

Leiden kon worden geschaatst’. 
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Verslag van de Algemene 
Ledenvergadering 
van de Historische Vereniging ‘Otto Cornelis van 

Hemessen’ op 26 mei 2011 in café ‘Die Twee’

Aanwezig (buiten het bestuur):  

21 leden

Afwezig met bericht van verhindering:  

Rie Kammeraat, Thea Kok, Nico van Hemessen

1. Opening

2.  Ingekomen stukken en mededelingen 

De secretaris deelt mede dat er geen voor de ver-

gadering relevante stukken zijn binnengekomen.

3.  Notulen van de Algemene Ledenvergadering 

van 22 april 2010 

De vergadering gaat akkoord met de inhoud 

van het verslag.

4.  Jaarverslag van de secretaris 

Na het voorlezen van het jaarverslag door de 

secretaris, Arjen Schreuder, merkt de heer Van 

der Vechte op dat het verslag niet door het vol-

tallige bestuur is getekend. De secretaris licht toe 

dat het gebruikelijk is dat dit door het dagelijks 

bestuur gebeurt.

5.  Jaarverslag van de penningmeester 

Het verslag wordt door de penningmeester, Frits 

Rohling, voorgelezen. Hij vraagt eventuele vra-

gen en/of opmerkingen digitaal aan hem door 

te geven.

6.  Verslag kascommissie en benoeming nieuwe 

kascommissie 

Ed Molenaar meldt dat de kascommissie de 

financiële huishouding heeft gecontroleerd. 

Behoudens een niet meer na te gane post van 

€ 2,- (sic!) kasgeld heeft de kascie de cijfers 

akkoord bevonden, zodat aan de penning-

meester decharge kan worden verleend. Dit 

gebeurt onder applaus van de vergadering. 

Onder dank melden Anneke Zwarst en Chris-

tian Malin zich als leden van de nieuwe kas-

commissie.

Algemene ledenvergadering 
op 10 mei in Café Die Twee, aanvang 20.00 uur.

Ter voorbereiding op de jaarlijkse Algemene Leden-

vergadering op 10 mei vindt u hieronder het verslag 

van de vorige vergadering en de financiële stuk-

ken. Deze laatste zijn nog voorlopig; ze moeten nog 

door de kascommissie worden beoordeeld.

Balans per
31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010

Voorraad Eigen Vermogen

Voorraad boeken € 1.900 € 2.150 Vermogen € 6.505 € 5.662

Vorderingen
Resultaat € -711 € 843

ReservesContributies € 99 € 66

Verkoop boeken € 0 € 0 Reserve uitgaven € 8.968 € 9.464

Liquide middelen Kortlopende schulden

Kasgeld € 2 € 2 Nog te betalen € 351 € 0

Rabobank rc € 1 € 96

Rabobank sparen € 13.000 € 13.500

ING Postbank € 111 € 155

€ 15.113 € 15.969 € 15.113 € 15.969

Resultatenrekening

2011 2010 2011 2010

Inkomsten: Uitgaven:

 Contributies € 4.927 € 4.991  Publicaties Jacobsladder € 3.520 € 3.242 

 Rente bank € 215 € 257  Kerstkaarten € 434 

 Excursies € 1.350 € 1.828  Portokosten publicaties € 960 € 798 

 Diversen inkomsten € 64 € 125  Excursies € 1.587 € 1.964 

 Open dag waterrecr € 275  St. Dorp Stad en Land € 595 

 Subsidie gemeente € 845 € 845  Beamer € 468 € 0 

 Advertenties € 300 € 263  Kosten vergaderingen € 170 € 166 

€ 7.701 € 8.584  Kosten lezingen € 840 

 Kosten bank € 132 € 148 

 Diverse kosten € 691 € 861 

 Verkoop boeken € 242 € 456 

 af: Inkoopwaarde € -97 € -178 

 af: Presentatiekosten € 0 € 0 

€ 145 € 278 Resultaat boekjaar € -711 € 843 

€ 7.846 € 8.862  € 7.846 € 8.862 

Werkelijk 2011 - Begroting 2012

werkelijk begroting werkelijk begroting

2011 2012 2011 2012

Inkomsten: Uitgaven:

Contributies € 4.927 € 4.900 Publicaties Jacobsladder € 3.520 € 3.750 

Rente bank € 215 € 160 Kerstkaarten € 434 

Excursies € 1.350 € 1.750 Portokosten publicaties € 960 € 1.000 

Diverse inkomsten € 64 € 100 Excursies € 1.587 € 2.000 

Open dag waterrecr € 0 € 200 St.Dorp Stad en Land € 595 

Subsidie gemeente € 845 € 845 Beamer € 468 

Advertenties € 300 € 500 Kosten vergaderingen € 170 € 200 

€ 7.701 € 8.455 Kosten lezingen € 250 

Kosten bank € 132 € 150 

Diverse kosten € 691 € 700 

Verkoop boeken € 242 € 200 

af: Inkoopwaarde € -97 € -80 

af: Presentatiekosten € 0 € 0 

€ 145 € 120 

Resultaat boekjaar € -711 € 525 

€ 7.846 € 8.575 € 7.846 € 8.575 

Financieel jaarverslag



van Hemessen

10 11

Jacobsladder 2012 Otto Cornelis jaargang 32 1

7.  Begroting 2011 – 2012 

Huib van Dijk vraagt zich af of i.v.m. een niet 

benoemde reserve een andere boekhoudkun-

dige ordening kan worden gehanteerd (bijvoor-

beeld een reservebedrag). 

Eb v.d. Vechte beargumenteert waarom hij het 

hier niet mee eens is.

8.  Rondvraag 

Ed Molenaar vraagt of er plannen zijn voor een 

nieuwe publicatie vanuit de vereniging. 

De voorzitter, Ben Beukenholdt, antwoordt dat er 

dit moment nog geen nieuwe ideeën zijn. 

