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37e jaargang nr. 3, juli, augustus, september 2017

SSN 0168-1079 
© Historische Vereniging ‘Otto Cornelis van Hemessen’. 
Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd en/of 
openbaar gemaakt worden door middel van druk, 
microfilm of op welke wijze dan ook, zonder vooraf-
gaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

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: Ton 
Meester, Cantharel 72, 2403 RA Alphen aan den 
Rijn, e-mail: ton.meester@gmail.com

Lidmaatschap
Wilt u onze Historische Vereniging steunen en de Ja-
cobsladder voortaan elk kwartaal thuis ontvangen? 
Bel, schrijf of mail dan naar onze secretaris, Anneke 
Zwarst, a.h.zwarst@kpnmail.nl
(Zie onze site www.hemessen.nl)
De contributie bedraagt € 15,- per jaar en € 25,- 
voor hen die dit blad per post ontvangen. Te 
voldoen na ontvangst van de nota op de rekening 
bij de Regiobank, nummer NL28 RBRB 0850 0174 16 
t.n.v. de Penningmeester van de Historische Vereni-
ging ‘Otto Cornelis van Hemessen’.

De Jacobsladder is een uitgave van de Stichting tot 
Behoud van het Cultureel Erfgoed van Jacobswou-
de. 

www.hemessen.nl

•••••

Erelid
•  D. Brouwer de Koning, oud-burgemeester van 

Jacobswoude
•  C. Karmelk, oud-penningmeester van de  

vereniging (2012†)

Voorzitter
•  Ben Beukenholdt, Thuisweide 30, 2481 BK  

Woubrugge, telefoon 0172-519247,  
e-mail benbeukenholdt@hotmail.com

Secretaris
•  Anneke Zwarst
   Van Eeghenstraat 40, 2481 XS Woubrugge
   telefoon 0172-518186  
   e-mail: a.h.zwarst@kpnmail.nl

Penningmeester
•  Ton Meester Cantharel 72, 2403 RA Alphen aan 

den Rijn. telefoon 0172-518560
   e-mail: ton.meester@gmail.com

Bestuursleden
• Thea Kok-Lansbergen
• Peter de Lange
• Ed Molenaar
• Pim Laarmans 

Redactie
•  Thea Kok-Lansbergen (eindredactie)
• Emmalaan 74 
• 2481 BB Woubrugge
• telefoon 0172-518 585
• e-mail: thea.lansbergen@ziggo.nl
• Pim Laarmans 
• Anneke Zwarst

Basisvormgeving en opmaak
Blikveld, Zandvoort

Aan dit nummer werkten mee
Henk Houtman
Rietje Meijer
Frans Witteman

Foto’s en illustraties
Archief Rietje Meijer
Archief fam. De Jeu – Boon
Archief fam. Van Klaveren
Henk Houtman
Bep van der Laan
Hugo Tander
Frans Witteman
Anneke Zwarst

Fotobewerking
Hugo Tander



van Hemessen

1

jaargang 37 3

Excursie 30 september a.s.
Op het moment dat deze Jacobsladder naar de 

drukker ging waren we nog druk bezig met het 

organiseren van een excursie. Inmiddels hebt u hier 

meer info over ontvangen. Gaat u ook (weer) mee?

Contributie 2017
Even wennen aan de niet op naam gestelde 

contributiebrief bij Jacobsladder 2? Dat geldt vast 

niet voor iedereen, maar het kan aanleiding zijn 

geweest tot het vergeten van het betalen van de 

contributie. Mocht u nog niet betaald hebben, doe 

dat dan meteen zodra u dit leest: 

•	 leden	die	wonen	in	Hoogmade	en	Woubrugge		

 € 15,00

•	 Leden	die	NIET	wonen	in	Hoogmade	en	 

	 Woubrugge	€	25,00

Graag storten op:

NL28	RBRB	08500174	16	t.n.v.	Penningmeester	Hist.	

Ver. O.C. van Hemessen

Onder vermelding van: Contributie 2017, uw eigen 

postcode en huisnummer

Van de voorzitter
Niet	te	geloven	hoe	snel	de	tijd	voorbij	gaat.	Een	

dooddoener, maar toch.

Voor	u	ligt	de	Jacobsladder	nr.	3.	Tijdens	de	ALV	

kregen we veel complimenten over ons magazine. 

Zowel	qua	inhoud	als	vormgeving.	Best	iets	om	een	

beetje trots op te zijn!! Alle complimenten gaan 

naar de vrijwilligers die altijd maar weer hun werk 

doen.	We	noemen	geen	namen,	maar	in	elk	geval	

grote dank aan de redactie, opmaak en niet te 

vergeten degenen die het blad rondbrengen. 

Chapeau!

Naast	de	complimenten	vernamen	we	ook	dat,	

indien nodig, de contributie best wat omhoog zou 

mogen…. Maar zoals u meegedeeld, we doen ons 

best een en ander met zorg te behandelen.

Wij	vonden	de	ALV	zeer	geslaagd.	Verderop	leest	u	

het verslag. 

Uiteraard is er ook in dit nummer weer van alles te 

lezen, met wederom veel aandacht voor het leven 

in onze dorpen.

Ook vraag ik uw aandacht voor onze excursie. Kom 

en doe mee! Vorig jaar was het een succes.

Voor	allen:	een	fijne	zomer	en	nazomer	en	voor	de	

zieken onder ons, een spoedige beterschap!!

Veel leesplezier en mooie groet,

Ben	Beukenholdt

I N H O U D
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Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Historische  
Vereniging ‘Otto Cornelis van Hemessen’ op 12 juni 2017

Aanwezige	leden	en	belangstellenden(buiten	het	bestuur):	80	

Van	C.	Rodenburg	en	Marijke	Weimar	is	bericht	van	verhindering	ontvangen.

1. Opening
Ben	Beukenholdt,	voorzitter,	opent	de	vergadering	en	heet	de	aanwezige	leden	welkom,	alsmede	de	heer	

Sander	Wassing	die	de	lezing	na	de	pauze	zal	verzorgen.

2. Ingekomen stukken en mededelingen
Er	zijn	geen	ingekomen	stukken	en/of	mededelingen	voor	de	ALV.

3. Bestuursmededelingen
a. Samenstelling bestuur.
Secretaris	Arjen	Schreuder	en	penningmeester	Frits	Rohling	zijn	in	2016	afgetreden	en	hun	plaatsen	zijn	ingeno-

men door respectievelijk Anneke Zwarst-Groen en Ton Meester.

In	2017	zijn	voorzitter	Ben	Beukenholdt	en	de	leden	Thea	Kok	en	Ed	Molenaar	aftredend.	Allen	hebben	zich	

opnieuw	beschikbaar	gesteld.	De	ALV	stemt	in	met	de	herbenoeming.

b. Materieel vastgoed
De	gemeente	Kaag	en	Braassem	heeft	in	de	MAG	2.0	(Maatschappelijke	Agenda)	-	2017/2010	-	vastgesteld	

dat maatschappelijke vastgoed in eigendom van de gemeente maar niet bijdraagt aan maatschappelijke 

doelen, afgestoten zal worden. Dat zal consequenties hebben voor ons museum, want de gemeente is voor-

nemens ook dit pand af te stoten. Ed Molenaar meldt als voorzitter van de St. Cultureel Erfgoed Jacobswoude 

dat er diverse gesprekken met de gemeente geweest zijn en er nog vele zullen volgen om de huisvesting van 

het	museum	te	waarborgen.	Publiciteit,	o.a.	via	dagbladen,	zal	onderdeel	van	de	strategie	zijn	om	tot	een	

goede oplossing te komen. De steun van de leden van de vereniging is eveneens zeer welkom.

4. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 2 juni 2016
Geen van de aanwezige leden heeft opmerkingen of vragen inzake de notulen.

De notulen worden vastgesteld.

5. Jaarverslag van de secretaris

6. Jaarverslag van de penningmeester
Door	respectievelijk	de	secretaris	en	de	penningmeester	wordt	verslag	gedaan	over	2016.

De	secretaris	memoreert	de	jaarlijkse	braderie	en	bijzonder	geslaagde	excursie	naar	Nieuwkoop.	

Het aantal leden is, ondanks de diverse mutaties, nagenoeg gelijk gebleven.

De penningmeester licht toe dat de belangrijkste bron van inkomsten de contributie is. De subsidie van de 

gemeente is bedoeld voor activiteiten. Hoewel iedereen content is met het kwartaalblad De Jacobsladder, 

levert dit wel een verliespost op. Voor het bestuur aanleiding te zoeken naar kostendekkendheid. Eindconclu-

sie is: we zijn gezond, maar iets armer dan in 2015.

De verslagen roepen geen vragen op en de voorzitter bedankt de bestuursleden voor hun uiteenzettingen.
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7. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
De	kascommissie,	bestaande	uit	Betty	Kemper	en	Jaap	Haasbroek	meldt	dat	de	wisseling	van	penningmees-

ter geen invloed heeft gehad op de keurige administratie. Tijdens de controle zijn door penningmeester Ton 

Meester vragen naar tevredenheid beantwoord. Kortom, alle reden om, met dank aan de penningmeester, 

het bestuur decharge te verlenen, wat onder applaus gebeurt.

Jaap	Haasbroek	is	aftredend	en	voor	hem	in	de	plaats	stelt	Rinus	Menken	zich	beschikbaar.	De	voorzitter	

bedankt	Jaap	voor	zijn	inzet	en	Rinus	voor	zijn	bereidheid	in	de	kascommissie	deel	te	nemen.	

De	kascontrolecommissie	zal	voor	het	boekjaar	2017	bestaan	uit	Betty	Kemper	en	Rinus	Menken.

8. Begroting 2017
Ton Meester stelt nogmaals dat de vereniging gezond is. Een aantal posten is budgettair neutraal en het – 

ongewijzigde beleid - is in de begroting voor 2017 verwerkt.

Geen van de aanwezigen heeft vragen of behoefte aan een nadere toelichting.

De begroting 2017 wordt goedgekeurd.

9. Rondvraag
1. Jacobsladder
Rinus	Rodenburg	merkt	op	dat	wat	hem	betreft	de	letters	wat	vetter	mogen	zijn,	met	name	bij	de	fotobijschrif-

ten. 

2. Activiteiten
De voorzitter meldt dat de te organiseren jaarlijkse excursie gepland is op zaterdag 30 september 2017. In de 

Jacobsladder volgt nadere informatie over programma en kosten. Hij vraagt naar suggesties vanuit de leden 

voor een bestemming. Genoemd worden:

Giethoorn,	Katwijk,	Boskoop,	Bunkers	in	Noordwijk,	De	Hollandse	Waterlinie,	Pampus,	en	Fort	Wiericke.

Het bestuur gaat ermee aan de slag. In Jacobsladder 3 volgt nadere informatie.

3.	Bij	voldoende	aanmeldingen	wordt	er	ook	in	2017	een	cursus	genealogie	georganiseerd.	Informatie	hierover	

komt in de Jacobsladder en op de website.

10. Sluiting
Om 20.30 uur sluit de voorzitter, met dank voor de belangstelling van de aanwezige leden, de vergadering,

Hierna	volgde	de	zeer	interessante	lezing	van	Sander	Wassing	over	de	Beeldenstorm	en	wat	eraan	voorafging.
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 de ambachtsheer inkomsten aan windrecht op. 

Het betekende dat het te malen graan via het 

water moest worden aangevoerd. Op zich was 

vervoer over water in die tijd nog heel gebruikelijk. 

De molen stond niet voor niets aan het water, maar 

tijdrovend en omslachtig was het wel als de bak-

ker zich geen motorbootje kon veroorloven maar 

moest roeien of een beetje zeilen.

De	molen	kreeg	de	naam	‘De	Korenbloem’.	Lang	

hebben	de	broers	Boon	het	er	niet	uitgehouden.	

Door de ongunstige ligging en hoge onderhouds-

kosten verhuisden ze na drie jaar naar de Achter-

weg,	nu	Boddens	Hosangweg,	waar	ze	een	nieuwe	

hal lieten bouwen en een door een machine aan-

gedreven maalderij begonnen.

In 1931 werd de molen onttakeld en staat nu 

bekend als de ‘afgeknotte molen’, in gebruik als 

vakantieverblijf. Het goede nieuws is dat de molen 

vanwege grote cultuurhistorische waarde op de 

Rijksmonumentenlijst	is	geplaatst.

 

Wijde Aa inpolderen
Even	leek	het	erop	dat	de	gebroeders	Boon	te	

vroeg	waren	vertrokken,	want	de	Woubrugse

Deze advertentie in dichtvorm dateert uit 1953. 

De nieuwe brug was eindelijk gereed. Maalderij 

Boon	aan	de	Boddens	Hosangweg	was	blij	met	

de verbeterde oeververbinding. De inwoners van 

Woubrugge	niet.	Zij	wilden	hun	schilderachtige	

ophaalbruggetje	uit	1869	niet	kwijt	en	weigerden	

de	vlag	uit	te	steken,	toen	de	nieuwe	brug	officieel	

in	gebruik	werd	genomen.	Burgemeestersvrouw	

Van	Wageningen-Oostingh	mocht	de	brug	ope-

nen door met een druk op de knop de slagbomen 

omhoog te laten komen. Het autoverkeer hoefde 

niet	meer	door	de	smalle	Kerk-	en	Raadhuisstraat	

en het smalle maar o zo schilderachtige bruggetje 

te nemen. De vrachtwagens konden makkelijker 

het	bedrijf	van	Maalderij	Boon	bereiken.

Ruim	een	kwart	eeuw	eerder	begonnen	de	gebroe-

ders	Arie	en	Jacob	Boon	hun	maalderij	in	1925	in	

windmolen	‘De	Jonge	Willem’	aan	de	overkant	

van	de	Wijde	Aa	in	de	Veenderpolder,	toen	nog	

gemeente	Woubrugge.	De	molen	was	destijds	over	

land nauwelijks bereikbaar. Van oudsher waren de 

Woubrugse	bakkers	van	Jacobswoude	verplicht	het	

graan hier te laten malen; dat leverde 

Molen en maalderij 
   ‘De Korenbloem’     door Henk Houtman

De nieuwe brug over de Heimanswetering
Is voor lopers en fietsers geen verbetering
Maar voor scheepvaart en autoverkeer
Zijn er nu weinig belemmeringen meer
Dit kan voor mijn klanten slechts betekenen
Dat ik weer iets minder zal berekenen
Voor mijn veevoeders van prima kwaliteit
Waardoor U verkrijgt betere bedrijfszekerheid
Dus voor producten waar U op kunt bouwen
Naar de zaak met goed vertrouwen:
 

A. Boon, Woubrugge, telefoon 01729-117

Veevoeders, granen, kunstmeststoffen
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bij grenswijziging kwijt en ging het over naar de 

toenmalige gemeente Alkemade.

