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Bij de voorplaat 
De notulen van de oprichtingsvergadering van onze 
vereniging d.d. 12 juni 1979. Keurig uitgeschreven - de 
computer had zijn intrede nog niet gedaan!

39e jaargang nr. 2, april, mei, juni 2019

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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Lezing na ALV
Het programma van onze Algemene 

Ledenvergadering vindt u in de bijlage.

Over de spreker die avond, Dioni ten Busschen, 

wier werk u wellicht al kent van de expositie in het 

museum vertellen we graag wat meer.

Dioni is beeldend kunstenaar, heeft een galerie 

(Peatart) in de Kerkstraat in Amsterdam,  en maakt 

van turf de mooiste kunst- en gebruiksvoorwerpen. 

Ze maakt ze niet alleen, maar kan er ook 

uitgebreid over vertellen. En dat gaat ze dus doen, 

op 12 juni na de ALV.

Correctie
In het vorige nummer noemden we (pag. 5) de 

dochter van Jo van der Nagel Cherry – dit moet 

Sarie zijn.

Attentie
Eb van de Vechte wees ons erop, dat er 

tegenwoordig bij een overschrijving strenger wordt 

gekeken naar de tenaamstelling.

Om verwarring te voorkomen hierbij de juiste 

tenaamstellingen van vereniging en stichting.

Die van de vereniging: Otto Cornelis van 

Hemessen, en die van de stichting: Stichting 

Cultureel Erfgoed.

Van de voorzitter

2019 is voor ons een bijzonder jaar: op 12 juni 

bestaat de vereniging 40 jaar. Daarover later meer!

Bovenstaande alinea schreef ik in nr 1.

Welaan, hier zijn we. Op 12 juni 2019 hebben we 

onze jaarlijkse ALV en staan we stil bij het 40-jarig 

bestaan van onze vereniging. Bij deze bent u allen 

van harte uitgenodigd! Verder in dit nummer meer 

aandacht hier voor.

En dan de andere artikelen….weer zeer de moeite 

waard.

Bijvoorbeeld het stuk over de sporthal in 

Woubrugge, door Wim Bekkering. Maar ook over 

de Verdwenen winkels, en over de draaimolen van 

Jan en Mien van der Star in Hoogmade. Enfi n, gaat 

u zelf maar verder.

De fi nanciële informatie over onze vereniging treft 

u als bijlage aan. En dan realiseer ik mij dat dit mijn 

laatste voorwoord is. Op de a.s. ALV treed ik af als 

voorzitter. Het bestuur zal u voorstellen Ed Molenaar, 

u wel bekend, te benoemen als de nieuwe 

voorzitter.  Reeds vanaf deze plaats wens ik hem 

bij voorbaat veel succes. Hij treft een voortreffelijk 

team aan waarmee het fantastisch werken is. Dank 

aan allen voor de fi jne samenwerking, het waren 

mooie jaren! Het gaat jullie allen goed!!

Rest mij u veel leesplezier te wensen.

Mooie groet,  Ben Beukenholdt
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een donkere wolk boven het museum. Om ons 

‘bestaansrecht’ te toetsen en te laten bevestigen 

hebben wij ruim 2 jaar geleden een plan gemaakt. 

Een plan om het museum te transformeren van een 

oudheidkamer naar een echt Museum. Uiteraard 

hebben wij hiervoor de hulp van veel dorpsgenoten 

gehad. En zoals u kunt zien is dit goed gelukt! Wij 

zijn de vele vrijwilligers, donateurs en sponsoren 

dan ook heel dankbaar dat wij dit met z’n allen  

hebben bereikt.”

Het museum is op zondag geopend van 14.00 - 

16.00 uur.

Op zaterdag 13 april was het dan eindelijk zo 

ver: de officiële heropening van het vernieuwde 

museum. Wethouder Inge van der Meer onthulde 

het door  Wim Terhorst fraai gerestaureerde 

gemeentewapen van Woubrugge, en opende 

de tentoonstelling ‘Turf toen en nu’ in de  

expositieruimte, die sinds 12 april de naam Jan 

Stigter Kamer heeft. Bij het afscheid van Jan Stigter 

als bestuurslid kreeg hij deze ‘onderscheiding’.

Op de tentoonstelling is (tot en met medio juni ) niet 

alleen te zien hoe belangrijk turf vroeger was, maar 

ook waar turf tegenwoordig nog voor gebruikt 

wordt, én wat voor prachtige kunstvoorwerpen 

ervan gemaakt kunnen worden.

 

 In zijn openingswoord memoreerde voorzitter Ed 

Molenaar de huidige situatie van het museum als 

volgt:

“Zoals wellicht bij de meesten van jullie bekend, 

is er binnen de gemeente Kaag en Braassem 

nieuw beleid ten aanzien van maatschappelijk 

vastgoed. Niet langer meer financiert de gemeente 

maatschappelijke gebouwen. Dit geldt ook 

voor dit museumpand. Dit hangt al een tijdje als 
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Begin vorige eeuw stond rechts van de bakkerij het 

huis van schoenmaker Blokhuis, later De Haas en 

nóg later schoenmaker Kiert Weeland. De panden 

waarin deze middenstanders hun zaken deden zijn 

rond 1910 afgebroken. 

Jan van Geer liet hier een blok van vier panden 

bouwen en hier vestigde zich op nummer 

12 drogisterij/boekhandel Flora (eigenaren 

respectievelijk Vianen, Lefeber, Chr. vd Nagel en 

Colijn); en op nr. 15 slager Gerrit van Geer. 

Het echtpaar Vianen voor hun drogisterij.

Daarin kwam later een textielzaak annex 

woninginrichting van Albert Meirik en zijn vrouw, 

daarna van hun zoon Piet, vervolgens Henk 

Burggraaf en ten slotte weer een galanteriewinkel 

van Muller-Meirik: “Kop- en-schotels, ansichtkaarten 

en alles wat daartussen zit”, herinnert Jan Stigter 

zich. Ook weet hij dat het tableau van de slager 

nog in het pand terug te vinden is.

Dameskapper Jan Groot liet op nummer 20 een 

nieuw huis bouwen;  rechts daarvan, op nr 21 was 

de kruidenierszaak van Metselaar die zijn oude 

pand bij de brug destijds moest verlaten in verband 

met de aanleg van de nieuwe brug.

Het huis op de hoek van de Schoolstraat, nr. 23  

werd bewoond door Cor Slingerland, die elektricien 

In het eerste deel van dit verhaal hebben we 

de winkeltjes ten zuiden van de lijn Kerkstraat-

Raadhuisstraat behandeld. Nu bekijken we alle 

winkeltjes ten noorden van die lijn, de huidige 

Comriekade en Van Hemessenkade.