Jan Stigter suggereert analoog aan het boek 

‘Woubrugge aan de Wetering’ een boek over 

Hoogmade te overwegen. 

 

Op de vraag naar de ontwikkeling van de web-

site van de vereniging antwoordt Ben Beuken-

holdt dat ‘webmaster’ Peter de Lange hierop het 

beste antwoord kan geven. Hij is helaas afwezig. 

 

Koos Rodenburg vraagt volgend jaar de financi-

ele cijfers eerder beschikbaar te stellen, bijvoor-

beeld bij de uitnodiging of via de website. Het 

bestuur neemt de suggestie over. 

 

Ben Beukenholdt zegt ten slotte dat het bestuur 

de voorjaarslezing in Hoogmade weer wil oppak-

ken.

Na de vergadering hield Jan Dierdorp uit Alphen een 

interessante lezing over reizen en reisdocumenten 

door de eeuwen heen.

Namen en Stenen
door Rie Kammeraat

Foto’s Hugo Tander

Ook dit jaar komen er weer huizen en boerderijen 

met een eerste steen of een naam in deze rubriek. 

Maar eerst een correctie:

In JL 2011/4, bladz. 14, staat dat Van Wassenaar 

kavel 21 en 22 kocht. Brentano, de boerderij van 

Piet Rijkelijkhuizen, staat niet op 21, maar op 20. 

Ora et Labora, de boerderij van John Rijkelijkhuizen 

staat op kavel 22. 

BRENTANO

1796 CAV.8 

rechts boven naast de V staat een kleine l

De Ridderbuurt en Woubrugge: niet alleen vond 

men er wederzijds bruiden, bruidegoms en boer-

derijen, maar beide hebben ook een boerderij 

‘Brentano’. Als u daar wandelt of fietst, kijk dan 

eens naar de grote boerderij op no. 57, gebouwd in 

1796 door of voor Pieter Dirksz Rijnsburger en Maria 

Fyan, die dat jaar trouwden. Behalve het bouwjaar 

staat het nummer van de kavel op de steen. Dat 

was het nummer dat in 1736 bij de verkaveling van 

het Oudshoornse deel van de Vierambachtspolder 

vastgesteld werd. 

Pieter Rijnsburger en Maria Fyan waren de groot-

ouders van mijn grootvaders moeder Maartje, die 

boerin werd op de Woudsedijk.

In 1844 werd al het bezit in kavel 8 en 9 verkocht 

en in 1866 werd de bouwhoeve met een deel 

van de landerijen eigendom van de Stichting 

Rooms-Katholiek Burger Oude-mannenhuis onder 

de zinspreuk ‘Brentano’s steun des ouderdoms’ in 

Amsterdam. Tot dan toe heette de boerderij IJver-

vrucht, maar de stichting veranderde dit in Bren-

tano’s IJvervrucht en zo is het gebleven. 

De boerderij werd in 1914 verkocht aan Jan en 

Marie Verkleij-Suidgeest, en moest door problemen 

tijdens de 1e wereldoorlog verkocht worden aan 

de Staatsmijnen. Later konden zoon Coop en zijn 

vrouw Gré Captein hem terugkopen. Nu is hij in 

handen van zoon Ben Verkleij en zijn vrouw Marjon 

Lemmers. 

Maar al eerder was er een ‘Brentano’, want sinds 

1845 staat op de Woudsedijk ‘Brentano’s Gesticht’. 

Maar eerst: wie was die Brentano?

 

Josephus Augustinus Brentano werd op 28 augustus 

1753 te Amsterdam geboren als zoon van Joannes 

Baptista Brentano en Anna Catherina Carli, Itali-

aanse immigranten uit Tremezzo aan het Meer van 

Como.

Hij bleef vrijgezel en in 1821 liet hij bijna zijn hele 

vermogen, verdiend met de handel met de 

VOC en de WIC met een waarde van een paar 

honderdduizend gulden na om een gebouw te 

stichten voor ‘enige oude Manspersoonen van 

den Roomsch Catholijke Religie, welke daarin van 

huisvesting, kost, drank, oppassing en ziekte en 

andere levensbehoeftens zullen moeten worden 

voorsien’. Het moesten mannen zijn uit de kleine 

burgerstand, zoals ook in de naam aangegeven 

werd, met te weinig geld om zelfstandig te wonen, 

maar niet echt arm. Zij moesten zelf zorgen voor 

een bed met toebehoren, twee paar lakens, vier 

slopen, zes hemden en wat verder tot verschoning 

diende. Niet dat hij een hekel had aan vrouwen, 

maar hij moet, ouder wordend, beseft hebben dat 

een alleenstaande bejaarde man veel hulpelozer 

en afhankelijker is dan vrouwen in diezelfde situatie. 

De directeuren en regenten mochten geen fami-

lieleden zijn, maar moesten zoveel mogelijk tot de 

respectabelste leden der Roomse Kerk behoren. En 

zo werd het eerste huis gekocht waarin enkele jaren 

later twaalf mannen van gevorderde leeftijd onder-

dak vonden. Geleidelijk aan werden dat er dertig 

en zo door, tot er 75 Oude Burger Mannen waren in 

het eerste katholieke bejaardenhuis in Amsterdam. 

De regenten moesten ervoor zorgen dat uitbreiding 

nimmer ten koste ging van de kwaliteit van de ver-

zorging. In 1841 kwamen er 2 regentessen bij, maar 

dat gaf alleen overlast waarvan vooral de moe-

der van het gesticht last had. Er werden dus geen 

regentessen meer benoemd. 

Bovenstaande informatie komt uit het Stadsarchief 

van de Gemeente Amsterdam: www.stadsarchief.

amsterdam.nl, no. 439, aangevuld met diverse 

bronnen van internet. De beschrijving is ook te  

vinden in ons museum in de map Boerderijen.

