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Bij de voorplaat 
Jaap Haasbroek voor de deur van ‘zijn’ museum.
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Afgelopen ALV hebben wij afscheid genomen 

van Ben Beukenholdt als voorzitter. Ben heeft die 

functie zestien jaar vervuld en heeft twintig jaar 

deel uit gemaakt van het dagelijks bestuur van de 

vereniging. Wat een geweldige prestatie en daar 

hebben wij hem dan ook zeer voor bedankt! Hele-

maal weg is Ben niet want hij blijft gelukkig aan als 

bestuurslid. Op naar de 25 jaar Ben!

Voor u ligt nummer 3/2019 van de Jacobsladder 

met weer allerlei historische onderwerpen van 

diverse (gast)schrijvers. Zoals een mooi artikel 

over het 100-jarig bestaan van transportbedrijf 

Hoogendoorn Woubrugge, een leuk artikel over 

de zomerkampen van Hoogmade, een stuk over 

de helaas verdwenen winkel van groentehandel 

Slingerland, en de activiteiten in het museum. 

Ook waren we dit jaar weer van de partij op de 

Open Dag Waterrecreatie. We mochten er maar 

liefst veertien nieuwe leden noteren. Welkom aan 

de nieuwe leden! Wij hopen dat u lang betrokken 

blijft bij onze vereniging.

Ik wens u veel lees- en kijkplezier!

Met een hartelijke groet namens het bestuur,

Ed Molenaar

Van de voorzitter

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) 

ben ik gekozen tot uw nieuwe voorzitter. Graag 

stel ik me even nader aan u voor. Ed Molenaar, 

54 jaar, geboren en getogen in ons mooie dorp 

Woubrugge, 31 jaar getrouwd met Lize. Samen 

hebben wij twee dochters en een zoon en drie 

kleinkinderen waar we enorm trots op zijn! In het 

dagelijks leven ben ik accountmanager bij een 

landelijk opererende autoleasemaatschappij. Mijn 

familie woont al sinds circa 1775 in Woubrugge. 

Voorouders waren onder andere boer en 

watermolenaar in de Oudendijksepolder. Eén van 

mijn hobby’s is (plaatselijke) geschiedenis. Ik ben 

dan ook al meer dan 30 jaar lid van de Historische 

Vereniging en mocht in het verleden ook al eens 

een aantal jaren secretaris van het bestuur zijn.

Begin juli ontvingen wij het verdrietige bericht 

van het plotselinge overlijden van Jaap Haas-

broek. Jaap is decennia lang van grote betekenis 

geweest voor de gemeenschap van Woubrugge. 

Hij was hét gezicht van Museum Van Hemessen en 

ook voor de vereniging en stichting heeft hij veel 

betekend. In deze uitgave een In Memoriam. Wij 

zullen Jaap node missen.

I N H O U D

Nieuws uit het museum  2
IM Jaap Haasbroek   4
Bedrijf Gebr. Hoogendoorn 100 jaar 7
50 jaar Zomerkamp Hoogmade 12
Verdwenen winkels: 
Groentehandel Slingerland  14
Uit het archief van Rietje Meijer 18
Hoogmade Toen en Nu  20
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We mogen op een geslaagd project terugkijken, 

want gezien het aantal turfstreepjes op het 

schoolbord (maar hoe betrouwbaar is dat?) waren 

er genoeg bezoekers. Wat dat betreft geeft het 

gastenboek een beter beeld.

Even een zomerstop, maar in september staat 

de volgende expositie gepland. Dan zal Feike de 

Vries, Woubrugs kunstenaar, een aantal van zijn 

schilderijen tentoonstellen.

Er staat nog meer op de rol, maar wij zijn ook 

benieuwd naar wat u graag zou willen zien. Dat 

kan van alles zijn: een bepaald thema, bijzondere 

verzamelingen, foto’s, (amateur)kunst, bijzonder 

handwerk, enzovoorts. 

Hebt u een idee, meld dat dan bij Anneke Zwarst 

(a.h.zwarst@kpnmail.nl).

Bezoek schoolkinderen
Een uitnodiging aan de drie basisscholen in 

Hoogmade en Woubrugge om een excursie naar 

het museum te maken en dan ook de toren van 

de Dorpskerk te beklimmen resulteerde in een 

bezoek van honderd leerlingen van De Kinderkring 

Woubrugge, samen met de meesters en juffen 

en enkele hulpouders. Gelukkig kwamen ze niet 

allemaal tegelijk, maar in groepjes van twintig. 

De helft daarvan ging (voor het) eerst naar het 

museum waar Jaap vertelde over het ontstaan 

van Woubrugge. Leuk was het voor een van de 

kinderen om het schilderij van zijn voorouder te zien, 

namelijk de eerste burgemeester van Woubrugge: 

Cornelis Kempenaar.

Vervolgens was er tijd voor de turftentoonstelling 

en met name het filmpje over turfwinning was een 

eyeopener. Hilariteit over die malle klompen en 

aanstampplankjes die tentoongesteld stonden. 

De andere helft ging naar de Dorpskerk waar 

Corrie van der Eijk sappige verhalen vertelde 

over rijke stinkers en over het ontstaan van deze, 

best wel bijzondere, kerk, de restauratie ervan en 

over het orgel. Vervolgens konden de kinderen 

onder begeleiding van Teun van der Eijk de toren 

beklimmen. Voor enkele leerlingen was het een 

overwinning om al die enge, smalle en steile 

trappetjes op en af te gaan. Eenmaal boven was 

de eerste vraag: “Waar woon ik?”. Grote schrik bij 

Cursus Genealogie 2019
In 2016 heeft een tiental leden van onze vereniging 

de workshop ‘Genealogie voor beginners’ gevolgd. 

Deze workshop werd in het oude gemeentehuis 

van Alphen aan den Rijn gegeven. 

Aangezien genealogie (stamboomkunde) voor 

velen een interessante hobby is, organiseren wij 

een vervolgcursus. We hebben de heer Cees-Jan 

van den Hoek van de Nederlandse Genealogische 

Vereniging bereid gevonden deze cursus in 

Woubrugge, in ons eigen museum O.C. van 

Hemessen, te komen geven.