Voorweg westzijde/nu Comriekade:
We beginnen onze rondgang met Jan Stigter 

op zoek naar verdwenen winkeltjes bij onze 

dorpskerk. Het eerste huis rechts naast de 

pastorie (Comriekade 10) was enige tijd de 

plek van groenteboer Kees van Dam. Het pand 

daarnaast, op nummer 11 huisvest al vanaf de 

zeventiende eeuw een bakkerij – bestierd door 

achtereenvolgens  Jacob Mourits, Hendrik en 

Herman Treur, J.C. van Geel, J. Walraven, D. 

Oudshoorn, en vader en zoon Quint. Nu is het geen 

‘warme’ bakker meer.

De afgebroken panden; vervanging was niet 

overbodig! 

Verdwenen winkeltjes in 
Woubrugge [deel 2]  door Thea Kok en Pim Laarmans
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Noordeinde/Van Hemessenkade: 18 winkels 
op 50 huizen!
De eerste winkel die we vroeger, vanuit het 

noorden gezien, langs het water richting brug 

tegen konden komen was de melkhandel van 

Cees van Klaveren – later Jan en als laatste Kees, 

Van Hemessenkade 48-49 (zie Jacobsladder nr. 3 

van 2017). Buurman Gerrit Timmer, getrouwd (met 

Siebeline Windhorst), verkocht kachels, haarden et 

cetera op nr. 47. Daarnaast was hij hoefsmid. 

De galanteriewinkel van Muller.

Op nr.  45 ( nu nieuwbouw) was de winkel waar 

mevrouw Westdijk textiel verkocht. De zaak werd 

rond 1930 overgenomen door Muller, die er een 

galanteriewinkel begon. Jan Stigter weet nog dat 

de woonkamer rond 5 december werd ingericht 

als etalage met speelgoed. Smullen voor de 

dorpskinderen! Laatste gebruiker van het pand was 

Dirk Wittebol, die er een stoffeerderij had.

Weer iets verderop, op nr.  44 dreef Kees van den 

Berg zijn handel in klompen, boter en kaas. Broer 

en zus IJsbrand en Anna v.d. Boom handelden 

(ongeveer op de plek waar sinds 1983/84 de 

houten huizen staan) in textiel; ook verkochten ze 

er olie.

was bij de gemeente, maar vanuit huis ook allerlei 

elektra verkocht. 

Nadat hij bij zijn vader (op nr. 4, achter een gordijn) 

zijn dameskapsalon was begonnen, huurde Jan 

Groot dit pand later van zijn oom Cor (om daarna 

nog een keer te verhuizen naar nr. 21 en vervolgens 

naar nr.  20 (zie hierboven) .

De kruidenierswinkel van Gijs Vromans, foto van 

omstreeks 1910.

Ook het pand rechts van de Schoolstraat, nr.  24, is 

nu een woonhuis, maar begin vorige eeuw was ook 

daar een kruidenier gevestigd:  Gijs Vromans. Deze 

verkocht zijn winkel aan Jelle Dijkstra, die er een 

slagerij begon. Ton Witteman nam de zaak eind 

jaren zestig over (zie Jacobsladder 1 van vorig jaar). 

Laatste slager hier was Maurice Diks. 

De kruidenierswinkel van de familie Van Beieren.

In het recent gesloopte witte huis met klokgevel 

op nr.  31 verkocht de familie Van Beieren 

kruidenierswaren. De laatste winkel op deze rij, op 

nr.  32, was de bloemenzaak van eerst mevrouw 

Cor de Graaf-v.d. Lip, later zoon Bert de Graaf, die 

zijn waren tegenwoordig in Alphen aan de man 

brengt.
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Op het huidige nr.  34 was de kruidenierswinkel 

van Kwartel, nu een woonhuis.  Ook schoenmaker 

Ket die ook sandalen (met spekzolen, zegt Jan) 

verkocht, had hier zijn winkeltje, en wel op nr.  36.

Schilderij Siem Kesting

In het witte huis hadden broer en zus Verboom een 

textielwinkel.

Schilderij van Siem Kesting; hij woonde van 1972 

– 1976 in het voorste gedeelte, en was de laatste 

bewoner.

Het pand van schoenmaker Ket.

In het huis met de klomp, op nr.  27 (ga maar 

eens kijken) was eerst de kolenhandel van Jac. 

Bloemberg gevestigd, die ook klompen verkocht. 

Later werd ook daar een kruidenierswinkel 

gevestigd, gerund door Wittebol. Na de 

verbouwing maakte deze reclame met: ‘Allemaal 

op hol naar Wittebol’. 

Een paar huizen verderop, nr.  20-22, zat nog een 

slager: Bram Hoogendoorn. En wie herinnert zich 

nog (geen winkel, maar aardig om te weten) dat in 

een van de huizen met trapgevel een tandarts zijn 

praktijk had? 

Op nr.  18 is de winkel van Bouthoorn (kruidenier en 

drankenhandel) nog duidelijk herkenbaar.

Op de fl essen limonade die Bouthoorn verkocht 

stond de volgende reclame, herinnert Jan zich:

‘Er klinkt een roep op deze aard: de limonade van 

Bouthoorn is ongeëvenaard’.

Links het pakhuis en rechts de winkel van 

Bouthoorn.

Rechts van de huidige twee-onder-een-kapwoning 

op nr.  15 stond vroeger de winkel van Piet de 

Kwaaisteniet (huishoudelijke artikelen), en later Niek 

de Bruin. Beiden hebben veel ansichtkaarten van 

Woubrugge uitgegeven.

Ook het pand dat rechts hiervan stond heeft 

de 21e eeuw niet gehaald. Hier hebben diverse 

Woubruggenaren hun dagelijkse boterham 
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verdiend – Jan Stigter herinnert zich het postkantoor, 

kapper/kleermaker Bart Blom (herenkapper, 

kleermaker, rondzegger), een klokkenwinkel, en 

als laatste elektricien Abraham Vermaas. Aan de 

achterkant van het huis was schoenmaker Bertus 

Westdijk gevestigd. Een groentewinkel (van Gerrit 

Schijf) stond ook nog op dit stukje grond. 

Tussen (nu) nr. 15 en nr. 10 heeft Jan Stigter maar 

liefst vier winkels en zeven huizen laten slopen.