Woudsedijk-Zuid 9: De Woubrugse Brentano

BRENTANO’S GESTICHT 1845

J.G. Meylink J.B. Camozzi G.J. de Martini Regenten

Een grote steen, van de weg af niet te zien door de 

bomen die voor de gevel staan. De heren houden 

de boerderij van Piet Rijkelijkhuizen in de gaten. 

Behalve de steen zijn er een paar krom gezakte 

oude ruiten te zien.

Wie deze deftige oude heren waren? Een Joannes 

Gerardus Meylink, een Amsterdams koopman die 

leefde van 1788-1856, Jean Baptiste Camozzi, die 
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John Rijkelijkhuizen is. Cornelis Adrianus bleef op de 

boerderij, trouwde met Cornelia Maria de Wit, maar 

had geen kinderen. Willem had er vijf en twee 

ervan waren zoons, Piet en John. John volgde zijn 

vader op en zit dus op Ora et Labora en Piet ging 

naar de boerderij van ome Knelis en werd eigenaar 

van Brentano. Maar zoals gezegd, Piet is vrijgezel, 

dus hoe zal het verder gaan......

Boddens Hosangweg 10, Woubrugge

Zwart glazen plaat: Sophie Kroon. 9 Juli 1931

Sophie Kroon was Sophia Gerarda Kroon, op 9 

maart 1918 in Woubrugge geboren als dochter van 

Cornelis Johannes Kroon en Enna Aletta Gulde-

mond. Het was het enige kleinkind van logement-

houder Jan Guldemond en Sophia Kramer, want 

hun twee andere dochters, Maria en Hendrika, 

trouwden pas in 1931 toen zij de 40 gepasseerd 

Engeline, de jongste, was 2½ maand was toen haar 

vader op 21 mei 1823 stierf. 

Jan behoorde tot de zeer welgestelde burgers van 

Leimuiden, maar als landbouwer en met de lasten 

van een groot gezin zal hij geen belang hebben 

gehad bij een boerderij in Woubrugge. Want in die 

tijd was het nog niet duidelijk dat Willem, zijn oudste 

broer, geen opvolger zou hebben. Hij en zijn Rotter-

damse vrouw Jannetje Been kregen slechts 2 kinde-

ren: Frans, die leefde van 1781-1806 en Susanna, nog 

datzelfde jaar geboren, maar jong overleden. Wil-

lem was 60 toen Frans Janszoon het bedrijf overnam.

Frans trouwde met Aletta Jongeneel, een huwelijk 

waarin 10 kinderen kwamen waarvan de helft niet 

of maar heel kort leefde. Frans werd ook niet oud, 

43, en Aletta evenmin, 44.

Maar wie wóónden er op de boerderij? Niet Wil-

lem. Niet Frans. Lijntje evenmin. Geen kind dat in 

Woubrugge geboren of overleden is, geen huwelijk 

dat er gesloten werd. Maar even voorbij de Vroon-

landse brug in Rijnsaterwoude stond het huis van 

Willem, die in Rijnsaterwoude een man van aan-

zien was: landbouwer, dijkgraaf, president van de 

Burgelijke Stand. En ook Frans en Aletta en Frans’ 

zoon Johannes woonden in Rijnsaterwoude. In de 

koopakte van 1804 wordt geen huis genoemd, in 

1809 staat daar huis no. 200. In 1825 woonde er het 

echtpaar Cornelis van Dam uit Houten & Lena Lou-

wen uit Langeraar; vermoedelijk was het zo, dat de 

Van Breggens niet verpachtten, maar verhuurden. 

Vijf jaar later was Cornelis 77 en Lena 78 jaar en 

woonden daar ook Cornelis van Dam 14 jaar, Hen-

drik Buurman 28 jaar en Marijtje Buurman 13 jaar. 

In 1842 werd het bedrijf dus gekocht door Bren-

tano. In 1844/1845 werd de boerderij gesloopt 

en herbouwd. Tussen toen en nu werden o.a. het 

zomerhuis met wringhuis en boenhok verbouwd, 

het woonhuis gedeeltelijk vernieuwd, kwam er een 

nieuwe hooiberg, een open veldschuur en zo meer. 

Pieter Rijkelijkhuizen en zijn vrouw Clara van Graven 

hadden 5 kinderen: Agnes Cornelia, Cornelis Adri-

anus, Adrianus Cornelis, Cornelia Agnes en Wilhel-

mus Cornelis. Clara overleed in 1912, Pieter in 1925, 

Adrianus Cornelis in 1929. De meisjes trouwden en 

Wilhelmus kocht de boerderij ernaast, die nu van 

op de Woudsedijk - misschien in toen nog niet 

gesloopte huizen. 

In 1760 wordt geen pachter genoemd, daarna 

Johannes van Aalst en Neeltje van Tegelen uit Leimui-

den. Hun eerste kind overlijdt daar in februari 1761, 

het tweede wordt geboren in januari 1762: daartus-

sen zal hun pacht begonnen zijn. Johannes sterft op 

2 augustus 1773, 10 maanden later gevolgd door 

dochtertje Antje. Neeltje is dan in 13½ jaar tijd haar 

man en 5 van de 6 kinderen kwijt. Met Jan en waar-

schijnlijk de zoon uit haar 1e huwelijk gaat zij verder, 

maar in 1780 blijkt zij opgevolgd te zijn door Cornelis 

Kroon. Een Cornelis Kroon, watermolenaar/landbou-

wer, pacht wel grond in de Vierambachtspolder, 

maar niet in kavel 19 of 20. In 1788, het jaar van de 

overstroming, werden wel de eigenaren, maar niet 

de pachters geregistreerd. Al het land stond onder 

water, dus van oogst was geen sprake. De eerstvol-

gende pachter was Willem van der Breggen. 

