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Bij de voorplaat 
Het echtpaar Johan van der Nagel voor hun kruideniers-
winkel aan de (huidige) Vrouwgeestweg (toen Zuideinde).
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Van de redactie
In het vorige nummer zijn helaas twee foto-
bijschriften weggevallen. Op pagina 4 zag u 
een foto van de verbouwing in 2007 van de 
boerderij uit 1700 (bij velen bekend als de 
‘boerderij van de paters’); de foto op pagina 
5 toonde de restauratie van de Vlietmolen in 
1967.

Cursus Genealogie
In 2016 heeft een tiental leden van onze vereni-

ging de workshop ‘Genealogie voor beginners’ 

gevolgd. Deze workshop werd destijds in het oude 

gemeentehuis van Alphen aan den Rijn gegeven. 

Aangezien genealogie (stamboomkunde) voor 

velen een interessante hobby is, organiseren wij dit 

jaar opnieuw een cursus, nu in ons eigen museum 

Van Hemessen. 

De cursus zal uit drie cursus avonden bestaan. De 

totale kosten bedragen € 10,- per deelnemer. De 

voorlopige data zijn: dinsdagavond 11 juni, 18 juni 

en 25 juni, de cursustijden van19.30 uur tot 21.30 

uur.

Belangstelling? Noteer dan alvast bovenstaande 

gegevens in uw agenda, of geef u op bij Pim Laar-

mans: laarmans@casema.nl

In nummer 2 van de Jacobsladder volgt meer 

(defi nitieve) informatie.

Pim Laarmans

Van de voorzitter

Geschiedenis wordt door de eeuwen heen dage-

lijks geschreven, en we doen er allemaal aan mee, 

of we willen of niet. Later gaan mensen op onder-

zoek uit en beschrijven ze die geschiedenis. Vervol-

gens kunnen wij het dan lezen, bijvoorbeeld in onze 

Jacobsladder. 

Ook voor deze editie is er weer van alles tot stand 

gekomen: op vlotte wijze zijn de verhalen neerge-

schreven, waar nodig geredigeerd en aangepast. 

Vormgegeven en gedrukt of geprint, en vervolgens 

rondgebracht.

Allemaal vrijwilligers, behalve de drukker. Het is echt 

fantastisch dat het allemaal zo maar gebeurt. Allen 

hartelijk dank voor jullie niet afl atende ijver. Ik vind 

het echt grandioos! En u als lezer zult genieten van 

de inhoud.

Ook de vrijwilligers in ons museum hebben hard 

gewerkt en nog zijn ze er vele uren mee doende. 

Ga maar eens kijken. Elke zondagmiddag van 2 tot 

4 uur. Verderop kunt u er meer over lezen.

2019 is voor ons een bijzonder jaar: op 12 juni 

bestaat de vereniging 40 jaar. 

Daarover later meer!

Rest mij u veel leesplezier te wensen.

Mooie groet,  Ben Beukenholdt

I N H O U D
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achtergronden kunnen raadplegen, evenals alle 

Jacobsladders. U bent dus van harte welkom op de 

zondagen.

Met de trouwe vrijwilligers werken we aan verfij-

ning van de expositie. Met name de, toch wel 

noodzakelijke, toelichting bij de objecten is nog 

een “klusje” dat geklaard moet worden. En als dat 

allemaal gereed is, dan slaan we op de trom en 

hangen de vlag uit voor een feestelijke heropening, 

inclusief een tijdelijke expositie.

Inmiddels is de ploeg museumwachten gewijzigd. 

Arjen Schreuder heeft aangegeven ermee te stop-

pen, maar Betty Kemper en Wim Bekkering hebben 

zich aangemeld als museumwacht. Arjen dank 

voor al die jaren trouwe dienst op zaterdagen en 

zondagen, en Betty en Wim hartelijk welkom!

Lijkt het u leuk om ook als vrijwilliger een bijdrage 

aan het museum te leveren, neem dan contact op 

met Anneke Zwarst (0172-518186/06-44514624 of 

a.h.zwarst@kpnmail.nl). Op dinsdagmorgen zijn we 

van 10:00 – 12:00 uur aan het werk in het museum 

en kunt u dus ook een kijkje nemen.

Donateur van het museum
In 2018 zijn we gestart met het werven van dona-

teurs voor het museum. In de zeer nabije toekomst 

wordt het museum geconfronteerd met de kosten 

voor huisvesting. Tot nu toe heeft de gemeente 

deze lasten voor haar rekening genomen, maar 

door gewijzigd beleid komt daar verandering in. 

Het museum heeft geen eigen inkomsten, want 

de toegang is gratis en   gemeentelijke subsidie 

voor  het museum, c.q. culturele activiteiten, is niet 

beschikbaar. In Jacobsladder 4 van 2018 heeft u 

ook al het een en ander hierover kunnen lezen.

Voor €10,00 per jaar kunt u donateur worden. U kunt 

zich aanmelden bij onze penningmeester Ton Mees-

ter (06-81461919 of ton.meester@gmail.com).

Uiteraard zoekt het bestuur naarstig naar bronnen 

van inkomsten.

Museumschatten?
Het is u al eerder verteld dat een aantal vrijwilligers 

in het museum flink in de weer is met het inventari-

seren van de collectie, met name van alles wat op 

zolder in depot staat. Dan komen stukken tevoor-

Nieuwjaarsbijeenkomst 
museum O.C. van Hemessen

Zaterdagmiddag 5 januari 2019 was er een nieuw-

jaarsbijeenkomst in het museum Van Hemessen: 

een gezellige bijeenkomst van genodigden: vrijwil-

ligers van het museum en medewerkers van de 

Jacobsladder, en bestuursleden en partners.

In zijn welkomstwoord sprak de voorzitter van de 

Stichting tot Behoud van het Cultureel Erfgoed van 

Jacobswoude, Ed Molenaar, zijn dank uit naar de 

vrijwilligers die de herinrichting van het museum in 

2018 mogelijk hebben gemaakt. 

Ook gaf hij aan wat de plannen van het museum 

voor 2019 zijn. Een jaar met verschillende uitdagin-

gen, dat met hulp van bestuur en vrijwilligers, mooi 

en veelbelovend kan gaan worden.

Na de toespraak was er gelegenheid om onderling 

nader kennis te maken en (historische) informatie te 

delen.

Nieuws van het museum
door Anneke Zwarst

Museum weer open
Net voor de Kerst is het museum zonder veel 

vertoon weer opengesteld op zondag van 14.00 

- 16.00 uur. Helaas is het nog niet helemaal zo 

ingericht als we het zouden wensen, maar het is 

in elk geval weer aantrekkelijk genoeg voor de 

bezoekers om wat geschiedenis van Hoogmade 

en Woubrugge op te snuiven. Ook is de boekenkast 

ingericht, zodat liefhebbers foto’s en historische 
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Al met al een leuke dag en voor herhaling vatbaar 

als we weer wat objecten hebben die, volgens ons, 

het taxeren waard zijn.