De cursus zal uit drie avonden bestaan, en de 

kosten voor deze drie avonden totaal zijn €10,-. 

De data zijn: woensdagavond 23 oktober, 30 

oktober en 6 november, van 19.30 uur tot 21.30 uur. 

Deze cursus gaat slechts door bij voldoende 

belangstelling.

U kunt zich opgeven bij bestuurslid Pim Laarmans: 

Laarmans@casema.nl

Telefoon 06-51120950

Noteert u bovenstaande data alvast in uw agenda!

Nieuws uit het museum
door Anneke Zwarst

Verdrietig bericht
Volkomen onverwacht is op 1 juli 2019 Jaap 

Haasbroek overleden. Als je zijn naam noemde 

dacht je ook meteen: museum Van Hemessen. 

Bijna 45 jaar heeft hij met hart en ziel het museum 

beheerd en aan velen de Woubrugse geschiedenis 

verteld. Niemand is onmisbaar, maar zijn kennis over 

alles wat met het museum te maken heeft zullen 

we zeker missen. We zullen eraan moeten wennen 

hem niet meer in het museum te ontmoeten.

Tijdelijke exposities
Van 13 april tot en met 16 juni hebt u de 

tentoonstelling ‘Turf, Toen en Nu’ kunnen bezoeken. 
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het luiden van de grote klok: het aantal decibellen 

is enorm als je er pal naast staat.

Conclusie: dit was een geslaagd project.

Een van de kinderen vroeg: “Waar is nu het 
gemene wapen van Woubrugge?“ 
Wij moesten even nadenken, maar lieten hem 
toen het gemeentewapen van Woubrugge 
zien.
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en geschiedschrijving van veldwachter en 

gemeentearchivaris Van Hemessen was inmiddels 

gewekt. Decennia lang zou de inrichting van 

het museum ook hetzelfde blijven. Jaap vond 

dit prettig want zo kon hij ook het verhaal over 

de ontstaansgeschiedenis van Woubrugge en 

Hoogmade op chronologische wijze aan de 

bezoekers vertellen.

In de loop der jaren is Jaaps kennis en kunde 

over de geschiedenis enorm toegenomen. In 

zijn beginjaren haalde hij die kennis vooral uit 

de verhalen van de bezoekende inwoners. Die 

leerden hem meer over het gebied dan hij zelf 

kon vertellen. Daarnaast las hij veel naslagwerken, 

verdiepte hij zich in de verzameling en archiveerde 

die. In een interview vanwege zijn 25-jarig jubileum 

als conservator omschrijft hij zijn taak als volgt: 

‘Ik poog de zaak wat bij te houden en knip 

stukjes uit kranten. Ik voel me meer beheerder 

dan conservator. Ik houd het archief op peil, 

ben elke zaterdag in het museum aanwezig, 

geef rondleidingen – maar wel op afspraak – en 

beantwoord brieven. 

Elke dinsdagmorgen is een vast groepje vrijwilligers, 

waaronder Jaap, in het museum om dingen uit te 

zoeken, te archiveren, op te ruimen, te fotografe-

ren, enzovoorts. We starten met een kopje koffi e 

en met het bespreken van alles. Zaken die het 

museum betreffen, nieuws van de dag, commen-

taar op wereldvraagstukken, sport, wat er in ons 

dorp is gebeurd, niets is onbelangrijk. 

Dinsdag 2 juli 2019. De stemming is bedrukt, 

het is vreemd stil en er is maar één onderwerp 

van gesprek: Jaap. Jaap die de dag ervoor zo 

onverwacht is overleden. Zondagmiddag tijdens de 

opening voor het publiek was hij nog volop in zijn 

element in ‘zijn’ museum en nu zal hij er nooit meer 

zijn.

Jaap woonde sinds 1969 in Woubrugge, dus 

inmiddels een halve eeuw. Hij was bijna een ‘echte 

Woubruggenaar’, zelfs meer dan hij dacht, zo had 

hij ontdekt, want in 1759 trouwde een voorvader 

Jacobus Haasbroek met een meisje Van der Tang 

uit Woubrugge. Woubrugge zat dus al in zijn genen 

voordat hij er ging wonen.

In 1953 had burgemeester Van Wageningen zich 

ingezet om de unieke collectie die door Van 

Hemessen verzameld was op te slaan en tentoon 

te stellen in een speciale ruimte boven de nieuw 

gebouwde brandweerkazerne. 

Als raadslid van de gemeente Woubrugge 

was Jaap lid van de commissie voor Cultuur en 

onderhield hij het contact met de werkgroep 

die zich bezighield met het museum. Zodoende 

is hij ergens in 1975 in het museum gerold 

toen burgemeester Brouwer de Koning hem 

vroeg of hij, samen met Huib van der Steen, 

het Gemeentemuseum nieuw leven wilde 

inblazen. Vermoedelijk heeft hij daar niet lang 

over nagedacht: zijn belangstelling voor de 

plaatselijke geschiedenis voor de verzameling 

In Memoriam Jaap Haasbroek
door Anneke Zwarst
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Regelmatig verschenen er mooie artikelen van zijn 

hand in de Jacobsladder. Ook schreef hij een aan-

tal boeken; onder andere verzorgde hij alle teksten 

van het in 2008 verschenen boek ‘Woubrugge aan 

de Wetering’ Hoe het dorp in 100 jaar veranderde. 

Dit boek kwam tot stand na een intensieve samen-

werking tussen Jaap, Jan Stigter, Miny Lemkes en 

Wim Zandstra.

In 2008 werd ook de Stichting tot Behoud van het 

Cultureel Erfgoed van Jacobswoude opgericht. 

Jaap was medeoprichter en acht jaar voorzitter. 

Het bestuur van de Stichting ging het museum 

besturen. Steeds meer werd er aan de organisatie 

gebouwd. Er werden museumwachters gevraagd 

en nieuwe bestuursleden benoemd. Vanaf dat 

moment werd het minder ‘zijn’ museum, want meer 

mensen die zich bezighouden met het beheer 

van het museum, brengen er meer ideeën over 

met zich mee. Enerzijds werd zijn veilige haven iets 

minder veilig, maar anderzijds kwam er ook meer 

hulp voor onder andere de registratie van de 

inventaris, en door de poule van museumwachters 

kon hij ook eens een vrije zaterdag, later zondag, 

nemen.

