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Bij de voorplaat 
Dit is de oudste foto van het interieur van de kerk uit de 
collectie van Jan Stigter. De preekstoel zit nog aan de 
linkerzijde, en de stoelen en banken zijn anders georiën-
teerd. Er hangen nog gordijnen voor (naast) de ramen en 
ook de kroonluchter is een andere dan die er nu hangt.
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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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De volgende nieuwe leden heten 
we van harte welkom
Mevrouw/de heer/familie C. van der Laan, De Rui-

ter/Horsthuis, J. Dijkshoorn, J.M.T. de Boer, 

M. Grandia, I. Keessen, I. Wolleswinkel-Ozinga.

Excursie 15 september 2018
Zoals in het vorige nummer al aangekondigd orga-

niseren we op 15 september onze jaarlijkse excursie, 

deze keer naar Boskoop. Er is nog plaats, dus als u 

belangstelling hebt: bij nr. 2 vindt u het inschrijffor-

mulier. Of kijk op de website: www.hemessen.nl 

We hebben de inschrijftermijn kunnen verlengen tot 

31 augustus. <<

René van Tienhoven reageerde op het artikel 

van Pim Laarmans in het vorige nummer: “Pim 

vraagt zich op pagina 2 af wat de reden is van de 

vreemde loop van de Herenweg ter plaatse van 

Jacobswoude. Dit komt doordat Jacob van Woude 

wilde dat de weg recht op de hoofdpoort van zijn 

kasteel Ter Woude uitkwam. Om die weg (toen nog 

Woudselaan geheten) te vervolgen moest je dus 

om het kasteel heen, precies zoals het gele lijntje 

op de kaart op pagina 4 aangeeft.”

Ook Jaap Haasbroek reageerde: De Herenweg, die 

Pim de Heier Wegh noemde, heette in werkelijkheid 

anders, namelijk de Heirweg.

En dan nog iets: bij de bronnen is er een helaas 

weggevallen. Pim maakte ook dankbaar gebruik 

van de gegevens die Piet van der Plas verwerkte in 

zijn artikel in het Leids Jaarboekje 2016. <<

Van de voorzitter
Nu ik dit schrijf is de zomer begonnen en is het lek-

ker weer. Hopelijk geniet u er nu nog van! 

Toch wil ik beginnen met een minder leuk bericht. 

Op 8 mei jl. is mevrouw Dirkje Doedens-van der 

Laan overleden. Ze mocht 89 jaar worden. 

Ook vanaf deze plek condoleren wij de familie 

met dit verlies. Een aantal bestuursleden heeft de 

uitvaart bijgewoond. Jarenlang heeft zij de Jacobs-

ladder in haar directe omgeving voor ons rondge-

bracht. Haar beide dochters hebben aangegeven 

dit werk te willen voortzetten. Daar zijn we ze zeer 

erkentelijk voor.

Een leuker bericht was de onthulling van de grens-

paal tussen Rijnsaterwoude en Woubrugge. Ook 

hier waren een paar bestuursleden aanwezig. Dit 

zijn leuke contacten die we moeten koesteren. Ver-

derop in de Jacobsladder leest u er meer over.

Ondertussen is er hard gewerkt aan dit nummer, nr. 

3 al weer. Gaat de tijd voor jullie ook zo snel?

Mooie artikelen treft u weer aan. Genieten dus.

Ook weer aandacht voor het museum. Tijdens de 

laatste Open Dag Waterrecreatie zijn er weer veel 

belangstellenden geweest. Trouwens ook aan onze 

stand, weer aan het water. Weer mochten we een 

aantal nieuwe leden noteren, en ook donateurs 

voor het museum. Fijn allemaal.

Mooie berichten dus!

Veel leesplezier en mooie groet,

Ben Beukenholdt
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het museum: maar liefst zeventig bezoekers namen 

een kijkje in het opgeknapte museum!

Bij binnenkomst van het museum werd men verrast 

door het kleurgebruik voor de wanden, en door de 

ruimte die ontstaan is door een andere indeling van 

de zaal, en doordat een aantal objecten tijdelijk 

elders is opgeslagen. Hierdoor is het interessanter 

geworden om eens rond te lopen en je te laten infor-

meren over wat er te zien is.

De vitrinekasten laten nu het algemene verhaal zien 

van Holland van de ijstijd tot heden, en van Wou-

brugge en Hoogmade in het bijzonder.

De officiële opening van het museum staat gepland 

voor november 2018.

Gestart met een stralende zon en geëindigd met een 

lach op het gezicht van de vrijwilligers die konden 

terugzien op een bijzonder goed verlopen dag. <<

16 juni 2018: de Open Dag Waterrecreatie startte 

met een stralende zon, precies wat nodig is om van 

zo’n dag een succes te maken. Onze kraam stond 

weer op de vertrouwde plek tegenover de bakker 

en werd druk bezocht om de oude prentbriefkaar-

ten te bekijken en te luisteren naar de bijbehorende 

verhalen van Jan Stigter. Uiteraard ook belangstel-

ling voor de boeken en voor een praatje. Vooral 

belangrijk voor mensen die onze vereniging nog 

niet kennen, maar wel geïnteresseerd zijn in de 

historie van Woubrugge en Hoogmade. Voor een 

aantal was dat aanleiding om zich direct op te 

geven als lid, en zo mochten wij zes nieuwe leden 

noteren.

Het artikel in het Leidsch Dagblad over het museum 

was kennelijk een goede hint voor een bezoek aan 

Open Dag 
Waterrecreatie



 van Hemessen

3

 jaargang 38 3

reither is afgeleverd – werd in 1794 ingespeeld door 

Christian Friedrich Ruppe, met een Concert voor 

Orgel en Orkest. 

Het orgel was geen typisch Nederlands orgel, met 

twee zijtorens die afwijkend van de middentoren 

zijn vormgegeven, en een klavier,

Het werd onderhouden door Jan Christoffel Schmidt 

die er in 1809 een grote reparatie aan had (waar-

schijnlijk de bouw van het tweede klavier), later door 

Hermanus Knipscheer en A.M.Th. van Ingen.

Tot 1941 werd er aan het 

oude orgel niets veranderd; 

afgezien van de blaasbal-

gen etc. was alles nog in de 

originele staat. 

