
Kwartaaluitgave van de Stichting tot Behoud van het Cultureel Erfgoed van 
Jacobswoude, onder redactie van de Historische Vereniging O.C. van Hemessen

220 18



Bij de voorplaat 
Deze foto dateert waarschijnlijk uit de jaren dertig. Jan 
Stigter heeft zijn best gedaan om erachter te komen 
wie deze mannen zijn. Maar noch Piet Groot, noch Cor 
Rodenburg, noch Klaas Zandstra kon hem helpen. Weet u 
het? Laat het de redactie weten! 
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SSN 0168-1079 
© Historische Vereniging ‘Otto Cornelis van Hemessen’. 
Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd en/of 
openbaar gemaakt worden door middel van druk, 
microfi lm 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
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Voor uw agenda
14 juni A.L.V. in de Dorpskerk

15 september, excursie naar Boskoop <<

Algemene Leden Vergadering
Donderdag 14 juni a.s. houdt de vereniging haar 

jaarlijkse ledenvergadering. Anders dan andere 

jaren niet in Café Die Twee, maar in de Dorpskerk 

aan de Comriekade. Zie de bijlage! <<

Contributie
In maart hebben alle leden een contributiebrief ont-

vangen. Er waren leden die voor die tijd al betaald 

hadden, waarvoor zij een mooie pluim krijgen. De 

meesten hebben inmiddels de bijdrage gestort, 

maar bij sommigen is de nota in de vergeethoek 

gekomen. Gloeit bij het lezen van deze regels plots 

het schaamrood op uw kaken, dan hierbij het vrien-

delijke verzoek onze penningmeester blij te maken 

met uw storting voor het jaar 2018, onder vermel-

ding van eigen postcode en huisnummer. <<

Van de voorzitter
Waarde lezeressen en lezers,

In de eerste plaats onze welgemeende excuses 

voor het te laat verschijnen van de eerste Jacobs-

ladder van 2018. Dat lag niet aan onze nieuwe 

bezorgster! Er waren problemen met de drukkerij. 

Jammer, maar dat kan gebeuren. Het blad zag 

er weer schitterend uit, en dat maakte alles weer 

goed, toch?

In dit nummer is er weer van alles te lezen. Onze 

redactie heeft absoluut niet te klagen over gebrek 

aan kopij. Voor dit (extra dikke) nummer moest zo 

hier en daar toch nog een artikel ingekort worden 

– hoe interessant ook. Voorbeeld is het stuk over de 

verdwenen winkels. Frans Witteman maakte er een 

prachtig verhaal van, rijkelijk geïllustreerd, maar 

helaas te lang. In dit nummer dus een verkorte 

weergave, maar het complete artikel vindt u wel 

op onze site (www.hemessen.nl), onder ‘Nieuw op 

deze site’. Ik zou zeggen: kijk maar!

Over onze Algemene Ledenvergadering, waarvoor 

ik u van harte uitnodig, leest u meer in de bijlage. 

Daarin informeren wij u ook over de geplande 

excursie.

Verder kan ik u melden dat er goede vorderingen 

worden gemaakt met het opknappen van ons 

museum. Hans Bax zet af en toe wat plaatjes op 

Facebook.

Veel leesplezier en mooie groet,

Ben Beukenholdt
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De kerk Jacobswou (Jaepswou) is in 1586 afgebro-

ken. De bouwkundige toestand van de kerk was 

kennelijk zo slecht, dat al voor die tijd in een houten 

loods / noodkerk in Woubrugge werd gekerkt. Dit 

betekent dat de kaart van 1615, voor wat betreft 

de locatie en vorm van slot Ter Woude, op basis 

van overlevering is getekend. De kerktoren stond 

er in 1615 nog wel. De kerktoren (Jacobstoren, later 

genoemd Potterstoren) met de begraafplaats is 

pas na het droogmalen van de polder in 1746 afge-

broken c.q. geruimd. 

Misschien is een deel van de kloostermop-

pen (**) en overige bouwstenen van de kerk uit 

Jacobswoude, negen jaar later nog voor de fun-

datie van de Nederlands hervormde kerk in Wou-

brugge gebruikt (in 1586 werd de kerk Jacobswou 

afgebroken; de bouw van de eerste Woubrugse 

kerk begon in 1595).

Op de kaart uit 1615 maakt de Heier Wegh, ter 

plaatse van Jacobswoude, twee maal een haakse 

bocht (schinkel genaamd *). Wat de reden van 

deze vreemde krommingen in de Heier Wegh, 

ter plaatse van het dorp Jacobswoude is, kan 

niemand verklaren. Misschien dat de Heier Wegh 

destijds tussen slot Ter Woude en de kerk Jaepswou 

verlegd is? <<

Droogmalen van de Vierambachtspolder
In1740 is men gestart met het droogmalen van de 

huidige Vierambachtspolder. Na de periode van 

turfwinning, tot een diepte van 4 meter onder het 

grondwaterniveau, kwam het land onder water te 

staan. Alleen de legakkers voor turf, de Heier Wegh, 

de Van Woudeslaan en enkele percelen (waaron-

der dat met de kerktoren van Jacobswoude, de 

Potters-toren met de begraafplaats) stonden nog 

boven het grondwaterniveau (zie de kaart van 

Melchior Bolstra hieronder). 

In 1744 is de polder, na vier jaar bemalen, droog-

gelegd en is het eerste graan uit de polder op de 

markt gebracht. In 1746 zijn de laatste restanten 

In het vorige nummer van ons blad schreef 

Pim Laarmans over de verwarring die er altijd 

bestaan heeft over de namen Esselijkerwoude 

en Jacobswoude. Hieronder vertelt hij waar het 

verdwenen dorp ‘Jacobswoude’ gelegen moet 

hebben.

Oude kaarten van het gebied Esselijkerwoude zijn 

er niet. De eerste kaart waarop zowel de kerk als 

het slot Ter Woude getekend staat is de kaart uit 

1615 van het Hoogheemraadschap van Rijnland 

(zie de voorpagina van de vorige Jacobsladder). 

Op deze kaart is de Herenweg (de Heier Wegh) 

tussen Oudshoorn en Rijnsaterwoude aangegeven. 

Ten oosten van het kruispunt Heier Wegh met de 

Van Woudeslaan (Kruisweg) naar Woubrugge staat 

de kerktoren van Jacobswoude getekend, en ten 

noordwesten van deze kruising staat een vierkant 

getekend, slot Ter Woude.

Deel van de dom in Rijnsaterwoude. Zo zal de kerk 

in Jacobswoude er misschien ook uitgezien heb-

ben. Foto Pim Laarmans

De eerste kerk in Jacobswoude
De kapel (Jaepswou) in Esselijkerwoude wordt 

reeds genoemd in het gebedenboek van de abdij 

Echternach (Luxemburg) in 1049.

Jaren later werd de kapel vervangen door een kerk 

met kerktoren. In 1156 werd deze kerk officieel tot 

parochiekerk verheven.

Jacobswoude - de juiste locatie
door Pim Laarmans
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Tekening van de kerk in Jacobswoude door Cor-

nelis Pronk rond 1700 (de kerk was reeds in 1586 

afgebroken, de kerktoren in 1746).

staat, werd in de nieuwe polder, vanaf Woubrugge 

gezien, meer in zuidelijke richting verlegd. In 1748 

werd het veen van de oude Van Woudeslaan afge-

voerd, zie Bronnen (4). 

Kaart Vierambachtspolder na vervening, de recht-

hoeken zijn de zgn. legakkers voor het turf. Kaart 

van Melchior Bolstra. Hoogheemraadschap van 

Rijnland No A-1147

van de kerktoren (Potters-toren), enkele huisjes en 

schuren door het bestuur van de polder Vieram-

bacht tegen taxatie overgenomen en afgebroken. 

Op basis van deze feiten moet de toren met het 

kerkhof dus nog een aantal jaren op een soort 

verhoging (terp met een hoogte van ongeveer 4 

meter boven het nieuw ontstane polder landschap) 

tussen de velden met graan hebben gestaan. Na 

afbraak van de Potters-toren is ook deze verhoging 

afgegraven en is de grond defi nitief geëgaliseerd.