Van der Breggen: dat is in deze contreien ook 

een bekende naam. Voor dit verhaal is de eerste 

belangrijke Van der Breggen Frans van der Breg-

gen. Hij werd geboren in 1713 op de Melkmart in 

Rotterdam en kwam in 1747 naar Oude Wetering 

als predikant van de Remonstrantse gemeente. 

Hij trouwde met de remonstrantse Neeltje Willems-

dochter Krook, die, omdat er geen remonstrantse 

kerk in Rijnsaterwoude was, gedoopt werd in Oude 

Wetering. In 1758 werd hij benoemd te Brielle, waar 

hij tot 1772 bleef; daarna woonde hij weer in Oude 

Wetering, waar hij in 1790 overleed. Het echtpaar 

kreeg 9 kinderen (misschien 10, de 2e kwam pas 3½ 

later) waarvan er 4 in Oude Wetering en 5 in Brielle 

werden geboren. Willem, de eerste, werd geboren 

in 1749, de 8e, Johannes ofwel Jan, in 1767.

Jan was landbouwer in Leimuiden, getrouwd met 

Lijntje Timmers, een huwelijk met 14 kinderen. De 

oudste kwam in 1789 en dat was Frans, en de jong-

ste in 1811 en dat was Joost. Zijn moeder stierf toen 

hij 2½ maand was en misschien was zijn geboorte 

te veel voor Lijntje: ze was toen 40 en had in 21 

jaar 14 kinderen gebaard. Jan trouwde in 1820 

opnieuw; zijn vrouw Anna Louise van Oorde zorgde 

voor 6 dochters. Jan kreeg dus 20 kinderen. Agnika 

omstreeks 1813/1814 genoemd wordt als ‘de gewe-

zen controleur van de voormalige tabaks rêgie’ 

en Mr. Gerardus Johannes de Martini, doctor in de 

letteren en in de rechten, praktiserend advocaat in 

Amsterdam.

Wanneer de eerste bebouwing er stond is niet 

bekend. Wel weten we wie de eigenaren van het 

land en de latere opstallen waren.

Eigenaren en pachters 

De eerste eigenaar was Mr. Dirk de Raad, bur-

gemeester van Leiden. In 1736, bij de verloting 

van de kavels van de Vierambachtspolder na de 

droogmaking, lootte hij kavel 19 en 20. In 1788 was 

hij nog eigenaar, van 1792-1804 was dat Nicolaas 

Baron van Boetzelaar, Heer van Dubbeldam die in 

1804 de landerijen schonk aan zijn zoon Mr. Pie-

ter Alexander van Boetzelaar. Pieter verkocht het 

bedrijf gelijk door aan Willem van der Breggen uit 

Rijnsaterwoude, die al voor of sinds 1792 pachter 

was, en aan Jan van der Breggen in Leimuiden. 

Financieel gezien was fl. 8.500.- een hele kluif zodat 

Willem en Jan van de ruim 60 morgen er 12 ver-

kochten aan Izak Doeleman en daarvoor fl. 2.100.- 

kregen. In 1809 ging het bezit voor fl. 10.200.- naar 

Frans van der Breggen en in 1834 werd het geërfd 

door dochter Lijntje. Zij verkocht het in 1842 aan het 

Roomsch Katholiek Burger Oude-Mannenhuis onder 

de zinspreuk ‘Brentano’s Steun des Ouderdoms’.  

Zo werd het ‘Brentano’. In 1879 werd pachter Pieter 

Rijkelijkhuizen de eigenaar. 

 

Het Hoogheemraadschap begon in 1752 met het 

vermelden van de pachters; de eerste was Steven 

van den Bergh. In 1742 wordt hij genoemd in de 

lijst van weerbare mannen; hij is 32 jaar, zijn knecht 

heet ook Steven van den Bergh en is 23. Zij wonen 
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De jaren die in de Kadastrale Leggers en in de  

Morgenboeken van het Hoogheemraadschap 

worden genoemd, zijn dienstjaren; registreren 

gebeurde eens in de vier jaar.

Wederom dank aan Piet en John Rijkelijkhuizen,  

en verder aan allen die mij hielpen.

op 19.12.1989 en dat werd Theo Bosmanlaan 10, op 

5 juli 1994 voor Vissersweg 4, en op 11 oktober 1995 

voor Vissersweg 8. Lizzy werd geboren op 6 oktober 

1985 in Oegstgeest en Iris op 23 november 1987 

in Leiderdorp. Vader Aad van Goozen was een 

geboren, getogen en vertrokken Hoogmadenaar, 

moeder Wilma van de Kooij kwam uit Oegstgeest. 

Aad, als aannemer, bouwde en zo kwam het gezin 

vanuit Oegstgeest naar de Theo Bosmanlaan. Maar 

aan de Vissersweg stond het oude boerderijtje van 

van der Voorn, een broer van Aads moeder en 

toen dat verlaten werd kocht Aad het en legden 

Lizzy en Iris de eerste steen van hun nieuwe huis. 

Maar zover kwam het niet. Want op no. 8 woonde 

de oude mevrouw Been-de Jong, de weduwe van 

visser Johannes Wilhelmus Been. Dat oude huisje lag 

erg mooi, water voor, water achter, en Vissersweg 

4 werd Vissersweg 8. Toen no. 4 klaar was, trokken 

Aads ouders, Piet van Goozen en Joanna van der 

Voorn, er in en nu wonen Lizzy en Iris er. Lizzy is jurist 

en Iris volgt een studie facility management. 

Theo Bosmanlaan 10

Namen: Lizzy = Elizabeth, Iris = Adriana, Aad = Adri-

anus Engelbertus van Goozen, Wilma = Wilhelmina 

Johanna Elisabeth van de Kooij, Piet = Petrus Gerar-

dus van Goozen & Joanna van der Voorn.

het steenleggertje twee achterkleinkinderen: Lois in 

2005 en Thijs in 2008. 