Stofzuigerslangen
We slaan even een stukje 

over en komen in 1973, in 

welk jaar het tweede klavier 

werd veranderd. Niet mooi 

gedaan, volgens Den Hertog:  

“Het soort stofzuigerslangen 

dat gebruikt werd komt de 

klank niet ten goede”. Door de heteluchtverwar-

ming, die in de vorige eeuw de plaats van de tot 

dan gebruikte stoofjes innam, droogde het hout 

van het orgel uit. “Veel orgels zijn daardoor kapot 

gestookt.”

Door de vloerverwarming die bij de laatste ver-

bouwing is aangebracht, is dit probleem opgelost. 

Vandaar dat het volgens Den Hertog nu de ideale 

tijd is om het orgel weer in een fantastische staat te 

brengen.

Daarvoor moeten onder andere de oude pijpen 

(die er in 1973 werden uitgehaald) er weer in 

geplaatst worden, moeten enkele registers worden 

vervangen en moet de windvoorziening op de 

schop. Bovendien moet, en dat is een uitdaging, 

Na de A.L.V. op 14 juni konden de aanwezigen 

genieten van een interessante lezing door Bert den 

Hertog. Bert is behalve organist van de Dorpskerk 

ook gediplomeerd orgeladviseur. Zijn eindscriptie 

ging over het orgel in onze Dorpskerk, dat in 1794 

gebouwd werd door Mitterreither. 

Wie zou er dan beter over kunnen vertellen dan 

hij… Bert wist zijn publiek een uur lang te boeien 

met verhalen over de historie van ons orgel, dat hij 

vergeleek met orgels uit dezelfde periode.

Helaas hebben wij hier geen plaats voor zijn com-

plete lezing, maar enkele wetenswaardigheden 

willen we u niet onthouden.

Na de beeldenstorm (1566) werden orgels door de 

grote steden beschouwd als statussymbool, maar 

in de loop van de tijd werden ze toch weer kerke-

lijk gebruikt omdat ze bij het zingen van psalmen 

onontbeerlijk bleken. Ook in kleine kerken als onze 

dorpskerk, in de Lokhorstkerk in Leiden, de Dorps-

kerk in Leiderdorp.

In de 18e eeuw kwamen orgelbouwers o.a. uit 

Oostenrijk naar ons land. Mitterreither, een van hen, 

bouwde zo’n 25 orgels, waarvan er nog een hand-

jevol operationeel zijn.

Ons orgel – het laatste dat compleet door Mitter-

Lezing door Bert den Hertog 
over het orgel
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Nieuws uit het museum
Na maanden van sluiting ging de deur van het 

museum open voor bezoek op 16 juni, de Open 

Dag Waterrecreatie. Niet voor niets, want er was 

volop belangstelling met vooral ook waarderende 

woorden voor de uitgevoerde metamorfose. Dat 

doet met name de ploeg die al zoveel uren bezig is 

om dat te bewerkstelligen goed. Maar, we zijn nog 

niet klaar. In Jacobsladder 2 meldden we nog dat 

vanaf 16 juni het museum weer elke zondag open 

zou zijn, maar die planning bleek toch iets te opti-

mistisch. Juist het herinrichten van de permanente 

tentoonstelling vergt veel tijd omdat een goede 

keus gemaakt moet worden uit de vele objecten 

om precies dat te tonen wat voor het verhaal inte-

ressant is.

De grote zaal is nu redelijk op orde, in de kleine 

zaal moet nog best veel gebeuren om die ruimte 

geschikt te maken voor tijdelijke exposities. De eer-

ste is gepland bij de officiële heropening in novem-

ber.

Ander nieuws uit het museum is dat de gemeente 

Kaag en Braassem het gebouw wil afstoten en 

wil overdragen aan de huidige twee gebruikers. 

Dat kost tijd en geld en met name over het laatste 

beschikt het museum niet genoeg. U weet het, de 

toegang is gratis en dat houden we ook zo, maar 

voor de vaste lasten en het in stand houden van 

het gebouw is het noodzakelijk te zorgen voor 

vaste inkomsten. Het bestuur onderzoekt diverse 

mogelijkheden, zoals sponsoring door (plaatselijke) 

bedrijven en andere instellingen. Een kleine stap in 

de goede richting is gezet: u kunt donateur worden 

van het museum voor € 10,00 (meer mag ook) per 

jaar. Via de nieuwe folder van de Historische Ver-

eniging kunt u zich aanmelden en tijdens de Open 

Dag Waterrecreatie hebben veertien mensen dat 

daadwerkelijk gedaan. Hartelijk dank daarvoor. 

Draagt u het museum ook een warm hart toe dan 

kunt u uw donateurschap melden bij de secreta-

ris, Anneke Zwarst, door middel van het invullen 

van het strookje hiernaast rechts op de volgende 

pagina. 

è è è è è è è è è è è è

het orgel rechtgezet worden omdat de galerij waar 

het op staat niet recht is. Het orgel telt 1134 pijpen!

Den Hertog eindigde zijn lezing met orgelspel – drie 

delen van waarschijnlijk het stuk dat ook gespeeld 

werd tijdens de inwijding in 1794. Alleen was er toen 

wel een orkest bij….

Levendige herinneringen
Het verhaal van Den Hertog riep bij een aantal 

aanwezige heren allerlei herinneringen op. Zo weet 

Jan Stigter nog dat hij met zijn vriendjes tijdens de 

oorlog bij varkenshandelaar Kees Anker (tegenover 

de garage van Jan Keessen) aan het spelen was, 

en ze onder het hooi allemaal orgelpijpen vonden. 

Die waren daar verstopt om te voorkomen dat de 

bezetter ze om zou smelten. 

Piet Groot (jarenlang koster in de kerk) herinnert 

zich dat hij als kind al in de kerk kwam en aan de 

linker- en rechterkant van het orgel op de galerij 

twee mannen zag staan die met hun voeten op de 

luchtbalgen trapten. De mannen hielden zich vast 

aan ijzeren stangen die boven hun hoofd gemon-

teerd waren. Door het op de luchtbalgen trappen 

werd er lucht in het orgel gebracht waardoor de 

organist het orgel kon bespelen. Nu staat er een 

elektrische luchtpomp.

Ook bij Wim Zandstra kwamen er spontaan herin-

neringen op. Hij was (en dan hebben we het over 

enkele jaren na de oorlog) vaste timmerman van 

de kerk. Hij en o.a. Henk de Jeu en Ed Molenaar 

werd gevraagd om de kerkbanken te schilderen. 