Boven: schilder onbekend, daaronder: Paneeltje 

door Oswald d’Aumerie. En de ‘plak’

schijn die dikwijls hier terecht gekomen zijn door 

schenkingen uit erfenissen en waarvan niet hele-

maal duidelijk is wat de link is met Woubrugge of 

Hoogmade. En soms is er iets waarvan we absoluut 

niet weten of het ‘wat waard’ is.

Zo troffen we een op een houten paneel geschil-

derd portret van een man aan, afkomstig uit de 

erfenis van Abram Vermaas, elektricien (zonder 

winkeltje) in Woubrugge. Benieuwd waren we ook 

naar de waarde van een schilderij van Oswald 

d’Aumerie en was de vroeger door de leerkrachten 

gebruikte plak wel helemaal echt?

We besloten om naar een opnamedag van Tussen 

Kunst en Kitsch te gaan op 4 december 2018 in 

Museum Louwman in Wassenaar. En zo bezochten 

onze museumwacht Alphons Ouwerkerk met de 

dames Anneke, Betty en Thea vol spanning de 

diverse experts in de hoop dat ons museum op slag 

kon beschikken over een fl ink vermogen.

Maar eerst door de voorselectie met de schilder-

stukken. Er wordt zoveel aangeboden, dat alleen 

de echt interessante stukken grondig bekeken wor-

den. Welnu, ons houten paneel dateerde wel uit 

de 17e eeuw, maar het grootste deel van de verf 

was weg (gepoetst?) en het was derhalve van nul 

en generlei waarde. Jammer, maar het kon terug in 

de tas. Wat blijer werden we van het commentaar 

bij het schilderijtje van d’Aumerie. We mochten 

door naar de volgende expert. En dan blijkt dat die 

experts ook niet alles uit hun blote bol weten, want 

hij kende deze schilder niet, maar gelukkig kwam 

hij voor in het naslagboek. Commentaar: leuk maar 

vervuild schilderijtje, echter niet uniek. Vermoedelijk 

geschilderd als opdracht voor iemand die een fl ink 

aantal van dit soort werken wilde hebben voor een 

hotel, relatiegeschenk of iets dergelijks. De waarde 

ervan was minder dan de kosten van het laten 

schoonmaken. Een tweede desillusie als het ging 

om de eurotekens in onze ogen.

Ten slotte met de plak naar de expert. Aan het 

spijkertje kon hij zien dat deze plak authentiek is en 

ook nog in prima staat. En uniek, want er zijn er niet 

veel van in Nederland. Dus toch een rijk museum? 

We hebben niet naar de waarde gevraagd, want 

deze plak wordt niet te gelde gemaakt, maar ligt te 

pronken in een van de vitrinekasten.

Boven: schilder onbekend, daaronder: Paneeltje 

door Oswald d’Aumerie. En de ‘plak’
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We beginnen onze rondgang met Jan Stigter op 

zoek naar verdwenen winkeltjes bij de galanterie-

winkel van Gerard van der Laan, in het pand aan 

de Wetering op nr. 70, waar tot voor kort mevrouw 

Doedens-van der Laan woonde. Galanteriewin-

kels zijn er bijna niet meer. Je kon er van alles en 

nog wat kopen op huishoudelijk gebied, mode en 

snuisterijen. Van der Laan ging per roeiboot naar 

zijn klanten in de Ridderbuurt, Rijnsaterwoude en 

Woubrugge. Later gebruikte hij een bakfiets om de 

boer op te gaan.

De groentezaak van Cor van der Nagel

Aan de voorkant, langs de weg, was de groente-

handel van Cor van der Nagel gevestigd. Later had 

Van der Nagel een transportbedrijf. 

Buurman Chris van der Nagel had op nr. 48/50 een 

kruidenierswinkel. 

Met onze rubriek over verdwenen winkeltjes heeft u 

inmiddels kennisgemaakt. Verhalen over die zaken 

roepen bij oudere lezers tal van herinneringen op, 

en dat is wat de redactie graag ziet. Maar ook voor 

de jongere garde en nieuwkomers in onze dorpen 

is het interessant om te weten hoe de middenstand 

er hier vroeger uitzag. 

Je hoort bijvoorbeeld wel eens verhalen over heel 

veel kruidenierswinkeltjes. Nu we het in Woubrugge 

en Hoogmade met een behoorlijk toegenomen 

bevolking met éen supermarkt per dorpskern moe-

ten doen, bijna niet voor te stellen!

Voor Woubrugge staken we ons licht op bij Jan 

Stigter die de winkeltjes, zonder een moment van 

twijfel, kon opsommen. 

In dit eerste deel bekijken we alle winkeltjes ten 

zuiden van de lijn Kerkstraat- Raadhuisstraat.

Zuideinde/Vrouwgeestweg

Verdwenen winkeltjes in 
Woubrugge [deel 1]  door Thea Kok en Pim Laarmans

De galanteriewinkel van Gerard van der Laan
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Deze Chris was van vele markten thuis, want hij was 

ook nog makelaar, en begon later een drogisterij 

aan de Comriekade.

Zijn broer Jo nam de zaak over, en hij werd weer 

opgevolgd door zijn dochter Cherry die met haar 

man Willem v.d. Ree de winkel dreef. De laatste 

middenstander in dit pand was Ton Verzaal, hande-

laar in en reparatie van elektrische apparaten.

Weer een stukje meer richting dorp, op nr. 5 was 

nog een kruidenierswinkel en wel die van Gerrit de 

Bruin. Later was hier Bertus Westdijk gevestigd, een 

schoenmaker.

Waar nu het parkeerterrein van de brandweer is, 

had Jaap Schijf zijn smederij, waar hij ook kachels, 

haarden, kolenkitten en alles wat dies meer zij ver-

kocht. En jawel, nog een kruidenier: de winkel van 

Johan Metselaar. Hij moest zijn winkel op die plek 

al voor de oorlog sluiten in verband met de aanleg 

van de nieuwe brug (die pas in 1952 werd gereali-

seerd). Metselaar komen we straks weer tegen, op 

de Comriekade.

Kerkbuurt, Kerkstraat, Kerkweg

We gaan nu naar de middenstand in de tegen-

woordige Kerkstraat. Naast het kerkhof zat op nr. 

10 fi etsenmaker Verweij, die trouwens ook allerlei 

tabaksartikelen verkocht. 

Meer naar het westen, op nr. 18, naast de twee hui-

zen die er nu nog staan, en het (ex)pand van Jan 

Keessen was de groentewinkel van Henk Slinger-

land. Even verderop (nog meer naar het westen, 

aan de zuidzijde van de Kerkstraat, het eerste huis 

na de rotonde - tegenwoordig Kerkweg nr. 4) was 

de kruidenierswinkel van Van ’t Wout, later bakker 

Cor Ket. Nog een stukje verderop, op nr. 8 begon 

Arie Bregman in de huiskamer van zijn moeder zijn 

kruideniershandel. 