Koos overleed op 14 augustus 2011, Mien volgde, 

helder van geest, maar uitgeleefd, op 16 november. 

Namen: Koos =Jacobus, Mien = Wilhelmina M.A., 

Nico = Nicolaas Cornelis. Eric = Eric Johannes Hen-

drikus Klein.

De eerste steen is gelegd door Lizzy en Iris van 

Goozen.

Lizzy en Iris zijn geroutineerde 1e steenleggers want 

dat deden ze drie keer: 

waren en Hotel Guldemond, ofwel Het Oude 

Raedthuys, verkocht hadden. Maria ging met haar 

echtgenoot, Jacob ten Camp, naar Amsterdam 

en Hendrika, evenals haar grootmoeder Hendrien 

genoemd, trouwde met Jan de Jeu en liet een 

nieuw huis bouwen. Sophie moet voor de beide 

ongetrouwde, hardwerkende tantes niet alleen het 

kind van hun jongste zusje zijn geweest, maar ook 

wat na de dood van hun ouders nog zo geheel 

‘eigen’ was. En zo legde Sophie, 13 jaar oud, de 

eerste steen van het huis van Hendrien, waar later 

ook zuster Maria kwam te wonen. 

Sophie’s ouders hadden een kruidenierswinkel op 

de hoek van de Comriekade en de Schoolstraat 

(waar later o.a. de slagers Jelle Dijkstra, Witteman 

en Diks zaten). Zij was net 2 jaar toen haar moeder 

overleed. Cornelis vertrok naar Katwijk, waar zijn 

vader Abraham een hotel had. Daar trouwde Sop-

hie in 1941 met bakker Hendrik Hugo van Maanen. 

Zij overleed in Leiden op 21 mei 1976.

HOOGMADE

Van Klaverweijdeweg 9, Hoogmade

Eerste steen gelegd door Flora van Wieringen oud 1 

jaar. 1 juni 1978

Toen Koos en Mien van Wieringen-Mooren rechts 

van Ora et Labora, hun oude woning, een bunga-

low lieten bouwen mocht hun oudste kleindochter 

Flora de eerste steen leggen. Flora Wilhelmina Ber-

nadette werd op 28 oktober 1976 in Roelofarends-

veen geboren als dochter van Nico van Wieringen 

en Flora Anna Maria van der Wereld. Zij trouwde 

met Eric Klein en zo kregen Koos en Mien dank zij 

Helpt u mee van 2012 een leuk 
jaar te maken? 
door Ton Meester

Als een penningmeester zo’n vraag stelt, dan kan 

het maar om één ding gaan. En dat is: GELD .

Geld is iets dat ook de stichting Cultureel Erfgoed 

Jacobswoude heel goed kan gebruiken, want de 

stichting draait eigenlijk alleen maar op giften van 

sympathisanten.

Hoewel de stichting het jaar 2011 in financieel 

opzicht positief heeft afgesloten blijft de zoektocht 

naar inkomsten onverminderd voortduren. Het 

achter ons liggende jaar startte met een batig 

saldo van € 480,- en sloot met € 725,- in de plus. 

Dat is absoluut een mooi resultaat zeker wanneer 

bedacht wordt dat in 2011 het museum een ware 

facelift heeft ondergaan. Er is voor zo’n € 5000,- 

geïnvesteerd. Voor dat bedrag is onder andere de 

zolderetage voorzien van een laminaat vloerbe-

dekking, is het keukentje gemoderniseerd en is een 

grote kast aangeschaft waarin de collectie ansicht-

kaarten, foto’s en dia’s een plaats heeft gekregen.

Kijkende naar het resultaat is het eigenlijk niet voor 

te stellen dat met een relatief klein bedrag het 

museum zo schitterend opgeknapt is. Dat is vooral 

te danken aan de ploeg vrijwilligers die menig vrij 

uurtje geheel belangeloos heeft besteed aan het 

museum. Daarvoor past een welgemeend: dank-

jewel. Ook dankzij de bijdrage van de gemeente 

Kaag en Braassem kon de bruikbaarheid van de 

zolder van het museum vergroot worden. Niet in 

de laatste plaats zijn alle genoemde voorzienin-

gen mogelijk gemaakt door een flinke, particuliere 

donatie. 
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Uit de kranten
door Rie Kammeraat

WOUBRUGGE 1922

3 Januari 1922

Aan den westkant van het Brasemermeer zijn van regeerings-

wege een drietal zelfwerkende lichtbakens geplaatst. Een 

vierde n.m. op den driesprong van de Woudwatering, Wijde 

Aa en Padde of Poldergat, is toen hierdoor niet noodig geacht. 

De noodzakelijkheid daarvan is thans evenwel gebleken. Een 

stoomboot van de firma J. en A. van der Schuijt voer, van het 

Brasemermeer komende, des avonds, full speed, bij genoem-

den driesprong, op de Ven of buitenland van den Boepolder 

alhier, en drong daar ongeveer 4 Meter in. Alle pogingen, zelfs 

door twee sleepbooten van de rederij ‘Pannevis’ konden het 

vaartuig niet vlot krijgen, zoodat de boot zal moeten worden 

gelicht.

7 Januari 1922

De Gereformeerde Jongedochtersvereeniging ‘Het Mosterd-

zaadje’, alhier, heeft haar jaarlijksche verdeeling der goederen 

aan behoeftigen in de gemeente gehouden. Dit jaar hadden 

zij vervaardigd 6 hemden, 7 broeken, 6 sloopen, 3 lakens, 3 

onderjurkjes, 2 nachtjaponnen, 2 schorten, 2 borstrokken een 

paar kousjes en een jurkje, alsmede nog zestien kleedingstuk-

ken voor het Zendingshospitaal.