Toen ze daar klaar mee waren is Wim naar het orgel 

gegaan waar hij ook nog de muziekinstrumenten 

aan de zijkant van de pijpen heeft gerepareerd. 

“Dat was nogal teer spul, en dus beschadigd.” 

Bovenop het orgel, herinnert Wim zich, vond hij 

twee houten ballen van circa 20 cm doorsnee. 

‘Die moeten bij het orgel horen, maar niemand wist 

waar. Ik denk dat ze er nog steeds liggen.” 

 

Piet Groot bevestigde dit vermoeden inmiddels. Na 

de lezing ging hij met Bert naar boven om te kijken. 

En ja hoor: er liggen maar liefst vier houten ballen! <<
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Nu de nieuwbouw van de brede school in Hoog-

made een feit is, blikken wij terug in het verre 

verleden en constateren dat de perikelen rond de 

aanbesteding voor de nieuwe school van alledag 

zijn. Tweehonderd jaar geleden hadden de hoofd-

onderwijzers ook al moeite om de instandhou-

ding van het schoollokaal en onderwijzerswoning 

fi nancieel rond te krijgen. Verval en achterstallig 

onderhoud van het gebouw kon tientallen jaren 

voortduren en de gemeente kwam maar mondjes-

maat over de brug om spoedeisende reparaties uit 

te voeren. Totdat werd besloten een nieuw school-

gebouw vanuit de gemeente te bekostigen. Een 

overzicht.

1825
In 1825/1826 bestaat de bevolking van Hoogmade 

uit 235 inwoners; op de openbare school zaten in 

1825 26 jongens, 25 meisjes en twee arme kinde-

ren voor wie het schoolgeld vermoedelijk uit het 

armenfonds wordt bekostigd.

In 1826 zijn het 36 jongens, zestien meisjes en twee 

arme kinderen.

In de wintermaanden is er ook een avondschool 

waar acht jongens naartoe gaan. 

1834
In september 1834 geeft de hoofdonderwijzer aan 

dat het schoollokaal in slechte staat verkeert en 

moet worden hersteld. Schatting van de reparatie: 

ƒ 500,00. Een maand later wordt er zelfs gespro-

ken over de bouwvalligheid van het lokaal en 

de onderwijzerswoning. In december maakt de 

gemeente een bedrag van ƒ101,00 vrij voor verbe-

teringen van het schoolhuis en de meubels. Op 1 

maart 1835 wordt de school grondig vernieuwd en 

vergroot. 

1838
In 1838 bestaat de bevolking van Hoogmade uit 

278 inwoners en heeft de openbare school drie 

klassen met in totaal 25 leerlingen.

Op 7 oktober 1857 besluit de Raad van de 

Gemeente Woubrugge om een perceel aan te 

kopen, bij het kadaster bekend als Sectie D, num-

mers 318 en 319 ter grootte van ‘elf roeden en 

negentig ellen’, toebehorend aan de erven van de 

heer Cornelis Sprongh, teneinde daar een nieuwe 

school en schoolhuis te Hoogmade, gemeente 

Woubrugge, op te bouwen voor de som van 

omstreeks ƒ 400,00 met inbegrip van de kosten van 

overdracht en levering.

¨ Ik word donateur van het Museum van Hemessen voor € 10,00 per jaar

Naam…………………………………………

Adres…………………………………………

Postcode……………...              Woonplaats………….

E-mail adres………………………………….

Handtekening………………………….

Deze kaart s.v.p. invullen en opsturen naar  Anneke Zwarst, Van Eeghenstraat 40, 2481 XS Woubrugge

Openbaar onderwijs in Hoogmade
door Frits Rohling

In Jacobsladder nr. 2 van vorig jaar schreef Frits Rohling een artikel over de scholen in Hoogmade, met de 

nadruk op de Rk school. Hieronder het vervolg, dat ingaat op het openbaar onderwijs in het dorp.

Frits raadpleegde hiervoor de archieven van de gemeente Woubrugge in het archief van Erfgoed Leiden en 

Omstreken. Hij vond er  allerlei interessante illustraties bij.
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In dat jaar, met teldatum 15 januari 1857, bezoe-

ken 27 jongens en 25 meisjes de Openbare School. 

Op 15 juli 1857 zijn dat 23 jongens en 24 meisjes. 

Voor rekening van de gemeente: vijf jongens en 

zes meisjes, en voor rekening van het armenfonds 

twee leerlingen. De avondschool wordt weinig of 

niet bezocht, maar het gehele jaar door wordt 

school gehouden in het gebouw op de grond van 

de Heer van Hoogmade. In de koopovereenkomst 

van de grond (nummer 289, twee roeden en zestig 

ellen) wordt de plek aangeduid: ten oosten van de 

weduwe van Jacobus Kuiters, ten zuiden van de 

Doeswetering, ten westen van de Hervormde Kerk 

en ten noorden van Cornelis Baak en consorten 

en Hendrik Schimmel en consorten. (Vermoedelijk 

de plek waar tegenwoordig de opslagruimte van 

restaurant De Kromme Does staat – het minuutplan 

Hoogmade van 1822-1832 laat zien dat de school 

is gelegen op perceel 289, rood ingekleurd rechts 

van de N.H. kerk. zie de illustraties op pag. 8)) 

De nieuwe school wordt gebouwd door timmer-

man Abram Rutgers uit Aarlanderveen voor een 

bedrag van ƒ 5.847,00. 

Bij de ingebruikname van het nieuwe gebouw 

besluit de Raad op 30 augustus 1859 om het 

bestaande pand, dat al vóór 1824 de functie van 

Openbare School had, te verkopen.

De Openbare School te Hoogmade telt sinds 

1888 afwisselend twaalf tot acht leerlingen. Per 

mei 1900 zullen er niet meer dan vijf leerlingen zijn. 

Een toename van leerlingen is niet te verwachten 

aangezien de “gehelen bevolking van Hoogmade 

gebruik maakt van de bijzondere school”. De 

gemeente ziet hierin ook de mogelijkheid om de 

openbare school in Hoogmade op te heffen.

Opheffing O.L.S.
Op 30 december 1912 verzoeken B&W van de 

gemeente Woubrugge Gedeputeerde Staten om 

de openbare school per 1 april 1913 op te heffen 

en te sluiten. Op 6 januari 1913 stuurt de Kerken-

raad van de Nederlands Hervormde Gemeente 

een brief aan G.S.: dominee Deetman is ervan 

overtuigd dat de sluiting van de Openbare Lagere 

School bezwaarlijk zal wezen ‘omdat de kinderen 
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vijf leerlingen zijn. Het vak ‘nuttig handwerken’ vergt 

een extra plaats voor een vakonderwijzer. 