Verkaveling
De uiteindelijke verkaveling van de nieuwe Vieram-

bachtspolder vond in 1746 plaats. De oude Heier 

Wegh met de genoemde schinkel* werd een rechte 

weg tussen Oudshoorn en de Vroonlandse brug in 

Rijnsaterwoude. De Van Woudeslaan, die op oude 

kaarten praktisch haaks op de Woudwetering  
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Historische vondsten
In de akkers, op de vermoedelijke plaats van de 

kerk van Jacobswoude, zijn in de loop van de tijd 

verschillende historische materialen aangetrof-

fen. De bekendste vondst is de rood stenen sar-

cofaag en de grafplaat (te bewonderen naast-, 

respectievelijk in de dorpskerk te Woubrugge). Ook 

de grafsteen in de voet van de stenen kerkbank 

aan de Herenweg is volgens O.C. van Hemessen 

afkomstig van de begraafplaats van het kerkhof 

van Jacobswoude. Maar ook zijn ter plaatse door 

akkerbouwers, tijdens drainagewerkzaamheden in 

het veld naast de Herenweg, op een diepte van 

ongeveer 0.7 meter resten van een stenen muur en 

kloostermoppen (**) gevonden. Verder zijn er bij het 

diepploegen (***) diverse stukken bouwsteen en 

menselijke resten naar boven gebracht. Ook vond 

landbouwer Van Dorp er een muntstuk (Gouden 

Rijder). Naast deze vondsten is er in het kerkarchief 

van de dorpskerk in Woubrugge een document 

gevonden waarin gesproken wordt over het zagen 

van bomen op de begraafplaats bij de kerk van 

Woubrugge en op de begraafplaats bij de kerk van 

Jacobswoude. In het ‘Repertorium op de lenen van 

de hofstede Warmond’ (1316-1799) wordt gespro-

ken over ‘het dorp, kerk en huis van de leenheer’. 

Kortom historische feiten die aangeven dat er op 

de aangegeven locatie van Jacobswoude een 

dorp (het dorp), een kerk met begraafplaats en 

Om de vermoedelijke locatie van het verdwenen 

dorp Jacobswoude te kunnen plaatsen, heb ik op 

de kaart uit Google Earth de route van de oude 

Heier Wegh en de oude Van Woudeslaan met 

een rechte gele lijn aangegeven. De route van de 

huidige Herenweg en de huidige Kruisweg zijn op 

deze kaart in rood weergegeven. Het aldus gevon-

den (gele) kruispunt van de oude Van Woudeslaan 

en de Heier Wegh ligt een 200 meter ten zuiden 

van het nog bestaande Boerenlandpad de zgn. 

Not-weg (die bijna haaks op de Herenweg door de 

velden loopt). Deze 200 meter werd ook door O.C. 

van Hemessen als vermoedelijke locatie van het 

dorp Jacobswoude in zijn boek ‘Eene Wandeling 

door Woubrugge en Hoogmade’ genoemd. 

Kaart Vierambachtspolder Google Earth met de 

oude Heier Wegh (geel) en de nieuwe Herenweg 

(rood), de oude Van Woudeslaan (geel) en de 

nieuwe Kruisweg (rood).

De uiteindelijke verkaveling van 1746 hield in dat 

naast het afbreken van de oude kerktoren, het rui-

men van de begraafplaats en het afbreken van de 

resterende huizen en schuren ook het veen waarop 

deze bebouwing stond (de zgn. ‘terpen’), en het 

veen van de Van Woudeslaan en de Heier Wegh 

nog afgegraven moest worden. Dat gebeurde 

in 1748. Van de fundatie van de kerk zijn later ter 

plaatse zgn. kloostermoppen (**) en oude bouwste-

nen in de akkers gevonden. 
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een huis van de leenheer hebben gestaan (zie ook 

het artikel in de Jacobsladder nr. 1).

Het monument
Het huidige monument aan de Herenweg, 

ter nagedachtenis aan het verdwenen dorp 

Jacobswoude, stond in het verleden meer in 

noordelijke richting (richting Rijnsaterwoude). 

Dit gegeven komt overeen met de locatie van 

Jacobswoude die O.C. van Hemessen in zijn boek 

heeft beschreven. De vergelijking van oude kaar-

ten, met daarop aangegeven de route van de 

oorspronkelijke Heier Wegh, met de route van de 

huidige rechte Herenweg, de ligging van de oude 

Kruisweg (de Van Woudeslaan) en de ligging van 

de huidige Kruisweg, geeft goed aan dat de kerk 

van Jacobswoude bij de oorspronkelijk door O.C. 

van Hemessen gegeven locatie heeft gestaan (dit 

was ook de oorspronkelijke plek van het monument 

aan de Herenweg). 

Of we hiermee ook de locatie van het dorp 

Jacobswoude hebben gevonden, is een vraag die 

we niet met zekerheid kunnen beantwoorden. Aan-

nemelijk is het wel, zeker als we de kerk van Jaeps-

wou vergelijken met de omgeving rond de kerken 

in Rijnsaterwoude en Leimuiden in de periode 

1500-1600. Zowel in Rijnsaterwoude als in Leimuiden 

waren er enige huizen rondom de kerk gebouwd.

Het monument aan de Herenweg, als herinnering 

aan het verdwenen dorp Jacobswoude, is in het 

kader van de renovatie van de Herenweg in 2017 

gerestaureerd. Woensdag 14 maart is het geres-

taureerde monument feestelijk in ere hersteld (zie 

elders in dit blad).

Als u dit monument passeert, denk dan aan het slot 

Ter Woude, de kerk Jaepswou en het verdwenen 

dorp Jacobswoude.<<

Verklarende woordenlijst:
(*) Schinkel: Haakse bocht

(**) Kloostermop: Een kloostermop is een gebak-

ken steen uit de 12e eeuw. De kloostermop werd 

als funderingssteen gebruikt. Een kloostermop uit 

Jacobswoude ligt in het museum O.C. van Hemes-

sen en is destijds gevonden door landbouwer Anton 

Peters (kloostermop-afmetingen: LXBXH = 33 x15 

x6,3 cm). 

 (***) Diepploegen: Het diepploegen is het omploe-

gen van grond tot een diepte van 1.20 meter. 

Hierdoor wordt de bovenste laag teelaarde met 

de onderliggende kleilaag en zandlaag gemengd 

waardoor de kwaliteit van de grond verbetert. 

Bronnen:

1. Artikelen uit diverse Jacobsladders.

2. Boek O.C. van Hemessen Sr. ‘Eene Wandeling door 

Woubrugge en Hoogmade’ 

3. Museum O.C. van Hemessen informatie en archief, 

Jaap Haasbroek

4. Hans v.d. Wereld: Polder Vierambacht ‘De geschiedenis 

van een droogmakerij’(pag. 34) 

5. Landbouwers Gijs van der Lip, Piet Noordam en Arie 

Peters.

6. Hoogheemraadschap van Rijnland, informatie en oude 

kaarten

Open Dag Waterrecreatie
Op zaterdag 16 juni 2018 vindt voor de 29e keer dit 

evenement plaats in Woubrugge. Een ware happe-

ning voor jong en oud met veel activiteiten en de 

traditionele braderie. Ook dit jaar is onze vereniging 

weer met een kraam present met de prachtige 

ansichtkaarten van Jan Stigter en de boeken die 

door onze vereniging zijn uitgegeven. En misschien 

kunnen wij u nog blij maken met interessante voor-

werpen die bij de zolderopruiming van het museum 

tevoorschijn zijn gekomen.
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Vorig jaar is het kruispunt Herenweg-Kruisweg 

opnieuw gereconstrueerd. De laatste keer dat 

Provinciale Waterstaat dit grootschalig deed was 

in 1958. De krant Rijn en Gouwe wijdde er in de 

editie van 25 januari 1958 een uitgebreid artikel 

aan. Hans van der Wereld staat In zijn boek ‘Polder 

Vierambacht’ in het hoofdstuk ‘Een koffietent op het 

kruispunt’ stil bij het café op die plek dat destijds 

voor deze reconstructie moest wijken. Een terugblik. 

Het kruispunt
Na het droogmalen van de Vierambachtspol-

der in1740 werd de polder opnieuw ingericht. De 

Herenweg werd een rechte verbindingsweg tussen 

Rijnsaterwoude en Oudshoorn, en het kruispunt 

Herenweg-Kruisweg werd in zuidelijke richting ver-

plaatst naar de huidige locatie. 

Constructietekening van het kruispunt, Rijn & 

Gouwe 25-01-1958 

De Herenweg (N207) was vóór 1958 een weg met 

slechts twee rijbanen, een voor langzaam verkeer 

(bakfietsen, fietsen en met paard bespannen 

wagens) maar ook voor snelverkeer. Alles reed door 

elkaar op deze toen al belangrijke verkeersader. 

Het gevolg hiervan was dat er op het kruispunt 

Herenweg-Kruisweg veel ongevallen plaatsvonden.

Het uitgangspunt voor de reconstructie in 1958 

was een einde maken aan de gevaarlijke situatie 

ter plaatse, mede omdat de verkeersdrukte op de 

Herenweg, naast lokaal verkeer, zou gaan toene-

men door de openstelling van de nieuwe verbin-

dingsweg Gouwsluis-Boskoop.

Het kruispunt  
Herenweg - Kruisweg
door Pim Laarmans
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drank geschonken). Ook was er een benzinepomp. 

Volgens de verhalen was het vaak een gezellige 

boel in de koffi etent. Met name de sportvissers wis-

ten de plek ’s morgens vroeg goed te vinden. 

Voor de renovatie van het kruispunt moest de kof-

fi etent echter wijken. Na een onteigeningsproce-

dure werd het gebouwtje in 1958 afgebroken. Het 

echtpaar Den Brave is naar Alphen aan den Rijn 

verhuisd.