Daarnaast was de manufacturenzaak van 

Stigter, opgericht door de vader van Jan die was 

begonnen aan de overkant, bij bollenhandel Thijs 

Zaal. Jans moeder verzorgde jarenlang de winkel, 

samen met en opgevolgd door zoon Jan.

Helemaal rechts de winkel van Stigter, het huis links 

ervan huisvestte diverse Woubrugse winkels, en het 

postkantoor.

Elders in het dorp
We gaan naar de Gerbrand Swartlaan nr. 27. Daar 

was jaren lang groenteman Slingerland gevestigd, 

opgevolgd door Bas van der Lubbe. Later had 

stukador Zandvliet daar zijn toonzaal, nu is het een 

woonhuis.

Ook de bloemenzaak van Ineke van der Does is er 

helaas niet meer.  

Op deze twee winkels hopen we later nog eens 

terug te komen.

Verder huisvestte het bedrijfspandje aan de H. de 

Boerstraat 33 allerlei ondernemers: zo was het het 

kantoor van een aannemer, de fietsenwinkel van 

Buntsma, een kapsalon (van Nel Kroone-Verzaal), 

een assurantiekantoor (van D. v.d. Post), en nu is er 

The Yoga District gevestigd, van Esther Boer. 

W.I.K.O.
Eind vorige eeuw hadden diverse Woubrugse 

detaillisten zich verzameld in de W.I.K.O., de 

Woubrugse InKoop Organisatie die het dorp 

regelmatig van speciale aanbiedingen voorzag. In 

een volgend nummer komen we hier waarschijnlijk 

nog op terug.

Vraag van de redactie
Herinnert u zich nog meer van of over die oude 

winkeltjes? Of hebben we ons ergens vergist? Neem 

dan contact op met een van de redactieleden – zij 

zijn altijd in uw verhalen geïnteresseerd! 

<<

Al zeventig jaar verzamelt Jan Stigter oude ansicht-

kaarten, en deze kaart van het huis en zijn winkel 

vond hij pas recent op een beurs.Jan en Mien bij 

hun eerste draaimolen op de kermis in Hoogmade. 
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Waarom word je kermisexploitant?
Dat kwam door een combinatie van redenen en 

toeval. Jan had zwaar astma. Passende medicatie 

was er toen nog niet. Werkte hij ergens drie dagen 

was hij daarna weer een paar dagen ziek en 

hoefde niet weer terug te komen. Een baas en een 

vaste baan vinden lukte dus niet. Ria: “Mijn moeder 

werkte twee dagen in de week als verkoopster bij 

V&D en als hulp in de keuken van de kweekschool 

in Leiden. Midden jaren vijftig van de vorige eeuw 

was dat in de ogen van andere mensen een 

Op de rand kap van de draaimolen staat: J.P. v.d. 

Star – Kindervermaak - Hoogmade.

Links naast de draaimolen een deel van het 

huis, de achterom-ingang van de familie Arie 

Colijn (Kerkstraat 43) en op de achtergrond een 

deel van de lagere school (Kerkstraat 47) en de 

bijbehorende schuur. Het zal begin augustus 1958 of 

1959 zijn geweest. 

Over de draaimolen van Jan 
en Mien van der Star  door Frans Witteman 

In de serie over verdwenen winkels in Hoogmade deze keer de geschiedenis van een ‘rijdende 
winkel’, de draaimolen van kermisexploitant Jan van der Star (1924 – 2011) en Mien van der Star-
Turk (1922 - 2012). Jan groeide op in de groentewinkel van zijn vader Jaap en zijn moeder Riek 
Vlasveld. Die groentezaak was gevestigd op Kerkstraat 58. Jan had twee zussen, Jo en Annie, en 
een broer Wim. Wim zette de groentezaak van zijn vader voort. Mien Turk kwam van Korteraar 
uit een gezin van twaalf kinderen. Haar ouders hadden een tuinderij. Jan en Mien kwamen dus 
beiden niet uit een familie van kermisexploitanten. 
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Jan en dochter Ria rond 1963 voor de bus. 

De kermis werd beheerst door kermisfamilies. Daar 

kwam je als buitenstaander en nieuweling niet 

zomaar tussen. Maar met name één kermisfamilie 

ontfermde zich liefdevol over Jan en Mien en zo 

werden ze ingewijd in het kermisleven. Ria: “Het 

waren Reier en Miep Vader, voor mij ome Reier en 

tante Miep. Ze kwamen uit Noord-Holland.“ 

Leven op de kermis
Het leven op de kermis sprak Jan aan: vrijheid, 

avontuur en noeste arbeid. Op de dag draaien, ’s 

avonds afbreken, naar de volgende plaats rijden 

en weer opbouwen. En de volgende dag weer 

draaien. Ze stonden op kermissen in heel Nederland 

en veel op kermissen in Noord-Holland, vooral in de 

wat kleinere plaatsen. Waar een draaimolen wat 

meer tot zijn recht komt dan op een grote kermis 

met ’s avonds groot feest; ’s avonds draait de 

draaimolen immers niet. Ria: “Een aantal plaatsen 

waar we altijd naar toe gingen zijn: Jisp, Schoorl, 

Elburg, Hippolytushoef. In Jisp had ik een ‘oma’. 

Geen echte oma, maar een lieve oude mevrouw 

die daar woonde en zich elk jaar als we kwamen 

als een oma over mij ontfermde. Met haar hebben 

we altijd contact gehouden tot haar overlijden.”

Bijzonder was ook de kermis in Haarzuilens. Daar 

werden de kermislui uitgenodigd om naar de kerk 

schande. Vrouwen hoorden niet buitenhuis te 

werken. Op deze manier hadden ze nog wat geld 

om van te leven.”  

Bij toeval kwam Jan in contact met de 

kermiswereld. Rond 1955 vroeg plaatsgenoot 

Arie van der Pouw-Kraan aan Jan of hij een 

vrachtwagen kon besturen om voor hem de steile 

wand   in een vrachtwagen naar Antwerpen te 

rijden. Een apart rijbewijs voor het besturen van 

een vrachtwagen bestond nog niet. Jan had nog 

nooit met een vrachtwagen gereden, maar zei ja. 

Arie probeerde Jan ook in de steile wand op de 

motor te laten rijden, maar dat zag Jan niet zitten. 

Het opbouwen, de kermissfeer, het omroepen, 

de kassa bedienen en alle voorkomende klussen 

vond hij prima. Ria: ”Hij vond het een prachtig 

leven en stuurde mijn moeder gedurende die 

eerste reis bericht dat hij langer weg bleef!” En die 

eerste tocht ging verder. Vanuit Antwerpen reed hij 

met de vrachtwagen via de Belgische Ardennen 

naar Luxemburg. Ria: “Toen hij weer thuiskwam 

vertelde hij mijn moeder dat ze voor zichzelf gingen 

beginnen en een kermisattractie zouden gaan 

kopen.”