Ondanks een verbouwing gaat men ervan uit 

dat de school over enkele jaren toch zal worden 

opgeheven. Op 17 februari 1927 wordt door B&W 

voorgesteld om tot opheffing van de school over te 

gaan. 

Het voorstel tot opheffing wordt uiteindelijk aange-

nomen met 5 tegen 1 stemmen. Tegen is de heer 

Lieverse.

Saillant detail is dat op 13 maart 1931 B&W besluiten 

om een plek in Hoogmade aan te wijzen voor een 

nieuwe openbare school, gezien het feit dat het 

huidige gebouw niet meer voldoet aan de eisen. 

Het minuutplan Hoogmade van 1822-1832.

van de kerkgemeente geen onderwijs kunnen 

ontvangen; als ook de landbouwers en arbeiders 

eerder elders zich zullen vestigen dan daar, waar 

geen school is.’ Hij verzoekt dringend om het besluit 

tot opheffing van de O.L.S. ongedaan te maken. 

In een tweede brief doen ook de bezorgde ouders 

een oproep aan G.S. om de opheffing tegen te 

gaan omdat de kinderen naar de openbare school 

in Woubrugge of Rijpwetering worden overge-

plaatst, wat voor beide gemeenten reistijd van 

minstens een uur zou inhouden. Voor de families 

Van Rijn, Kwakernaat, Kroes, Koetsier, De Vries, 

Van der Sluis en Deetman bepalen B&W dat de 

afstanden naar de andere O.L.S. geen redenen 

zijn om de O.L.S. in Hoogmade niet te sluiten. Ook 

een vergoeding voor reiskosten wordt door B&W 

niet ontvankelijk verklaard. Juist omdat het aantal 

leerlingen aan de O.L.S. te Hoogmade tot een 

minimum is gedaald bepalen de burgemeester van 

Woubrugge, T.P. Kleyn en gemeentesecretaris C. 

Kammeraat dat de O.L.S. wordt gesloten.

Het verzoek wordt in maart 1913 door G.S. verwor-

pen omdat zij van mening is dat ook een miniem 

aantal kinderen in Hoogmade van Gereformeerde 

afkomst in de gelegenheid moet worden gesteld 

om in hun eigen omgeving openbaar onderwijs 

te krijgen. B&W van Woubrugge gaan tegen deze 

uitspraak in hoger beroep bij de Kroon op 16 april 

1913. G.S. verzoekt op 28 april 1913 de Minister van 

Binnenlandse Zaken om het ingestelde beroep 

ongegrond te verklaren. De Raad van Woubrugge 

gaat zelfs zover dat zij het argument aanwendt 

dat het openbaar onderwijs zeer gebrekkig is en 

er geen bezieling uitgaat van de onderwijzers. G.S. 

blijft bij het besluit om de school niet op te heffen.

In de raadsvergadering van 15 februari 1927 komt 

de opheffing van de openbare school te Hoog-

made weer ter sprake en wordt duidelijk gesteld 

dat de school het einde van zijn bestaan nadert. 

Er zijn voldoende negatieve punten om het sluiten 

van de school te rechtvaardigen. De inspecteur 

van het lager onderwijs staat erop dat de school 

wordt verbouwd omdat hij anders afgekeurd zal 

worden. De school staat in een overwegend katho-

lieke buurtschap. Er zullen in de toekomst nog maar 
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De kosten van gedeeltelijke vernieuwing en her-

stel van de openbare school worden geraamd 

op ƒ 3.330,00. De ouders van de leerlingen gaan 

wederom in hoger beroep tegen het besluit van 

de Provincie Zuid-Holland, d.d. 29 november 1927, 

waarin goedkeuring wordt verleend aan het besluit 

van de gemeente Woubrugge van 17 februari 

1927, tot opheffi ng van de openbare school no. 2 in 

het buurtschap Hoogmade.

De ouders worden wederom in het gelijk gesteld en 

het besluit tot opheffi ng wordt door de minister van 

onderwijs, kunsten en wetenschappen vernietigd 

(21 december 1928).

Op 20 januari 1933 wordt er weer een poging 

gedaan om de openbare school te Hoogmade 

op te heffen. Het bestuur van de Provinciale Staten 

van Zuid-Holland laat op 6 februari 1933 weten dat 

zij ‘geen termen kunnen vinden aan het verzoek 

omdat er een nader onderzoek zal moeten plaats-

vinden om hun oordeel vast te stellen.’

In haar vergadering van 18 juni 1933 besluit de 

gemeenteraad om de openbare school in Hoog-

made per 1 april 1934 op te heffen. Wederom laten 

de ouders van de leerlingen op 20 juli 1933 weten 

dat zij tegen het raadsbesluit zijn en bij G.S. van 

Zuid-Holland in beroep zullen gaan. Gedeputeer-

den van Zuid Holland besluiten op 4 oktober 1933 

dat de openbare school in Hoogmade defi nitief 

wordt opgeheven. De ouders van de leerlingen 

gaan in beroep bij de Kroon.

Op 28 maart 1934 schrijft de minister van onderwijs, 

kunsten en wetenschappen dat hij de koningin 

heeft gevraagd te besluiten de school op te hef-

fen. Dat gebeurt op 1 april 1934.

Nu het gebouw niet meer in openbare dienst is 

besluiten B&W het te verkopen. Het eigendom 

berust bij de Vrije grondheerlijkheid Hoogmade, 

terwijl het recht van opstal van de grond en het 

gebouw bij de gemeente ligt. Op 19 juni 1934 wordt 

dan ook besloten om het gebouw te verkopen 

aan de heer De Kleer, brievengaarder te Hoog-

made, voor een bedrag van ƒ 3.200,00. De Kleer 

kan dit bedrag echter niet in een keer betalen. De 

gemeente kiest dus voor een afbetalingsregeling, 

omdat het pand toch bewoond moet worden. 

Afgesproken wordt dat De Kleer bij aanvaarding 

ƒ 200,00 betaalt en dat hij van 1935 t/m 1938 jaar-

lijks ƒ 250,00 zal afl ossen.