Kerkweg 8, Hier begon Arie Bregman.

Voorweg westzijde (nu Comriekade)

De eerste winkels gezien vanaf de (nieuwe) brug, 

twee onder één kap zijn links kapper Groot, Com-

riekade 4 en rechts schoenmaker Teun (later Johan) 

Verzaal, Comriekade 5. Over kapper Groot schre-

ven we in Jacobsladder 3 van 2018. 

Fietsenmaker Verweij
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De kruidenierswinkel van Jan Zandstra

Naast schoenmaker Verzaal en nu een woonhuis 

(Comriekade 6), was voorheen de kruideniers-

winkel van Jan Zandstra. Vervolgens was Steef de 

Graag er gevestigd, die er een filiaal leidde van 

Foka Woninginrichting uit Alphen aan den Rijn. Hij 

maakte plaats voor de manufacturenhandel van H. 

Burggraaf. Manufacturenwinkels vind je tegenwoor-

dig niet veel meer; Burggraaf verkocht stoffen, four-

nituren, wol, en allerlei andere textielproducten. Na 

enige tijd nam Mathilde zijn zaak over – zij voerde 

hetzelfde assortiment. Toen zij stopte heeft er nog 

korte tijd een antiekzaak in dit pand gezeten.

Raadhuisstraat

We steken nu de brug over en komen uit op de Van 

Hemessenkade.

Als je het straatje naast restaurant Disgenoten 

(voorheen Oude Raedthuys), destijds de Oude 

Baan geheten, nu Raadhuisstraat, inloopt, staat 

tegenover Westmaas een woonhuis. Vroeger was 

dit de winkel van bakker Maarten Overvliet (die tot 

1965 zijn winkel had op Vierambachtsweg huidig 

nummer 69.) Bart Blom (kapper, aanzegger, kleer-

maker) liet het bouwen.

De bakkerswinkel van Maarten Overvliet

Aan de overkant (hoek Boddens Hosangweg/Kruis-

weg), had Anna van Teylingen een klein kruideniers- 

annex snoepwinkeltje, dat later verhuisde naar 

Boddens Hosangweg 3.

Terug naar het water, waar rechts van het gemeen-

tehuis al vanaf 1742 een bakker was gevestigd. 

De eerste bakker was Pieter Jansz Kop, de laatste 

Dirk Guldemond – hij verkocht het pand aan de 

gemeente, Van Hemessenkade 6. Rechts van het 

aanpalende woonhuis was de textielhandel van 

Jan en Fop Bochove, met textiel, en kleding, met 

name herenmode, op nummer 5.

Jan Bochove met dochtertje Lidy
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Beide zijden van de Wetering werden, zoals u hier-

boven hebt kunnen lezen, bevolkt door midden-

standers, die hun omzet voor een belangrijk deel 

haalden uit de (beurt)schippers die ook het beeld 

op het water bepaalden.

Rijk zullen ze er meestal niet van geworden zijn, al 

die middenstanders; en van de tientallen winkels 

die Woubrugge telde is er maar een handvol over.

Zoals in de intro reeds gesteld, waren er vroeger 

veel kruidenierswinkeltjes in Woubrugge. Hieron-

der een overzichtje van de in dit eerste artikel 

genoemde kruidenierswinkel/eigenaren:

1 Chris van der Nagel

2 Gerrit de Bruin

3 Johan van der Nagel

4 Johan Metselaar

5 Van ’t Wout

6 Arie Bregman

7 Jan Zandstra

8 Anna van Teylingen

In de eerstvolgende Jacobsladder worden in het 

artikel Verdwenen winkeltjes in Woubrugge, de 

winkeltjes ten noorden van de lijn Kerkstraat-Raad-

huisstraat (de straat ten westen en ten oosten van 

de oude klapbrug over de Woudwetering) beschre-

ven.

In J

Noot van de redactie:
Aangezien sommige panden zijn verdwenen, is 

het lastig om de exacte ligging van de locaties 

te beschrijven – in het boek ‘Handel en wandel in 

Woubrugge’ (uitverkocht) en het boek ‘Woubrugge 

aan de Wetering’ (te bestellen bij de Historische 

Vereniging O.C. van Hemessen) vindt u meer infor-

matie, compleet met foto’s. 

Vierambachtsweg, toen nog stukje Van 
Hemessenkade

Ten zuiden van de oostelijk gelegen oprit van de 

brug had de fi rma Van Raad (nu gevestigd in de 

Batehof) bij de kruising een winkel waar fi etsen-, 

elektra, en huishoudelijke artikelen werden ver-

kocht. 

Maar er was in dit stukje Woubrugge nog meer te 

koop! 

Rechts (Van Hemessenkade 4), aan het water zat 

de groentehandel van Van Dam, die ook met een 

roeiboot zijn waren uitventte. 

Ook waren aan deze kant van de brug nog geves-

tigd de petroleumhandel (en verkoop van gasfl es-

sen) van Henk Bontenbal en, met de ingang aan 

de Vierambachtsweg, ter hoogte van juwelier Toon 

Elsten, de rijwielhandel van Piet de Bruin. 

Verder noemen we nog: de boerderij van Van 

Klaveren, die melk, boter en eieren verkocht en 

ventte, en de zadelmakerij waar de fi rma West-

maas begon. Op nummer 69 was de bakkerij van 

Overvliet (zie hierboven), terwijl een stuk verderop, 

waar nu de gemeentegrens met Alphen is, nog een 

bakker zat, namelijk Ket. Ook was daar nog een 

klompenhandelaar: Gos Linting.

We eindigen dit overzicht van middenstanders 

aan de Vierambachtsweg met de winkel van Dirk 

Moorman, die (en die hadden we nog niet gehad) 

naast scheepswerf De Dageraad scheepsbeno-

digdheden verkocht.

Toen en nu
Tegenwoordig kost het een aardige cent om aan 

het water te kunnen wonen. Vroeger (en dan heb-

ben we het over de periode tot de jaren zestig, 

zeventig van de vorige eeuw) was dat wel anders. 
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1932, aan de Kerkstraat in het huizencomplex ‘De 

Ark’ ter hoogte van het huidige parkeerterreintje, 

doen hun verhaal. 

Ingang van de lagere school in Hoogmade met 

links een deel van de gevel van het woonhuis (Kerk-

straat 49) van de hoofdmeester.  De lagere school 

uit 1880/1881 werd in 1971/1972 afgebroken. Op de 

fundamenten werd Cultureel Centrum ‘De Schuur’ 

gebouwd.