Molen ‘De Jonge Willem’ 
We	richten	ons	eerst	even	op	de	molen	en	komen	

dan	terug	bij	de	maalderij	aan	de	Boddens	

Hosangweg.

Vanaf de tweede helft 17e eeuw stond er aan 

de	Wijde	Aa	al	een	korenmolen	‘De	Hoop’	(niet	

te verwarren met de Veendermolen, een water-

molen,	iets	verder	ten	westen).	In	1804	kwam	de	

molen	in	eigendom	van	Arnoldus	van	Rhijn,	telg	uit	

een molenaarsgeslacht, dat twee eeuwen lang in 

molens	in	Leiden,	Wateringen,	Waddinxveen,	De	

Meern, Hazerswoude, Katwijk en andere plaatsen 

grossierde. 

In	1827	kwamen	zijn	zonen	Gerardus	en	Arnoldus	

op	de	molen	aan	de	Wijde	Aa,	Noldus	(zoon	van	

laatstgenoemde) bleef er tot kort voor zijn overlij-

den	in	1910	eigenaar.	Inmiddels	was	in	1881	een	

nieuwe korenmolen met de naam ‘De Jonge 

Willem’	gebouwd,	want	de	17e	eeuwse	uitvoering	

was	wat	krakkemikkig	geworden.	Nog	aardig	te	

vermelden	dat	de	Van	Rhijns	veel	genealogisch	

Molen ‘De Korenbloem’, nu bekend als de ‘afge-

knotte molen’ nog in volle glorie. (Foto beschikbaar 

gesteld	door	Jaap	Boon,	’s	Gravenzande)

enclave	aan	de	overkant	van	de	Wijde	Aa	leek	

uit zijn isolement verlost te worden. In 1932 hadden 

“ïngelanden van den Veenderpolder met schout 

en ambachtsbewaarders alhier grootsche plannen 

om	de	Wijde	Aa	alhier	ook	in	te	polderen.”	Bij	de	

korenmolen zou een dijk worden gelegd en langs 

de	Plaspolder	een	vaart,	breed	4	roeden	en	daar-

over een draaibare brug ten behoeve van de pas-

sage	naar	Roelofarendsveen.	De	ambachtsvrouwe	

J. A. Terwen douairière Vingerhoedt, eigenaresse 

van	de	Wijde	Aa	en	van	het	veer	aan	het	Padde-

gat, vond het goed. Zij zou een vergoeding ont-

vangen. In de dertiger jaren van de vorige eeuw 

was de werkloosheid schrijnend en in dit project 

zagen de vroede vaderen een mooie gelegenheid 

voor	werkverschaffing	aan	de	ingezetenen.	Het	

Hoogheemraadschap	zag	er	niets	in.	De	Leidsche	

Courant	schreef	op	15	juli	1932:	“Rijnland	weigerde	

en	sloeg	alle	groote	plannen	in	duigen.”	

Op	1	mei	1959	raakte	Woubrugge	dit	grondgebied	
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(1860-1937)	en	Neeltje	van	Vliet	(1868-1953)	die	

naar	Woubrugge	zijn	gekomen.	Jacob	hield	het	

werk	op	de	tuinderij	in	Naaldwijk	voor	gezien	en	

verkaste als veeboer naar een boerderij in Ofwe-

gen. 

Arie	Boon	en	Niesje	Groenendaal,	22	juli	1926

Vanaf	1928	heeft	Arie	Boon	eerst	kort	met	broer	

Jacob	en	daarna	enkele	jaren	met	broer	Leen-

dert	(1908-2005),	de	maalderij	gerund.	Leendert	

trouwde	met	Jannetje	de	Jong	(1906-1957).	Het	

gezin van Arie woonde naast de maalderij in 

‘Landzicht’,	een	verbouwde	boerderij,	waar	ooit	de	

bekende	geneesheer	van	Woubrugge	Gerbrand	

Swart woonde. Corrie en haar zussen zijn daar 

geboren. 

De molensteen in de maalderij, met ook weer de 

naam ‘Korenbloem’, werd aangedreven door een 

zware	Crosley	motor	met	een	vliegwiel	van	2,5	meter	

doorsnee. In de hoogtijdagen werkten er zo’n 15 

man. Mevrouw De Jeu kan zich nog goed mannen 

als	Dirk	Brunt,	de	molenaar,	Gerrit	Verkade,	Jan	van	

onderzoek hebben gedaan om aan te tonen dat 

ze afstamden van de beroemde kunstschilder 

Rembrandt	van	Rijn,	wiens	vader	molenaar	was.	Dit	

bleek echter niet te kloppen.

In	1904	had	de	familie	Van	Rhijn	een	eeuw	lang	de	

zaak gedreven en dit werd groots gevierd. In 1909 

ging de molen over in andere handen. De nieuwe 

eigenaar	werd	C.W.	van	Egmond	uit	Woubrugge.	

De korenmolenaar werkte er tot 1922, maar er werd 

nauwelijks wat verdiend. Hij wilde van de molen af. 

Als	kopers	meldden	zich	Meurs	en	De	Wekker.	De	

één reiziger uit Voorschoten, de ander boekhouder 

uit	Leiden.	Hadden	de	heren	wel	molenaarsbloed?	

Nee	dus.	Toen	er	betaald	moest	worden,	ontken-

den ze grofweg dat er van een koop sprake was 

geweest en weigerden te betalen. Van Egmond, 

die	inmiddels	een	hofstede	van	de	erven	Viruly	

had	gekocht,	kwam	in	financiële	problemen	en	

werd failliet verklaard. Curator en deurwaarder S. 

Geertsma uit Alphen verkocht al zijn spullen. In een 

advertentie in juni 1923 lezen we: ‘een in goede 

staat zijnde motorboot, sleperswagen, kruiwagens, 

roeiboot, molenzeilen, wanmolen, bascules, kisten, 

gereedschappen en een aanzienlijke partij meel-

zakken, alsmede een zo goed als nieuwe brandkast 

(Lips)	en	een	schrijfmachine’.	

Uiteindelijk werd de molen in 1923 voor een hab-

bekrats	verkocht	aan	de	NV	Molenaarsbelang	uit	

Rotterdam,	die	aan	de	grote	bakkersfabriek	Van	

der	Meer	&	Schoep	meel	leverde.	Het	Rotterdamse	

bedrijf wilde er na 2 jaar toch weer weg en in 1925 

kocht	Arie	Boon	de	molen.	

Ofwegen
Nu	wordt	het	tijd	ons	te	melden	bij	mevrouw	Corrie	

de	Jeu-Boon	(84),	woonachtig	in	een	mooi	appar-

tement	aan	de	Batehof	in	Woubrugge.	Cornelia	

Gerritje	Boon,	geboren	op	5	december	1932,	is	

een	van	de	dochters	van	Arie	Boon	(1896-1972)	en	

Niesje	Groenendaal	(1897-1969).	Mevrouw	De	Jeu,	

weduwe van de in 2011 overleden Henk de Jeu, 

jarenlang prominent voorzitter van de IJsvereniging 

Woubrugge,	heeft	drie	zussen.	Nel	en	Annie	zijn	

overleden,	Jannie	woont	in	Lochem.	