Jan Stigter heeft nog een bijzondere herinnering 

aan het kruispunt bij Klaas de Brave:

In 1953 was mijn vader ongeneeslijk ziek – hij over-

leed het jaar erop. Ik was 19 jaar en moest met een 

stoffeerder (die ik in Hoofddorp zou ophalen) bij 

oud-Woubruggenaren een bovenverdieping stof-

feren in Huizen.  

Na een dag hard werken bracht ik die stoffeerder 

ook weer thuis. Het was glad, en er hing een vrese-

lijke mist – je zag geen hand voor ogen. Ik reed via 

Leimuiden en Rijnsaterwoude naar huis, en in de 

Vierambachtspolder moest ik zelfs met het raam 

open rijden, tot ik stopte om te kijken waar ik was. 

Stomverbaasd bleek dat bij het monument te zijn. 

Nog even een klein stukje en dan rechtsaf…

Ik zag witte paaltjes, maar draaide te vroeg naar 

rechts, naar de sloot waar een dun laagje ijs op 

lag. Ik kon geen kant meer op en heb een half uur 

zitten roepen: ‘Klaas den Brave, tantje Leuntje (zijn 

vrouw)…..’

Toen Klaas de Brave me (eindelijk) hoorde heeft hij 

Piet Noordam gevraagd te helpen met zijn trekker. 

Zo hebben ze me weer op de weg getrokken. In 

het holst van de nacht kwam ik thuis. Wat een dag!

.

Ongevallen op het kruispunt
Er hebben zich op het oude kruispunt veel onge-

vallen voorgedaan. Al die jaren stond de EHBO-

trommel bij de familie De Brave, maar ook bij de 

overburen, de familie Noordam (EHBO-post) voor 

hulpverlening, klaar. Veel slachtoffers zijn voor 

opvang de koffi etent of de boerderij binnengedra-

gen. Mevrouw Noordam en mevrouw De Brave-van 

Ofwegen hadden een EHBO-diploma. Eerst werd 

de politie (tel. nummer 3344) of dokter Pilon gebeld 

(tel. nummer 3264), daarna werd direct ter plaatse 

De reconstructie van 1958
Deze reconstructie hield de navolgende verbeterin-

gen in:

• Aanleg van een parallelweg voor het langzame 

 verkeer (het verder doortrekken van deze paral- 

 lelweg tussen Rijnsaterwoude en Leimuiden is   

 momenteel een actueel politiek onderwerp).

• Verbreding van de N207 ter plaatse van het 

 kruispunt.

• De afscheiding tussen de rijbanen met 

 peervormige groenstroken.

• Op vier plaatsen bij het kruispunt een halteplaats  

 voor autobussen.

• Vergroting van het kruispunt van 15x13 meter   

 naar 40x50 meter (over het kruis gemeten).

• Verharding met rode klinkers op de in- en afrit.

  Zie de constructietekening (links)uit 1958.

De heer en mevrouw De Brave

De koffi etent van de familie De Brave
Op het kruispunt stond op de hoek Herenweg-Kruis-

weg (richting Ter Aar) een koffi etent van de familie 

De Brave. In eerste instantie (1935) was dit een hou-

ten keetje met afmetingen van slechts 2x4 meter. 

De koffi ekeet was ook nog deels boven de sloot 

gebouwd. Later (1939) werd het houten gebouwtje 

vervangen door een groter stenen gebouw met 

ernaast het woonhuis. De klanten waren veelal 

chauffeurs die een kopje koffi e of een fl esje Cola 

kwamen drinken (er werd geen alcoholhoudende 
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De koffietent met benzinepomp op het kruispunt

Met een mooie optocht uit Woubrugge is het 

monument destijds officieel geopend. In 1916 

werd bij het monument, aan de westzijde van de 

parallelweg, een stenen kerkbank geplaatst. In de 

voet van deze bank is een deel van een grafzerk 

verwerkt, afkomstig van de begraafplaats van het 

verdwenen dorp Jacobswoude. In de rugleuning 

van de bank staat de tekst gegraveerd: ‘Voorheen 

stond hier de Jacobswoudsche kerk, in 1586 ver-

dween dit oud historisch werk’. Monument en bank 

zijn later verplaatst richting kruispunt waar het nog 

steeds staat en recentelijk gerestaureerd is. De bus-

halte ter plaatse is vernoemd naar het verdwenen 

dorp en heet dan ook ‘halte Jacobswoude’.

De reconstructie van 2017
Na de verbeteringen met knipperlichten en later 

met verkeerslichten is het kruispunt in 2017 opnieuw 

aan de sterk toegenomen verkeersdrukte aan-

gepast. De Herenweg heeft 

tussen Alphen aan den Rijn en 

Leimuiden onder andere een 

vrije busbaan gekregen.

De bewoners van het verdwe-

nen dorp Jacobswoude had-

den nooit kunnen bedenken 

dat eeuwen later hun Heier 

Wegh er zo uit zou zien! <<

hulp geboden. Vrijwilligers voor zeven dagen in de 

week, 24 uur per dag!

Het magische paaltje van Gerard Croiset
Na het zoveelste ernstige ongeval op het kruispunt 

in 1976 werd paragnost Gerard Croiset om advies 

gevraagd. Ondanks de doorgevoerde technische 

verbeteringen aan het kruispunt, bleef het aantal 

ongelukken namelijk nog steeds hoog. Gerard 

Croiset voelde ter plaatse ‘sterke spanningsvelden’. 

Hij sprak over “storingszones die de geestelijke ver-

mogens van mensen zouden doen wegzinken.” Op 

een punt ten noordwesten van het kruispunt werd 

een kleurig paaltje met een lengte van ongeveer 

1 meter in de grond gestoken. Via Veilig verkeer 

Nederland kwam ook paragnost Werner Tholen 

naar het kruispunt om advies te geven. De Neder-

landse media hebben destijds aan het paaltje van 

Croiset uitgebreid aandacht besteed. Woubrugge 

stond in het nieuws!

Het paaltje hielp niet en is weggehaald. Waar het 

uiteindelijk is gebleven is niet bekend.

Het monument Jacobswoude
Op initiatief van ’onze’ O.C. van Hemessen werd in 

1913 aan de westzijde van de Herenweg, op de  

De koffietent met benzinepomp op het kruispunt

plek van het verdwenen dorp Jacobswoude, 

een klein monument geplaatst. Het bestond uit een 

gemetselde zuil met daarop een stenen leeuwtje. 

Jan Stigter
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Wie is de aanhouder en wat heeft hij gewonnen…

Jan Stigter is de aanhouder, want hij is degene die 

zich al vele, vele jaren, zelfs al in de jaren 1980, 

bekommerde om de slechte toestand waarin de 

monumenten aan de Herenweg verkeerden en die 

daar nu weer piekfi jn staan te pronken.

Door er samen met het bestuur van de Stichting 

CEJ over te praten. Hebben we geld en zo niet, 

hoe komen we eraan, wie is de eigenaar van de 

monumenten, hoe pakken we het aan. Allemaal 

vragen die in 2015 weer opspeelden bij de voor-

bereiding van de tentoonstelling over de Vieram-

bachtspolder. Een goed moment om de aandacht 

van het publiek te vestigen op deze zo hoognodige 

restauratie. De pers benaderen, brieven naar de 

gemeente (want de monumenten staan in de 

gemeente Kaag en Braassem) en de provincie 

(want die is eigenaar van de N207) met het verzoek 

om een bijdrage in de restauratiekosten. Maar, 

zoals wel een beetje was te verwachten, speelden 

die elkaar het balletje toe over het eigendom. 

Totdat Jan als een echte Sherlock Holmes met het 

overtuigende bewijs kwam: de provincie is de eige-

naar. Dat werd de aftrap naar een gezamenlijke 

inspanning voor herstel van de zuil en het bankje 

voor rekening van de provincie en de gemeente. 

Gunstige bijkomstigheid was de renovatie van de 

N207, want als de boel dan toch al op z’n kop ligt, 

kan dit er nog wel bij.

Op 14 maart 2018 was het dan zover: het eigen-

dom van de monumenten werd offi cieel door de 

provincie overgedragen aan de gemeente. Het 

werd een hele happening, want de gemeente 

vond dat de oudste leerlingen van de basisscholen 

zich bewust moeten zijn van de historie van het 

dorp waarin ze wonen en verzorgde een goede 

lesbrief. En dat niet alleen, ze moesten erbij zijn. 

En net als in 1913 was er sprake van een optocht 

vanuit het dorp naar de Herenweg: toen ging men 

te paard, nu waren er zo’n honderd fi etsers. Met 

recht kun je dan zeggen dat de geschiedenis zich 

herhaalt.

1913: Woubruggenaren feestelijk verkleed in 

optocht naar het nieuwe monument.

Uiteraard met de nodige toespraken én door 

met een druk op de rode knop serpentines af te 

schieten (in plaats van vuurwerk) werd het nieuwe 

tijdperk ingeluid. Leuk voor passanten is dat er een 

informatiebord geplaatst is met uitleg en dat er 

een bankje staat om naast de monumenten te 

genieten van het polderlandschap. Al met al was 

het een mooie happening op een stralende dag, 

vastgelegd met veel foto’s en volop aandacht van 

de pers.