Kees vertelt: ‘Wij zaten meestal met wel 30 tot 40 

meisjes en jongens in een klas en wie niet goed 

oplette of aan het klieren was, werd naar de gang 

gestuurd.’ Willem vult meteen aan: ‘Het lange 

wachten daar in je eentje werd toch nog leuk, door 

de uitgetrokken klompen die in de gang stonden 

van plaats te verwisselen.’ ‘Werd je dan vaak naar 

de gang gestuurd?’ vragen wij nieuwsgierig. ‘Nou, 

dat viel wel mee, maar de gehele dag geconcen-

treerd naar de schoolmeester luisteren dat vergde 

wel heel veel energie, en dan liet je soms wel eens 

een steekje vallen, tot groot ongenoegen van de 

meester,’ zegt Willem grinnikend. Kees herinnert zich 

een voorval om nooit te vergeten: ‘De grootste bel-

hamels van de klas hadden kleine stukjes carbid in 

de inktpotjes van de lessenaars gedaan. Hierbij was 

meester Van Wijk, genaamd ‘de Sterrenkijker’ toch 

wel het grootste slachtoffer geworden in z’n zwart 

geworden lokaal’. 

In Jacobsladder nr. 3 van vorig jaar zijn we gestart 

met een nieuwe rubriek: Hoe was het vroeger in...?  

Pim Laarmans trapte af met een interview met de 

Woubrugse Piet Noordam. In dit nummer is Hoog-

made aan de beurt en we zijn blij met onze twee 

nieuwe ‘correspondenten’ daar: Tonnie Witteman 

en Willem van der Laan. Om met de laatste te 

beginnen: Willem woont al zijn hele leven in Hoog-

made, Hij heeft veel hobby’s (o.a. schaatsen, 

tuinieren, lezen en vinologie); ook Tonnie Witteman 

woont al heel lang in het dorp – zij is dol op wande-

len, kamperen, tuinieren en lezen.

Ze kennen elkaar al heel wat jaren, zijn beiden met 

pensioen en hebben tijd voor de Jacobsladder. 

Welkom!

Tonnie en Willem spraken met de 80-plussers 
Willem van Tol en Kees Baak. Aanleiding voor 
het gesprek was de nieuwe basisschool. 
Afgelopen zomer is in Hoogmade de nieuwe basis-

school Ter Does in gebruik genomen. Een schit-

terend gebouw met moderne leslokalen en een 

mooie speelplaats, waar de kinderen van vier tot 

en met twaalf jaar kunnen spelen en leren. Vol 

bewondering kijkend naar dit warme onderkomen 

vraag je je dan af: hoe ging het er vroeger aan toe, 

in een tijd zonder computers en bijna geen auto’s, 

de oorlog en de nasleep ervan, grote gezinnen en 

een drukbezochte kerk 

Om een indruk te krijgen van hoe het er vroeger 

aan toe ging, zitten wij aan tafel met Willem van 

Tol en Kees Baak. Willem geboren in 1938, op de 

boerderij aan de Frederikskade en Kees geboren in 

Hoe was het vroeger in  
Hoogmade?  door Willem van der Laan en Tonnie Witteman
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Mooi rapport
Lachend gaat Kees verder: ‘Maar wij werden 

nooit betuttelend behandeld hoor, want het naar 

school brengen en halen was er niet bij. Lopen 

onder begeleiding van grotere broers of zussen was 

toen normaal. Sommige kinderen kwamen van de 

andere kant van Frederikspolder en enkelen zelfs uit 

Ofwegen’. Willem: ’Als je straf had gehad, vertelde 

je het echt niet aan je ouders, want dan kreeg je 

nogmaals op je donder. Verder moest je gewoon 

je best doen en het enige contact van de school 

met de ouders was het rapport. Dit moest driemaal 

per jaar door de ouders worden ondertekend, voor 

gezien. En als de rapportcijfers te laag waren, bleef 

je gewoon een jaar zitten.’ Het rapport dat Kees 

ons laat zien is uit de oorlogsjaren. Ziet er prima uit, 

mooie cijfers. Klassenfoto’s zijn er helaas niet. Dan 

nu maar samen op de foto.

Willem van Tol en Kees Baak op de Frederikskade in 

Hoogmade. 

Spelen op het schoolplein, zoals voetballen, tik-

kertje, knikkeren en bokkie-springen met elkaar was 

fi jner dan in het klaslokaal luisteren naar de onder-

wijzer. ‘Hooibouwverlof’ of ‘IJsvrij’ kwamen wel voor. 

Willem: ‘Maar na schooltijd moest je vaak thuis 

weer aan de bak, helpen op de boerderij, net als 

veel kinderen in mijn klas dat deden’. 

Biechten 
Het hoofd van de school en de pastoor stonden 

hoog in aanzien in die tijd. In de praktijk gingen de 

schoolkinderen dan ook van school naar de kerk en 

terug. Het aantal keren kerkbezoek met het volgen 

van de catechese werd goed in de gaten gehou-

den en doorgegeven voor het schoolrapport. Het 

ergste was het biechten, oftewel je zonden opsom-

men en toevertrouwen aan een man in een zwarte 

jurk. Willem: ‘Je deed je riedeltje en dan was je 

blij als je weer buiten was.’ Kees vertelt: ‘De beste 

strategie was niet alles vertellen, alleen moest je 

dan niet door een zwartkijker worden gesignaleerd, 

die je biechtvader op de hoogte stelde van jouw 

stoute daden. Namelijk het slootje springen samen 

met je vrienden, ver in de polder, in je blote kont 

om je kleren schoon en droog te houden, zorgde er 

dan voor dat niet alleen de oren van je biechtva-

der rood werden.’ Een naam 

die veel aan tafel valt is die 

van pastoor Lips, een liefheb-

ber van ‘Spartaanse’ opvoe-

ding. Willem: ‘Hij was streng 

maar had ook z’n goede kant 

als voetbaltrainer op woens-

dagmiddag voor de wat 

oudere kinderen’. 
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Kleine dorpjes in het polderland als Hoogmade en 

Woubrugge kenden vroeger een rijkgeschakeerd 

verenigingsleven. Wat moest je anders? Televisie 

was er niet, vervoer was omslachtig en traag. Over 

het appen en gamen zullen we het maar niet heb-

ben. 

Volwassenen en jeugd zochten elkaar op in ver-

enigingsverband om de vrije tijd door te brengen: 

toneel-, naai- en breiclubs, sport-, zang en muziek-

verenigingen, een bijbelkring, jongelingsverenigin-

gen, apart voor jongens en meisjes en apart voor 

katholieken en protestanten. 

Honderd jaar geleden, eind 1918 of begin 1919, zag 

in Woubrugge een mandolinevereniging het licht. 

Dat klinkt niet erg spannend, maar in die tijd waren 

mandolineclubs waanzinnig populair! Ze schoten 

als paddenstoelen uit de grond. In de stad Gronin-

gen waren er alleen al zes: protestantse, liberale en 

socialistische. 