Ook werd er een plan gemaakt om het museum 

een metamorfose te geven en voor een nieuwe 

inrichting te kiezen. Jaap was hier nauw bij 

betrokken, aanvankelijk niet veranderingsgezind 

maar hij was met argumenten te overtuigen dat er 

een nieuwe weg ingeslagen moest worden. 

In 2009 erkende hij al, zoals bleek uit een artikel in 

het Algemeen Dagblad, dat de uitstraling van het 

museum niet geweldig was. “Een kind houdt het 

binnen vijf minuten voor gezien. Zo’n oude kaart, 

documenten, onbeduidend oud gereedschap, 

daar is voor een kind niets aan. Dat loopt erlangs 

en gaat dan gauw weg.”

Zijn betrokkenheid bleef groot en ook met het 

schilderen van het museum was hij van de partij. 

Met bewondering en groot respect hebben wij dat 

ervaren. En hoewel hij van mening was dat er te 

veel ingepakt bleef van wat zeer de moeite waard 

was om te laten zien, was hij enthousiast bezig met 

de herinrichting van de permanente expositie.

In juni heeft hij nog - samen met andere vrijwilligers 

- meer dan 100 basisschoolleerlingen in het 

museum rondgeleid. Boeiend vertelde hij over de 

geschiedenis van Woubrugge en Hoogmade en 

beantwoordde hij vragen van de leerlingen. Hier 

genoot hij zelf ook enorm van.

Na het overlijden van zijn vrouw Marijke in oktober 

2018 brak een verdrietige periode aan. Ook zijn 

eigen gezondheid liet te wensen over. Pas na 

uitgebreide toelichting op de resultaten van 

de onderzoeken door de cardioloog liet hij zich 

overtuigen dat een hartoperatie nodig was. Die 

operatie heeft hij net niet gehaald. En gedurende 

de wachttijd voelde hij zich zodanig dat hij gewoon 

alles kon doen wat voor hem normaal was. 

Over zijn dagelijkse ochtendwandeling deed hij 

misschien vijf minuten langer, maar hij ging. Weer of 

geen weer.

Kort geleden zei hij nog: “Met het museum gaat het 

uitstekend. Ik hoop dat de actieve groep van de 

laatste maanden, zij het ‘op een lager pitje’, actief 

blijft.”

Wij zullen zijn tomeloze inzet, loyaliteit én trouw 

aan het museum en de Historische Verenging 

missen. Maar wij gaan hem ook ontzettend missen 

als mens, als bestuurslid, maar vooral als de 

‘allesweter’ van het museum en de geschiedenis 

van Woubrugge.

Zijn ultieme doel was het om ooit een kaart 

van Woubrugge te maken zoals dat er vóór de 

ontginningen in het jaar 1000 uitzag.

Het is er niet van gekomen.
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Algemene
Leden 
Vergadering
Op 12 juni 2019 was het volle bak in Café Die Twee 

voor de Algemene Leden Vergadering. Een bijzon-

dere avond, want het was exact veertig jaar na de 

oprichting van de vereniging, én voorzitter Ben Beu-

kenholdt gaf na zestien jaar en één dag de voorzit-

tershamer over aan Ed Molenaar. Daarvoor was hij 

ook nog drie jaar secretaris. Niemand heeft zo lang 

een bestuursfunctie bekleed. Chapeau!

Door een misverstand was er geen papieren verkla-

ring van de kascommissie om de penningmeester 

decharge te verlenen. U treft die verklaring hieron-

der aan.

Na de koffie met een plak ‘Aalsmeers turfje’ 

vertelde Dioni ten Busschen over haar kunst uit turf. 

Enkele objecten van haar maakten deel uit van de 

tentoonstelling in ons museum.

Als feestelijke afsluiting was er een borrel met een 

hapje.

Open Dag Waterrecreatie
Voor de 30e keer alweer. De dag begon met 

stortregens. Die horen wel bij water, maar niet 

bij recreatie. Koortsachtig raadplegen van de 

buienradar leidde ertoe dat de kraam toch 

ingericht werd en slechts een half uur later dan 

gepland klaar was. Een mooie plek in de Kerkstraat 

waar iedereen langsliep om de activiteiten op 

de Wetering te kunnen volgen. Het resulteerde in 

leuke gesprekken, veertien nieuwe leden en drie 

donateurs voor het museum. Daar zijn we blij mee. 

Voor de boeken was er minder belangstelling en 

voor de ansichtkaarten van Jan Stigter moest men 

naar het museum. Ook daar hadden we die dag 

niet over belangstelling te klagen.

Volgend jaar weer.

Contributie
Is de betaling voor het jaar 2019 erbij ingeschoten? 

Het is nog geen 31 december, maar de 

penningmeester is blij als u ruim voor die tijd actie 

onderneemt.
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Dirk Hoogendoorn nam in 1919 het bedrijf van 

Hoogteijling in Woubrugge over. 

Hoogteijling deed in 1919 de bodedienst in Wou-

brugge van de hand. Vrachtrijder Dirk Hoogen-

doorn, toen 25 jaar, zag zijn kans schoon en werd 

de nieuwe eigenaar.

Dirk was uit nood bode geworden. Hij was slager 

van zijn vak, maar toen hij na de Eerste Wereldoor-

log na vijf jaar huzaar te zijn geweest uit militaire 

dienst kwam, was er als slager geen droog brood te 

verdienen. 

In 1919 kon hij de bodedienst van Hoogteijling over-

nemen. Zo werd hij de grondlegger van het huidige 

bedrijf. 

Zijn tweede slag sloeg hij in datzelfde jaar door 

met de 23-jarige Pietertje de Vries te trouwen. Dat 

In september 1919 is Dirk Hoogendoorn op 
25-jarige leeftijd in Woubrugge begonnen met 
een bodedienst, inmiddels uitgegroeid tot een 
modern transport- en verhuisbedrijf: Gebr. 
Hoogendoorn Woubrugge bv. Het bedrijf aan 
de Kerkweg viert dit jaar het 100-jarig bestaan. 
De directie wordt al drie generaties van vader 
op zoon door de Hoogendoorns gevoerd. Het 
staat nu onder leiding van Dick Hoogendoorn 
(53). Wat is er zoal in de afgelopen eeuw 
gepasseerd en veranderd? 