200 jaar Burgerlijke Stand
door Jaap N. Haasbroek

In 1811 werd het ‘Koninkrijk Holland’, vazalstaat van 

Frankrijk, opgeheven en ingelijfd bij Frankrijk. De 

belangrijkste reden daarvoor was dat koning Lode-

wijk Napoleon, broer van keizer Napoleon, in ‘zijn 

koninkrijk’ een te onafhankelijk beleid voerde. Een 

gevolg daarvan was bijvoorbeeld dat het koninkrijk 

minder soldaten leverde voor de militaire acties 

van Napoleon dan verwacht. De keizer was daar 

ontevreden over en dus moest het koninkrijk maar 

worden opgeheven.

Met dat besluit kwamen de (oude) provincies 

onder direct bestuur vanuit Parijs en onder de 

Franse wetgeving. In Frankrijk werd na de revolutie 

besloten tot een strikte scheiding tussen kerk en 

staat. Een uitvloeisel daarvan was dat in 1792 de 

Burgerlijke Stand werd ingevoerd. 

Tot die tijd werden geboortes, trouwen en overlij-

den door de (plaatselijke) kerk in doop-, trouw- en 

begrafenisboeken geregistreerd. Daarna werd dit 

de taak van de Staat.

In 1811 werd de Burgerlijke Stand ook in Nederland 

ingevoerd en begonnen de gemeentes daarvoor 

het systeem op te zetten. Voornaam en achter-

naam liggen in de geboorteakte in principe vast, 

de spelling van de achternaam wordt in principe 

van die van de vader overgenomen (als daarbij 

een spelfout wordt gemaakt geldt echter dat wat 

in de geboorteakte staat geschreven).

Iedereen moest dus een achternaam hebben 

(wat de meesten ook hadden) al werd in de lokale 

gemeenschap iemand meestal met de voornaam, 

bijvoorbeeld Jan, aangesproken en ter onderschei-

ding van andere Jannen werd daar de voornaam 

van de vader toegevoegd, bijvoorbeeld Jan 

Pieterszoon. Dit oude gebruik, al dan niet aange-

vuld met bijnamen, bleef in veel dorpen naast het 

officiële systeem nog lang bestaan.

Niet iedereen was van het nut van deze wetgeving 

overtuigd: zelfs in 1825 moest koning Willem (de 

eerste) nog een Koninklijk Decreet uitvaardigen dat 

ieder, die nog geen achternaam in de Burgerlijke 

Stand had laten vastleggen, dit per direct moest 

doen.

Ter gelegenheid van ‘200 jaar Burgerlijke Stand’ 

heeft het Groene-Hart-archief in Alphen (niet alleen) 

voor Woubrugge/Hoogmade twee panelen met 

informatie over de Burgerlijke Stand samengesteld.

Deze zijn in het museum Van Hemessen te zien. 

Daaruit blijkt dat:

•  op 1 juni1811 als eerste de geboorte in het register 

van Woubrugge werd opgenomen, van Marijtje 

Piepenbrink

•  in oktober 1811 als eerste de huwelijksaankondi-

ging en -aangifte in het register van Hoogmade 

opgenomen werd van Leendert Zwetsloot en 

Marijtje Groenintwout.

Voor meer informatie zie ‘Familienamen en 200 

jaar Burgerlijke Stand’, publicatie van het Meertens 

Instituut, www.meertens.knaw.nl

Maar we kunnen niet blijven gokken op dergelijke 

grote giften. Ook in 2012 zijn er nog wensen om 

het museum voor de bezoekers aantrekkelijker te 

maken. Met name de hal en de trap moeten een 

nieuwe vloerbedekking krijgen. Zoals het er nu 

uitziet is de entree beslist geen visitekaartje. Dus de 

stichting gaat zich er hard voor maken om ook de 

entree van het museum aan te pakken. Dit gaat 

natuurlijk weer een paar centen kosten en zoveel 

armslag hebben we niet. Dus: Wilt u een beetje 

meehelpen? In gedachten dat vele kleintjes een 

grote maken is elk bedrag welkom.

 

Voor uw donatie staat onze bankrekening open: 

96.34.90.761 ten name van de Stichting tot behoud 

van het Cultureel Erfgoed van Jacobswoude.

Ik hoop de komende tijd veel enveloppes met 

dagafschriften van de SNS Regio Bank Woubrugge 

te ontvangen. En ter aanmoediging: uw donatie is 

fiscaal aftrekbaar , en wel voor 125%. De stichting 

is door de Belastingdienst namelijk aangewezen als 

culturele stichting.

Ton Meester 

Penningmeester
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in 1931 voor 60 cent aangeschafte notulenboek 

is verdwenen. Het kasboekje, met alle namen, is 

inmiddels aan het museum geschonken. Komt u het 

maar bekijken. 

 

11 Januari 1922 

Uit een lang stuk over het Groene Kruis:

Het bestuur van de afd. ‘Het Groene Kruis’, alhier, heeft beslo-

ten, de bekende Groene Kruis-borstspeld alhier door eenige 

jongedames te koop te laten bieden. Verder zijn er plannen een 

tombola te doen houden, een en ander om de kas aan te vullen, 

daar dit noodig zal zijn om een pleegzuster-kraamverzorgster 

te subsidieeren. Hopende, dat een of meer jongedochters in ons 

dorp voor dien zo nuttigen arbeid lust zullen gevoelen, heeft 

onze pl.geneesheer zich reeds bereid verklaard. (…) 

Met afkeuring werd nog vernomen, dat een zeer welgesteld 

lid, welke jaren achtereen genot heeft gehad van veel materi-

aal, nu den moed had zijn verhoogde contributie te weigeren. 

Uit een en ander blijkt de weinige waardering en plichtsge-

voel. Mogen spoedig alle ingezetenen lid worden en saam 

elkanders lasten leeren dragen.