Hoe word je kermisexploitant: de start
Via via hoorde Jan dat een oude dame wilde 

stoppen met de kermis. Van die kermisexploitante 

kochten Jan en Mien hun eerste draaimolen. 

Een paar jaar later hebben ze met hulp van 

de plaatselijke smid Wim Deckers een nieuwe 

gebouwd. Wim Deckers heeft de fietsjes en 

autootjes gekocht, gemonteerd en zorgde voor 

het ingenieuze draaimechanisme, waardoor 

de draaimolen langzaam op gang kon worden 

gebracht zodat de kleine kinderen veilig konden 

instappen. Bij Jan Keessen in Woubrugge kochten 

ze een oude passagiersbus. Die bouwden ze om: 

in het achterste gedeelte kon de molen worden 

vervoerd en voorin werd een kleine leefruimte 

gecreëerd. Eerst voor Jan en Mien en na 5 jaar, 

in 1960, ook voor de onverwachte, maar zeer 

welkome baby: Ria!
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te gaan in de slotkapel van kasteel De Haar. En 

dat deden ze. De baron zelf kwam altijd met zijn 

kinderen naar de kermis. Speciaal waren de kermis 

in Hoogmade en de omliggende dorpen, zoals in 

Rijpwetering, Langeraar en in de Kwakel. In al deze 

plaatsen woonde familie. De neefjes en nichtjes 

vonden het geweldig dat hun oom en tante op 

de kermis stonden. Zij mochten allemaal gratis 

meedraaien. Ze weten het nu nog.

Dochter Ria van der Star aan het vliegeren met 

tante Miep Vader in 1963.

Taken verdeeld
Mien was de manager en pachtte ‘s winters de 

plaatsen op grote en kleine kermissen. Verder 

droeg zij zorg voor de fi nanciën en draaide ook 

de molen. Ja, in haar uppie als Jan weer eens met 

astma op bed lag! Jan verrichtte de fysieke arbeid, 

het precisiewerk van opbouwen en afbreken, hield 

de molen draaiend en was met zijn glimlach en 

zakeninstinct een ware gastheer. Een voorbeeld 

van de slimme zakenman: als er een moeder met 

zes kinderen bij de draaimolen stond te kijken koos 

hij een van de kinderen uit. “Ach mevrouw wat 

een lief kleintje. Die mag van mij gratis een ritje in 

de molen draaien.” Natuurlijk begonnen dan de 

andere vijf kinderen net zolang te jengelen totdat 

moeder de beurs pakte en zij ook allen een ritje 

mochten maken.

Een kermiskind
Na vijf jaar kermisleven kwam Ria, een baby waar 

nooit meer op gerekend was. Moeder Mien was 

37 jong en vader Jan was 35. Ria: “Mijn moeder 

had te horen gekregen dat ze geen kinderen kon 

krijgen. Dus ze hadden niet gerekend op een baby. 

Volgens de verhalen was de pastoor al diverse 

keren langs geweest om te vragen of er nog geen 

kinderen kwamen.” Ria werd op 28 juni 1960 in 

het Sint Elisabeth Ziekenhuis aan de Hooigracht in 

Leiden geboren. Daar bleef ze niet lang. Het was 

kermisseizoen en dus hup al na zes dagen mee 

de kermissen langs. Plaats voor een wiegje was er 

niet in het woondeel van de bus. Daarom werd de 

baby in de oude soldatenkist van opa Van der Star 

gelegd. En als Mien de molen draaide, lag Ria er in 

de kinderwagen naast. Toen ze groter werd mocht 

ze meehelpen en ’s avonds ‘centen tellen’. Soms 

kwam opa Jaap van der Star een paar dagen op 

de kleine Ria passen. Waar in het land de kermis 

ook was en hoever van Hoogmade dat was, hij 

kwam steevast aan op zijn racefi ets.

Jan en Ria rond 1964 in de draaimolen, op de 

achtergrond de bus.

’s Winters ook een koek-en-zopie
Het kermisseizoen eindigde toen zo rond begin 

oktober. In de winter woonden ze gewoon thuis 

in de Kerkstraat 64, naast het café Pons (gerund 

door twee broers en twee zussen van der Eng) in 
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de boel vast te zetten. Met als gevolg dat Mien 

radeloos in haar eentje bij de draaimolen stond. Zij 

besloot het enige te doen wat in haar macht lag. 

Ze pakte een fl esje wijwater en sprenkelde het rond 

in de molen in de hoop dat ze wat bijstand van 

boven kreeg. Toen de storm ging liggen lag de hele 

kermis plat, maar de draaimolen Kindervermaak uit 

Hoogmade stond nog fi er overeind!

Met veel dank aan dochter Ria van der Star voor 

de aangereikte informatie en foto’s.

Hoogmade. Er was genoeg te doen: jaarlijks groot 

onderhoud aan de molen. En als er ijs lag stond Jan 

met Henk Koetsier met een koek-en-zopie op het 

bevroren water van De Does. Mien warmde thuis 

de grote ketels anijsmelk op en er werden heel wat 

blikken gevulde koeken ingeslagen. “Een grote 

geëmailleerde ketel staat nog ergens bij ons op 

zolder”, aldus Ria.

Henk Koetsier en Jan van der Star, in lange leren 

jassen, rond 1960 met schaatsers in hun koek-en-

zopie op de Does.

In de winter ging Ria gewoon in Hoogmade naar 

de kleuterschool. Als het kermisseizoen in het 

voorjaar weer begon maakten Jan en Mien de 

bus in orde en werd Ria opgehaald om mee te 

gaan. Door de juffen en alle kindertjes van de 

kleuterschool werd ze dan, waarschijnlijk met 

enige jaloezie, uitgezwaaid. Toen werd Ria zes jaar 

en leerplichtig, en dus moest ze naar de lagere 

school. De keuze waar Jan en Mien voor stonden 

was ofwel hun Ria op een internaat plaatsen ofwel 

stoppen met het kermisleven. Dat laatste gebeurde 

in september 1966.  

Een anekdote
Jan was altijd heel behulpzaam. Toen er op een 

avond een zware storm over het kermisterrein 

woedde, ging hij bij iedereen langs om te helpen 
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Al veertig jaar houdt onze vereniging u op 

de hoogte van de historie van Hoogmade en 

Woubrugge. Dankzij onze naamgever, O.C. van 

Hemessen, die de basis legde door zijn boeken als 

‘Eene wandeling door Woubrugge en Hoogmade’, 

zijn verzamelde objecten die in het museum te zien 

zijn, en de medewerking van talloze bewoners van 

onze dorpen. 