Woubrugge begon direct na de Eerste Wereldoor-

log een club met 12 leden. Er werd geoefend in 

een leegstaand lokaal van de openbare school, 

waar ook het fanfarecorps en twee zangvereni-

gingen hun repetities hielden. Helaas moesten de 

verenigingen er al snel weer uit. Het lokaal was 

nodig voor de school, de gemeenteraad wees in 

zijn vergadering van december 1919 de smeekbe-

den om er te mogen blijven repeteren af.

 

Lof voor dirigent
De mandolineclub groeide snel en leerde snel. Al 

op 4 november 1919 telde het gezelschap 23 leden 

< Advertentie uit 1919 in de Nieuwe Leidse Courant.

Oorlog in Hoogmade
Minder mooie tijden waren de oorlogsjaren waarin 

Kees en z’n klasgenoten het jammer vonden, dat 

er soms maar één tot anderhalve dag per week 

school was. Dus spijbelen was er amper bij. Met 

argusogen werd er naar de bezetter gekeken. Een 

benauwende situatie ontstond er in het laatste 

oorlogsjaar, toen zij over het ijs uit Leiden kwamen 

om in Hoogmade een razzia te houden. Hierbij wer-

den meerdere mensen opgepakt en in Duitsland 

tewerkgesteld. Echter het aantal koeien dat de 

bezetter invorderde om hun soldaten te voeden, 

werd met twee stuks verminderd tijdens de drijf 

door de duistere Kerkstraat. Spannende herinnerin-

gen. 

Na de oorlog ging het beter: steeds meer kinderen 

gingen naar het vervolgonderwijs. Zolang je bij de 

middenmoot bleef, kwam je met je twaalfde van 

school af en kon je gaan werken. Enkele gelukkigen 

begonnen met de ULO en anderen gingen naar 

de Lagere Land- en Tuinbouwschool of de Lagere 

Technische School. 

Zowel Kees als Willem ziet de huidige school met 

computerende en vooral ook spelende kinderen 

als een geschenk van de huidige tijd, maar denken 

ook met veel plezier terug aan hun eigen school-

tijd. De tijd, waarin zij nog belhamels waren en met 

blokken haardhout speelden die koeien moesten 

voorstellen.

Eeuw geleden 
eerste 
‘Tokkelaars’  
in Woubrugge  
door Henk Houtman
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en werd de eerste openbare uitvoering gegeven

in “de zaal van den heer Guldemond”, bedoeld 

wordt het Oude Raedthuys. Toegang 75 cent. 

Medeoprichter en eerste voorzitter Jaap Westmaas 

was zeer tevreden, zo is in een krantenverslagje te 

lezen: “Een woord van lof voor den directeur, den 

heer B. van Zwieten, van Alfen aan den Rijn, die 

deze club in één jaar zoo ver bracht.” 

De mandolino stamt uit Italië en dus kregen veel 

clubs namen als Mandolinata, Estampida, Capric-

cio, Estrellita, Amati. In onze regio had men het ook 

goed begrepen: Tremolando’s (Leimuiden), Sempre 

Avanti (Ter Aar) en de Tremolo’s (Oude Wetering). 

Aan Woubrugge was al deze frivoliteit niet besteed. 

Hier kreeg de mandolinevereniging de naam “De 

Tokkelaars”. Laten we het maar een werknaam 

noemen. Eenmaal uit de startblokken waren de tok-

kelaars hier toch niet zo blij mee, want nog in 1919 

besloot men tot een wat meer prestigieuze naam 

en werd het L’Estudiantina.

Onzuiver en slordig
In 1925 nam L’Estudiantina in de Stadsgehoorzaal 

in Leiden deel aan het Nationaal Concours voor 

Mandoline, georganiseerd door de Leidse vereni-

ging Krebustlibo. De Woubruggers behaalden in de 

derde afdeling een zesde plaats.

Drie jaar later was de krantenrecensent in ‘Het 

Volk’, dagblad voor de arbeiderspartij, minder 

tevreden over het optreden tijdens een concours 

in Bellevue in Amsterdam: “Onzuiver en zeer slordig 

spel, ver beneden de middenmaat”. 

Jaarlijks werd in zaal Guldemond voor de bevolking 

van Woubrugge een uitvoering gegeven, vrijwel 

altijd in combinatie met een toneelstuk na de 

pauze. 

In 1928 werd het stuk ‘De Logé’ opgevoerd: 

“Gehoord de gulle lach van de vele aanwezigen is 

dit tamelijk lange stuk toch wel in de smaak geval-

len”. Na afl oop kon er onder de opgewekte muziek 

van een jazzband worden gedanst.

Uitvoeringen
In 1932 werd weer in de feestelijk versierde zaal 

van het hotel Het Oude Raedthuys de jaarlijkse 

uitvoering van L’Estudiantina gegeven. Dirigent 

was B. J. Verdoorn. Na de pauze werd door de 

mandolinespelers zelf het toneelstuk ‘Pantoffelpijn’ 

opgevoerd, “waarna men nog eenigen tijd gezel-

lig bijeen bleef. Het was een genotvolle avond, de 

vereniging kan met volle tevredenheid op haar 

zeer geslaagden arbeid terug zien”, zo lezen we.

Het jaar erop weer een uitvoering, “waarna de 

humorist Spaanderman de talrijke aanwezigen 

eenigen tijd gezellig bezighield. Een verrassingslo-

terij met grabbelton ten bate der kas bracht een 

aardige afwisseling. Het was een prettige avond.”

Waarschijnlijk heeft de Woubrugse mandolinever-

eniging L’Estudiantina tot ongeveer 1933 bestaan. 

Misschien dat in de crisistijd van de dertiger jaren 

met z’n grote werkloosheid het hoofd naar andere 

zaken stond. Een regulier archief van de club is niet 

gevonden, het was natuurlijk ook maar een kleine 

vereniging. 

Tokkelaars weer terug
Na de oorlog pakt men de draad weer op, ook de 

liefhebbers van de mandoline. In 1949 lezen we 

voor het eerst weer in de kranten, dat in januari van 
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van de voorzitster mejuffrouw J. van der Doe. Zij 

memoreerde de moeilijkheden die bij de oprichting 

overwonnen moesten worden en zei dankwoorden 

aan het adres van het gemeentebestuur en de 

dirigent, de heer A. Brunt uit Leiden. Het solospel 

van Chr. Zwart viel zeer in de smaak. Na de pauze 

als vanouds weer een toneelstuk: “Boerenstrijd”. 

Burgemeester Van Wageningen sloot de avond 

met het overbrengen van zijn gelukwensen aan de 

feestvierende vereniging.

In 1951 werd het 40-jarig jubileum van huisarts J. 

Loth gevierd. Het hele dorp liep uit. Het echtpaar 

was ook nog eens 40 jaar getrouwd. Alle verenigin-

gen gaven acte de présence. Ook de Tokkelaars 

waren natuurlijk van de partij. Voorzitster mevrouw 

Bochove feliciteerde de populaire dokter. 