Rond 1900 was in Woubrugge de bodedienst 

van Nicolaas Cornelis Hoogteijling gevestigd. Het 

bedrijfje liep goed en opende ook in Den Haag een 

vestiging. In de residentie was ongetwijfeld meer 

klandizie te vinden dan in een klein dorp. 

Gebr. Hoogendoorn
Woubrugge bestaat 100 jaar
door Henk Houtman
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Bijzonder dna
In januari 1951 werd de naam ‘Firma Hoogendoorn 

en Zonen’. Grondlegger Dirk en zijn vrouw Pieter-

tje kregen naast een dochter drie zonen, die het 

transport en het verhuizen in hun dna meekregen: 

Cor, Bram en Arie (vader van Dick). Na een paar 

jaar hield Bram het voor gezien en ging Dirk met zijn 

zonen Cor en Arie verder. 

Dirk Hoogendoorn bracht met de kruiwagen gas-

fl essen rond in Woubrugge en reed met paard en 

wagen naar het station van Alphen om pakjes met 

de trein te versturen. 

Dirk Hoogendoorn met paard en wagen aan het werk.

Later reed hij op een brommer. In de dertiger 

jaren werd voor 400 gulden met geleend geld 

een T-Ford aangeschaft. Het was allemaal geen 

vetpot, daarom ging Dirk er koeien bij houden. Op 

den duur had hij er wel achttien. Toen de Tweede 

Wereldoorlog uitbrak was er geen benzine meer. De 

motor werd uit de T-Ford gehaald en de paarden 

werden weer van stal gehaald om de kar te trekken.

Oudere Woubruggenaars zullen deze foto herken-

nen: Dirk Hoogendoorn rijdt met zijn brommer door 

het dorp. 

ging overigens met wat strubbelingen. Blijkens een 

‘proces-verbaal van tusschenkomst’ maakten de 

ouders van Pietertje bezwaar tegen het huwelijk. 

De kantonrechter zag geen reden om het huwelijk 

tegen te houden, ook al omdat de ouders van Pie-

tertje niet verschenen op een zitting van de rechter 

om uit te leggen wat de bezwaren waren.

Familiegeschiedenis
De vader van Dirk was Cornelis Hoogendoorn 

(1845-1929). In aktes wordt als zijn beroep arbeider, 

veehouder en wegwerker genoemd. Op z’n 20ste 

ging Cornelis voor twee korte periodes in militaire 

dienst bij het 4e Regiment Infanterie. In 1869 ging 

hij met onbepaald verlof en kreeg de milicien een 

militair paspoort van zijn kolonel uitgereikt. Als ken-

merken staan op het paspoort onder andere: haren 

blond, ogen blauw en gaatjes in zijn oren….. Ook 

kreeg Cornelis een certifi caat van goed gedrag.

Cornelis trouwde in 1871 met Grietje Mak, dienst-

bode uit Bergambacht. Helaas werd Cornelis (dus 

de overgrootvader van de huidige directeur Dick) 

na drie jaar huwelijk al weduwnaar. Grietje over-

leed op haar 25ste. 

Twee jaar later hertrouwde Cornelis met de 

24-jarige Ingetje van Teijlingen uit Oudshoorn. 

Om nog even verder de familie in te duiken: 

de vader van Cornelis was Abraham Hoogendoorn 

(1817-1895), een winkelier uit Waarder (dus betover-

grootvader van de huidige directeur), die trouwde 

met Lijsje Hogendoorn (met één o). Bijna elk jaar 

in dit huwelijk komt er een baby, zo’n vijftien tot 

twintig. De meeste kindertjes gaan dood of sterven 

op zeer jonge leeftijd. Het stel gaat scheiden en 

Abraham trouwt dan met Gerritje Hoogendoorn, 

waarschijnlijk een nicht. Uit dit huwelijk wordt Corne-

lis geboren. 

Bij het napluizen van de stamboom van 

de Hoogendoorns komen we Woubrugse 

namen tegen als De Jeu, Boer en Kroes. De 

Hoogendoorn- en Hoogteijlingfamilies onderhielden 

vriendschappelijke betrekkingen. Zo zien we 

in 1947 een nicht van directeur Dick (Cornelia 

Hoogendoorn) trouwen met ene Klaas Hoogteijling.
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Na de oorlog werd een grote vrachtwagen aange-

schaft. Daar werden zondags ook kerkgangers mee 

vervoerd naar de Rk-kerk in Hoogmade, want er 

was toen geen katholieke kerk in Woubrugge. 

Nadat zijn zonen het bedrijf hadden overgenomen, 

bleef Dirk in Woubrugge een bekend gezicht door 

nog lang op z’n brommer gasflessen te bezorgen. 

Na vijftig jaar stopte oprichter Dirk in 1969. In de 

benedenzaal van de Gereformeerde Kerk kwamen 

familie, vrienden en klanten tijdens een drukbe-

zochte receptie afscheid van hem nemen. Na 

afloop van de receptie bracht het fanfarekorps 

Harmonie een serenade.

Ome Kees Hoogendoorn rijdt papaverbollen van 

de haven van Rotterdam naar Nivea in Apeldoorn. 

Nieuwe transportmiddelen
En zo zijn we bij Arie aanbeland, die met broer Cor 

(‘ome Kees’) het bedrijf had overgenomen van hun 

vader. Broer Bram was al snel uitgetreden. 

Vroeger werd verhuisd met houten kisten, dus 

extra zwaar. Arie (nog altijd woonachtig aan de 

Kerkweg, net als zoon Dick): “Je wist niet beter. Als 

15-jarige moest je helpen. Je had niks te vertellen. 

Je kreeg een flesje limonade.” Een slopend beroep, 

zou je zeggen, maar verhuizers zien het zo: vorkhef-

truckchauffeurs zitten de hele dag achter het stuur 

en hebben ’s avonds rugpijn. Een verhuizer niet: die 

werkt met z’n ogen en met z’n verstand.