Nieuwsgierig geworden? Ga er even heen en bekijk 

dan ook de vier speciale straattegels die door de 

leerlingen van de basisscholen in Woubrugge over 

de geschiedenis van de bouwwerken zijn ontwor-

pen. <<

De aanhouder wint  door Anneke Zwarst
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sluisjes hersteld. Om dat te bekostigen krijgt het 

Hoogheemraadschap toestemming extra belas-

ting te heffen. Maar wat valt er nog te halen bij 

een berooide bevolking, waarvan de Spanjaarden 

alle bezittingen hebben geroofd en de huizen 

platgebrand? Er moet uitstel van betaling worden 

verleend, en ter compensatie komt er een extra 

heffing van 4 stuivers op elk vat bier. Maar of dat 

voldoende middelen opleverde voor een spoedig 

en grondig herstel van polders en wegen? 

Drie verzoekschriften
Een goed voorbeeld van de trage wederopbouw 

is het uitblijvende herstel van de weg van Leiden 

via Leiderdorp en Hoogmade naar Amsterdam, dat 

is gedocumenteerd in het archief van het Hoog-

heemraadschap van Rijnland. Daar bewaart men 

een drietal verzoekschriften (tussen 1578 en 1580) 

en een bijbehorende landkaart van de landmeter 

van Rijnland, Symon Fransz. van Merwen. Het gaat 

hier om herhaalde smeekbedes aan de “Dycgrave 

en Hoge Heemraiden van Rijnlant” door de schou-

ten, ambachtsbewaarders en ingelanden van de 

dorpen tussen Amsterdam en Leiden. Men verzoekt 

daarin dringend om herstel van het voetpad tussen 

Leiderdorp en Hoogmade, of liever nog het herstel 

van de wagenweg, zodat er een droge weg zou 

komen tussen Leiden en Amsterdam via Rijpwete-

ring langs de Braassemermeer en Haarlemmermeer. 

Men wilde dus spoedig een weer begaanbare ver-

binding over land naar Amsterdam, als alternatief 

voor de lange omwegen over de duinwallen (via 

Haarlem) of langs Alphen aan den Rijn. Hiermee 

zou “tegen cleyne costen, de wech te voet, pae-

rde en met andere beesten of wagen naar den 

Ryndyk mylen korter worden”. Als tweede reden 

voor het herstel stelt men dat de verbinding tussen 

Amsterdam en Leiden over water schepen te veel 

vertraging oplevert door de overwegend zuid- 

In het vorige nummer van de Jacobsladder lazen 

we over de verschroeide-aarde-tactiek van de 

Spaanse troepen na het mislukte beleg van Leiden. 

De stad is onbeschadigd, maar Leiderdorp en Zoe-

terwoude zijn platgebrand en Koudekerk en Alphen 

ontkomen evenmin aan de Spaanse furie. Om 

achtervolging door de Geuzen te voorkomen is ook 

de Lage Rijndijk onbegaanbaar gemaakt en zijn 

alle molens, sluisjes en dammen benoorden de Rijn 

verwoest. In dit tweede deel over het eeuwenlange 

isolement van Hoogmade zal blijken dat het herstel 

van de schade een slepende kwestie wordt. 

De prins belooft herstel
Al op 4 oktober verschijnt Prins Willem van Oranje in 

Leiden. Hij belooft een spoedig herstel van gebou-

wen en wegen, ook in de ommelanden! Op de 

uitvoering van die belofte moet echter heel lang 

worden gewacht. Dat is vooral pijnlijk voor Leider-

dorp, waar de verwoestingen het ergst zijn. Geld is 

er niet en de vraag is of er ook wel voldoende poli-

tieke wil was tot kostbare herstelwerkzaamheden. 

Had dat lange wachten in Leiderdorp misschien te 

maken met Leids ongenoegen over het feit dat de 

Spanjaarden zoveel maanden in Leiderdorp (en de 

vlakbij gelegen schansen richting Hoogmade en 

Oud Ade) bivakkeerden? 

Extra belasting
De inundatie heeft, zoals al werd gevreesd, inder-

daad desastreuze gevolgen voor het platteland 

rondom de stad. De regio ten zuiden van de Oude 

Rijn is in een moeraslandschap herschapen. Het 

land ten noorden van de rivier is de voorgaande 

jaren ook nooit goed drooggemalen, dus overal 

rondom Leiden kampt men met overvloedig water. 

Het gebied kan pas worden drooggemaakt nadat 

de dijken zijn gedicht en de molens, kaden en 

Waar een wil is…. 
was geen weg, deel II

Over het eeuwenlange isolement van Hoogmade door René van Tienhoven
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Tot drie maal toe wordt een verzoekschrift inge-

diend om de door de Spanjaarden verwoeste 

wagenweg tussen Leiderdorp en Hoogmade te 

herstellen.

Op deze bij het verzoek behorende kaart van land-

meter Simon Fransz van Merwen is de gewenste 

nieuwe weg aangedikt ingetekend (archief HHS 

van Rijnland nr. A1587Q5). 

westen (tegen)winden. Het document is niet alleen 

ondertekend door vele schouten en ambachts-

bewaarders, maar ook door Jan van Hout (stads-

secretaris van Leiden) en Jan van Brouckhoven 

(rentmeester van Rijnland). Degenen die mede 

ondertekenden en niet konden schrijven zetten 

hun eigen paraaf/beeldmerk, die door de schrijver 

met hun naam is aangevuld. 

Vandaar de vreemde fi guur-

tjes en de kruisjes tussen de 

overige namen. 

Het bleef bij een kaart
De bij de verzoekschriften 

behorende landmeterkaart 

toont alleen de meest opval-

lende markeringspunten in 

het landschap. Zo tekende 

men kaarten in die tijd. Op 

deze kaart staat de huidige 

Hoofdstraat van Leider-

dorp genoemd als “den 

Heerwech ande lage Sijde”. 

De Hoogmadeseweg heette 

de Omme Dijck of 

(H)Ofwech. Richting de 

Dwarswetering liep de Mun-

nickensingel, waarlangs de 

nieuwe weg is getekend. 

Over de kade van het pro-

vielant van Jan van Rijswijk 

(land waarvan de opbrengst 

ten goede kwam aan de 

munnicken van het nabije 

klooster Engelendael), de 

huidige Van Klaverweijde-

weg, de Boskade en de 

kade van de Heer van Poel-

geest kwam men bij de kerk van Hoogmade. Op 

de plaats waar men toen de weg wilde herstellen, 

liggen nu de verbrede A4 en de Hoge Snelheidslijn, 

die de reistijd naar Amsterdam aanzienlijk verkor-

ten. Een streven dat dus al dateert uit de zestiende 

eeuw!

Geen recht van overpad
Er zijn meerdere oorzaken aan te wijzen waarom 

we bijna driehonderd jaar op de aanleg van de 

weg hebben moeten wachten. Eén ervan zien 

we steeds terug. De onwil om recht van overpad 

te geven. Naar aanleiding van klachten van de 

burgemeester van Hoogmade over de slechte 

toestand van het landpad schrijft de burgemees-
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 Vertaling van het verzoekschrift op pag. 13, door 

Robert Dijk

Aan mijne heren dykgraven en hoogheemraden van 
Rynlandt,
In aller ootmoed verschenen de schouten, ambochtsbe-
waerders en innegelanden van de dorpen gelegen tus-
schen Leyden ende Amsterdam langs de zuidkant van 
het (Leidse/Haarlemmer) meer, met name Hoechmade, 
Alckemade, Esselyckerwoude (Woubrugge), Reynsater-
woude, Lemuyen, Calslagen, Vriesecoop, Aelsmeer en 
andere. 

Deze verzoekers zijn in grote mate betrokken en ont-
riefd (wegens het niet honoreren van eerdere verzoe-
ken), daar men nog steeds niet van het westeinde van 
Hoechmade tot in het ambacht van Leyderdorp te voet, 
te paerde, noch te wagen kan komen. 
Volgens de verzoekers is het van groot belang dat een 
ieder naar de Ryndyk en de stad Leyden kan komen, 
terwijl er nu geen mogelijkheid is om met paarden of 
andere beesten naar de Ryndyk en Leiden te komen, 
anders dan van boven de Brasemmermeer langs en de 
Gemeneweg via Heymansbrugge bij Alphen aan den 
Ryn.
Indien de weg tussen Hoechmade ende Leyderdorp 
aangelegd zou worden, zal de voortgang met een boot 
over de oude wetering langs de lange weg en vervolgens 
via Rypweteringe en zo door Hoechmade naar Leyder-
dorp meer dan een uur korter zijn dan nu. 
De spoedige berichtgeving van de Schans (boven in 
de Kaag) met de stad Leiden zou altijd gewaarborgd 
moeten zijn, daar zij nu niet anders dan met schuiten 
kan plaatsvinden, die door onweer en tegenwind in hoge 
mate vertraagd kunnen worden. 
Het is nu zo dat de weg tussen Hoechmade en Ley-
derdorp tegen geringe kosten en moeite aangelegd zou 
kunnen worden, indien de gerespecteerde en geliefde 
autoriteiten hiertoe zouden beslissen. Immers van het 
Westeinde van Hoechmade ligt aan de geplande route 
tot Leyderdorp een lang stuk grond van de geestelijk-
heid uit Leiden, welke rechtstreeks bij Leyderdorp 
uitkomt. De route loopt vervolgens langs 3 stukken 
land van de Monniken en bij de Dwarswetering is bij 
de (toen al bestaande) Munnickenmolen een oversteek 
te realiseren door middel van boegschoten en dammen. 