Het	waren	de	grootouders	van	Corrie,	Jacob	Boon	
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Het	echtpaar	Boon	in	Rusthuis	Woudsoord

’t	Wout,	Jan	Hoogenboom,	Ben	van	Heusden,	Arie	

van	Heezik	en	Kees	van	Leeuwen	herinneren.

“Mijn vader werkte niet in het bedrijf, hij was niet zo 

sterk. Hij ontving de klanten en ging naar de beurs 

in	Rotterdam,	waar	hij	graan	kocht	dat	dan	per	

schip	naar	Woubrugge	kwam”,	vertelt	Corrie.	“Wij	

mochten absoluut niet in de maalderij komen, dat 

vond	hij	te	gevaarlijk.”

Het	afleveren	van	het	meel	en	veevoeder	ging	per	

vrachtwagen en soms per boot naar afgelegen 

boerderijen in Hoogmade. Als er ijs lag werd een 

slee gebruikt, soms kon de vrachtwagen over het ijs 

rijden….. 

In de oorlog kwamen mensen, die wat graan had-

den	bemachtigd,	bij	Arie	Boon	langs	om	te	vragen	

of het bij hem gemalen kon worden. “Toen een 

keer de motor defect was, kon er niet gemalen 

worden en moesten de mensen hun maaltje graan 

achterlaten. Mijn vader is toen ’s nachts met Tijmen 

Groenendaal, een neef, in de maalderij gaan sla-

pen,	zo	bang	was	hij	dat	het	gestolen	zou	worden”,	

vertelt Corrie. 

Neef Jaap
Neef	Jaap	Boon	(80)	uit	’s	Gravenzande	is	met	

zijn echtgenote inmiddels aangeschoven bij het 

gesprek aan de tafel van Corrie de Jeu. Hij is zoon 

van	Leendert	Gerard	Boon,	die	een	aantal	jaren	

met broer Arie heeft samengewerkt in de maalderij. 

“Jan Keessen had een vrachtwagen in Oudewater 

op	de	kop	getikt	voor	ons	bedrijf”,	vertelt	Jaap.	“Hij	

zei tegen mijn vader: ga jij hem maar halen. Dat 

deed hij, zonder rijbewijs. Het rijbewijs was vroeger 

snel geregeld: een rondje rijden en de politieagent 

schreef	het	papiertje	ter	plekke	uit.”

In	‘s	Gravenzande	staat	overigens	nog	een	Wou-

brugs souvenir. Jaap heeft voor zijn huis het hek 

staan, dat hij mocht hebben toen de boerderij van 

Leen	Noordam	aan	de	Boddens	Hosangweg	werd	

gesloopt.

De maalderij breidde uit met een drogerij, een 

kunstmesthandel	en	aardappelstomerij.	In	1963	

stopte	Arie	Boon	met	het	bedrijf.	Het	werd	verkocht	

aan Arie van der Vaart uit Alphen, die een soort-

gelijk bedrijf door brand was kwijtgeraakt en iets 

nieuws	zocht.	De	zonen	Wim	en	Johan	namen	het	

over. 
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Het	pand	aan	de	Boddens	Hosangweg.	Wie	kent	

de namen van de drie mannen?

Een	poging:	Links	Jo	‘Dribbel’	Heenk,	midden	Leen	

Boon,	rechts	Maarten	Angenent,	varkenshandelaar	

en oudoom van Elfstedenwinnaar Henk Angenent.

Vooral in de zeventiger jaren van de vorige eeuw 

stonden de kranten bol van de overlast door 

stof	en	stank	die	het	bedrijf	veroorzaakte.	In	1968	

ontstond er brand, in 1973 was er een miljoenen-

schade bij een felle brand. Het gemeentebestuur 

lag vaak onder vuur om het toezicht op het bedrijf 

te verscherpen. Directeur Van der Vaart verzuchtte 

in 1977 tegen een journalist: “Je kunt wel blijven 

vechten. Als ze me een redelijk aanbod doen wil 

ik wel van al die armoe af. Dan zit ik ook eens een 

keertje	rustig.”	Maar	de	gemeente	had	geen	trek	er	

geld in te steken.

In	1981	werd	gestopt	met	de	veevoederproductie	

en werden de opslaghallen gebruikt als caravanstal-

ling.	Enkele	jaren	later	begon	Wim	van	der	Vaart	een	

hobbyhal	waar	liefhebbers	aan	hun	auto’s	konden	

knutselen. Er werd zelfs een complete spuitcabine 

geplaatst en er kwam een winkel in autolakken. In 

1997	ging	Wim	het	rustiger	aan	doen	en	bleef	alleen	

de	caravanstalling	over.	Projectontwikkelaar	‘Utrecht’	

kreeg	de	grond	in	handen	om	er	16	recreatieappar-

tementen te bouwen. De opstallen werden gesloopt 

en in april 2002 gingen de eerste palen de grond in. 

Rechts	Corrie	de	Jeu-Boon,	links	Jaap	Boon	en	

echtgenote	Wil	Dop.	

Geraadpleegde bronnen:

-	Proces-verbaal	15	oktober	1922	uit	Regesten	van	

Notariële	Akten,	archief	Leiden

-	Delpher	krantenarchief:	Rijnbode,	Leidsche	Cou-

rant,	Leidsch	Dagblad

-	Jacobsladders	uit	1988,	2001	en	2002

- Archief Museum Van Hemessen

-	Leidsch	Jaarboek	1973,	P.J.M	de	Baar

-	Rijksdienst	voor	het	Cultureel	Erfgoed

<<
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Bovenaan	ziet	u	de	oude	en	daaronder	rechts	de	

‘nieuwe’ locatie van De Korenbloem.

Het	museum	heeft	de	bouwtekening	uit	1928	

van maalderij ‘De Korenbloem’ aan de collectie 

toegevoegd. Deze tekening is geschonken door 

Jaap	Boon.	Op	de	foto	museummedewerkers	Rinus	

Rodenburg	(links)	en	Arjen	Schreuder.	Foto	Henk	

Houtman.
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Waar	nu	enkele	parkeerplaatsen	en	een	voor-

raadschuur van de Kromme Does staan, stonden 

toen drie kleine woningen. Daar woonden de 

families	Piet	van	Goozen,	Jaap	van	Goozen	en	Rien	

Koetsier.	In	juni	1960	werden	deze	woningen	afge-

broken. Op de voorgrond de Kerkstraat die rechts 

leidde naar de oude brug over De Does. 

Hoe begon het allemaal?
Piet	van	Goozen	werd	100	jaar	geleden	geboren	

op	het	adres	B	348,	nu	de	Vissersweg.	Hij	trouwde	in	

1943	met	Annie	van	der	Voorn.	Zij	kwam	oorspron-

kelijk	uit	Nieuwkoop,	woonde	toen	op	Ofwegen,	

waar haar vader daggelder was op de boerderij 

van	Zwetsloot.	Samen	kregen	Piet	en	Annie	vier	

kinderen:	Petra,	Aad,	Piet	en	Charles.	

Piet	en	Annie	bouwden	een	keet	met	een	week-

Wat zou de oprichter van De Kromme Does Piet van 

Goozen (1917-2006) opkijkenals hij de huidige Bras-

serie De Kromme Does zou zien. Hij en zijn vrouw

Johanna (Annie) van der Voorn (1918-2009) zouden 

hun ogen niet kunnen geloven. Waar zijn vader 

rond 1952/53 begon met een keet, een koffietent 

met een terras aan de Does, met de verhuur van 

roeibootjes en de verkoop van fris en een biertje 

in het weekend, staat nu een brasserie. Die rivier is 

ook de bron voor de naam: hier kronkelt de Does 

krom richting de Wijde Aa. De huidige eigenaren 

Aad en Wilma van Goozen hebben het getroffen 

met hun pachters: Sandra Sierat en Rob Slagwein. 