 “We hebben burgemeester Van Wageningen ver-

huisd van Den Haag naar Woubrugge, toen hij hier 

kwam wonen”, vertelt Arie. “Het mag niet te veel 

kosten hoor, want ik ben maar een arme burge-

meester”, zei hij. “De burgemeester kwam wel in 

een nieuwe, dure auto voorrijden….” 

Toen het bedrijf groeide en er een grote nieuwe 

trekker met oplegger van 70.000 gulden werd aan-

geschaft, pfff, daar krijgt Arie Hoogendoorn het nu 

nog Spaans benauwd van: “Ik legde m’n bed in de 

vrachtauto en ging daar slapen, zo bang was ik dat 

‘ie gestolen zou worden. Of ik sliep ’s nachts met 

het raam open. Kilo’s ben ik ervan afgevallen”.

In 1990 verliet Cor (ome Kees) de zaak en is Arie 

met zoon Dick verder gegaan. In 2003 is Arie 

gestopt en werd Dick de eigenaar. 

Het bedrijf heeft nu vier trekkers met opleggers 

en vier verhuiswagens. Het werk bestaat voor 

de helft uit transport en voor de andere helft uit 
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verhuizingen. De fi rma verzorgt onder andere 

transporten voor het Amerikaanse leger in 

Duitsland, en er zijn twee grote klanten voor wie 

van alles wordt vervoerd voor het opbouwen van 

evenementen en festivals: veertig vrachten héén 

en bij het afbouwen weer veertig vrachten terug. 

Gepensioneerden werden verhuisd naar Spanje. 

En soms weer retour naar Nederland, als het niet 

beviel.

In 2007 was het crisistijd. Weinig huizenverkoop, 

weinig te verhuizen, alleen wat ouderen die naar 

een verzorgingshuis gingen.

Te klein voor ‘Koninklijk’
Hoogendoorn verhuist groot en klein. In de afgelo-

pen kerstvakantie werd het lyceum in Alphen van 

de Tolstraat naar de Henry Dunantweg verhuisd 

en de topmavo van de Henry Dunantweg naar de 

Tolstraat. 

Bij verhuizingen van particulieren maakt Dick Hoog-

endoorn nog wel eens gekke dingen mee. “Komen 

we een keer in een straat in Leiden, hangen daar 

vlaggen uit en staat een draaiorgel te spelen. De 

buren waren zo blij, dat dat gezin vertrok, dat ze er 

een feestje van hadden gemaakt. 

Of dat we op het laatste moment bij een echt-

scheidingsgeval door de vrouw des huizes dringend 

werden gevraagd een paar straten verder even 

een half uurtje te wachten, want meneer was nog 

thuis…. 

En we moesten eens ergens verhuizen, waar het vuil 

lag opgehoopt. De man had tien jaar de wc niet 

doorgetrokken, de ratten liepen over de trap.” 

Arie mag dan met pensioen zijn, hij is nog bijna 

dagelijks in het bedrijf aan de Kerkweg te vinden: 

verhuisdozen repareren, bij elkaar binden, helpen 

met keukens uitladen en opslaan in de loods. 

In september wordt het 100-jarig bestaan gevierd. 

Het predicaat “Koninklijk” is voor het bedrijf niet 

weggelegd. Dan moet je aan veel voorwaarden 

voldoen, zoals minstens honderd man in dienst heb-

ben. Met de acht vaste krachten en los ingehuurd 

personeel gaat dat niet lukken.

V.l.n.r. Jannie, Arie, Angelina en Dick Hoogendoorn.
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Over die begeleiders
Al jaren gaan er rond de twintig vrijwilligers/

leiders mee. Zij voeren alle taken uit die gedaan 

moeten worden, zowel in de voorbereiding als 

in de kampweek zelf. Denk aan het verzinnen 

en begeleiden van sport- en spelactiviteiten, 

schoonmaken, koken, etcetera. Het is nooit een 

probleem geweest om vrijwilligers te krijgen. 

Iedereen neemt er zelfs vrij voor van zijn werk. De 

meeste leiders komen van oorsprong uit Hoogmade 

en zijn als kind zelf ook mee geweest met 

zomerkamp. Een hechte club vrijwilligers, en lange 

tijd geen rechtspersoon. Pas sinds september 2012 is 

Zomerkamp Hoogmade een officiële stichting.

Hollandse pot in de buitenlucht: aardappels en 

doperwten?

Hoe, wat en waar op kamp?
Zomerkamp is altijd de eerste week van de zomer-

vakantie van Ter Does. De kampweek loopt van 

zaterdag tot zaterdag. Op de zaterdag van vertrek 

In juli 1969 gingen kinderen uit Hoogmade met een 

zomerkamp voor een week op reis. In september 

2018 werd het 50-jarig bestaan gevierd. En in de 

zomer van 2019 ging het 51e zomerkamp met leer-

lingen in de basisschoolleeftijd wederom op reis. 

Alle reden voor een terugblik.

Het begin
Het initiatief tot het organiseren van een week op 

kamp met leerlingen van de basisschool ging uit 

van juffrouw Henriette Emans van basisschool Ter 

Does. Deze juf ging in 1968 met alleen meisjes t/m 

groep 4 uit Hoogmade op zomerkamp met de 

scouting uit Den Haag. De ervaringen waren goed, 

ze hadden een leuk kamp. Juffrouw Emans had de 

smaak te pakken en het jaar daarop wilde zij een 

schoolkamp voor meer kinderen uit Hoogmade. 

Dat eerste schoolkamp leidde in 1969 naar Alphen 

en Riel in Noord-Brabant. “Het jaar daarna, in 1970, 

mochten de jongens ook mee. Heel snel steeg het 

aantal inschrijvingen naar 35 en later vijftig kinde-

ren. In de hoogtij dagen gingen er meer dan hon-

derd kinderen mee”, aldus Pauline van der Meer.