In 1939 zal als laatste betaling een bedrag van 

ƒ 2.000,00 worden geïnd.

Het raadsbesluit tot verkoop van het gebouw aan 

de Kerkstraat. 

Zoals reeds geschreven in de Jacobsladder num-

mer 2 van 2017 is het pand in mei 1943 in gebruik 

genomen door Piet Witteman en Cor Witteman-

Lieverse om daar een ‘herenkappersbedrijf tevens 

kleinhandel in tabaksartikelen’ in te vestigen.<<

Foto’s: archiefstukken van de Raad Woubrugge die 

in het bezit zijn van Erfgoed Leiden.
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grote steden als Leiden en Amsterdam, dat toenter-

tijd in de polder werd gestort.”

Kruisweg/Herenweg
Piet herinnert zich nog dat de Herenweg destijds 

bestond uit twee betonnen rijstroken met later 

parallel aan de Herenweg een smal betegeld 

fietspad. De Kruisweg richting Ter Aar was oorspron-

kelijk een zogeheten paardenstraat, een zandweg 

met in het midden een bestrating voor de paarden. 

Langs beide wegen stonden veel iepen.

“Aan de Kruisweg had buurman Klaas de Brave 

een koffietent (Hierover schreef Pim Laarmans in 

het vorige nummer, red.). De Brave was een han-

delsman. Naast de koffietent had hij een houthan-

del (met opslag op het terrein van buurman Arie 

Peters) en een ijshandel met een aantal ijswagen-

tjes. De Brave maakte zijn ijs zelf en deed dat een 

dag voordat hij mooi weer verwachtte.” Piet weet 

nog goed dat De Brave een keer ijs had gemaakt 

maar dat het de volgende dag regende: “Daar zat 

hij met zijn ijs. Wij als buurkinderen hebben toen een 

bak ijs van hem gekregen. Dat was een feest hoor!“

Naar school en kerk
“We gingen naar school in Woubrugge”, vervolgt 

Piet. “‘s Zomers en ’s winters liepen we de Kruisweg 

af naar het dorp. Ik herinner me uit die tijd – ik moet 

een jaar of zeven zijn geweest – nog Lou Laars, de 

buschauffeur van de NAL (Nieuwkoop-Alphen-Lei-

Een nieuwe rubriek in ons blad, met verhalen van 

mensen die al hun hele leven in Hoogmade of 

Woubrugge wonen. Zij zijn immers degenen die 

weten hoe het hier vroeger was. We starten de 

rubriek met Piet Noordam.

Piet Noordam vertelt: “Ik ben geboren in de 

boerderij aan de Kruisweg bij het kruispunt met de 

Herenweg. In de gevel van de boerderij heeft mijn 

vader tijdens de nieuwbouw in 1925, op verzoek 

van onze veldwachter O.C. van Hemessen, een 

gevelsteen met de tekst ’Jacobswoude’ aange-

bracht.”

Die naam verwijst naar het dorp en de kerk van 

het verdwenen dorp Jacobswoude (zie artikel in 

Jacobsladder 2 2018, red.).

“Mijn vader was Jaap (Jacob) Noordam (1897-

1954) en mijn opa was Pieter Frans Noordam. Ik ben 

getrouwd met Jo Kempenaar. We hebben twee 

dochters en een zoon. Onze zoon Jaap woont nu 

op de boerderij.”

Rond 1970 zijn Piet en Jo Noordam overgestapt van 

veeteelt naar akkerbouw. “Tijdens diepploegen, tot 

een diepte van 1.10 meter, hebben we toen in het 

land nog resten van onder andere de kerk en de 

begraafplaats van Jacobswoude gevonden. Ook 

troffen we er veel pijpenkoppen aan. Deze pijpen-

koppen komen waarschijnlijk uit het huisvuil van de  

Hoe was het vroeger in 
Woubrugge? 
door Pim Laarmans
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den, later buslijn van de familie Langhout). Vrijdags 

mochten de schoolkinderen van Lou Laars meerij-

den naar Woubrugge. Hij kreeg hiervoor 1 sigaar. 

De kinderen die meereden betaalden hem om de 

beurt met een sigaar.”

“Wij gingen ook in Woubrugge ter kerke. Weet 

je”, zegt Piet Noordam, “dat de indeling van de 

kerk nog uit de tijd van de Hagenpreken stamt? 

De mannen en vrouwen zaten apart. Vrouwen in 

het middenschip en de mannen, ter afscherming, 

rondom het middenschip.

Brongas
“Koken deden wij destijds op brongas. Dat is gas 

dat met grondwater uit de bodem komt (methaan-

gas). Hiervoor werden pijpen (welpijpen) met 

een lengte van ongeveer 30 meter in de grond 

geboord. Het grondwater met gas stroomde onder 

druk naar een opvang bij een sloot waar het gas 

van het water werd gescheiden. Via een gaslei-

ding stroomde het brongas dan weer naar een 

stalen ketel boven de sloot (gashouder). In deze 

ketel werd het brongas verzameld en liep het via 

een leiding naar het huis. De verlichting bestond uit 

gaslantaarns die op dit brongas brandden. 

Ik kan me nog herinneren dat destijds door zand-

winning voor het aquaduct in de snelweg A-4 er in 

het Braassemermeer tot grote diepte zand werd 

gezogen. Hierdoor was er veel brongas vrij geko-

men. De boeren rondom de Braassem hadden 

toen geen brongas meer.”

In deze ketel werd het brongas opgevangen.

Eerste hulp
“De boerderij stond vlakbij het kruispunt Herenweg-

Kruisweg. Daar hebben veel ongevallen plaatsge-

vonden. Wij waren een Rode Kruis-post. Samen met 

de buren, de familie De Brave, hebben we veel 

gewonden opgevangen en verzorgd. Ook kwamen 

er geregeld automobilisten langs die geen benzine 

meer hadden. We hadden voor deze automobilis-

ten twee cans met 5 liter benzine klaar staan. Ook 

hadden we als eersten telefoon. Naast de telefoon 

stond een potje waar automobilisten of buren wat 

geld in konden doen. Aan het bellen en de benzine 

hebben we nooit wat verdiend…”

Stembureau
“Ik ben ook nog lange tijd gemeenteraadslid 

geweest. Op stemdagen zaten we een lange dag 

op het stembureau. Als boer kostte je dat een hele 

dag en mijn vrouw Jo deed dan het werk op de 

boerderij. De vergoeding voor zo’n dag was ƒ25,-. 