Het begin
Het begon allemaal in de tijd dat het gemeente-

huis in Woubrugge werd gebouwd, in . . . .

Toen al werd er gesproken over de oprichting van 

een historische vereniging, maar het zou tot 12 juni 

1979, dit jaar veertig jaar gelen dus, duren voor de 

plannen gerealiseerd werden (zie de foto op het 

omslag van dit nummer).

Sinds die start in 1979 was er een voorlopig bestuur, 

dat diverse malen van samenstelling veranderde. 

Tot 17 mei 1983, toen de leden tijdens de Algemene 

Ledenvergadering offi cieel een bestuur kozen. 

Herman Bosman werd voorzitter, Ria van Heems-

kerk-Dücker-Bulk penningmeester en Hans van 

der Wereld secretaris. Wim Korteling en Jan Keyser 

werden gekozen tot bestuursleden. Tijdens deze 

ALV werden ook de statuten en het huishoudelijk 

reglement goedgekeurd.

Rietje Meijer schreef over deze vergadering een 

leuk stuk in het Witte Weekblad van 25 mei. Ze 

meldde daarin onder andere dat het gemeen-

tebestuur van Woubrugge sympathiek stond 

ten opzichte van ‘Otto Cornelis van Hemessen’, 

“gezien het feit dat men fi nancieel de helpende 

hand wil gaan bieden.” Ook sprak zij over archie-

fonderzoek: “In diverse archieven zit nog zoveel 

materiaal dat er meer dan een mensenleeftijd mee 

gemoeid is om dat allemaal te bestuderen. Niette-

min is sinds 1979 een eerste aanzet gemaakt en als 

het aan ‘Otto Cornelis van Hemessen’ ligt, zal dat 

nog tot in lengte van dagen doorgaan.

Groei
Groot was de vereniging natuurlijk niet meteen; in 

het eerste nummer van Het Ottootje, Orgaan van 

de historische vereniging “Otto Cornelis van Hemes-

sen”, uitgegeven in juni 1981, schrijft de redactie 

o.a.: 

“Helaas is het niet mogelijk om dit eerste vereni-

gingsblad te illustreren. Maar misschien wordt het 

nog eens mogelijk wanneer de vereniging meer 

leden telt! Want dat is iets wat wij nog steeds graag 

zouden zien. We hebben er nu ongeveer vijftig, 

maar wanneer iedereen nu eens een nieuw lid zou 

aanwerven. . .”

Inmiddels telt onze vereniging bijna vierhonderd 

leden.

Activiteiten
Zoals uit de statuten blijkt heeft de vereniging tot 

doel: 

1. De bevordering van de belangstelling voor en de 

En nu onze eigen historie
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1. De historische vereniging “Otto Cornelis van 

Hemessen” heeft een aantal Woubruggenaren 

aardig bij de neus door ter gelegenheid van 1 april 

bij de zogenaamde “haven van Brunt” middels een 

bord aan te kondigen dat op deze dag gedoken 

zal worden naar vermeende resten van het voor-

malige huis “Banchem”.

Overigens is het blad nog steeds gestencild (door 

C. Kroon uit Hazerswoude) en heeft het weinig 

foto’s.

Foto’s op het omslag, en advertenties!
In de loop van de tijd heeft het blad heel wat 

gedaanteveranderingen gekend. Vanaf nr. 3 van 

1984 (formaat A4) kwamen er foto’s op het omslag, 

en advertenties in het blad. 

Zo werd met nr. 1 van 1987 het formaat weer terug-

gebracht tot A5: “Het bestuur was van mening dat 

De Jacobsladder echt niet meer op de oude voet 

en het grote formaat te handhaven was.

De volgende wijziging komt op met nr. 1 van 1988: 

de computer doet zijn intrede, en dat maakt het 

lezen van het blad (nog op A5 formaat) meteen 

een stuk aantrekkelijker! Ook kunnen er nu foto’s in 

het blad geplaatst worden.

Vanaf nr. 1 van 2003 werd het formaat weer A4, 

en kwam er een heel nieuwe vormgeving met een 

groter lettertype en meer foto’s.

De laatste aanpassing begon met nr. 2 van 2014: 

het blad in kleur!

bestudering van de geschiedenis en folklore van 

de gemeente Woubrugge en alles wat daarmee te 

maken heeft

2. Zij tracht dit doel te bereiken door de eigen 

werkzaamheid van de leden, het uitgeven van 

publicaties, het aankopen en tentoonstellen of 

doen tentoonstellen van voorwerpen en uitgaven 

die op deze geschiedenis en folklore betrekking 

hebben en voorts door alle wettige en geoorloofde 

middelen.

3. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van 

publicaties berust bij het bestuur. Uitgave, redactie, 

frequentie van verschijning, inhoud, uitvoering en 

verspreiding zijn geregeld in het huishoudelijk regle-

ment. En daar hebben de diverse besturen zich de 

afgelopen veertig jaar dan ook aan gehouden. 

Hieronder volgt een (kort) overzicht.

Van ‘het Ottootje’ naar De Jacobsladder
Het eerste verenigingsorgaan (zo heet dat nou een-

maal officieel) was HET OTTOOTJE, dat in juni 1981 

het levenslicht zag. (zie vorige pagina) De redactie 

was zelf ook niet gelukkig met de naam van het 

blad: “Wij begrijpen best dat dit carnavalesk aan-

doet en O.C. van Hemessen onwaardig. We wisten 

echter niets beters te bedenken.” Vervolgens doet 

de redactie een oproep voor een betere naam, 

en die komt redelijk snel, want nr. 3 van de tweede 

jaargang gaat al als De Jacobsladder door het 

leven, met een aangepast (groter) formaat In dat 

nummer lezen we onder april: 

V.l.n.r. omslag nr 1 1981, omslag nr 3 1982, De eerste 

Jacobsladder, formaat A4 en nr 3 van 1984
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Zo maar wat notulen!
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Excursies
Een andere activiteit van de vereniging is het 

organiseren van excursies. De eerste ging, in 1987, 

naar Paleis Het Loo – althans dat had het bestuur 

bedacht. Helaas kwamen er maar acht aanmel-

dingen, dus de tocht ging niet door. Dat gebeurde 

vaker, maar toch werden er de afgelopen decen-

nia toch zo’n veertien excursies georganiseerd.