De doelgroep: wie mogen en gaan mee?
Een weekje kamp is al jaren bedoeld voor de 

kinderen in de basisschoolleeftijd van groep 3 t/m 

groep 8 uit Hoogmade. Voor de eerstejaars uit 

groep 3 is het wel spannend, maar in de meeste 

gevallen komen ze erg blij, schor, bijna zwart 

en doodmoe terug. Ze zijn op reis geweest met 

de grootste meisjes en jongens van Ter Does! En 

met superaardige begeleiders. Pauline: “Het 50e 

zomerkamp in 2018 ging naar Soesterberg met rond 

de tachtig kinderen en negentien leiders/leidsters.”

Zomerkamp Hoogmade: 
50 jaar jong en 51 keer op reis!
door Frans Witteman
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worden ’s ochtends tassen, ligmatjes en koffers 

bij de Van Alcmaerlaan verzameld. Vroeger werd 

alles vervoerd in de veewagen van de fi rma Van 

der Star, de laatste jaren in de bloemenwagen 

van Siem van Wieringen. En om 14.00 uur is het 

uitzwaaien van de ‘kampkinderen’ in de touringcar. 

Op naar de (on)bekende bestemming. En menig 

ouderpaar is dan ook een week vrij (van hun kinde-

ren). Is ook plezierig!

Rond een kampvuur tijdens een zomerkamp in de 

beginjaren.

Zomerkamp is altijd ergens in Nederland: de 

Veluwe, Brabant, Overijsel, enzovoorts. Leerlingen 

én leiding kampeerden in de beginjaren in koeien- 

of kippenstallen of in oude leger- of circustenten. 

“De laatste jaren vertoefden we, iets luxer, op een 

kampeerboerderij of op een scoutingterrein”, aldus 

Pauline. 

Nog een paar bijzonderheden die Pauline aangaf:

• “De eerste jaren gingen we op zondagochtend 

naar een kerkdienst en kregen dan allemaal de 

zegen van meneer pastoor van de parochie in het 

dorp waar wij verbleven;

• We braadden altijd balletjes gehakt in de keuken 

bij oma Door van Leijden en later bij mijn vader en 

moeder, Jan en Magda van der Meer, en namen 

de pannen met gehaktballen mee op kamp;

• De primitieve toiletten: grote emmer met bril! Een 

tentje eromheen en zingen als je erop zat.”

Op de zaterdag van terugkomst worden rond het 

middaguur eerst de tassen en de koffers terugge-

bracht. Rond 14.00 arriveert de bus met de kinde-

ren en de begeleiders. Op naar het speelterrein op 

het Hendrik Meijerplantsoen. Daar wordt jaarlijks 

onder grote belangstelling het slotlied gezongen. 

Op de melodie ‘Het hondje van de bakker, van je 

hela, hola, ……..’ worden de belevenissen van de 

kampweek bezongen. Na dit altijd vrolijke einde 

gaan die zwarte en vermoeide schoffi es gauw thuis 

in bad. 

De kosten
De bijdrage per deelnemer was het eerste jaar 

25 gulden. In 2018 was dat 135 euro per kind. 

En voor 2019 wordt een bijdrage van 145 euro 

berekend (incl. een usb met foto/fi lm). Pauline: 

”Een laag bedrag als je het vergelijkt met 

andere zomerkampen in Nederland. We hebben 

geen sponsors, maar we krijgen een deel van 

de opbrengst van de jaarlijkse rommelmarkt in 

Hoogmade. En onlangs hebben we zelfs tweemaal 

een gift ontvangen.”

Reünie en toekomst
In september 2018 is een reünie gehouden. In dat 

jaar was er het 50e zomerkamp. In al die jaren zijn 

er bijna negentig personen als leider mee geweest. 

Er waren ruim zestig (ex-)leiders aanwezig. Er 

werden veel oude verhalen opgehaald en dito 

foto’s bekeken. In ‘de Stal’ in Hoogmade waren 

verder een stamppottenbuffet in de stijl van 

zomerkamp, een 50 jaar-zomerkampquiz en een 

tentoonstellingstafel met bekende attributen van 50 

jaar Zomerkamp. 

Heel gezellig en geslaagd en zeker ook een goede 

basis voor de toekomst. 

Afgelopen juli 2019 was het zomerkamp in 

groepsaccommodatie ‘De Eiken Stek’ in Wekerom, 

aan de rand van de Veluwe. 

De dorpsgemeenschap Hoogmade kan zich een 

zomervakantie zonder een zomerkamp voor de 

kinderen van de basisschool niet voorstellen. 

Met veel dank aan Pauline van der Meer voor 

informatie en foto’s.
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delde. Ook ventte hij zijn waar met een handkar 

langs de deuren uit. 

Toen Dicks vader in 1953 plotseling overleed vond 

Dick (hoewel gediplomeerd jachtbouwer) dat hij 

als oudste voor het gezin (naast moeder broers Piet 

en Henk en zus Adrie) moest zorgen en besloot hij 

door te gaan met de verkoop langs de deuren. 

Dat deed hij tot 1976, maar inmiddels wel met een 

ventkar met motortje. 

In 1956 trouwde Dick met Joke en het stel kreeg 

een huis op de Boddens Hosangweg, vlakbij 

Westmaas. Daar werden ook hun kinderen 

geboren: Henk in 1959 (helaas vorige jaar veel te 

jong overleden) en Coby in 1960. 

De winkel die het stel wilde lieten ze bouwen aan 

de nieuwe Gerbrand Swartlaan; de zaak werd in 

Alweer heel wat jaren moet Woubrugge het zonder 

groentewinkel stellen.

Heel jammer! De oudere inwoners van het dorp 

weten nog wel hoe het vroeger was toen je alles 

wat je hart op dit gebied begeerde gewoon bij 

Slingerland kon kopen. Een gesprek met Joke 

Slingerland-Verschuur en dochter Coby Bogman-

Slingerland leverde mooie verhalen en stapels 

foto’s op.

Hoe het begon
De winkel van Dick en Joke Slingerland stond aan 

de Gerbrand Swartlaan nr. 27, maar dat was niet 

de plek waar Dick begon. Dat was in een houten 

schuur waar zijn vader Henk sinds 1929 (naast zijn 

woonhuis, Kerkstraat 18) in groente en fruit han-

Verdwenen winkels Woubrugge 
groentehandel Slingerland
door Thea Kok-Lansbergen
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1962 geopend. Uiteraard had Dick daarvoor nog 

wel zijn middenstands- en vakdiploma’s moeten 

halen, maar dat was geen probleem. 