ter van Leiderdorp op 27 september 1847 in een 

reactie aan de Gouverneur van Zuid-Holland dat er 

geen recht van overpad is, maar oogluikend pas-

sage wordt toegestaan over dammen, vlonders en 

draaiplanken. De burgemeester geeft het advies 

om maar over de Ruige Kade te gaan! Was er toen 

een rijdende rechter geweest…. dan had die het 

ook niet kunnen oplossen. Want er bestond nog 

geen onteigeningswet. En daarom bleef alles zoals 

het was. Pas in 1863 komt er een kronkelig land-

weggetje naar Leiderdorp, waar je ook nog eens 

twee keer tol moest betalen. Toen de bisschop van 

Haarlem eens op dienstreis naar Hoogmade moest, 

wist zijn koetsier in Leiderdorp het kleine weggetje 

niet eens te vinden! (na deze gebeurtenis zou men 

in Leiderdorp een bordje ‘Richting Hoogmade’ 

hebben geplaatst). Er rustte kennelijk geen zegen 

op de eindelijk tot stand gekomen verbinding met 

de buitenwereld.

Eindelijk met de bus
De weg naar Woubrugge laat nog langer op zich 

wachten. Op aandringen van dorpsdokter Ger-

brand Swart en dankzij het samenvoegen van 

de gemeentes Hoogmade en Woubrugge wordt 

in 1872 een onverharde weg door de net uitge-

veende Oudendijkse polder aangelegd naar Ofwe-

gen en later doorgetrokken naar Hoogmade. Na 

de Eerste Wereldoorlog wordt de weg verhard en in 

1922 komt een busverbinding van Woubrugge via 

Hoogmade naar Leiden tot stand. Eindelijk is Leiden 

vlot bereikbaar!

Natte rokken

Het drassige pad van Hoogmade door de weilan-

den naar Leiderdorp was bepaald niet vrouwvrien-

delijk. De route met zijn smalle draaiplankjes over 

de sloten (zonder leuning), gammele dammetjes en 

hekken zonder opstapjes was met lange rokken niet 

te lopen. Bovendien konden de dames in het natte 

gras onmogelijk hun kleding droog houden. Tal 

van Hoogmadese vrouwen kwamen daardoor hun 

leven lang nooit in Leiden. Pas toen het voetpad in 

1847 verbeterd werd met opstapjes bij de hekken 

en leuningen langs de draaiplanken, kwam in deze 

situatie enige verbetering. 
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Door deze openbare doorgaande route zou voor ieder-
een groot tijdsvoordeel ontstaan, zonder dat er iemand 
gekwetst of benadeeld zou worden. Derhalve verzoeken 
zij vervolgens graag de heren (doorgestreepte tekst: ten 
koste van de verzoekers) een college opdracht te geven 
tot aanleg van de weg en spoedig met de inspectie en 
voorbereidingen te starten. 

Gezien het grote voordeel voor iedereen, zelfs bevonden 
al was het alleen maar in het voordeel van de opdracht-
gevers, behoren de keuren en ordonnanties opgetekend 
te worden, dit doende etc.
Ondertekening (alle handtekeningen zijn gezet in 

het jaar 1578) <<

Geraadpleegde 
bronnen: 
-‘Rond de schans van 

Valdez te Leiderdorp tij-

dens het beleg van Lei-

den 1573-1574’,Arjaan 

Wit, Marleen Riool, 

René van Doorn

- Archief Hoog-

heemraadschap van 

Rijnland

Derde verzoekschrift 

uit 1578 van de dorpen 

ten noorden van Lei-

den tot herstel van de 

weg tussen Leiderdorp 

en Hoogmade, gericht 

aan de dijkgraven en 

hoogheemraden van 

Rijnland (archief Hoog-

heemraadschap van 

Rijnland nr. 4773)
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Een aantal huizen en winkels aan de Kerkstraat 38 

t/m 48. In het midden de slagerswinkel op nr.40. 

Het pand staat er nog, het wordt anno nu (2018) 

verbouwd tot woonhuis. Links daarvan de vroegere 

kruidenierswinkel van Lena Disseldorp, rechts enkele 

kleine huisjes. Onder meer bewoond door Anna 

van der Pouw Kraan, de familie Siem van der Ing, 

Jan Straathof en helemaal rechts de familie Willem 

Kraan. 

Zowaar kom ik in die geschiedenis nog een voor-

ouder tegen. Cornelis Andrieszn Witteman (1782-

1833) was winkelier in Hoogmade. Hij verkocht op 

24 maart 1831 huis en schuur, wijk B.222, gewijzigd 

in B. 237 en V 294 en later Kerkstraat 38 en 40, aan 

Klaas Disseldorp voor de som van 600 gulden. Klaas 

Disseldorp was schoenmaker. 

Achtereenvolgens waren de volgende families in 

het pand actief als (nood)slager:

• Johannes Disseldorp (1838-1905): schoenmaker 

en noodslachter;

• Leo Disseldorp, ‘vleeschhouwer en spekslager’: in 

ieder geval van 1923 t/m 1933;

• Van der Poel: kocht slagerij en slachthuis in/om 

1939. Dhr. Zwartjes uit Leiden huurde voor onbe-

In de serie over verdwenen winkels in Hoogmade 

deze keer de geschiedenis van de slagerij van Aad 

van den Berg en Jopie van den Berg-Zuidhoek. 

Frans Witteman dook in de historie, interviewde 

allerlei betrokkenen, verzamelde prachtige foto’s 

en schreef er een interessant verhaal over. Helaas 

– en dat menen we oprecht – was het stuk veel te 

lang voor de twee pagina’s die deze rubriek in ons 

blad heeft. We hebben moeten besluiten het artikel 

in te korten – u leest het hieronder. Het hele verhaal 

is terug te vinden op onze website www.hemessen.

nl, inclusief alle foto’s. Een aanrader!

Op 1 februari 1960 namen Aad en Jopie de winkel 

over van Arie Vreeburg. Na 33 jaar werd op 1 mei 

1993 de deur van de winkel aan Kerkstraat 40 defi-

nitief gesloten. Hiermee kwam een einde aan een 

jarenlange slagerij-geschiedenis in Hoogmade. Aad 

en Jopie bleven er wonen en betrokken de winkel 

bij de woning. 

De geschiedenis van Kerkstraat 40
Door naspeuringen van Ben Disseldorp weten we 

meer over de geschiedenis van dit pand en door wie 

en voor wat het pand in de loop der jaren is benut.  

Over slagers, slachten en zelf-
gemaakte worsten
de winkel van Aad en Jopie van den Berg
door Frans Witteman



 van Hemessen

15

 jaargang 38 2

paalde tijd het slachthuis, maar woonde er niet. 

Rond 1940 woonde de familie Koos Volwater in het 

voorhuis.

• Arie Vreeburg: van omstreeks 1947 t/m 1959;

• Aad en Jopie van den Berg: 1960-1993.

In 1949 liet Vreeburg slachtplaats en winkel verbou-

wen. In 1955 werd het dak verhoogd en wer-

den boven aan de zijde van de Kerkstraat twee 

slaapkamers getimmerd. Dat was nodig om het 

groeiende gezin van Arie Vreeburg en Stien Vree-

burg-Mens te huisvesten. Er werden zeven kinderen 

geboren: Jan, Ria, Kees, Wim, Els, Aad en John. Arie 

Vreeburg (1912-1962) werd fataal ziek en de familie 

Vreeburg moest de slagerij verkopen. 

Van kop tot staart
Het slagersvak was vroeger een zwaar en mooi 

beroep. Levende dieren – koeien, kalveren, varkens, 

schapen, enzovoort – werden door de slager zelf 

gekocht, bij boeren of op de wekelijkse veemarkt in 

Leiden. Hij moest verstand van en oog hebben voor 

de kwaliteit van het te kiezen vee. 

Arie slachtte ook zelf, op de maandagochtend. Ver-

volgens werd zoveel mogelijk van het geslachte dier 

klaar gemaakt voor de verkoop: van kop tot staart, 

alles werd benut! 

Vlees was zo duur en waardevol dat alle organen 

en delen van het geslachte vee werden verwerkt 

tot verkoopbare producten. Arie kon dat als geen 

ander: zijn grote liefhebberij was het maken van 

Arie (in het midden) met zijn vader (links) en zeven 

broers in de slagerij in hun geboorteplaats Noord-

wijk. 

allerlei worstsoorten en vlees-

waren. Liefhebbers uit de wijde 

omtrek kwamen op zijn zelfge-

maakte rook- en leverworsten 

af. 