Zo was er in 1998 er een succesvolle tocht naar 

Amsterdam, naar de tentoonstelling ‘Het wonder-

baarlijk alfabet ’in de Nieuwe Kerk. Ook genoten 

veel leden van de excursies naar onder andere 

Linksboven: Westland 2011, Rechtsboven; Schiedam 2010 en onderaan: Roelofarendsveen 2017
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Enkhuizen, Schiedam, Hoek van Holland, de Bies-

bosch, Aalsmeer en Roelofarendsveen. Kijk maar 

eens op onze website (www.Hemessen.nl) onder 

het kopje Excursies.

Uitgaven
De vereniging heeft de afgelopen veertig jaar vele 

tientallen boeken en boekjes uitgegeven. We noe-

men er een paar: ‘Woubrugge aan de Wetering’, 

‘Straten schrijven geschiedenis’, ‘De Piestpolder’, 

‘Dorp in oorlogstijd’, ‘Rondje om de kerk’ (wandel-

boekje),’ De Kom Hoogmade’. 

Sommige hiervan zijn nog te koop.

Woubrugge aan de wetering

Hoe het dorp in 100 jaar veranderde
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Lezingen
Na de Algemene Ledenvergaderingen in Wou-

brugge, maar af en toe in Hoogmade, organiseert 

de vereniging lezingen over uiteenlopende histori-

sche onderwerpen. We noemen er een paar: 

2004: Arjan van ’t Riet: over turfwinning in Rijnland in 

de 17e en 18e eeuw

2009 Christianne Muusers over koken in de Middel-

eeuwen

2012 Lucas Verbij over molens

2018 Bert den Hertog over het orgel in de Dorpskerk.

Ereleden
door Anneke Zwarst

In elke Jacobsladder ziet u de namen staan van de 

twee ereleden van onze vereniging. 

Cor Karmelk is tijdens de ALV van 2002 spontaan na 

zijn aftreden als penningmeester onder luid applaus 

benoemd tot erelid. In de notulen van deze verga-

dering is het als volgt vastgelegd:

Als ‘vader van de Historische Vereniging’ heeft Cor 

zich sinds 1986 op voortreffelijke wijze ingezet voor 

de ledenadministratie, het beheer van de publi-

caties en de financiën. De Vereniging is hem veel 

dank verschuldigd. 

Na zijn (vervroegde) pensionering is hij van Wou-

brugge verhuisd naar zijn geliefde Noord-Holland, 

waar hij in 2012 is overleden.

Dirk Brouwer de Koning is ons andere erelid. Sedert 

1 april 1992 is hij als zodanig benoemd, maar voor 

die tijd was hij ‘beschermheer’ van de historische 

vereniging. 

Als burgemeester van Woubrugge was hij erbij 

toen de Historische Vereniging op 12 juni 1979 werd 

opgericht, zoals vermeld in de notulen van de 

oprichtingsvergadering. Het toenmalige bestuur 

was van mening dat aan de burgemeester de 

eervolle titel van beschermheer van de veren-

ging toegekend diende te worden, een titel die 

voorbehouden is aan mensen die een hoge rang 

in de maatschappij bekleden. Tot zijn ontslag als 

burgemeester op 31 maart 1992, van inmiddels 

Jacobswoude, was hij dus onze beschermheer.

Bijzonder om met hem terug te kijken op de afgelo-

pen 40 jaar. Inmiddels 86 jaar oud, maar nog altijd 

strak in het pak en de blik vooral in het heden en 

op de toekomst gericht. Hij geniet nog elke dag 

van het wonen aan de Oude Rijn met alle activitei-
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ten die daar plaatsvinden. Aan de andere kant van 

de kamer een prachtig zicht op de weilanden waar 

in de zomer het vee losloopt. Overigens geen gera-

niums voor de ramen waarachter hij zich verschuilt, 

dat past niet bij hem.

Hij 40 jaar lid, ik pas 15 jaar. Hoe heeft hij die jaren 

beleefd? Uiteraard niet als lid met actieve func-

ties, maar wel al die jaren met veel waardering 

voor hetgeen de vereniging heeft gedaan en 

nog steeds doet. Met plezier wordt de Jacobslad-

der gelezen, want in historie, en zeker in die van 

Hoogmade en Woubrugge, is hij geïnteresseerd. 

Echt opvallende herinneringen heeft hij niet paraat, 

want na 86 jaar is de harde schijf wel erg vol gewor-

den en is het soms lastig bepaalde feiten naar 

voren te halen. Maar artikelen in het blad doen 

hem wel weer denken aan gebeurtenissen uit zijn 

periode als burgemeester. 

En samen halen we dan herinneringen op aan de 

periode dat ik als ambtenaar bij de gemeente, 

waarvan hij de burgemeester was, werkte. Geen 

historische feiten van de historische vereniging, 

maar toch wel geschiedenis van de gemeente 

Woubrugge. Wij bewaren er beiden vooral goede 

herinneringen aan.

En we praten over het heden en de toekomst. Uiter-

aard komt de politiek met alle daarbij behorende 

bestuursvormen (en dan volgt er weer een leuke 

anekdote van vroeger) aan bod. En we hebben 

het over de plannen die hij nog heeft, want stilzitten 

is er nog steeds niet bij. Over zijn gezin dat gelukkig 

dichtbij woont. Over nog lang niet willen verhuizen 

naar een appartementje. 

Na een plezierige middag neem ik afscheid van 

een erelid dat het verdient om in ere gehouden te 

worden.
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Elk jaar staan we op de braderie bij de Open Dag 

Waterrecreatie.

Het bestuur anno 2013: v.l.n.r. Arjen Schreuder, 

Ben Beukenholdt en Frits Röhling.
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Al in 1978 constateerde de gemeente Woubrugge 

dat het multifunctionele gebouw ‘de Goede Herder’ 

te klein was, en ongeschikt voor indoorsporten als 

volleybal, zaalvoetbal en handbal. Wedstrijden 

konden en mochten er niet worden gespeeld, 

daarvoor moest men uitwijken naar omliggende 

plaatsen. De sportverenigingen waren overtuigd 

van de noodzaak van een sporthal en in 1980 werd 

er door omnivereniging S70 en later ook door een 

gemeentelijke werkgroep onderzocht of zo’n plan 

gerealiseerd zou kunnen worden. Men kwam ech-

ter tot de conclusie dat een en ander fi nancieel niet 

haalbaar was. Toch werd er bij de vaststelling van 

het bestemmingsplan in 1982 al rekening gehouden 

met de mogelijkheid een sporthal te bouwen.