Joke en Dick trots op hun winkel in 1976 na de ver-

bouwing.

Werken met plezier
Onder de bezielende leiding van Dick en Joke 

werd het een winkel waar de Woubrugse bevol-

king maar al te graag kwam. Het was er altijd druk, 

maar iedereen wachtte zonder morren rustig op zijn 

beurt. Achter de toonbank stonden Dick en Joke 

en (identieke) tweelingzus Sari en het was er altijd 

een gezellige boel. Dick zorgde er wel voor dat zijn 

klanten zich niet verveelden!

Met zijn aanstekelijke gevoel voor humor was Dick 

trouwens niet alleen in zijn winkel een gangmaker. 

Ook bij Fanfarecorps De Harmonie – later de Wald-

brücker Musikanten waar hij meer dan vijftig jaar 

lid van was, en de vrijwillige brandweer, was hij een 

graag geziene gast.

Dick zat vol grappen, zullen al zijn oude klanten 

beamen. Deze kwam spontaan bij de redactie bin-

nen: “Dirk was een deugniet die graag een recht-

opstaande banaan met, daaronder bungelend 

een zak met twee appels, aanreikte. “Alstublieft 

mevrouw...” lachte hij dan.” 

Uitbreiding
In 1976 werd de winkel verbouwd. Met een steeds 

groter wordende klantenkring, de veranderende 

koopgewoonten (denk aan gesneden groenten) 

en het voortdurend uitbreidende assortiment was 

dat hard nodig. De verkoop ging natuurlijk wel 

gewoon door vanuit de garage. 

Aan het tijdperk dat de klanten aan hun deur 

werden geholpen kwam een einde. “Daar was 

geen tijd meer voor. Alleen oudere mensen kregen 

hun boodschappen nog thuisbezorgd”, zegt Joke. 

Vanaf die tijd hoefden Coby en Henk op woens-

dagmiddag dus niet meer op zoek naar hun vader 

die ergens op de Vrouwgeestweg zijn klanten 

bezocht en die daar wachtte op het pannetje 

met warm eten dat zij hem altijd brachten. Coby 

herinnert zich nog goed dat ze een keer het bestek 

waren vergeten: “Maar dat was geen probleem 

voor hem hoor! Hij had gewoon een takje gezocht, 

dat geslepen en daarmee zijn pannetje leeggege-

ten.”

Burgemeester Brouwer de Koning feliciteert Dick 

vanwege zijn jubileum bij de vrijwillige brandweer.

Familiebedrijf
‘Het was hard werken; bijna elke dag ging Dick 

naar de veiling in Leiden”, vertelt Joke. “Gelukkig 

was de tijd wel voorbij dat we, als we bijvoorbeeld 

drie fruitmanden in Hoogmade moesten bezorgen, 

drie keer op de motor heen en weer moesten 

rijden: Dick voorop en ik achterop met de fruitmand 

in mijn handen.” 

Het was een echt familiebedrijf, zeggen de dames. 

Behalve Sari hielpen ook Adrie, de zus van Dick, en 

Lies Slingerland, de vrouw van broer Henk (in het 
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afscheidscadeau. Honderden mensen kwamen het 

echtpaar gedag zeggen tijdens de receptie op 2 

december 1987. “Het was een prachtig afscheid 

met heel veel bezoekers. Van het geld dat we 

daarbij kregen hebben we twee fietsen gekocht, 

en een tuinset voor op de camping in Maarn. Daar 

kwamen we al 37 jaar van zaterdag- tot zondag-

avond”, aldus Joke.

Samen hebben ze nog tien jaar, tot 15 november 

2008 de dag waarop Dick overleed, genoten van 

hun nieuwe huis aan de Van Hoogstratenlaan.

Een rustiger leven
Samen met Dick deed Joke aan bowlen en koers-

bal, en dat laatste doet ze nog steeds (ze werd 

dit jaar zelfs tweede!). Met tweelingzus Sari ver-

zorgde ze twintig jaar lang de bejaardensoos in het 

gebouw Thuisweide. Verder was ze 62 jaar enthou-

siast lid van zangvereniging De Lofstem (en  nu 

erelid), en zit ze op gym in Woudsoord. 

Nikki, Josje en Jip, de kinderen van Coby en Paul 

Bogman kwamen toen ze nog op De Kinderkring 

zaten elke middag bij hun opa en oma eten. Joke 

denkt er met veel plezier aan terug!

huishouden), en hun dochter Ina in de winkel. 

Dankzij hen konden Dick en Joke eens per jaar 

veertien dagen met vakantie: “Jaap en Adrie 

kwamen in huis en Sari bestelde alles bij Jan van 

der Nagel waarna een vrachtrijder de spullen bij de 

veiling ophaalde.”

“Maar je moet niet denken dat we dan lekker kon-

den uitrusten”, zegt Joke, ‘het was veertien bergen 

beklimmen en Oostenrijk, en zeker niet de makkelijk-

ste wandelingen.”

In de kraam op de braderie in 1983.

Afscheid van de winkel
Nadat Dick midden jaren 80 een paar tia’s had 

gehad, gevolgd door twee jaar revalidatie, moes-

ten Dick en Joke besluiten de winkel te verkopen. 

Ondanks alle hulp van de hele familie ging het niet 

meer. 

Mevrouw Muller draagt een door haar geschreven 

gedicht voor tijdens de afscheidsreceptie.

De trouwe klanten lieten dit afscheid niet zo maar 

voorbij gaan: 22 enthousiaste dames gingen 

het dorp rond om geld in te zamelen voor een 

Toepasselijk naambordje bij het nieuwe woonhuis.
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Nieuwe eigenaren
De winkel werd verkocht aan André en Mia Lubbe, 

die de zaak tot januari 1997 hebben gehad. Mia: 

“Toen zijn we vrij onverwacht gestopt. Er kwam 

een nieuwe regeling met hygiënecodes, en helaas 

bleek onze snijkeuken niet meer aan de landelijke 

norm te voldoen. Aanpassen was te duur voor ons, 

en met de steeds groter wordende concurrentie uit 

Alphen hebben we besloten te stoppen. Het was 

failliet gaan of een andere baan zoeken. En dat is 

gelukt!”