Sinds 2011 runnen zij samen met hun zoon Randy, 

schoondochter Viola en hun personeel de bras-

serie. In dit artikel iets over de geschiedenis van De 

Kromme Does. 

De Kromme Does: van de  
verhuur van roeibootjes naar 
een moderne brasserie     
door	Frans	Witteman
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endterras met de verhuur van bootjes uit tot een 

café-restaurant op een toplocatie aan de Does.

Aad van Goozen vertelt over het begin van De 

Kromme Does het volgende: “Eerst had mijn opa 

aan	de	Vissersweg	een	gebouw	dat	‘Het	Lokaal’	

werd genoemd. Daar is het begonnen. Dat is 

gesloopt en toen is er een keet gebouwd aan De 

Does. Gerrit, een broer van mijn vader, was de tim-

merman en bouwer ervan. En daar was vanaf de 

start van het visseizoen op 1 juni in het weekend 

koffie,	fris,	een	biertje,	een	borreltje	en	een	ijsje	te	

koop.	Ja,	ijs	van	Ermi.	Bij	‘concurrent’	Arie	van	der	

Ploeg	verkochten	ze	Artic-ijs.	Wij	verhuurden	bootjes	

waarmee amateurvissers in het weekend gingen 

vissen	op	de	Does	en	de	Wijde	Aa.	Mijn	vader	

verhuurde ongeveer 30 bootjes. Die keet was ook 

modern, want vrij snel kocht mijn vader een televi-

sie	voor	in	de	keet.”

Op	de	foto	van	rechts	naar	links:	Lien	Jansen	(1932)	

en	haar	tweelingbroertjes	George	en	Koos	(1943).	

Waarschijnlijk	rond	1950,	tijdens	de	kermisweek	in	

augustus. Dan waren er beroepsmatige fotografen 

in het dorp. 

Op de achtergrond het hekwerk van de vroegere 

brug, de woningen van de familie Van Goozen en 

rechts een keet met daarvoor stoelen en tafels op 

een terras. Het begin van De Kromme Does. Tot slot: 

een advertentiebord voor Ermi-ijs. 

De vissers kwamen vaak al op vrijdagavond op 

hun	fiets,	brommertje	of	met	de	buslijn	N.A.L.	vanuit	

Den	Haag	of	Leiden	naar	Hoogmade.	(Piet	Lang-

hout	uit	Ter	Aar	exploiteerde	sinds	1926	de	N.A.L.-

buslijn	-	genoemd	naar	de	verbinding	Nieuwkoop	

-Alphen	aan	den	Rijn	-	Leiden).	Ze	dronken	wat	bij	

de	Kromme	Does,	Huize	Van	der	Ploeg	(waar	ook	

roeiboten	werden	verhuurd)	en/of	café	Pons	van	

der Eng en bleven ook her en der een nachtje 

slapen. In recreatiebootjes en/of stacaravans, op 

de zolder van een oude schuur aan de Vissersweg 

of particulier. Charles van der Voorn woonde met 

zijn	ouders	en	broers	en	zussen	op	nu	Vissersweg	4	

en herinnert zich nog: “Mijn vader legde wat zak-

ken met stro in de schuur en daar sliepen dan vier 

of	vijf	vissers	uit	Den	Haag	een	nachtje.”	Verder	was	

er een eenvoudig terras aan de waterkant naast 

de vroegere brug over De Does. (De huidige brug 

werd	in	november	1965	aan	de	andere	kant	van	

de	Protestantse	kerk	in	gebruik	genomen).

Naast	de	keet	stond	een	grote	wagenschuur	aan	

De Does, eigendom van Jan van der Salm. De fami-

lie Van der Salm had een boerderij in de Vlietpolder. 

Naast	die	boerderij	lagen	nog	twee	boerderijen	

aan de (andere) zijde van de Jufferswetering, die 

van Siem Mooren en die van Gerard van der Voorn. 

Veel vervoer van en naar deze boerderijen ging 

over het water van de Jufferswetering en De Does. 

Voor het vervoer van kaas naar de wekelijkse kaas-

markt	in	Leiden	beschikte	Jan	van	der	Salm	over	

een platte wagen met opstaande rand. Die wagen 

werd gestald in de schuur op de Vissersweg langs 

de Does. De kazen kwamen over het water naar 

de wagenschuur, en werden daar overgeladen op 

de	wagen.	Boer	Van	der	Salm	kwam	met	zijn	paard	

door de landerijen van de Vlietpolder. En zo bracht 

hij met paard en wagen zomers iedere vrijdag zijn 

kazen	voor	de	verkoop	naar	Leiden.	Die	werkwijze	

veranderde door de demping van de Jufferswete-

ring en de aanleg van de Groenwegh in 1959.  

De wagenschuur was op die plek niet meer nodig 

en	werd	verkocht	aan	Piet	van	Goozen.	Mede	hier-

door ontstond meer ruimte voor de bouw van een 

nieuwe horecagelegenheid met terras aan 
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welvaart groeide in kleine stapjes. En de onder-

nemende	Piet	en	Annie	van	Goozen	–	toen	rond	

de	40	jaar	jong	–	besloten	tot	de	bouw	van	een	

nieuwe horecagelegenheid. Het gebouw (10 meter 

breed en 20 meter lang) werd ontworpen door 

architect	Van	der	Sterre	uit	Leiderdorp	en	gebouwd	

door	aannemer	Aartman	uit	Bilderdam.	De	lange	

zijde werd langs de Does gebouwd. Hierdoor 

ontstond over de hele lengte vanuit het café-

restaurant en vanaf het terras een prachtig uitzicht 

over het water. Het pand was in die jaren voor 

Hoogmade een modern ontwerp met het café-res-

taurant beneden en twee woningen op de eerste 

etage. Een bovenwoning was toen iets bijzonders in 

het	dorp.	Aan	de	westzijde	woonden	Piet	en	Annie	

van Goozen met hun kinderen, en aan de oostzijde 

broer Jaap van Goozen en zijn vrouw Maria van 

der	Meer	en	hun	kinderen	Piet,	Wim	en	Ria.

In	1960	werd	het	huidige	pand	geopend.	De	

opening werd verricht door de burgemeester van 

Woubrugge	en	Hoogmade	J.C.	van	Wageningen.

Van zelf hard werken naar verpachting
De	Kromme	Does	werd	dus	gestart	door	Piet	en	

Annie	van	Goozen.	Piet	werkte,	naast	het	‘mede	

runnen’ van De Kromme Does, als chauffeur van 

de directie van de Koninklijke Grofsmederij in 

Leiden.	Na	zijn	pensionering	runden	Piet	en	Annie,	

met	kinderen	en	personeel	het	restaurant.	In	1978	

kocht	Aad	van	Goozen	de	zaak	van	zijn	vader.	Na	

enige jaren besloot Aad tot een aanbouw aan de 

westzijde en het realiseren van een voorraadkelder. 