13 Januari 1922

Uit een stuk over de aanleg van de buizen van de 

waterleiding: 

Door het graven ten behoeve van deze buizen verloren tal 

van boomen hun wortels. Dit werd oorzaak dat de geheele rij 

boomen, staande langs het water van de z.g.n. Kleine Baan 

(een voetpad) in ons dorp, moest worden gerooid, waaronder 

nog twee van de drie oude eikenboomen de eenigste, die wij 

hier bezitten. Door dit rooien is dit voetpad bij duisternis zeer 

gevaarlijk geworden.

De kleine Baan liep en loopt van het begin van 

de Voorstraat (nu de Van Hemessenkade) van 

de Wetering naar de Achterweg (nu de Vieram-

bachtsweg). Maar ik ga ervan uit dat in 1922 de 

Kleine Baan ten noorden van de wijk van groente-

boer Van Dam (later Henk Schijf) lag. Daar ligt nog 

steeds een voetpad, dat nu afgesloten is. Tussen 

de boerderij van Oudshoorn en dat pad stonden 

toen, voor zover ik weet, nog geen huizen. In ‘Wou-

brugge aan de Wetering’ staan op blz. 141 kadas-

trale tekeningetjes.

De gereformeerde jongedochters leven niet meer 

en ‘Het Mosterdzaadje’ verdween net niet hele-

maal1 uit het geheugen van het dorp. Mijn tante 

Maartje zorgde jarenlang voor de penningen en 

dat boekje is bewaard gebleven. In 1925 waren  

18 meisjes lid, soms waren het er wat meer, het 

wisselde al naar gelang er meer getrouwd werd. In 

1945 begonnen de bijeenkomsten pas in juni en de 

stuivers en dubbeltjes kwamen maar matig binnen. 

En veel meisjes waren geen meisjes meer. Wat ze 

wel waren was zuinig, hoe zou het ook anders heb-

ben gekund. In 1928 kochten ze op 15 juni voor 50 

ct koffie, nieuwe was pas nodig op 14 augustus. 

Maar dat was dankzij een kleine uitspatting: limo-

nade 80 cent. En elke keer 5 of 6 cent aan suiker 

en evenveel voor melk. Maar in 1927 kon het niet 

op: voor één gulden koek. Daarmee was het dan 

ook afgelopen. Voor een gulden koek! Terwijl er stof 

voor de collectezakken moest worden gekocht, 

een uitgave van fl. 3,33. Gelukkig was het niet zo’n 

duur jaar als 1929, toen Westmaas een rekening 

van fl. 33,28 stuurde vanwege de preekstoel. Een 

schaar kostte fl. 1,10, 6 vingerhoeden 42 cent, 

een tafelkleed voor de consistorie fl. 8,17. Ook het 

1  Zie “1895-1995 Een eeuw Gereformeerde Kerk in Woubrugge”, 

blz. 76. 

31 januari 1922

Tot lid van het Historisch Genootschap te Utrecht is benoemd 

de heer O.C. van Hemessen.

HOOGMADE 1922

In dit eerste kwartaal in de kranten aandacht voor 

de R.K. Kiesvereeniging, de perikelen rond de 

huur van de N.H. pastorie, en veel advertenties. 

Tevreden heid over het ‘getrouwe schoolbezoek’  

in 1921, waaraan de prijzen hadden bijgedragen. 

En Hoogmade zou Hoogmade niet zijn als de 

genoegens het bestaan niet op zouden fleuren  

en de eerste toneelvoorstelling werd dan al op  

7 januari aangekondigd. En verder:

9 Januari 1922 

Prijsbiljarten om een Vet Varken, op Donderdagavond te 

half 7 bij den heer C.HILLEBRAND.

18 Januari 1922

Dat vette varken zal het niet lang meer hebben 

gemaakt:

Donderdagavond 7 uur afslag van prima Varkensvleesch bij 

C.HILLEBRAND, Hoogmade. 

3 Februari 1922

De afd. Hoogmade van de R.K. Volksbond had, voor de viering van 

het 3e jaarfeest, het duo Van Velzen en Paardekooper uitgenodigd. 

Het was ‘onvermengd genot’ [voor 75 cent] en de Kolfbaan zat vol. 

15 Maart 1922

Ongeluk. Toen gistermiddag mej. P., manufacturierster, door 

het Noordeinde fietste, gleed zij door het pasgestrooide grint 

uit en kwam met fiets en bagage in de sloot terecht. Helpende 

handen brachten haar spoedig op het droge, waarna zij ten huize 

van den heer B. op zeer lofwaardige wijze verder geholpen 

werd. Hoewel alles zonder persoonlijke ongelukken afliep, was 

het voor mej. P. een zeer onaangenaam en schadelijk geval.

Mej. P. moet Anna Maria van der Post zijn geweest. 

Zij was de dochter van Theodorus van der Post en 

weduwe van Piet van der Pouw. De manufacturen-

zaak was eigendom van Theodorus en Piet samen, 

maar werd na hun dood voortgezet door Anna en 

haar zoon. Het pand, Kerkstraat 54, komt een keer 

in de rubriek Namen en Stenen. Anna Maria leefde 

van 1889-1943.

WOUBRUGGE 1952

Saai? Woubrugge saai? Er werd vergaderd en 

gevierd en genoten: een toneelavond van ‘Draagt 

elkanders lasten’, de oprichting van een Christelijk-

historische jongerengroep (dezelfde avond werden 

29 jongeren lid, ook uit plaatsen in de omgeving), 

de jaarlijkse vieringen en vergaderingen van de 

Christelijke fabrieks- en transportarbeiders, de Chris-

telijke Besturenbond van het Nationaal Vakverbond, 

de Christelijke jongensclub Samuel, de Chr. Jon-

gemannenver. Obadja, de Christelijke meisjesver. 