In november 1951 volgde het jaarfeest. Onder 

de aanwezigen burgemeester Van Wageningen, 

gemeentesecretaris Hein Hoogenboom en natuur-

lijk dokter Loth. Een toneelstuk na de pauze? Jaze-

ker: ‘De stier uit Californië’.

Koninginnedag 1952. De Feestcommissie 1928 

onder voorzitterschap van G. van Wijk had weer 

een uitgebreid programma bedacht met in de 

hoofdrol de mandolinevereniging De Tokkelaars, 

die ‘s avonds voor de ouderen in hotel Swama (het 

Oude Raedthuys) een optreden verzorgde. De 

avond werd afgesloten met twee coupletten van 

het volkslied. In november 1952 volgde, weer over 

twee dagen verspreid, het jaarfeest van de man-

dolineclub. Zangeres mevrouw Moelker, begeleid 

op piano door mevrouw Bochove en op viool door 

dirigent Brunt, boekte groot succes.

Het toneelstuk ‘Pinky’ maakte veel indruk. Het ging 

over een blank meisje met negerbloed, dat tegen 

tal van vooroordelen opliep: “Hier en daar moest 

zelfs wel een traantje worden weggeveegd”. 

Bep van der Laan
En dan zitten we in 1953. Vooral veel vrouwen zijn lid 

van de Tokkelaars. We komen de bekende families 

tegen: Verzaal, Verburg, Van Egmond, Bochove, 

Westmaas, Brunt, Keessen, Van Leersum, Van Klave-

ren, Kroes. 

dat jaar een mandolinevereniging in Woubrugge is 

opgericht. Het eerste jaarfeest van ‘De Tokkelaars’ 

zal op 15 en 16 november 1949 worden georgani-

seerd. 

Tokkelaars? Tja, kennelijk heeft men weer terugge-

grepen naar de oude naam. Was het omdat het 

Italiaans een beetje ‘not done’ was in die tijd? De 

Italianen onder leiding van Mussolini hadden zich in 

de Tweede Wereldoorlog immers aan de zijde van 

fascistisch Duitsland geschaard? 

Enthousiasme is er genoeg: “Deze zeer jonge ver-

eniging heeft door veel studie en onder deskundige 

leiding bereikt reeds goed voor de dag te kunnen 

komen. Wij verwachten, dat de jaarfeestvieringen 

een succes zullen worden”. 

 Voorzitster mevrouw Bochove (links) danst met Toos 

van Harskamp, moeder van Bep van der Laan. 

Dat werd het. Twee keer zat de bovenzaal van ‘Het 

oude Raedthuys’ vol. De voorstelling begon met 

het verenigingslied en een openingstoespraakje 
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Bep 65 jaar geleden. 

Bep van der Laan heeft haar mandoline van zolder 

gehaald. Snaren zitten er niet meer op….

En Bep van Harskamp, Bep Roodenburg, nu Bep 

van der Laan (81) uit Woubrugge. “Mevrouw 

Bochove vroeg: kom toch ook op de mandoli-

nevereniging. Er zitten ook mannen op. Ik was 16 

jaar, ik vond het wel leuk, mijn moeder zat er ook 

op, Zij speelde mandola, iets zwaarder dan de 

mandoline”, vertelt de bekende fotografe van het 

dorp, opgeruimd als altijd. “We repeteerden in het 

gemeentelokaal tussen de winkels van Westmaas 

en Bochove. Met mijn moeder ging ik een half uur 

eerder naar de repetitie, want dan kregen we les 

van de dirigent”. 

Hugo Boer uit Lochem (vroeger woonde hij aan 

de Kruisweg), die op een oproepje op de website 

“Je bent een Woubruggenaar als…” reageerde, 

kan zich het repetitielokaal nog goed herinneren: 

“Ik was een jaar of tien en hoorde die muziek altijd 

als ik er langs liep. Heel bijzonder voor het dorp, die 

mandolinevereniging”. Volgens Hugo heeft Bep 

Westmaas, telg uit de Westmaasfamilie, de Tokke-

laars na de oorlog heropgericht.

In 1955 is de laatste (?) uitvoering onder voorzit-

terschap van mevrouw De Daas-Verzaal met als 

dirigent P. Koren.

Lien met de mandolien
De mandoline is als instrument nooit helemaal uit 

beeld geraakt. Bij het Nederlands Verbond van 

Mandoline Orkesten zijn nu nog 28 orkesten met in 

totaal ruim 600 leden aangesloten (in 1949 waren er 

20.000 mandolinespelers lid).

Af en toe wordt nog de beroemde compositie uit 

1725 van Antonio Vivaldi, het Mandolin Concerto, 

uitgevoerd. Ook sir Paul McCartney van de Beatles 

speelde mandoline. Heden ten dage is de Israëliër 

Alon Saniel één van de bekendste mandoline-

spelers. Hij trad onlangs op in het tv-programma 

‘Podium Witteman’.

Als een romantische sfeer moet worden opgeroe-

pen, zoals in de beroemde fi lm ‘Captain Corelli’s 

Mandolin’, is daar de mandoline. De Italiaanse 

legerkapitein met zijn mandoline maakte de Duitse 

bezetting menselijker en hoopvol. 

En zing maar mee met Jasperina de Jong: “Jo 

met de banjo en Lien met de mandolien”. Of met 

de Zangeres Zonder Naam: ‘Mandolinen zongen 

zacht in Nicosia, in het middernachtelijk uur onder 

een hemel van azuur, hun exotische muziek, in een 

nacht vol romantiek’.

Helaas, in Woubrugge zingen de mandolinen niet 

meer.

(De redactie vraagt zich af of er iemand is in Wou-

brugge of Hoogmade die in het bezit is van een 

foto van het Woubrugse mandolinegezelschap – zo 

ja: we horen het graag!)
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om de welvaart en het belang van zijn Heerlijkheid 

te bevorderen. Daarom bepaalt hij ten bate van 

het onderhoud der armen te hebben goedgevon-

den met de Schout en Armmeesteren overeen te 

komen dat zij mogen veilen en verkopen de as 

die in de Heerlijkheid wordt opgehaald. Van de 

netto opbrengst, dus na aftrek van de kosten, komt 

2/3 deel ten goede van de Schout en Armmees-

teren en 1/3 deel behoudt de Vrij Heer voor zich. 

Hij hoopt dat hierdoor de armen tot een betere 

staat mogen komen en geen subsidie meer nodig 

hebben. De Vrij Heer geeft tevens aan de Schout 

en Armmeesteren de bestaande en gebruikte 

stenen schuur en bijbehorend land, gelegen aan 

de Noordzijde van de Woudwatering. De kosten 

voor onderhoud en reparatie moeten voor 2/3 deel 

gedragen worden door de Schout en Armmeeste-

ren en 1/3 deel zal hij, de Vrij Heer, betalen”.