Door	die	aanbouw	in	1983	werd	het	ook	mogelijk	

om de keuken te vergroten en een nieuwe bar te 

maken.	Piet	en	Annie	bleven	nog	jaren	actief	en	

met	Bram	van	der	Laan	als	kok	werden	de	menu’s	

voor	de	gasten	nog	smakelijker.	Ook	Aad	en	Wilma	

waren actief in de Kromme Does. Maar Aad had 

zijn handen vol aan zijn aannemersbedrijf: er werd 

een pachter gezocht en gevonden. 

 

Vanaf 1992 werden Frans van Oosterhout en Annie 

van	Leijden	de	pachters/huurders	van	dan	Bistro	De	

Kromme Does. Samen met hun personeel en hun 

dochter Marloes zijn ze tot 2011 actief geweest. En 

toen was er even onzekerheid over de toekomst.  

Voorjaar	1960:	de	nieuwbouw	van	de	Kromme	Does	

in de steigers, op de voorgrond de oude brug over 

De Does en de punt van een vrachtscheepje. 

De	openingsreceptie	op	18	juni	1960:	van	links	naar	

rechts:	mevrouw	Van	Wageningen	(zittend),	in	een	

donker	kostuum	Piet	van	Goozen,	Annie	van	Goo-

zen, in het lichte kostuum burgemeester Jan van 

Wageningen,	en	de	jeugdige	Aad	van	Goozen.

het water. Om die nieuwbouw mogelijk te maken 

werd ook een schuur van de gebroeders Spijker, 

oliehandelaren in Hoogmade, naast de genoemde 

wagenschuur aangekocht en gesloopt. Zij hadden 

inmiddels aan het begin van de Van Klaverweijde-

weg een nieuwe schuur. Die staat nog steeds bij 

het begin van de bebouwde kom. 

Van oud naar nieuw: het pand
De plannen voor een nieuw gebouw ontstonden 

aan het eind van de jaren vijftig van de vorige 

eeuw.	Nederland	was	volop	in	wederopbouw.	De	
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Het vroegere terras van de Kromme Does: links de 

woning	naast	de	Protestantse	Kerk,	een	deel	van	

de	achterzijde	van	de	kerk	en	het	voormalige	Wit-

Gele Kruisgebouw. 

Koningsdag 27 april 2017: grote belangstelling voor 

de	Bungee	Roeiwedstrijd	bij	de	Kromme	Does.

Rond	1965	achter	de	bar	van	links	naar	rechts:	

onbekende	serveerster,	dochter	Petra	van	Goo-

zen,	Dina	Zoetemelk,	Piet	van	Goozen,	Annie	van	

Goozen-van der Voorn, mevrouw Van Goozen-Van 

der Meer, (echtgenote van Jaap), Corrie Zwetsloot, 

Corrie van der Voorn en mevrouw Schüler – tante 

Jo voor stamgasten – uit Den Haag. 

Het restaurant was enige tijd gesloten. Veel Hoog-

madenaren vonden dat jammer. Er werd met ver-

schillende (plaatselijke) kandidaten gesproken. Zou 

De Kromme Does blijven bestaan? En dat is gelukt. 

Sinds	2011	zwaaien	Sandra	Sierat,	Rob	Schlagwein,	

zoon	Randy	en	schoondochter	Viola	met	succes	de	

scepter over het restaurant. Het is nog steeds een 

prima uitspanning aan De Does. En nu maar hopen 

dat dit nog jaren zo zal blijven! 

Bar en borrels, ijspret en zomergevoel
De Kromme Does is al jaren een laagdrempelige 

horecagelegenheid met vele mogelijkheden. Het 

restaurant  is nagenoeg het hele jaar geopend en 

een plek waar veel Hoogmadenaren en anderen 

met veel genoegen vrije uurtjes hebben doorge-

bracht. <<
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Open Dag Waterrecreatie 2017
Een evenement dat niet meer weg te denken is, 

want	dit	jaar	al	voor	de	28e	keer	was	het	de	hele	

dag	feest	en	spektakel	in	Woubrugge.

Een iets andere opzet door de organisatie en om 

die reden stonden we niet op onze vertrouwde 

stek aan de Comriekade, maar in de Kerkstraat. 

Wel	heel	toepasselijk	voor	onze	vereniging:	voor	de	

sarcofaag. Een lekker plekje, want iedereen liep 

wel door deze straat om te kunnen genieten van 

de activiteiten op het water. En dit jaar waren de 

weergoden ons goedgezind: het was een zonnige 

dag.

Hoewel de kraam weer goed gevuld was met 

boeken en Jacobsladders en niet te vergeten de 

ansichtkaarten waar Jan Stigter zulke mooie ver-

halen bij weet te vertellen, viel de verkoop ervan 

tegen. Gretig aftrek vond wel het gratis boekje 

“Woubrugge,	daar	waar	ik	getogen	ben’.	Hebt	u	

het nog niet, kom dan naar het museum om een 

exemplaar op te halen. 

Elf personen werden lid van onze vereniging. 

Wij	verwelkomen:	J.	Buitenhuis,	F.	Dreef,	M.	van	

Egmond,	N.	Hofstee-van	Dam,	J.	Hufen,	J.	de	Kleer,	

E.	Molenaar,	A.	Noordam,	R.	Noordelijk,	M.	Persoon	

en	R.	Snoek.	Zij	hebben	inmiddels	vast	al	plezier	

beleefd bij het lezen van de Jacobsladders nr. 1 en 

2 van dit jaar.

Uiteraard dank aan iedereen die een aantal uren 

de kraam bemenst heeft. <<

Genealogie 
Onze vereniging stimuleert, zoveel als mogelijk, 

leden met het zelfstandig opzetten van hun per-

soonlijke familiegenealogie (stamboomkunde).

Om meer van onze leden hiervoor te interesseren, is 

door	bestuurslid	Peter	de	Lange	van	veel	Woubrug-

genaren (Hoogmade volgt later) een start gemaakt 

met hun/haar genealogie.

Van	een	deel	van	de	267	families	met	Woubrugse	

‘historische wortels’ zijn de kinderen, de ouders en 

de grootouders reeds in kaart gebracht.

Nieuwsgierig	geworden?	

Op onze website kunt u kijken van welke families er 

al een begin is gemaakt. 

Kijk onder www.hemessen.nl in de kolom 

‘Startpagina’ onder ‘Genealogie’. 

Hebt u vragen, dan kunt u deze per e-mail aan 

Peter voorleggen. Hij helpt u graag verder. 

Het	e-mail	adres	van	Peter	de	Lange	is	

6edelange@casema.nl

Nieuws uit het museum
Wanneer	bezoeken	mensen	een	museum?	Geble-

ken is dat met name de zondagmiddag een goed 

moment is. Daarom is museum Van Hemessen in 

Woubrugge	vanaf 1 oktober 2017 op zondagmid-

dag van 14.00 – 16.00 uur geopend. De zaterdag-

opening vervalt dan.

Nieuwe
openingstijden
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In het Open Monumentenweekend zijn er in het 

land meer dan vierduizend prachtige monumenten 

gratis toegankelijk voor publiek. Het is dé kans om 

een plek te bezoeken waar je normaal niet zo snel 

komt. 

Tijdens de Open Monumentendag 9 en 10 sep-

tember 2017 openen verschillende monumenten 

in	Kaag	en	Braassem	hun	deuren.	Neem	eens	een	

kijkje! De beheerders vertellen u graag de verhalen 

achter hun prachtige, historische panden. Museum 

Van	Hemessen	in	Woubrugge	is	dan	ook	open.	