In het fotoboek van Ina van 

der Ploeg, die 19 jaar bij de 

familie Van den Berg werkte 

in de winkel, de slagerij en de 

huishouding, en dat ik mocht 

inzien, waarvoor nog dank!) 

beschrijft zij prachtig hoe het 

er in de slagerij aan toe ging: 

“Op maandag slachten en 

achtervoet uitbenen; op 

dinsdag worst maken, op rookstokken hangen en 

pizza’s maken; op woensdag varkensvlees uitbenen, 

gehakt draaien en poulet snijden; op donderdag 

vers vlees inkopen en nog even de rookkast aan 

voor de hammen, het pekelvlees en de kinnebak-

ken; op vrijdag nog wat hammen in de koker en dan 

in het fornuis. En op vrijdag en zaterdag: vleeswaren 

snijden, bestellingen bezorgen met de transportfi ets 

en alle handjes druk in de winkel. En iedere dag 

het hakblok schrappen en alles schoon maken met 

warm water!”

Eigen zaak en gezin
Een eigen zaak in combinatie met een gezin is hard 

en veel uren werken. Aad en Jopie kregen vier
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De jeugdige Aad van de Berg met zijn slagers-

knecht Ton Witteman tussen een door hen 

geslachte koe omstreeks 1962.

Laatste dag 1 mei 1993: v.l.n.r.: Jopie van den Berg, 

Aad van den Berg, Ina van der Ploeg, Leslie van 

der Fits en slagersknecht Jan Brouwer.

kinderen: Karina, Jim, Jolanda en Pieter. Als kind 

hielpen ze regelmatig mee, maar alle vier kozen ze 

voor andere bezigheden. De slagersfamilietraditie 

werd niet voortgezet. 

Na het sluiten van de winkel bleef Aad nog een 

paar dagen in de week elders werken als slager. 

Jopie genoot van haar kinderen, kleinkinderen, 

tuinieren en handwerken; zij overleed in 2007. 

Aad vond ook in die jaren zijn ontspanning op de 

fi ets. Hij reed in zijn uppie duizenden kilometers per 

jaar door de polders. In 2010 verkocht hij woning 

en winkel en verhuisde hij naar een appartement in 

De Kom. Hij overleed in 2015. Vele Hoogmadenaren 

denken met grote waardering terug aan de bijzon-

dere bijdrage van de slagersfamilie Aad en Jopie 

van den Berg in Hoogmade. <<
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Nieuws uit het museum
door Anneke Zwarst

Hoewel de vaste klusploeg niet groot is en niemand 

een - vrijwillig - contract heeft voor een fulltime 

werkweek, komt er schot in de herinrichting van het 

museum. 

Pim Laarmans, als trekker van de verbouwingsklus, 

is met Bert Rijnsburger aan het timmeren geweest 

om een vitrine in te korten, zodat er nu langs drie 

wanden vitrinekasten zijn. 

Pim regelde samen met Jan Terhorst dat de losse 

verlengsnoeren vervangen werden door gedegen 

elektrisch leidingwerk met voldoende stopcontac-

ten. De lichtrail is van de wand naar het plafond 

verplaatst voor een optimale belichting van wat 

straks weer aan de wand hangt. En Jan heeft ook 

alle bestaande Tl-verlichting omgebouwd, zodat 

alles nu voorzien is van zuinige Ledlampen.

Geweldig was de inzet bij het schilderwerk van 

de plafonds, muren en het houtwerk. Heel veel 

dank bij deze klus aan G.W. de Wilde Schilder en 

Jachtschilderwerken Dirk Kinkel voor het geven van 

advies, het verstrekken van verf en verfmaterialen 

en daadwerkelijk schuur- en schilderwerk. En niet 

te vergeten Wim Terhorst, die heel veel uurtjes, 

waarvan heel wat in zijn eentje, aan de verfkwast 

heeft gehangen. En eigenlijk is hij timmerman, maar 

het schilderen is hem met de paplepel ingegoten. 

Versterking van de verfploeg kwam van Pim, Jaap 

Haasbroek, Ed Molenaar, Erwin Kellerman en Joost 

Kinkel. Op zo’n manier is klussen een leuke vrijetijds-

besteding.

Betty Kemper en Anneke Zwarst hebben, met hulp 

van Thea Kok en Alphons Ouwerkerk, heel veel 

ingepakt en vooral ook vastgelegd waar wat te vin-

den is, want uiteindelijk moeten veel stukken straks 

weer een plekje krijgen. En wat zo leuk is, je ontdekt 

op die manier allerlei voorwerpen waarvan vooral 

Jaap weet wat het is, waar het vandaan komt en 

waarom het in het museum terecht gekomen is. En 

uiteraard komen er ook dingen tevoorschijn waar-

van je denkt: wat heeft dit met de geschiedenis 

van onze dorpen te maken. Peter de Lange blijkt 

een goede verhuizer te zijn, want die is heel wat 

keertjes de zoldertrap met volle dozen op geklom-

men omdat er beneden geen plek voor was. 

En nu is het tijd om de geschiedenis van Wou-

brugge en Hoogmade te vertellen met kaarten, 

schilderijen, foto’s en voorwerpen. Voorwaar geen 

gemakkelijke klus voor het trio Jaap, Alphons en 

Betty, want eigenlijk is er zoveel materiaal dat het 

moeilijk kiezen is. Mede dankzij De Salamander 

uit Alphen aan den Rijn hebben we toch kunnen 

kiezen voor een mooi ophangsysteem in plaats van 

spijkers in de muur.

Is uw nieuwsgierigheid gewekt door dit verhaal, 

breng dan op 16 juni, de dag van de Open Dag 

Waterrecreatie, een bezoek. Vanaf die datum is het 

museum ook weer elke zondagmiddag van 14.00 

tot 16.00 uur geopend. De toegang is gratis, maar 

een vrijwillige bijdrage is heel welkom om na alle 

uitgaven van de verbouwing de bodem van de 

schatkist weer langzaamaan te bedekken.

Tot ziens in het museum! <<
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ten actief en passief kiesrecht. Actief kiesrecht: het 

recht om een stem uit te brengen. Passief kiesrecht: 

het recht om verkozen te worden. Beide rechten 

bestaan nu (bijna) 100 jaar. Het algemeen kiesrecht 

voor mannen werd in 1917 ingevoerd. Vrouwen ver-

wierven toen het passief kiesrecht. Een vrouw kon 

wel gekozen worden, maar mocht zelf niet stem-

men. Dat actieve stemrecht voor vrouwen werd in 

1919 ingevoerd. 

En nu is de vraag: hoe ging dat met het actieve en 

passieve kiesrecht in Hoogmade en Woubrugge 

tussen 1986 en 2018.

19 maart 1986: verkiezing van de raad van de 

gemeente Woubrugge

Enig lokaal nieuws uit de weken voor deze verkiezingen:  

• In de politiek speelde al de discussie over een gemeen-

telijke herindeling. Het dorp Hoogmade voegen bij de 

gemeente Leiderdorp was een optie. Alle partijen waren 

het over één kwestie eens: geen gemeentelijke herinde-

ling;

• Alle raadsleden waren verheugd dat gedeputeerde 

Ted Jansen koos voor een fietstunnel onder de omleidings-

weg naar de Groenwegh in Hoogmade;

Op woensdag 19 maart 1986 werden de verkiezin-

gen gehouden. De gemeente Woubrugge bestond 

uit twee dorpen: Hoogmade en Woubrugge, en 

natuurlijk het tussenliggende buurtschap Ofwe-

gen. Het aantal inwoners in de gemeente was 

omstreeks 5.000. Er waren in de hele gemeente in 

totaal 3.482 kiesgerechtigden. De gemeenteraad 

telde elf zetels. De voorzitter van de gemeenteraad 

was burgemeester Dirk Brouwer de Koning. Hij vond 

zes partijen voor Woubrugge eigenlijk wel veel: 

“De commissievergaderingen worden er bijna tot 

Vorig jaar verscheen bij gelegenheid van de 

Tweede Kamerverkiezing in de Jacobsladder (2017, 

nr.2) een artikel over de uitkomsten van deze verkie-

zing in de dorpen Hoogmade en Woubrugge in de 

jaren van 1967, 1994 en 2017. In dit artikel aandacht 

voor gemeenteraadsverkiezingen: toen en nu. 

Op 21 maart 2018 werden de gemeenteraadsver-

kiezingen gehouden. Hoe de uitkomsten in Kaag 

en Braassem worden vertaald naar een samenwer-

king tussen partijen is nog niet bekend. Wel zijn de 

uitslagen bekend. Die worden in dit artikel in het 

kort beschreven. Met speciale aandacht voor de 

stemkeuzes van de inwoners van Hoogmade en 

Woubrugge. En om deze uitslag in een historisch 

perspectief te plaatsen wordt ook teruggeblikt op 

de uitkomsten van de gemeenteraadsverkiezing 

van 1986 in de voormalige gemeente Woubrugge. 