Uit de door Henk verzamelde cijfers blijkt dat het 

Armenbestuur jaarlijks uiteindelijk zo’n twee- tot 

driehonderd gulden aan de ashandel overhoudt 

en daarnaast met het ophalen van de haardas ook 

nog eens tussen de vijftig en driehonderd gulden 

Naar aanleiding van het artikel ‘As is verbrande 

turf” in de vorige Jacobsladder stuurde Henk van 

der Nagel mij een verhaal dat hij in 2002 schreef 

over de geschiedenis van de Armenzorg en Dia-

conie in Woubrugge. In deze 36 pagina’s tellende 

kroniek over de periode 1700 tot 2000 komt ook de 

handel in haardas in Woubrugge en Hoogmade 

uitgebreid ter sprake.

Uit de door Henk verzamelde gegevens blijkt dat 

in tegenstelling tot wat ik in het vorige nummer 

schreef, de Armbesturen niet de volle opbrengst 

van hun ashandel kregen. Er was nog iemand die 

zijn aandeel opeiste, al was hij voor die tijd best 

genereus. In een contract dat op 3 september 

1779 werd gesloten tussen Mr. Jacob Herman 

Vingerhoedt, Vrij Heer van Esselickerwoude en Heer 

Jacobswoude, en de Schout en Armmeesteren zien 

we hoe de inkomsten van de ashandel verdeeld 

werden: 

“dat hij (Vingerhoedt) in aanmerking genomen 

heeft de behoeftige staat en nood der armen in 

zijn Heerlijkheid en dat hij zoveel mogelijk wil doen 

De zwarte handel van het witte huis  
door René van Tienhoven
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per jaar verdient. Samen met de opbrengst van 

de overzet (in het bruggenloze Woubrugge ook 

in handen van het Armenbestuur) levert dat een 

respectabele 23% van de jaarlijkse inkomsten van 

de armmeesteren op! 

< Meer dan 200 jaar bood het Woubrugse Wees- en 

Armhuis onderdak aan de minder bedeelden uit 

eigen en omliggende dorpen. Voor zover ze dat 

konden, moesten de bewoners meehelpen met 

het verzamelen en opslaan van haardas, terwijl ook 

de veerdienst bij de kerk aan hen was uitbesteed. 

Samen waren deze werkzaamheden goed voor 

bijna een kwart van de inkomsten van het Armbe-

stuur. 

Ook in Hoogmade en Alkemade
Een paar weken na de ondertekening van het 

Woubrugse contract wordt op 28 september 1779 

een vrijwel identiek contract gemaakt tussen de 

Schout en de Roomse armmeesters over het opha-

len en opslaan van de haardas in Hoogmade. “De 

Roomse Armmeesteren moeten iemand aanstel-

len om de as op te halen bij de buitenhuizen in 

Hoogmade en Alkemade, binnen het gebied 

van Esselickerwoude en opslaan onder dezelfde 

voorwaarden als afgesproken tussen de Schout en 

de Armmeestren van de Gereformeerde armen. 

Aan de Schout zal 1/3 deel van de netto opbrengst 

moeten worden afgedragen. Het overige 2/3 deel 

moet bestemd worden voor de Roomse armen bin-

nen de Heerlijkheid”.

Locatie
Nog een interessant gegeven in Henks kroniek is de 

locatie van de asschuren in Hoogmade en Wou-

brugge. Over die in Hoogmade wordt niet veel 

meer vermeld dan dat hij “staande en gelegen is 

in de Vliet polder”. Maar van de asschuur in Wou-

brugge wordt verteld dat hij “staande en gelegen 

is in ‘t Noordeinde aan de Woudwatering”. Uit 

gegevens van de diaconie blijkt dat dit zeer waar-

schijnlijk een stuk grond betreft dat tot enige jaren 

geleden eigendom was van de kerk en gelegen is 

aan de tegenwoordige Boddens Hosangweg ter 

hoogte van nummer 96. 

Hoe was het 100 jaar 
geleden in Hoogmade?

Frans Witteman ging voor ons na wat er in 1919 

allemaal in het dorp gebeurde

1919 was een bijzonder jaar, ook in Hoogmade. De 

Eerste Wereldoorlog was voorbij. Allerlei verenigin-

gen werden opgericht. Een paar markante gebeur-

tenissen.

• Hoogmade kreeg telefoonverbindingen en zal 

‘aan het wereldnet der telefoon zijn verbonden’.

• Ds. P. Hofstede werd bevestigd tot predikant van 

de Nederlands-Hervormde Gemeente.

• In de Staatscourant werd gepubliceerd dat de 

statuten van de Nederlandsch Roomsch-Katholie-

ken Volksbond, afd. Hoogmade, koninklijk waren 

goedgekeurd.

• Er werd een Burgerwacht opgericht ter verdedi-

ging van de stoffelijke én de geestelijke belangen. 

• Cornelis van Rijn werd benoemd tot lid van de 

gemeenteraad.

• Tegen een 76-jarige landbouwer werd door de 

Offi cier van Justitie 3 weken gevangenisstraf geëist 

wegens ‘melkvervalsching’. 

• Iedere loontrekkende (m/v) tussen de 13 en 70 

jaar was verplicht zich aan te melden bij de Raad 

van Arbeid voor de Invaliditeitswet. Zonder rente-

kaart, geen recht op loon.

• De R.K. Leesbibliotheek werd opgericht ‘met een 

prachtcollectie boeken zoowel Romans als Studie-

boeken’. 

• Oprichting van een toneelclub met als patroon-

heilige St. Genesius

• De ziekenvereeniging ‘Onderlinge Hulp’, afd. 

Hoogmade, ging los van Woubrugge zelfstandig 

verder.

Bron: Leidsche Courant resp. Leidsch Dagblad in 

1919 via Krantenarchief van Erfgoed Leiden en 

Omstreken.
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ligt. ‘De kinderen zijn zeer geïnteresseerd en leren 

veel meer dan datgene wat in de boekjes staat. Je 

kunt zien dat de kinderen alles onthouden wat je 

verteld hebt en ze weten ook wat ze ermee moe-

ten doen’.

Een enkele keer is het wel voorgekomen dat op 

school een kind een slagaderlijke polsbloeding 

kreeg, de klasgenoten weten nu meteen hoe ze 

dat moeten aanpakken.

Zouden zich in het waterrijke Woubrugge dreigende 

verdrinkingsgevallen voordoen, alle zesdeklassers 

staan paraat met mond-op-mond beademing, 

ze weten alles van levensreddende zaken, ze zijn 

immers gediplomeerd nu.

Woubrugge - De leerlingen van de Christ. Nat. 

School waren dinsdagmiddag 29 maart 1983 heel 

opgetogen. Ze hebben allemaal het getuigschrift A 

van de EHBO gehaald. Kaderinstructeur Dirk Blom 

heeft het examen afgenomen.