Maria Martha en Helpt Elkander. Uitvoeringen van 

de Harmonie en de Kleine Lofstem, een Zeeuwse 

dag voor de Plattelandsvrouwen en een filmavond 

van de E.H.B.O., een avond van de A.R. Kiesvereni-

ging, een lezing van Burgemeester Van Wagenin-

gen. Een ouderavond van de Chr. Nationale School, 

het lustrum van de Gereformeerde Vrouwenvereni-

ging en tot slot een geslaagde zangavond van de 

Lofstem, maar de lof ging vooral naar het Alphense 

Dubbelmannenkwartet Euphonie. 

Het was, dat ziet u, een zeer christelijk dorp en het is 

tijd om te kijken wat ze in Hoogmade deden. 

Maar het was ook wel eens saai: als er geschemerd 

werd. Dan zat je op een stoel en kon niets doen, de 

lamp mocht pas aan als de luiken dicht gingen.... 

In mijn herinnering duurde dat wel een uur. Wie van 

de lezeressen zou over deze oude gewoonte iets 

meer kunnen vertellen? En de zondagen waren 

saai: breien mocht niet, fietsen mocht niet, kaar-

ten waren van de duivel. Op straat was het druk 

genoeg, twee kerkdiensten aan de ene kant, twee 

aan de andere kant. Maar het drukst hadden het 

de brandweerlieden op zondagmiddag 13 januari, 

want toen speelde Wim, het zoontje van Piet van 
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Egmond op Ofwegen met lucifers op de hooizolder 

en dat hooi dat wou wel branden. 

Dat gebeurde van Woubrugge naar Hoogmade 

bekeken op de laatste boerderij links voor de bocht 

in Ofwegen, Kerkweg 66, en dus in de Oudendijkse 

polder. 

Er gebeurde meer. Jan den Ouden, ook dat jaar 

weer de correspondent voor het Leidsch Dagblad, 

schreef in de krant van 5 januari:

Onontplofte VI gevonden

Bij het vissen met de zegen in de Braassemermeer, stuitten 

enige vissers op een zwaar voorwerp. Bij nader onderzoek 

bleek het een onontplofte vliegende bom, VI te zijn. Het is te 

wensen, dat de mijnenopruimingsdienst het gevaarlijk oorlogs-

tuig spoedig onschadelijk maakt, voordat nijvere lieden op 

eigen houtje aan de demontage beginnen.

Op 14 maart schreef Jan, dat de VI ‘zich in dit meer 

– onontploft - ter ruste had gelegd’. Aannemer 

Van Luling uit Woubrugge heeft het oorlogsmon-

ster met een drijvende bok naar het zogenaamde 

Oostmeer gesleept, waar het in 6 à 7 meter diep 

water door de Mijnopruimingsdienst tot ontploffing 

werd gebracht. Een honderd meter hoge waterzuil 

vormde de – tijdelijke - grafzerk van dit oorlogstuig.

Een week later, op 21 maart:

Gistermorgen is ten gevolge van de dikke mist, een motortank-

boot van 120 ton uit Zaandam, komende van het Braassemer-

meer, uit de koers geraakt en even voorbij het overzet op de 

glooiende dijk gevaren. Het schip zat over ongeveer vijf meter 

met de platte voorsteven aan de grond. Later op de dag heeft 

een motorschip, Ringvaart II, het vastgelopen vaartuig weer 

vlot weten te krijgen.

HOOGMADE 1952

Een heel verschil met Woubrugge, waar wel veel 

werd gevierd en gezongen, maar de voeten 

kwamen er niet van de vloer. De eerste toneeluit-

voering was op 13 januari, toen de R.K. Toneelver. 

St. Genesius speelde t.b.v. de kleuterschool. Op 

10 februari de R.K. Harmonievereniging m.m.v. 

de R.K. Toneelver. St. Pancratius uit Roelofarends-

veen met een klucht ‘Schandaal in de Groene 

Kakatoe’ en daarna werd er weer gedanst. Een 

paar dagen later was het prijsjassen. De biljar-

ters gingen naar het jubileumtournooi van Ons 

Genoegen in Langeraar, waar Hoogmade met 2-6 

verloor van Excelsior uit Langeraar en 4-4 speelde 

met De Kroon uit Alphen. Al in 1888 werd er bij Hil-

lebrand gebiljart, maar dat had blijkbaar niet tot 

grote hoogten geleid. En of het nog niet genoeg 

was: een Groot Vastenavondbal 26 februari, ja, 

uiteraard alleen voor rooms-katholieken, dus 

uit Woubrugge zullen er niet veel geweest zijn 

en ook voor de leden van de kleine hervormde 

gemeente van Hoogmade bleven de deuren 

dicht. Al die evenementen vonden plaats bij Van 

der Ploeg en het was geen wonder dat er op 2 

april bij A.J. v.d. Ploeg een net R.K. Meisje voor 

dag en nacht gevraagd werd.

17 Januari 1952

De Gemeenteraad had 16 januari vergaderd en de voorzitter 

noemde van de teleurstellingen van 1951: het niet kunnen 

aansluiten van een gedeelte van de huizen op de waterleiding 

en het niet bouwen van 2 politiewoningen met cel en brand-

weerkazerne in Hoogmade. Dat bouwen ging vooral niet door 

vanwege de ‘non-investeringspolitiek van de regering’.

Het afgelopen jaar waren er 66 ‘jonggeborenen’ 

en overleden 22 inwoners. 

23 Februari 1952

Te koop aangeboden 1500 takkenbossen, ook in gedeelten. 

Verkrijgbaar bij J.J. van Lijden, Vissersweg 6, Hoogmade.

De krant deed hem te kort, maar 60 jaar later werd 

dat toch gezien: J.J. van Leijden. 

En dit waren dan weer de eerste kwartaalberichten 

uit kranten van zestig en negentig jaar geleden.