De laatste verkiezing in de zelfstandige gemeente 

Woubrugge. En vervolgens kijken we naar de 

gemeenteraadsverkiezing van 1998 in de voor-

malige gemeente Jacobswoude. In 1998 was ook 

de laatste verkiezing voor de samenstelling van 

de gemeenteraad van Jacobswoude; de laatste 

reguliere verkiezing in Jacobswoude was in 2006, 

met nog een extra verkiezing in 2008 voor Kaag & 

Braassem. In de beschrijving van de uitkomsten ver-

gelijken we de uitkomsten voor de hele gemeente 

steeds met de keuzes van de inwoners van Hoog-

made en Woubrugge.

Actief en passief stemrecht
Nederland is een parlementaire democratie met 

vrije verkiezingen. Een kostbare verworvenheid 

waar veel mensen elders in de wereld met hoop en 

verlangen naar uitzien. Die democratie functioneert 

ook op het niveau van gemeenten. In beginsel 

hebben alle inwoners van Nederlandse gemeen-

Gemeenteraadsverkiezingen 
in Hoogmade en Woubrugge: 
toen en nu
door Frans Witteman
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raadsvergaderingen door en het komt de besluit-

vorming niet ten goede. We hebben hier een raad 

van elf en ik word geacht Prins Carnaval te spelen”, 

schertst de heer Brouwer de Koning.   

  

Er waren op de zes lijsten in totaal 64 personen 

die gekozen konden worden: 54 mannen en 10 

vrouwen. De inwoners konden in Hoogmade hun 

stem uitbrengen in het stembureau in het Wit-Gele 

Kruisgebouw. In Woubrugge werd gestemd in De 

Wijk en in Immanuel.

De uitslag: de gemiddelde opkomst op 19 maart 

1986 was landelijk 72.7%. Van de 3.482 stemgerech-

tigden in de gemeente Woubrugge bracht 82.2% 

een stem uit (= 2.850 geldige stemmen). 

Uitslag verkiezing van de gemeenteraad van Woubrugge 

op 19 maart 1986

CDA was de grote winnaar en haalde met name 

een hoge score in Hoogmade. Gemeentebelang 

behaalde in Woubrugge meer stemmen dan in 

Hoogmade: absoluut en relatief. VVD scoorde in 

Woubrugge beter. De PvdA was in beide dorpen 

goed voor ruim 10% van de stemmen. De Protes-

tantse Groepering behaalde een zetel. Bewoners 

Belangen Groepering verdween uit de gemeen-

teraad. Hun hoofddoel - een omleidingsweg voor 

Hoogmade – was al bereikt.

Er werd een college gevormd van CDA en 

Gemeentebelang. Theo van Wieringen en Jaap 

Haasbroek werden opnieuw wethouder. Uiteindelijk 

kwamen er tien mannen in de raad en een vrouw: 

Mieke Swarte-Bartels. 

1990: gemeentelijke herindeling 

In de zomer van 1990 viel de defi nitieve beslissing over de 

voorgenomen gemeentelijke herindeling. Het plan van de 

regering was om de zelfstandige gemeenten Woubrugge, 

Rijnsaterwoude en Leimuiden samen te voegen tot een 

nieuwe gemeente Jacobswoude. Op 3 juli 1990 was het 

laatste woord aan de Eerste Kamer. De Tweede Kamer 

had eerder al ingestemd met de samenvoeging. Er was 

lang en uitvoerig tegen dit regeringsplan actie gevoerd. 

In het bijzonder door de werkgroep Gemeentelijke Herin-

deling Woubrugge onder voorzitterschap van Peter van 

Hoesel. De laatste hoop tot behoud van een zelfstandige 

gemeente bleek ijdel. In het Jaaroverzicht Woubrugge 

en Hoogmade stond hierover: “De senatoren in de Eerste 

Kamer handelen de Herindeling af. De slotronde op 3 juli 

is voor Woubrugge fataal. Zo lang en hard campagne 

gevoerd voor het zelfstandig blijven om op de valreep 

toch te struikelen met 38 stemmen voor herindeling en 32 

stemmen tegen.”  

Jacobswoude ontstond uit de samenvoeging van de 

gemeenten Leimuiden, Rijnsaterwoude en Woubrugge. 

De naam van de gemeente verwees naar het verdwenen 

dorp Jacobswoude. 

28 november 1990: Gemeenteraadverkiezing

De nieuwe gemeente Jacobswoude zou per 1 janu-

ari 1991 van start gaan. Om die reden werden op 28 

november 1990 gemeenteraadsverkiezingen gehouden. 

Er deden zes partijen mee. In het genoemde jaaroverzicht 

stond hierover vermeld: “De verkiezingen van 28 novem-

ber voor Jacobswoude kennen een opkomst van 66%. De 

kiesdeler is 353. Grote winnaar is het CDA, die met acht 

zetels in de nieuwe raad komt.”

De verdeling van de 15 zetels in de nieuwe 

gemeenteraad was: CDA 8, VVD 2, Gemeente-

belang/PvdA met 2, Politiek ‘90 met 2 en D66 met 

Partij en lijsttrekkers Gemeente % Gemeente zetels Hoogmade % Woubrugge %

CDA - Theo van Wieringen  41.4  5  55.6  33.7

VVD - Hans van Woerden  16.1  2  12.5  18.1

Gemeentebelang – Jaap Haasbroek  19.1  2  6.4  25.9

PvdA – Guus Hendriks  10.8  1  11.1  10.6

Bewoners Belangen Groepering – Al de Jongh  4.2  -  9.9  1.2

Protestantse Groepering – Henk Brunt  8.4  1  4.5  10.5

100 11 100  100
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Uitslag verkiezing van de gemeenteraad van Jacobs-

woude op 4 maart 1998

Het verliezende CDA bleef met zes zetels de groot-

ste partij. SGP-er Martien van der Zwam veroverde 

met 218 voorkeurstemmen een zetel als gast binnen 

de CDA-fractie. Er was winst voor Gemeentebe-

lang, VVD en D66. De zetelverdeling tussen de 

partijen bleef gelijk. “Er is niets veranderd, daar zijn 

we nou de hele dag voor van huis geweest”, zei 

burgemeester Van Beek toen hij de einduitslag van 

de verkiezingen woensdagavond bekend maakte.” 

Het leek er eerst op dat het CDA en Gemeen-

tebelang weer samen een college zouden vor-

men. Maar Gemeentebelang streefde naar meer 

openheid en drong aan op een college van CDA, 

Gemeentebelang en VVD. Dat 3-partijen-college 

kwam er met de wethouders Mieke Dambrink, Jaap 

Haasbroek en Chris Vink. Uiteindelijk kwamen er elf 

mannen en vier vrouwen in de raad.

2009: gemeentelijke herindeling 

In de loop van 2008 werd definitief besloten tot een 

gemeentelijke herindeling waarbij de gemeenten Alk-

emade en Jacobswoude werden samengevoegd tot 

Kaag en Braassem. Hiermee ontstond een gemeente met 

ruim 25.000 inwoners uit elf dorpen. Het gemeentehuis 

kwam in Roelofarendsveen. Bij de start van de gemeente 

trad Bas Eenhoorn aan als waarnemend burgemeester.

19 november 2008: Gemeenteraadverkiezing
De gemeente Kaag en Braassem ging op 1 januari 

2009 van start. Om die reden werden op 19 novem-

ber 2008 verkiezingen gehouden. De verdeling 

van de 21 zetels in de nieuwe gemeenteraad was: 

Samen voor Kaag en Braassem 7, CDA 7, VVD 4 

en PvdA 3. Slechts 8.520 kiesgerechtigden (43.7%) 

brachten hun stem uit. Ruim 11.000 inwoners stem-

den niet!

1 zetel. Er werden 5.296 stemmen uitgebracht: 

opkomst 65,5%. De SGP behaalde 181 stemmen, 

maar geen zetel.

Deze advertentie verscheen in het Witte Weekblad 

van 25 februari 1998

4 maart 1998: verkiezing van de raad van de 
gemeente Jacobswoude
Woensdag 4 maart 1998 was de verkiezingsdag. 

Het waren de derde gemeenteraadsverkiezin-

gen sinds het ontstaan van deze gemeente per 

1.1.1991. 

Er deden vier partijen mee en er kon gestemd 

worden op een van de 55 kandidaten: 39 mannen 

en 16 vrouwen stonden op de kandidatenlijsten. 

Er werden 8.216 kiesgerechtigden opgeroepen 

om hun stem uit te brengen. Er waren 15 gemeen-

teraadzetels te verkiezen, met inbegrip van de 

wethouders. Willem van Beek was de burgemees-

ter van Jacobswoude. In de gemeente waren in 

totaal zes stemdistricten. De inwoners in Hoogmade 

brachten hun stem uit in De Stal. In Woubrugge 

werd gestemd in twee stemlokalen.