Ik had met Jo afgesproken dat ik dat geld aan 

haar zou geven. Na het tellen van de stemmen 

zei burgemeester Van Wageningen: “Het is laat 

geworden, laten we een hapje eten.” Aangezien 

we dachten door de burgemeester uitgenodigd te 

zijn stemde iedereen toe. Echter, na twee maanden 

werd ik door de uitbater van Het rechthuis aange-

sproken dat er nog steeds een rekening van ƒ 24,- 

voor een diner van me openstond. Voor Jo bleef er 

die keer dus weinig over…..”

Mooie verhalen van Piet Noordam. Wilt u uw ver-

haal ook wel aan de lezers van de Jacobsladder 

kwijt? Bel iemand van de redactie (Anneke Zwarst, 

Pim Laarmans of Thea Kok in Woubrugge, of Frans 

Witteman in Hoogmade. <<

Piet en Jo Noordam
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Grenspaal Rijnsaterwoude-
Woubrugge gerenoveerd
Op initiatief van de Stichting Oud Leimuiden-

Rijnsaterwoude is de oude grenspaal tussen 

Rijnsaterwoude en Woubrugge gerenoveerd en 

op woensdag 6 juni onthuld door Arie Blaazer 

(voorzitter van de stichting), Ben Beukenholdt en 

twee betrokken bewoners van ons buurdorp. Dat 

gebeurde onder toezicht van een aantal omwo-

nenden.

In de eerste helft van de 19e eeuw was er tussen de 

voormalige gemeenten Rijnsaterwoude en Wou-

brugge een verschil van mening over deze grens.

Het gemeentebestuur van Rijnsaterwoude deed 

zelfs een beroep op 

Koning Willem II!

Tijdens een geza-

menlijke vergadering 

van beide gemeen-

ten in 1846 werden 

de problemen defini-

tief opgelost. 

Van links naar rechts: 

Luuk van Beek, Ben 

Beukenholdt, Piet de 

Graaf (onmisbare 

hulp bij dit project) 

en Arie Blaazer.

Bij het reilen en zeilen in Woubrugge en Hoogmade

Raakten velen verzeild aan onze kaden 

Want moeilijk te omzeilen waren onze Heerlijkheden

Men ging er onder zeil en sliep tevreden 

En als er geen land was te bezeilen met de schip-

per

Moest hij toch bakzeil halen met zijn klipper

Want net als hij alle zeilen bijzette moest hij vlug

de wind weer uit de zeilen nemen voor de brug

RvT

Zeefdruk van Feike de Vries



 van Hemessen

13

 jaargang 38 3

Het Toponiemenproject
In januari van dit jaar is onze vereniging, net als 

vele andere, door de topografi sche dienst van het 

Kadaster in Zwolle benaderd met de vraag mede-

werking te verlenen aan zijn Toponiemenproject.

Het doel was om de namen (toponiemen) van 

objecten, wateren, gebouwen en dorpen met een 

cultuurhistorische waarde op (vaak) oude topo-

grafi sche kaarten en bestanden van het Kadaster 

op juistheid te controleren en indien noodzakelijk 

aan te vullen, aangezien deze kennis bij ons soort 

verenigingen aanwezig is.

Wilt u meer achtergrondinfor-

matie over dit geschil? 

Kijk dan eens op onze website: 

www.hemessen.nl. In Jacobs-

ladder nr. 2 van 1984 schreef 

Hans van der Wereld een uitge-

breid artikel over deze paal, die 

ook toen in het nieuws kwam.<<

De ingang van Rijnsaterwoude, 

met links de grenspaal. Foto uit 

begin 20e eeuw.

Vanuit onze vereniging hebben Jaap Haasbroek 

en Pim Laarmans deze taak op zich genomen. De 

namen van boerderijen in Hoogmade en Wou-

brugge en van wateren en van polders hebben zij 

gecontroleerd en waar nodig aangevuld.

Inmiddels is al deze informatie aan het Kadaster 

toegestuurd voor verdere verwerking. <<

De kaart met aanvullingen betreffende Hoog-

made-Woubrugge.
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Hoofdstraat van Alphen is, op nr. 255. Deze Jan Pie-

ter trouwde in 1894 met Margaretha van Leeuwen 

en zij kregen zeven kinderen. De vijfde was Pieter, 

die in 1905 werd geboren. Als rechtgeaarde zoon 

werd ook deze Pieter kapper. Hij werkte o.a. als 

chef bij kapper Jansen in de Van Mandersloostraat 

in Alphen, tot hij in 1929 naar Woubrugge verhuisde. 

Waarom Woubrugge? Piet weet het wel: zijn vader 

had een paar jonge klanten hier die hun haar liever 

door een echte kapper lieten knippen dan door 

kapper Blom, die naast barbier ook kleermaker 

en doodgraver was (zijn winkel had hij tegenover 

Westmaas, nu woonhuis). Pieter trouwde in 1930 

met Antje Binnendijk.

Naar Woubrugge
Het pand dat Pieter betrok was de helft van een 

nieuw twee-onder-een-kap-pand op de Voorweg 

(nu Comriekade) dat op die plek gebouwd was 

nadat het huis dat daar stond, van schoenmaker 

Verzaal was afgebrand.

Pieter en Antje kregen op 6 augustus 1931 een 

zoon, Jan Pieter (onze latere dameskapper). Helaas 

overleed de jonge moeder een paar dagen 

later. Op 9 november 1933 hertrouwde Pieter met 

Hendrika van der Starren, die na het overlijden van 

Antje als huishoudster bij hem was gekomen.

Hendrika en Pieter kregen samen vier kinderen, 

waarvan Piet (later herenkapper) de derde was.

Dameskapper Jan
Als jonge jongens hielpen Jan en Piet hun vader al 

in de winkel met inzepen en opruimen. Het was dus 

niet zo gek dat Jan al snel besloot dat hij ook kap-

per wilde worden, Alleen geen heren – hij werd 

Kappersdynastie Groot
We dachten te beginnen met de dameskapsalon 

van Jan, die op diverse plekken op de Comriekade 

heeft gezeten. Jan is op 18 oktober 2017 overleden. 

Gelukkig weten Piet en zijn zoon Peter het nodige 

over de kappersdynastie Groot (want zo mag je 

het na enkele generaties wel noemen) te vertellen. 

Eerst dus daarover.