Herman Wijsman in actie
Het zal eind 1983 zijn geweest, dat voetbalvoorzit-

ter Herman Wijsman mij vroeg eens met hem van 

gedachten te wisselen. Het ergerde hem dat er 

in onze gemeente nog steeds geen behoorlijke 

accommodatie was voor indoorsport.

Hij wilde dan ook graag onderzoeken of er moge-

lijkheden voor zouden zijn.

Mijn steun had hij direct, maar hoe, wat, waar en 

wie gaat dat betalen? Daar had bouwmeester 

Herman natuurlijk al over nagedacht en wat hij in 

zijn kop had, zat niet in zijn....

Er werden afspraken gemaakt om niet onnodig 

veel werk te doen en om teleurstelling zoveel 

mogelijk te voorkomen, want alle neuzen 

moesten dezelfde kant op staan, zowel van de 

sportverenigingen als de gemeente.

De hal moest functioneel en compleet zijn voor 

alle zaalsporten, eenvoudig zonder overdreven 

opsmuk, gebruiksvriendelijk en niet onbelangrijk ... 

de bouw mocht niet meer kosten dan EEN MILJOEN 

gulden,  anders zouden wij de exercitie staken.

Herman Wijsman, initiatiefnemer bouw sporthal, 

gepokt en gemazeld in de bouw, voorzitter van o.a. 

VVW, S’70 en SSW. Een dijk van een man, eigenwijs, 

regelaar maar recht door zee. 

Een schier onmogelijke opgave? 
Niet voor Herman, die was niet voor één gat te 

vangen. We wisten dat de gemeente een potje 

had van, uit mijn hoofd fl . 575.000, vrij besteedbare 

reserve. Het zou een mooi begin zijn als dat voor de 

bouw gebruikt kon worden.

Het terrein zou geen probleem zijn, een stukje van 

het VVW trainingsveld eraf moest kunnen, daar 

was in het bestemmingsplan ‘Kom Woubrugge’ al 

rekening mee gehouden.  

De cruciale vraag was: krijgen we alle 

sportverenigingen en geïnteresseerden mee 

met ons plan om het weer eens te proberen. De 

besturen van alle mogelijke gebruikers werden 

Zo kwam sporthal 
Oudendijk tot stand  door Wim Bekkering
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Potentiële gebruikers
We kregen toezeggingen voor het gebruik van de 

nieuwe hal door Kwiek en Lenig, S’70 volleybal, 

badminton en tafeltennis, VVW zaalvoetbal en de 

KNVB, MMO handbal en handbalverbond, de nog 

op te richten basketbalvereniging Woody Blues, 

de twee basisscholen (waarvoor de rijksbijdrage 

geheel naar SSW zou worden overgemaakt) en 

later ook de Koersbalclub. Inclusief losse verhuur 

en evenementen kwamen we tot een geschatte 

bezettingsgraad van ca. 70 %. Zeker niet slecht!

Samenwerken met Herman Wijsman dreef je 
soms tot wanhoop.
Discussiepunt bijvoorbeeld tussen Herman en 
de auteur: welke kleur de sporthal binnen en 
buiten moest krijgen? Wim: “Herman kende 
maar twee kleuren: bruin en donkerbruin. 
Uiteindelijk mocht ik na veel discussie het 
kleurenschema maken en het logo”.

Hij komt er!
Toen kwam de spannendste dag uit de 

sporthalhistorie. Het plan en de vrij te 

komen gemeentelijke bijdrage moesten 

door de gemeenteraad. Eigenlijk was het al 

zomerreces maar burgemeester Brouwer de 

Koning belegde op zaterdag 6 juli 1985 een 

gemeenteraadsvergadering. 

De stemming was positief: 7 stemmen voor en 

slechts 4 tegen, voorstel aangenomen. Blijdschap 

alom, de uitvoering kon beginnen.

Aan Veerhuis bouw b.v. werd de bouwopdracht 

gegund voor een Turnkey-project en aan de firma 

Nijha uit Lochem de levering van de sporttoestellen. 

Op 18 november 1985 werd de eerste paal 

geslagen.

Er werd een commissie gevormd met mensen 

uit iedere belanghebbende vereniging plus een 

vertegenwoordiger van de gemeente.

Door hulp van heel veel vrijwilligers* konden we 

flink op de kosten besparen, en Herman met zijn 

bouwervaring controleerde dagelijks of alles wel 

werd uitgevoerd zoals in het bestek stond. Hij liet 

bijvoorbeeld het voegwerk gedeeltelijk slopen 

omdat het niet netjes was! Ja, hem naaide je geen 

uitgenodigd en de plannen werden ontvouwen, en 

iedereen legde zijn wensen op tafel. Uiteindelijk was 

men laaiend enthousiast Aan het werk! 

Werkgroepen
Er werden werkgroepen geformeerd want er moest 

nogal wat informatie ingewonnen worden. We 

bezochten andere hallen, benaderden aannemers 

en sporttoestellen-leveranciers voor een offerte, en 

de bal ging rollen - hopelijk de goede kant uit. 

Ook de financiële kant moest terdege worden 

bekeken: we maakten lijsten met de noodzakelijke 

inventaris voor alle (bal-)sporten, sportvloer, 

kleedkamers, toiletten, de opslag van toestellen, 

ingangen en nooduitgangen, tribunes enzovoort, 

en niet onbelangrijk: een kantine. Dat betekende 

tekenen tot je een ons weegt, plussen en minnen 

en maar doorgaan.

Vervolgens werd er een bestuur gevormd, de 

Stichting Sporthal Woubrugge werd opgericht, 

en daarin werd met medewerking van het 

gemeentebestuur besloten tot het aanvragen 

van een lening bij de NV Bank Nederlandse 

Gemeenten, en fondsenwerving door middel 

van uitgifte van obligaties. We gingen langs de 

deuren in het dorp om zoveel mogelijk obligaties te 

verkopen. Opbrengst ruim fl. 45.000!

Financieel was naar onze mening en die van het 

gemeentebestuur alles voor elkaar. Het moet 

gezegd: in het gemeentebestuur hadden we een 

prima partner die ons op alle fronten steunde.

Anke Gröschke won de prijs voor het bedenken van 

de naam: sporthal Oudendijk.
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oor aan.

K&L voorzitter Maap Otter maakte iedere dag een 

foto van de vorderingen, iedereen deed zijn uiterste 

best een topprestatie te leveren, hetgeen lukte! 

Het werk vorderde gestaag, voorkomende 

problemen werden opgelost, op 7 augustus 1986 

was de hal klaar en op 29 augustus was de offi ciële 

opening door burgemeester Brouwer de Koning. 