De uitslag: de gemiddelde opkomst op 4 maart 

1998 was landelijk 59.5%. Voor de gemeente 

Jacobswoude als geheel bedroeg de opkomst 

69.1%, bijna 10% hoger dan het landelijk gemid-

delde.
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De leden van de gemeenteraad van 

Jacobswoude, het College van B & W en de 

gemeentesecretaris in april 1998: staand v.l.n.r.: Jan 

van Dam, Martien van der Zwam, Job Grovenstein, 

Marijke Keune-Beverwijk, Chris Vink (wethouder), 

Willem van Beek (burgemeester), Ton Meester 

(gemeentesecretaris), Cees de Lange, Riet Spaar-

garen en Jaap Haasbroek (wethouder). Zittend 

v.l.n.r.: Frans Witteman, Ton Kroes, Peter van Hoesel, 

Ria Selderbeek, Mieke Dambrink (wethouder), Theo 

van Wieringen en Gerard Bartels.

Enig lokaal nieuws uit de weken voor deze verkiezingen: 

• Leden van de IJsclub Hoogmade, kinderen van basis-

school Ter Does en andere fans van Hoogmadenaar Kai 

Verbij keken in februari op een groot scherm in De Schuur 

naar zijn schaatsprestaties tijdens de Olympische Spelen: 

helaas won Kai geen medaille;

• De gemeenteraad besloot het Landje van Van 

Egmond tegen de wil van de Dorpsraad Woubrugge te 

bebouwen;

• In Hoogmade werd hard gewerkt aan de bouw van 

een nieuwe basisschool.

21 maart 2018: verkiezing van de raad van de 
gemeente Kaag en Braassem
Op 21 maart 2018 werd een nieuwe samenstelling 

van de gemeenteraad van Kaag en Braassem 

verkozen. Het waren de derde gemeenteraads-

verkiezingen sinds het ontstaan per 1.1.2009. In de 

gemeente wonen ruim 26.500 inwoners. Van deze 

inwoners waren er 21.258 kiesgerechtigd. Het aan-

Partij en lijsttrekkers Gemeente % Gemeente zetels Hoogmade % Woubrugge %

CDA – Cees de Lange  37.0  6  41.1  33.7

Gemeentebelang – Jaap Haasbroek  30.0  4  36.6  37.0

VVD – Marijke Keune-Beverwijk  25.5  4  17.0  21.3

D66 – Peter van Hoesel  7.5  1  5.3  8.0

100 15 100  100
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tal gemeenteraadzetels bedroeg 21. Marina van 

der Velde-Menting is sinds maart 2010 burgemees-

ter.

Traditiegetrouw was het stembureau in Hoogmade 

gepland in Drieluik van de Stichting Cultureel Cen-

trum Hoogmade. Foutje, Drieluik werd benut door 

een kleutergroep. Er werd uitgeweken naar De Stal. 

De kiezers in Woubrugge stemden in Die Twee of 

Immanuel. Op de lijsten van de 5 deelnemende 

partijen stonden in totaal 104 kandidaten: 30 vrou-

wen en 74 mannen. Er waren 3 vrouwelijke en 2 

mannelijke lijsttrekkers.

De uitslag: de gemiddelde opkomst op 21 maart 

2018 bedroeg landelijk 55%. De opkomst in Hoog-

made bedroeg 60.3 %. In Woubrugge kwam 57.3% 

van de kiesgerechtigden naar de stembus. Voor de 

gemeente Kaag en Braassem als geheel kwam het 

opkomstpercentage ook uit op 57.3 %.

Uitslag verkiezing van de gemeenteraad van 
Kaag en Braassem op 21 maart 2018

PRO was in Hoogmade de grote winnaar. Met als 

goede tweede het CDA. In Woubrugge scoorde 

SvKB met 30% het beste, gevolgd door het CDA. <<

Partij en lijsttrekkers Gemeente % Gemeente zetels Hoogmade % Woubrugge %

 41.4  5  55.6  33.7

PRO Kaag en Braassem – Ruud van der Star  26.9  6  35.5  16.0

Samen voor Kaag & Braassem – Petra v.d. 

Wereld - Verkerk

 26.4  6  17.8  30.0

CDA - Karin van der Kaaden – van Klink  19.8  4  30.4  26.0

Democraten 66 (D66) – Nick van Egmond  15.0  3  9.0  15.7

VVD – Yvonne Peters - Adrian  11.9  2  7.3  12.3

100 21 100 100

 Otto Cornelis 
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ANTON GEESINK 
ONDERWIJST 
WOUBRUGSE 
JUDOKA’S

Rietje Meijer vond in haar archief 

van dertig jaar geleden onderstaand 

artikel over judoleraar Yos Lotens, die 

talloze kinderen uit Hoogmade en 

Woubrugge de kunst van het judoën

Woubrugge - veertig judo-enthousiastelingen van 

Kwiek en Lenig (Woubrugge) en Yoshi (Hazers-

woude) waren onder leiding van hun leraar Yos 

Lotens in het eerste weekend van juni 1988 te gast 

in Ponypark Slagharen.

Anton Geesink onderwees daar aan verschillende 

groepen de door hem ontwikkelde leermethode 

waarmee hij onlangs werd gepromoveerd tot 

negende dan, rode band.

Hij is hierdoor Europa’s hoogst gegradueerde 

judoka en een der meest vooraanstaande judole-

raren ter wereld.

De methode ‘Geesink’ is een dynamische leer-

methode, die rekening houdt met de individuele 

mogelijkheden van de judoka: ‘Niet ieder lichaam 

kan immers eenzelfde techniek optimaal uit-

voeren’. De veiligheid wordt tot in de perfectie 

nagestreefd en de judoka krijgt van meet af aan 

een duidelijk inzicht in de judobewegingen en de 

bewegingslogica. De leermethode is gebaseerd op 

natuurlijk bewegen en niet op gekunstelde trucjes.

Tijd van hun leven
De judoka’s uit de Rijnstreek hebben dat weekend 

driemaal les gehad van de judogrootmeester en 

zijn assistenten en beleefden zo de tijd van hun 

leven.

Daar de jeugd in vakantiehuisjes was onderge-

bracht, was er naast de inspanning ook voldoende 

ontspanning om dit judofestijn te completeren.

Een herinneringsoorkonde bezegelde het hele 

gebeuren.

In 1986 verscheen van Yos Lotens (3e dan) het 

didactische boekje ‘Vallen en huilen of tuimelen 

zonder builen’, over het speels (aan-) leren van 

judovaltechnieken.

Hoe het Yos na 1990 vergaan is? 

Rietje weet het tot 1990.

Hij was toentertijd tien jaar leraar in het basison-

derwijs en bestuurslid van de Nationale Jeugd 

Commissie van de JBN. Ook was hij docent aan de 

JBN-opleidingen.

Hij publiceerde in 1990 ‘Judo-informatie voor de 

jeugd’ met tekeningen van Nathalie Hanssen. <<

 van Hemessen

ANTON GEESINK 



24

Jacobsladder 2018 Otto Cornelis 

Het oudste huis van Woubrugge (uit 1645) aan de Comriekade 29 was helaas niet meer te restaureren. Thijs 

van Zaal, kweker en handelaar in bloembollen woonde en werkte er. Achter het huis stond oorspronkelijk een 

karakteristieke bollenschuur; naast het huis een zogeheten wijkje, waarschijnlijk de doorvaart van de Wetering 

naar de Batewegsewetering.

Het pand stond tien jaar leeg, tot het in 2016 werd afgebroken; ervoor in de plaats kwam een nieuwe woning 

met dezelfde afmetingen als het oude huis, maar zonder wijkje. Sinds de zomer van 2017 woont er een gezin 

van geboren en getogen Woubruggenaren.



 Krabbescheer 32, 2481 CK Woubrugge, (0172) 51 93 81

info@gjdewildeschilder.nl, www.gjdewildeschilder.nl

Behangen of sauzen, in wit of in kleur:
GJ de Wilde, schilder brengt altijd 
kwaliteit en sfeer in uw interieur!



Bij Massage Praktijk Woubrugge kunt u terecht voor:

   * Ontspanningsmassage
   * Sportmassage
   * Massage Therapie

Wij hebben heel veel plezier in ons werk en helpen u graag. 
Bij ons krijgt u een goede massage met veel zorg en aandacht.

Massage Praktijk Woubrugge
Vrouwgeestweg 2
2481 KN Woubrugge

Joost van Leeuwen:
Tel / Whatsapp: 06-51380920
Judith van Leeuwen:
Tel / Whatsapp: 06-24262972

Email: info@massagepraktijkwoubrugge.nl
Facebook: www.facebook.com/MassagePraktijkWoubrugge

1894

1925

heden

Westmaas Interieur: al sinds 1894 verrassend compleet. Voor de inrichting 
van woning, comfortabel slapen of ambachtelijke stoffering van meubel of 
boot. Altijd speciaal voor u op maat gemaakt. Stap gerust eens binnen in 
onze winkel voor een kennismaking en een eerlijk en vrijblijvend advies.

Boddens Hosangweg 4 | Woubrugge | 0172 518107 | www.westmaas.nl

Zinkweg 7A
Alphen aan den Rijn
Tel.: 0172-501400

• Onderhoud
• Reparatie
• Apk

    Haal- en brengservice, 
leenauto beschikbaar.