Kijk voor de juiste openingstijden op de website: 

www.museumwoubrugge.nl

Verder	worden	er	in	Kaag	en	Braassem	leuke	activi-

teiten voor jong en oud georganiseerd. Zo is er een 

fietstocht	die	langs	de	deelnemende	monumenten	

voert en zijn er wandeltochten uitgezet. Meer infor-

matie op: www.rondomkaagenbraassem.nl

Voor Open Monumentendag 2017 is als thema 

gekozen: ‘Boeren, burgers en buitenlui’. De nadruk 

ligt hiermee sterk op mensen en op hun onderlinge 

economische en culturele relaties. Het thema ver-

bindt stadsbewoners, plattelandsbewoners en men-

sen met een rondtrekkend bestaan, en het verbindt 

uiteenlopende historische perioden met het heden.

‘Boeren,	burgers	en	buitenlui’,	dat	was	van	oudsher	

de uitroep waarmee de stadsomroeper de aan-

dacht van het publiek trok. Met die drie begrippen 

was in feite iedereen genoemd: de bewoners van 

stad en land plus de rondtrekkende mensen zonder 

vaste woonplaats. Het thema wijst op hun onder-

linge relaties, en dus op voedsel, grondstoffen, 

handel, vervoer, communicatie, markten, kermis-

sen en volksvermaak. Het is verbonden met talloze 

gebouwen, tolhuizen, tuindercomplexen en molens 

via markten, waaggebouwen, pakhuizen en win-

kels tot buitenplaatsen, waterstaatcomplexen en 

bierbrouwerijen. Het is een thema met talloze aan-

knopingspunten en een rijk assortiment aan bijzon-

dere monumenten en verhalen die tijdens de Open 

Monumentendag kunnen worden beleefd.

Open Monumentendag 2017, ook in Kaag en Braassem
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kort doen, wanneer wij hem in deze eerste raads-

vergadering niet zouden hebben herdacht.

Geheel in zijn geest - hij was wars van grote woor-

den en uiterlijk vertoon - zal ik trachten hem te 

memoreren.

Dokter	Nooter	vestigde	zich	op	19	september	1956	

te	Woubrugge	als	assistent	van	de	thans	nog	steeds	

genoemde	legendarische	dokter	Loth.	Reeds	kort	

daarna, in het voorjaar van 1957, volgde hij dokter 

Loth	op	als	apotheekhoudend	huisarts.	Met	ingang	

van	11	januari	1957	werd	dokter	Nooter	benoemd	

tot gemeentelijk lijkschouwer en ingaande 1 januari 

1958	tot	gemeentegeneesheer.

Deze op zich misschien, ten opzichte van zijn 

hoofdberoep, ondergeschikte nevenfuncties die hij 

met grote nauwgezetheid tot aan zijn dood heeft 

vervuld, brachten hem in de loop van de jaren 

veelvuldig in kontakt met het gemeentebestuur en 

het gemeentehuis. 

Daarnaast	is	dokter	Nooter	vele	jaren	voorzitter	ge-

weest	van	de	Woubrugse	afdeling	van	het	Groene	

Kruis.	Na	de	reorganisatie	van	de	drie	kruisvereni-

gingen tot Interkruis, waaruit ook in onze gemeente 

het zogenaamde eerstelijnsoverleg in de gezond-

heidszorg voortkwam, had dit zijn volle inzet en 

belangstelling. Ook de plaatselijke afdeling van de 

EHBO	mocht	steeds	weer	van	zijn	kennis	en	steun	

profiteren.

Naast	zijn	intense	belangstelling	voor	de	gezond-

heidszorg	behoorde	dokter	Nooter	tot	degenen	

van	het	eerste	uur,	die	vonden	dat	wij	in	Wou-

brugge het opkomend milieubederf niet zomaar 

zijn gang konden laten gaan. Zijn jarenlang lid-

maatschap van de Milieucommissie en zijn voorzit-

Dit jaar is het dertig jaar geleden dat dok-
ter	J.	Nooter	overleed.	Zestig	jaar	geleden	
begon hij als apotheekhoudend huisarts in 
onze	gemeente.	Dit	schreef	Rietje	in	1987	
in	het	Witte	Weekblad:

In	Memoriam	VOORZITTER	WOUBRUGSE	RAAD	 

GEDENKT	DOKTER	J.	NOOTER

Voorafgaand aan de raadsvergadering van 21 

mei	sprak	Burgemeester	D.	Brouwer	de	Koning,	als	

voorzitter	van	de	Raad,	enige	woorden	ter	nage-

dachtenis	aan	dokter	J.	Nooter.

‘Zondag	26	april	bereikte	ons	het	bericht	dat	onze	

plaatsgenoot	dokter	J.	Nooter	die	ochtend	na	een	

ernstige	ziekte	in	de	leeftijd	van	58	jaar	was	overle-

den.	Waar	velen	reeds	voor	vreesden	werd	die	dag	

helaas bewaarheid.

Gelet	op	de	belangrijke	plaats	die	dokter	Nooter	

ruim dertig jaar als huisarts in onze gemeente heeft 

ingenomen, zouden wij hem ontegenzeggelijk te-
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terschap van het Milieu Overlegorgaan getuigen 

daar van. Maar ook de voetbalsport had zijn grote 

interesse.

Leden	van	de	Raad:	Met	het	overlijden	van	dok-

ter	Nooter	hebben	wij	niet	slechts	een	alom	ge-

acht huisarts verloren, maar bovenal een op vele 

terreinen van de samenleving intens meelevend 

medemens.	Wij	gedenken	hem	daarom	op	dit	

moment met diep respect voor de wijze waarop hij 

als huisarts met grote toewijding en trouw velen tot 

steun en zegen is geweest. Daarbij gaan onze ge-

dachten in het bijzonder uit naar zijn echtgenote, 

kinderen en kleinkinderen.’ 

Herinneringen aan dokter Nooter van Tonnie Wit-

teman uit Hoogmade

“In 1973 waren wij 3 jaar getrouwd. Een zwanger-

schap bleef uit, dus raadpleegden wij onze huisarts, 

dokter	Nooter.	Het	sperma	van	Frans	werd	gecon-

troleerd.	Over	de	uitslag	was	dokter	Nooter	helder:	

“U	heeft	sloom	zaad.”	Een	beetje	aangeslagen	

namen	wij	afscheid.	Dokter	Nooter	zag	het	en	zei:	

“Je	hebt	er	maar	eentje	nodig.”	In	februari	1974	

werd onze dochter geboren. Zij kreeg nog een zusje 

en broertje.

Onze oudste dochter, Eva, was geboren in het Aca-

demisch	Ziekenhuis	in	Leiden.	Eenmaal	thuis	kwam	

dokter	Nooter	even	kijken	hoe	het	ging.	Hij	keek	in	

het	wiegje	waar	de	baby	zuigend	aan	haar	speen-

tje lag te dommelen. Speentjes waren in die tijd 

‘not	done’.	Nu	krijg	ik	op	mijn	kop,	dacht	ik!	Dokter	

Nooter	observeerde	uitgebreid.	Toen	keek	hij	naar	

mij	en	zei:	“Mooi	kindje”.

Dit	briefje	kreeg	Rietje	Meijer	van	dr.	Nooter.