Evenementen
Na de opening hebben er allerlei evenementen in 

de hal plaatsgevonden, zoals een buitengewone 

raadsvergadering met het afscheid van 

burgemeester Brouwer de Koning (circa 1250 

bezoekers), de huldiging van Henk Angenent, 

winnaar Elfstedentocht 1997, ook zo’n 1250 

bezoekers. En verder talloze evenementen met 

grote aantallen deelnemers.

Er kwamen al snel nieuwe tijdelijke huurders bij: 

korfbal, judo, zaalhockey en vaak losse verhuur 

voor zaalvoetbal en toernooien die niet in hun 

eigen woonplaats terecht konden. 

Sporthal Oudendijk heeft zijn nut dubbel en 
dwars bewezen
De tegenstemmers van destijds hebben geen gelijk 

gekregen. De sporthal is niet failliet gegaan binnen 

enkele jaren, maar heeft nu al ruim 30 jaar een niet 

weg te denken plaats veroverd in Woubrugge en 

Hoogmade.

Vrijwilligers
Om te voorkomen dat ik iemand vergeet heb 
ik de van namen van al die vrijwilligers die 
hebben meegewerkt, niet genoemd. Maar 
voor allen geldt: pet af voor je inzet, met het 
geweldige resultaat waarvan zowel jong als 
oud nog lang plezier zullen hebben. 
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mene ontwikkeling. Maar voorop stond grondig 

rekenles, en iedere avond voor zeven uur huiswerk 

inleveren. Bovendien besteedde hij grote zorg aan 

grammaticaal onderwijs.

Gedurende het laatste schooljaar werden op 

milieugebied allerlei wetenswaardigheden verza-

meld over bomen en struiken en een herbarium 

gemaakt. Ook legden de kinderen een uitgebreide 

vogelverzameling aan.

Daarnaast zijn ze verschillende keren naar het Con-

certgebouw geweest. Ook naar de Raadsvergade-

ring van de gemeente Woubrugge en aansluitend 

werd dan het staatsbestel uit de doeken gedaan.

Spreekbeurten werden gehouden over de beeld-

houwkunst, bouw- en schilderkunst.

Het Stenfert-Documentatie Centrum was behulp-

zaam bij het opzoeken van gegevens.

De zesjarige schooltijd werd afgerond en bekroond 

De leerlingen van de zesde klas uit 1981 van de 

Openbare School Esselijckerwoude te Woubrugge 

zijn 50 jaar geworden: zij zien Sarah en Abraham!

Na het afscheid van de school zijn zij uitgewaaierd 

over verschillende scholen in Alphen: de meesten 

naar het Albanianae, anderen naar het Ashram, 

het Christelijk Lyceum en het Lager Beroeps Onder-

wijs. Esselijckerwoude stond in de regio zeer goed 

aangeschreven.

Schoolhoofd D. Boersma heeft voor het school-

advies gewerkt met de Cito-toets en een psycho-

logisch IPO onderzoek. Zijn beoordeling was ook 

belangrijk en in gezamenlijk overleg met de ouders 

werd de schoolkeuze bepaald.

Als schoolmeester wilde de heer Boersma de kinde-

ren graag wat meegeven voor later. Hij vond het 

belangrijk dat het onderwijs gericht was op alge-
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door het jaarlijkse schoolreisje naar De Hunehoek 

in Emmen, met een bezoek aan het hunebed Het 

Langgraf, de dierentuin, het Radiomuseum en het 

juweeltje van een Oudheidskamer. 

De Woubrugse kinderen komen uit een omgeving 

waar vroeger veel laagveen werd gestoken, 

getuige het standbeeld De Turfsteker op de brug 

en in Drenthe kunnen ze een echt veendorpje 

bekijken, waar het hoogveen nog met de hand 

gestoken werd. Er liggen daar nog veenweggetjes 

uit de prehistorische tijd. Al met al een geweldig 

schoolreisje, vervoer: met de trein.

Stevige basis
Derk Boersma was een schoolmeester ‘pur sang’ en 

heeft de kinderen een stevige basis meegegeven 

voor het voortgezet onderwijs. Een comfortabele 

ondergrond voor later.

Jubileum
De heer Boersma is zijn Woubrugse tijd begonnen in 

het gebouw dat later de naam De Wijk kreeg; eind 

jaren zeventig verhuisde hij met de school naar de 

nieuwbouw aan de Emmalaan. 

Op 2 februari 1983 vierde hij een dubbel jubileum: 

25 jaar schoolmeester en 12 1/2 jaar schoolhoofd 

van de Openbare school.

De gemeente bood hem een receptie aan in Het 

Oude Raedthuys. Meer dan 300 mensen kwamen 

hem feliciteren.

Burgemeester D. Brouwer de Koning roemde de 

inzet van de heer Boersma.

Ook de heer Couperus, ex-schoolhoofd van de 

Christelijke school, sprak als Fries tot de Groninger 

Boersma: dank voor de collegialiteit. De heer J. 

Van Ouwerkerk, hoofd van de Katholieke school uit 

Hoogmade sloot zich hierbij aan.

Derk Boersma beschouwde zijn onderwijzerschap 

als zijn levenswerk.

Voor veel leerlingen was hij onvergetelijk.

Hij overleed op 4 juni 2011 op 79-jarige leeftijd.

Bij mijn bezoek aan het schoolgebouw 
Esselijckerwoude om alle namen van het team 
te achterhalen, was leerkracht Bas van der 
Tang van groep 6/7, zeer behulpzaam.
Van de heer Boersma had hij nog nooit gehoord. 

‘Maar ik kom uit Roelofarendsveen’, legde Bas uit.

Anno 2019 herinnert in Esselijckerwoude niets meer 

aan Derk Boersma. 

Bij dezen dan.
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Vaak zijn ze nog herkenbaar, de plekken die voor deze rubriek in het verleden en het heden werden en 

worden gefotografeerd.  Met de oude foto die we hier tonen is dat onmogelijk – we denken dat er niemand 

meer is die weet waar deze huizen stonden. 

Ze waren te vinden op de huidige Comriekade, ten noorden van de bakker. Het linker huis was van 

schoenmaker Blokhuis, later De Haas. Daarnaast woonde een Slingerland en daarnaast weer een 

schoenmaker, Kiert Weeland. Rechts was het postkantoor. Jan van Geer liet hier in 1915 het huidige blok van 

vier panden bouwen.
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2406 HH Alphen aan den Rijn info@gjdewildeschilder.nl

Telefoon: 06 27414477 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.