De grootvader van Piet en Jan, Jan Pieter (geboren 

in 1869 te Oudshoorn, nu gemeente Alphen) was 

ook al kapper. Hij had zijn barbierszaak in wat nu de 

Jan en Piet Groot - 
kappers in Woubrugge
door Thea Kok-Lansbergen

Anders dan anders: in dit nummer niet alleen een artikel over een niet meer bestaande winkel (de dames-

kapsalon van Jan Groot aan de Comriekade in Woubrugge), maar ook een interview met herenkapper Piet 

Groot. Zijn zaak aan de Comriekade nr. 4 is er nog wel. Sterker nog: die blijft!
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‘Scheren voor een knaak en een borrel toe’: Burge-

meester Brouwer de Koning onder het (scheer)mes 

van Piet Groot tijdens de braderie.

dameskapper. Circa 1953 begon hij daarmee, 

in een hoekje van de winkel van zijn vader. Kort 

daarna, kon hij op (nu) Comriekade 23 een leeg-

staand kamertje huren bij zijn oom. In 1958 trouwde 

hij met Inge Stigter, en werd het pand op nr. 20 

gekocht. Daar werd op de 1e verdieping de salon 

geopend.

Korte tijd heeft hij in de Prins Bernhardstraat in Kou-

dekerk aan de Rijn, in het toen nieuwe winkelcen-

trum, een tweede zaak gehad, waar Anneke van 

Egmond-van Teylingen cheffi n werd. Maar twee 

zaken bleek al snel te omslachtig, en 

dus werd die salon weer verkocht.

In 1971 kon hij het pand op Comrie-

kade nr. 21 kopen, waar voorheen 

Metselaar zijn kruideniersbedrijf had.

Hier richtte Jan een moderne salon 

in, die hij tot 1 september 1996, (toen 

hij AOW kreeg) heeft gerund.

Piet: “Jan was ook jaren examinator. 

Zijn vrouw Inge hielp ook in de zaak 

en deed o.a. zeer nauwgezet de 

boekhouding. Ze leefden erg op 

zichzelf.”

“Na de sluiting van zijn zaak heeft 

Jan zijn werk bijna tot het eind voort-

gezet in een blokhut die achterin 

de tuin stond. Hij had nog een paar 

klanten, onder wie een mevrouw die 

ook al als model met hem mee ging 

toen hij nog in opleiding was.”

Herenkapper Piet
Na de lagere school ging ook Piet 

zijn vader helpen. ’s Avonds ging hij 

naar de kappersschool in Leiden. 

“Met de bus,”, zegt hij daarover. “En 

als je dan een model mee moest 

nemen, moest je daar uiteraard ook 

de bus voor betalen…”

Hij deed ervaring op bij kapper Snel 

in Alphen, tot hij in militaire dienst 

moest. Ook daar knipte hij regel-

matig: “Op zaterdag.” En toen broer Jan door een 

scooterongeluk zijn sleutelbeen gebroken had 

mocht Piet er een paar weken helpen. Hetzelfde 

gebeurde toen zijn vader een tijd lang ziek was. 

“Bijna was het gemeentesecretaris Hein Hoogen-

boom toen gelukt om me helemaal uit dienst te 

krijgen.” Toen zijn diensttijd er op zat ging hij voor 

de helft van de tijd in de kapsalon van zijn vader 

werken. “Van Steenhoven in de Raadhuisstraat in 

Alphen zocht ook een knecht voor een halve week, 

dus dat vulde elkaar mooi aan.”

In 1965 trouwde hij met Ger van der Laan en ging 

het jonge stel in de toen net gebouwde Van Dui-

venvoordestraat wonen.
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Of zijn kleindochter ook sigaren en sigaretten zal 

blijven verkopen? Piet denkt van niet: “Ik heb er nu 

nog maar een paar klanten voor….”

Kapper en nog meer
Samen met zijn vrouw Ger (die in 2012 overleed) is 

Piet 24 jaar lang koster van de Dorpskerk geweest. 

Piet: “In de jaren zeventig had ik – het was de tijd 

van de lange haren – minder klandizie. Maar we 

hadden wel een gezin met vijf kinderen… Toen er in 

de kerk een oproep voor een nieuwe koster werd 

gedaan, en ik dat thuis vertelde, zei Ger meteen 

dat zij dat wel wilde. Dat hebben we toen samen 

gedaan, zij maakte schoon en ik deed de rest. 

Zoals op zondag viermaal de klokken luiden…”

Behalve koster was Piet jaren ouderling van de kerk, 

bespeelde hij er af en toe het orgel, was hij voor-

zitter van de Feestcommissie ’28, dirigent van het 

jeugdkoor en nog veel meer.

“En het was bij ons altijd de zoete inval”, zegt hij. 

“Zowel in de winkel als in huis. Alles kon – soms ston-

den er twee boxen tegelijk in onze kamer.”

Na anderhalf jaar kreeg zijn vader longkanker, en 

in 1966 heeft Piet de zaak toen overgenomen. Zijn 

vader overleed in 1967, waarna zijn moeder nog tot 

’69 achter de zaak is blijven wonen, tot zij naar de 

etage boven het oude postkantoor aan de Dokter 

Lothlaan verhuisde.

In 1969 verhuisden Piet en Ger naar de Comrie-

kade, nadat daar eerst verbouwd was. Zij kregen 

vier zonen en een dochter.

Inge Groot in de salon van haar man Jan.

Verbouwing en opvolging
De verbouwing in 1969 was niet de laatste: “Vol-

gend jaar wordt de winkel helemaal verbouwd. 

Er komen niet alleen nieuwe kozijnen en een 

nieuwe deur, maar er is ook een nieuwe inrichting 

gepland.” 

Piet vertelt met zichtbaar genoegen: “Kim, de 

dochter van zoon Erik, is nu nog in opleiding, maar 

ze wil graag herenkapper worden. Ze volgt een cur-

sus barbershop en over een jaar of twee is ze waar-

schijnlijk zo ver dat ze de zaak kan overnemen.” 

Zo blijft de kappersdynastie Groot voor Woubrugge 

behouden!
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“Ik was ook wel een vraagbaak voor allerlei 

moeilijke dingen. Vaak werd ik door mijn klanten in 

vertrouwen genomen. 

Ik had twee klanten, die maatschappelijk wer-

ker of zoiets waren en daar zei ik wel eens 

tegen: Wat jullie doen doe ik ook, maar ik word er 

niet voor betaald.”