“Wij	woonden	nog	niet	zo	lang	in	Woubrugge	toen	

dokter	Nooter	op	huisbezoek	kwam.	Mijn	moeder	

lag op bed met een hernia. Ze had behoorlijk 

pijn. Hij stapte de slaapkamer in, trok zijn jas uit en 

gooide hem op de grond. Hij zei: meid wat doe je 

nou? Mijn moeder schoot in de lach en mijn vader 

bood hem een rode wijn aan. Het was borreltijd. Hij 

zei direct ja en op de rand van het bed ledigde hij 

zijn glas, onderwijl kletsend over hernia’s en andere 

zaken. Ik vond hem een echte dorpsdokter, of zoals 

ik	toen	dacht	dat	een	dorpsdokter	was.”

Lonneke Beukenholdt

De vroegere dokterswoning aan de Van Hemessen-

kade/Boddens	Hosangweg.
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Vader	en	zoon	circa	1956	gefotografeerd	op	het	

Weteringpad

meewerken, want vader (die het bedrijf begon 

met	een	bakfiets	met	twee	bussen	melk	en	twee	

flessen	gortepap)	kreeg	het	veel	te	druk.	Met	de	

eerste	nieuwbouw	in	Woubrugge	erbij	(Gerbrand	

Swartlaan	en	Dr.	Lothlaan)	werd	het	hem	te	zwaar,	

dus	kreeg	Cees	een	eigen	trapbakfiets	en	moest	hij	

de	klanten	aan	de	oostkant	van	de	Wetering	gaan	

bedienen. “Dat viel niet altijd mee… In de strenge 

winter	van	’63	bijvoorbeeld	waren	er	twee	sporen	

op	de	Boddens	Hosangweg	en	onze	bakfiets	had	

een	aandrijfwiel	in	het	midden.	We	konden	geen	

kant	op.	Gelukkig	konden	we	van	Van	Luling,	die	

door	de	vorst	niet	kon	werken,	hun	VW-bus	huren.	

Dat beviel zo goed dat we daarna snel zelf een 

auto	kochten.”	

Na	een	paar	jaar	met	die	bus,	later	met	een	aan-

hangwagen erachter, werd de eerste rijdende-win-

kelwagen aangeschaft. “Dat was begin jaren ’70 

en wij waren de eerste in de regio. Het was maar 

Voor de serie over niet meer bestaande winkels in 

Hoogmade en Woubrugge had de redactie een 

gesprek met Cees en Co van Klaveren-Verhagen. 

Beiden vertellen graag, en al pratend kwamen er 

heel wat herinneringen aan hun vroegere, drukke 

bestaan naar boven.

Sinds	2000	rijdt	Cees	niet	meer	met	zijn	SRV-wagen	

door	het	dorp,	en	is	ook	het	winkeltje	aan	de	Bod-

dens Hosangweg gesloten. Tegenwoordig genieten 

ze van hun vrije tijd (“al hebben we altijd wel wat 

doen”).	Sinds	1	januari	jl.	is	Cees	namelijk	gestopt	

met zijn werk als touringcarchauffeur, wat hij 15 jaar 

met veel plezier deed. Massa’s mensen bracht hij 

veilig naar hun vakantiebestemming.

Nu	is	er	tijd	voor	Stiwo,	Woudsoord	en	Tafeltje-Dekje,	

want contact met mensen vinden ze allebei be-

langrijk.

Van trappen naar gemotoriseerd
Cees werd, toen hij in de derde klas van de Mulo 

zat, door vader Jan van school gehaald. Hij moest 

Cees en Ko van Klaveren van 
de rijdende SRV-wagen
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de	vraag”,	zegt	Cees,	“of	dit	wel	zou	aanslaan.	De	

mensen waren immers gewend dat ik aan de deur 

kwam, en nu moesten ze zelf naar de wagen ko-

men.	Maar	dat	is	goed	gelukt.”	Zo	goed,	dat	er	na	

een paar jaar een grotere wagen werd gekocht, 

en	nog	weer	later	een	tweede,	waar	Bob	Buntsma	

op reed, en later John Vergeer.

De	VW-bus	met	aanhanger.	

Groei
Cees’ wijk werd steeds groter: van Ofwegen en de 

Tuindersweg	tot	het	industriële	deel	van	de	Kalk-

ovenweg.	Bij	de	bedrijven	daar	zorgde	hij	zelf	dat	

de	voorraad	koffie,	thee,	toiletpapier	(en	bier!)	op	

peil	bleef.	“Dat	was	een	puik	straatje	voor	me”,	

zegt hij erover. 

In de winkel had Co haar eigen klantjes: “Tot en 

met	zaterdagavond,	voor	koffiemelk	en	speciale	

zondagse koekjes. Ja, die waren er toen nog naast 

koekjes	voor	door	de	week.”

Ook van het water kwam de klandizie. “De mensen 

hadden nog geen koelkast aan boord, en kochten 

graag	bij	ons.	Bijvoorbeeld	op	Tweede	Pinkster-

dag.”

Stoppen
In de loop van de tijd veranderde er van alles: in de 

nieuwbouw was er vaak niemand thuis, de mensen 

kregen een ander eetpatroon, een andere gezins-

samenstelling	enzovoort.	Bovendien	hadden	Cees	

en Co geen opvolger en was het moeilijk goede 

mensen te krijgen. Dus besloten ze te stoppen, en 

wel voordat de euro zijn intrede zou doen. Op 20 

april 2000 was het zover. Het afscheid was gewel-

dig: “Op Koninginnedag in een versierde wagen 

door het dorp, met de muziek voorop! Ook de 

afscheidsreceptie	in	Het	Oude	Raedthuys	was	hart-

verwarmend	en	heel	bijzonder,	aldus	Co.”	<<

Koninginnedag 2000: Cees in de versierde wagen,

Briefje	van	een	trouwe	klant.

Co in het vertrouwde winkeltje.
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Hugo	Tander	maakte	in	1981	de	foto	van	deze	

boerderij	die	destijds	op	de	Boskade	stond.	Het	is	

een pand met geschiedenis: de boerderij werd 

omstreeks	1600	gebouwd;	eind	18e	eeuw	werd	er	

een zomerhuis bij gebouwd. Daarin woonde de 

boerenfamilie in de zomer, als de boerderij werd 

gebruikt voor de kaasproductie. In de jaren ’70 

werd	de	boerderij	door	Karel	en	Riet	Zeestraten	

verkocht en door de nieuwe eigenaren verbouwd 

tot	twee	woonboerderijen	(Boskade	11/11a).	De	

aanleg	van	de	HSL	(oorspronkelijk	dwars	door	

de boerderij gepland) was er de oorzaak van 

dat	toenmalig	eigenaar	Cees	van	Leeuwen	in	

1999/2000 voorstelde de boerderij enkele hon-

derden meters te verplaatsen. Dit plan en andere 

plannen voor verhuizing binnen de gemeente 

gingen niet door. De boerderij kreeg uiteindelijk 

een	plekje	in	het	Nederlands	Openluchtmuseum	

in Arnhem. Als bouwpakket, en daar weer in 

elkaar gezet. Daardoor gingen de binnenmuren 

verloren. De buitenmuren bleven intact, waardoor 

mooie details en bouwfouten gespaard bleven. 

In het museum is de boerderij ingericht anno 2002, 

het jaar waarin de laatste bewoners vertrokken. 

Op	de	Boskade	herinnert	alleen	het	schrobstoepje	

nog	aan	het	verleden.	(bron:	Wikipedia,	en	met	

dank	aan	Frans	Witteman).
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