Daarna werd de winkel showroom van stukadoor 

Zandvliet, die het ’t Pandje noemde, en nu is het 

woonhuis.

André en Mia achter de toonbank.
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Wethouders C. de Lange en A. Kea (locoburge-

meester) en burgemeester D. Brouwer de Koning.

Perstafel: Witte Weekblad, Leidsch Dagblad, Alp-

hens Dagblad.

gestort. Dit slib bleek vervuild met PAKs: Polyclycli-

sche Aromatische Koolstoffen).

Een extern bureau zou een studie kunnen verrich-

ten over de controle over de baggerstort: ’Wie 

controleert de controleur’.

De burgemeester waarschuwt ervoor dat je 

vooral naar de bevolking toe moet oppassen over 

verontreinigde bagger als ‘gif’ te praten: “Wat is 

verantwoord? Nog steeds is niet bekend met wat 

voor snelheid de verontreinigde stoffen die 20 

meter diep in de put zitten in het oppervlaktewater 

terechtkomen. Hierover kan dus wel terecht angst 

Tijdens deze raadsvergadering van 26 maart1992 

kwam een heikel agendapunt aan de orde: de 

milieuverontreinigende baggerstort in de Braasse-

mermeer.

In een interview voorafgaand aan zijn laatste 

raadsvergadering zei de burgemeester het vol-

gende: “De provincie heeft het baggerstortbeleid 

bepaald en die is er nog steeds van overtuigd dat 

het zoals het hier in Zuid-Holland gebeurt goed is en 

nog beter dan in andere provincies.”

Toch denkt de bevolking er duidelijk anders over 

gezien de petitie tegen de baggerstort die in 1987 

door duizend mensen ondertekend werd en de 

vijfhonderd donateurs van de Stichting tot Behoud 

van het Braassemermeer en Omstreken’. (Oprich-

ting 16.1.1992. De overheid zou 365.000 kubieke 

meter vervuild slib, waaronder klasse IV hebben 

 Jacobsladder 

Laatste raadsvergadering burgemeester 
D. Brouwer de Koning
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zijn bij degenen die zich verontrust voelen. 

De provincie heeft met de baggerstort een gigan-

tisch probleem. We weten allemaal dat we dat 

verontreinigd slib kwijt moeten en dan gaat het 

helemaal niet alleen over slib van Delfl and of uit 

de Schie en de Vliet maar ook uit riviertjes zoals 

de Does en de Drecht vlakbij huis. Ik heb niemand 

gehoord die daarmee zit. Ze denken dan mis-

schien: dat moet de provincie met de hoogheem-

raadschappen maar trachten op te lossen. De 

commissaris van de koningin kan zich daar terecht 

heel druk over maken. Er is geen enkele gemeente 

die zegt: hier is een plek waar het gestort kan wor-

den.”

Afgetikt
De burgemeester greep op 26 maart 1992 nog een 

laatste maal resoluut naar zijn aftikhamer. Raadslid 

Van Puffelen van Politiek 90 hekelde de extreme 

laksheid van B&W van Jacobswoude om de bag-

gerstort stopgezet te krijgen. Zij vergeleek die met 

de handelswijze van de collega’s van Alphen aan 

de Rijn inzake de Coupé-polder. De burgemeester 

vond haar echt te ver gaan. De milieuwethouder 

van Jacobswoude, mr. R.F. Thunnissen (GB/PvdA) 

stelde nadrukkelijk dat Jacobswoude niet zal mee-

werken aan het beleidsvoornemen van GS van 

Zuid-Holland om de stortdiepte van de zandwinput 

in de Braassemermeer te verhogen tot vijf meter 

onder de waterspiegel. Dit ter uitbreiding van de 

stort van verontreinigde baggerspecie.

Geschenk
Burgemeester Brouwer de Koning werd per 16 mei 

1972 benoemd in de gemeente Woubrugge. Na 

de herindeling van Hoogmade, Leimuiden, Rijn-

saterwoude en Woubrugge was hij slechts vijftien 

maanden burgemeester van de nieuwe gemeente 

Jacobswoude. De ziekte van zijn vrouw heeft hem 

genoodzaakt eind maart 1992 de voorzittershamer 

van de raad neer te leggen.

In zijn tijd als voorzitter van de raad heeft de bur-

gemeester 41 raadsleden en zeven wethouders 

meegemaakt. Daarnaast heeft hij negen jaar 

samengewerkt met gemeentesecretaris A.A.J. 

Meester. Hij heeft de plezierige en loyale werkwijze 

zeer gewaardeerd: “Hij kwam als een geschenk uit 

de hemel vallen!”

Afscheid
In een buitengewone raadsvergadering op 

30 maart 1992 in Sporthal Oudendijk heeft de 

gemeenteraad ‘s middags offi cieel afscheid geno-

men van de burgemeester.

Voor de afscheidsreceptie ‘s avonds was er gele-

genheid voor de burgers, verenigingen en instel-

lingen en andere belangstellenden om persoonlijk 

afscheid te nemen van de heer en mevrouw Brou-

wer de Koning.

Erelid
Burgemeester D. Brouwer de Koning werd op 30 

maart 1992 tot erelid benoemd van de Historische 

Vereniging Otto Cornelis van Hemessen.
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Jacobsladder 2019 Otto Cornelis 

Waarom is het vertoeven op het terras van restaurant Kom Eten in Hoogmade zo plezierig? Niet alleen het 

gebodene, het zonnetje en het kabbelende water van De Does. Maar het toetje: het uitzicht op de prachtige 

boerderij uit 1613 aan de overkant in de Voorofse Polder. Nu ruim 400 jaar jong! In 1981 gekocht, gerestau-

reerd (en daarmee gered) door de Leidse industrieel F. Schulpen. De foto is een kopie van een schilderij van 

J. Verheul Dzn uit 1927. Voor de liefhebbers: zie en lees het boek ‘Wyerings Erfgoet’ door Theo van der Poel; ter 

inzage in het museum In Woubrugge. 



 Willem van de Veldestraat 53

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.