Jan Groot voor de zaak van zijn vader.

Piet Groot, in zijn functie van voorzitter van de 

Feestcommissie ’28 (waarschijnlijk) op 5 mei 1995.
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gebalde vuist naar boven. 250 regenboogballon-

nen gingen toen de lucht in en ontlokten allerlei 

oh’s en ah’s bij de toeschouwers in de polder.

Op de achtergrond stonden de talrijke molens in 

de vreugdestand met de vlag in top.

De enige molenaar die zijn wieken gramstorig met 

de tekst ‘miljoenen voor de waanzin, discrimina-

tie hier en nu’ had getooid, kon vrijdagmiddag 

25 november bij niemand de pret meer drukken. 

Hoogmade vierde feest en was blij van de jaren-

lange auto-overlast verlost te zijn.

Gedeputeerde Jansen wist te vertellen dat hij bij de 

vele openingen waar hij aanwezig was geweest, 

maar sporadisch getuige kon zijn van zo’n opge-

togen volksfeest. Het duurde alles bij elkaar maar 

een kwartiertje, maar het sfeertje zou hij niet gauw 

vergeten.

Gemeenschappelijk
Terug in Hotel Rijnland kon een volle zaal er niet 

aan ontkomen diverse speeches te moeten aan-

Hoogmade/Woubrugge. De omleidingsweg rond 

Hoogmade - de Doespolderweg - is toch nog voor 

het eind van 1988 gereed gekomen. Zestien jaar 

voorbereiding en een dossier van een halve meter 

dik, moest verwerkt worden voordat de weg van 

een kleine drie kilometer lang er zou komen te lig-

gen.

Gedeputeerde T.F.J. Jansen van Verkeer en Vervoer 

van de Provincie Zuid-Holland en burgemeester D. 

Brouwer de Koning van de gemeente Woubrugge 

verrichtten harmonieus de openingshandeling van 

de weg van bijna 22 miljoen.

Het geheel speelde zich af in een bijna carnava-

lesk feestgedruis, harmonie, drumband en majoret-

tes van De Heerlijkheid Hoogmade toonden zich 

in optima forma. De kinderen van Ter Does, onder 

leiding van directeur J. Van Ouwerkerk, lieten een 

prachtig vreugdelied ten hemel schallen. Dat werd 

door de gedeputeerde en de burgemeester bij 

het hela, hela, ho luidkeels meegezongen met de 

 Jacobsladder 

Opening Doespolderweg
HOOGMADE VIERT UITBUNDIG FEEST



 van Hemessen

19

 jaargang 38 3

horen. De heer Jansen bracht in herinnering dat op 

4 oktober de eerste spade de grond in ging voor 

de Doespolderweg. Hij prees de goede verstand-

houding die er tussen alle medewerkers van de 

gemeente en provincie was geweest. Men had 

dan ook een gemeenschappelijk doel voor ogen: 

een beter leefklimaat te scheppen voor de Hoog-

madenaren, die veel hinder hadden ondervonden 

van de verkeersoverlast die gepaard was gegaan 

met veel herrie en milieuproblemen. “Het heeft veel 

bestuurlijke inspanning gekost, want men kreeg te 

maken met een kwetsbaar stuk natuur en grond 

die in bezit was van particulieren. In het belang van 

de veiligheid hebben we er ook nog een tunneltje 

bij aangelegd. Het is onze taak om te zorgen voor 

een goede infrastructuur. We moeten snel snel van 

huis naar werk kunnen gaan, dat is goed voor de 

nationale economie.

We hebben nu een redelijke noord-zuid verbinding, 

maar de oost-west verbinding van Utrecht-Leiden 

is nog voor verbetering vatbaar. Het provinciaal 

bestuur houdt zich er op het ogenblik mee bezig 

om de verkeersoverlast met omleidingen tegen te 

gaan, in plaats van wegen van A naar B te leggen. 

Al deze inzet is goed voor de werkgelegenheid, dat 

wil ik hierbij nog wel eens benadrukken.”

Dank
Burgemeester Brouwer de Koning zei dat hij gede-

puteerde Jansen en zijn medewerkers veel dank 

verschuldigd was voor hun inzet om de omleidings-

weg gerealiseerd te krijgen.

Als er een schoonheidsprijs voor wegen zou zijn, 

dan zou de Doespolderweg zeker de prijs krijgen 

voor de mooiste landschappelijke omleidingsweg.

“Het is een prachtige weg geworden met veel 

bochten erin om de snelheid te drukken.” Hij vroeg 

de heer Jansen zijn contacten te willen gebruiken 

om het traject tussen Den Haag en Amsterdam 

een voorkeursbehandeling te geven. Ook zou het 

dringend noodzakelijk om de doortrekking van de 

rondweg om Alphen heen naar Rijksweg 11 gerea-

liseerd te krijgen. “Anders blijven de automobilisten 

de sluiproute door Hoogmade gebruiken.”

Ook de heer A. de Jongh, die sinds 1980 welhaast 

landelijke bekendheid kreeg als ‘actievoerder’ voor 

de omleidingsweg, liet alle gebeurtenissen nog 

eens uitgebreid de revue passeren. Door zijn inzet 

wist hij als fractieleider van de ‘Bewoners Belangen 

Groepering’ destijds een raadszetel te veroveren. 

Tunneltje
Een delegatie van de bewoners van de Groen-

wegh ten slotte, bedankte gedeputeerde en 

burgemeester hartelijk dat er voor de veiligheid van 

de kinderen ook nog een tunneltje werd gemaakt 

onder de Doespolderweg. Dit tunneltje was in 1978 

in het plan getekend, om vervolgens in 1984 weer 

geschrapt te worden. Door oplettendheid van 

de omwonenden en de welwillendheid van de 

gemeente en provincie, kreeg het tunneltje aan de 

Groenwegh alsnog gestalte.

Een kleine gemeenschap kan dikwijls nog wonde-

ren verrichten.

Zie hiervoor Hoogmade! <<
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Het huisje op de foto, op nr. 8 van de Van Klaverweijdeweg, is door brand verwoest. Het stond tussen de Van 

Klaverweijdeweg en de Voorwetering ter hoogte van het begin van de grote Piestpolder. Door die brand, en 

het afbreken van de woning van de familie Koos van der Star op Klaverweijdeweg 6, kon de weg daar wor-

den verbreed.



 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.