Vorig jaar mochten de kinderen nog kiezen of ze de 

lessen in EHBO wilden volgen, of liever tekenen. Drie 

kozen voor het laatste en de rest ging aan de slag 

met verband en instructieboekje. Dit jaar is het een 

verplicht vak op school geworden en alle kinderen 

hebben vanaf het begin van het schooljaar heel 

enthousiast meegedaan.

Instructrice Bep Rodenburg, geassisteerd door 

Helga Roosemalen, vertelt dat het niveau erg hoog 

 Jacobsladder 

Alle leerlingen zesde klas Christelijke 
Nationale school geslaagd 
voor verplicht vak EHBO
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Op de foto met directeur Feike de Vries: 

Ook op de Openbare School Esselyckerwoude 

wordt door Bep Rodenburg lesgegeven. Ze zal ook 

de Amerikaanse kinderen, die binnenkort op die 

school gaan meedraaien, in de EHBO gaan onder-

wijzen.

Geslaagden groep 1:

Esther Baarda, Jan van Rijn, Gert Groot, Adrie v.d. 

Lip, Angenita Terhorst, Arie v.d. Laan, Dennis Poot, 

Nicolien Haasbroek, Mirjam van Efferen, Anita Eskes, 

Ellen v.d. Kamp.

Geslaagden groep 2:

Arnoud de Lange, Marjolein de Jong, Katja Verheul, 

Martin Kasteleijn, Alexander Gortemuller, Sandra 

Brunt, Elbert Steenwijk, Suzanne de Groot, Ingrid 

Rijnsburger, Steven de Ouden, Jacqueline van Har-

ten, Pieter Noordam, Linda v.d. Endt, Piet Noordam.
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geld beschikbaar was voor promotiedoeleinden 

(een van de mede-initiators was FBTO) maar dat 

voor het plaatselijk organiseren van een open dag 

geen subsidiefondsen beschikbaar waren. 

Vanuit de gedachte dat Woubrugge over veel 

potentie beschikt om aan het landelijke initiatief 

aan te haken waren Ank en ik het er al snel over 

eens dat het desondanks de moeite waard was 

om te onderzoeken of er voldoende draagvlak was 

voor het organiseren van een plaatselijk evene-

ment.

Een eerste actie was om een bijeenkomst te 

beleggen in het gemeentehuis met mensen uit 

Woubrugge en Hoogmade die op een of andere 

manier betrokken waren bij de watersport in de 

meest brede zin. Voor de hand liggend was dat 

de eigenaren van de in de gemeente gevestigde 

jachthavens en scheepswerven voor deze bijeen-

komst werden uitgenodigd. Maar onder andere 

ook de eigenaren van toeleveringsbedrijven aan 

de jacht- en scheepswerven en de uitbaters van 

Onlangs kwam ik in gesprek met Pim Laarmans en 

wij kregen het over de Open Dag Waterrecreatie. 

Omdat Pim de huidige voorzitter is van de stich-

ting die de open dag organiseert, en ik in een grijs 

verleden dezelfde functie vervulde, kreeg ik al snel 

de vraag om mijn herinneringen aan de begintijd 

van het jaarlijkse evenement aan het papier toe te 

vertrouwen. Aan dat verzoek voldoe ik graag en 

het resultaat van het graafwerk in mijn geheugen 

leest u hieronder.

In 1990 klopte Ank van der Laan (van Jachtwerf 

Jacobswoude) bij mij aan met de mededeling dat 

er een landelijk initiatief was om de watersport en 

de waterrecreatie meer te promoten, en om naar 

analogie van de Open Monumenten Dag een jaar-

lijks terugkerend evenement in het leven te roepen. 

De vraag aan mij (ik was toentertijd gemeente-

secretaris) was vervolgens of de gemeente Wou-

brugge geïnteresseerd was om dit initiatief op te 

pakken temeer daar Woubrugge veel te bieden 

heeft op het gebied van watersport en waterre-

creatie. Een detail was wel dat op landelijk niveau 

Herinneringen aan het begin van  
de Open Dag Waterrecreatie door Ton Meester
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de horecabedrijven en campings ontvingen een 

uitnodiging om mee te praten over de vraag of het 

organiseren van een plaatselijke open dag tot de 

mogelijkheden zou behoren.

Het resultaat van deze bijeenkomst was positief en 

dus werd besloten om een kleine commissie samen 

te stellen die de organisatie verder zou uitwerken. 

De vraag was vervolgens: hoe moet deze eerste 

open dag er uit gaan zien? Uiteindelijk leek het 

de commissie het aardigst om via een puzzeltocht 

de deelnemers aan deze dag langs een keur aan 

bedrijven te voeren om hen op deze wijze kennis 

te laten maken met alles wat de gemeente Wou-

brugge op watersportgebied te bieden had. Om 

logistieke redenen voerde de puzzeltocht alleen 

langs beide zijden van de Woudwetering; een 

groter gebied zou alleen mogelijk zijn door de puz-

zeltocht voor auto’s geschikt te maken en dat werd 

toch als bezwaarlijk gezien. 

De belangstelling voor de puzzeltocht bleek bene-

den de verwachting. Maar dat weerhield de com-

missie er niet van om ideeën uit te werken voor een 

volgende open dag. En zo geschiedde. De tweede 

editie van de Open Dag Waterrecreatie had al de 

contouren van het feest zoals dat nu nog wordt 

gevierd. Rode draad tijdens deze dag vormden 

spelen rond en op het water, zoals de drakenboot-

race. Daarnaast een afsluitend feest in een tent 

op het terrein bij de brandweergarage, naast de 

brug. Hiermee was de trend gezet en in de erop 

volgende jaren werd de open dag omvangrijker 

van opzet. Maar ook namen daarmee de fi nan-

ciële risico’s toe, hetgeen ertoe heeft geleid dat 

de commissie omgezet werd in een stichting: de 

stichting Recreatie en Water.

Terugblikkend realiseer ik me dat veel enthousiaste 

mensen in de loop van de jaren hun medewerking 

aan het organiseren van de jaarlijkse open dag 

hebben verleend. Steeds vernieuwde de club zich 

met mensen met nieuwe ideeën en dat vormde 

een goede basis voor het voortbestaan van deze 

unieke feestdag. Want die titel verdient de Open 

Dag Waterrecreatie wel!

Voor uw agenda: dit jaar vieren we de Open Dag 

Waterrecreatie op zaterdag 15 juni.
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Deze foto dateert van omstreeks 1920 en toont de Kromme Does met rechts de boerderij uit 1862 van de fami-

lie Van Rijn: Buiten Verwachting. Ooit in het bezit van Willem Groen van Prinsterer, antirevolutionair politicus en 

lid van de Tweede Kamer.

In1983 werd de boerderij, na 121 jaar gepacht te zijn geweest, eigendom van de familie Van Rijn, die er een 

biologische bedrijf van maakte. Het boenhok is gesloopt, evenals de aanleunende oude schuur en de hooi-

berg. In de Does liggen woonboten, en ernaast is nu een voetpad. (foto: Hugo Tander)



 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.


