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Bij de voorplaat 
Zo zag een wietplantage in onze regio er rond 1545 uit. 
Op deze kaart van Pieter Sluyter uit de jaren 1541-1545 is 
een stuk land afgebeeld van het Catharina-gasthuis te 
Leiden in de polder Steekt bij Alphen aan den Rijn. Op de 
akkers links, naast en voor de boerderij staat aangegeven 
dat hier ‘kennip’ (hennep) wordt verbouwd. (Collectie 
Erfgoed Leiden en Omstreken, PV71829.2)
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SSN 0168-1079 
© Historische Vereniging ‘Otto Cornelis van Hemessen’. 
Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd en/of 
openbaar gemaakt worden door middel van druk, 
microfi lm of op welke wijze dan ook, zonder vooraf-
gaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Op tijd opzeggen!
Wilt u – om wat voor reden dan ook – uw lidmaat-
schap van de Historische Vereniging niet verlen-
gen, vergeet dan niet dit tijdig (vóór 1 december) 
schriftelijk te melden aan onze penningmeester: Ton 
Meester, Cantharel 72, 2403 RA Alphen aan den 
Rijn, e-mail: ton.meester@gmail.com

Lidmaatschap
Wilt u onze Historische Vereniging steunen en de Ja-
cobsladder voortaan elk kwartaal thuis ontvangen? 
Bel, schrijf of mail dan naar onze secretaris, Anneke 
Zwarst, a.h.zwarst@kpnmail.nl
(Zie onze site www.hemessen.nl)
De contributie bedraagt € 15,- per jaar en € 25,- 
voor hen die dit blad per post ontvangen. Te 
voldoen na ontvangst van de nota op de rekening 
bij de Regiobank, nummer NL28 RBRB 0850 0174 16 
t.n.v. de Penningmeester van de Historische Vereni-
ging ‘Otto Cornelis van Hemessen’.

De Jacobsladder is een uitgave van de Stichting tot 
Behoud van het Cultureel Erfgoed van Jacobswou-
de. 

www.hemessen.nl
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Weliswaar voor een symbolisch bedrag maar de 

exploitatie- en onderhoudskosten zijn vanaf 2020 

voor rekening van de gebruikers. Gelukkig zijn veel 

leden donateur geworden van het museum en 

hebben wij tevens het afgelopen jaar een fl ink 

aantal sponsoren kunnen werven. Helaas is dit nog 

niet genoeg, dus uw bestuur zal nog meer initiatie-

ven moeten nemen om tot een sluitende begro-

ting te komen. Wij willen alles in het werk stellen 

om de unieke collectie en Museum Van Hemessen 

te behouden! Mogen wij op uw blijvende steun 

rekenen?

Onlangs hebben we besloten een nieuwe website 

te laten bouwen voor vereniging en museum. We 

hebben voor een professioneel bedrijf gekozen 

dat tegen een gereduceerde prijs een nieuwe 

website maakt met de techniek van deze tijd. De 

nieuwe website zal aangesloten worden op allesin-

kaagenbraassem.nl. Dit betekent dat we met 

onze activiteiten, nieuwtjes en dergelijke een groot 

bereik zullen krijgen. We komen hier in het eerste 

kwartaal van volgend jaar uitgebreid op terug.

In deze Jacobsladder vindt u onder andere een 

mooi verhaal van de rasechte Woubruggenaren 

Piet en Map Slingerland over hoe het vroeger in 

Woubrugge was, en ook weer een mooi artikel 

van René van Tienhoven over hasj uit Hoogmade. 

Niet alleen de KLM bestaat dit jaar 100 jaar maar 

ook Aannemersbedrijf Van Leijden uit Hoogmade. 

In dit blad leest u er meer over. Veel lees- en kijk-

plezier.

Namens het bestuur wens ik u alvast een fi jne 

decembermaand en alle goeds in het nieuwe 

jaar!

Met een hartelijke groet,

Ed Molenaar

Van de voorzitter

Het jaar 2020 nadert met rasse schreden. Nog een 

aantal weken en 2019 is geschiedenis. Terugkijkend 

op dit jaar is er weer veel gebeurd. Dichtbij huis en 

binnen de vereniging en stichting hebben we het 

nodige kunnen doen en ondernemen. Zo zijn er dit 

jaar weer vier mooie Jacobsladders verschenen. 

Na een metamorfose werd in april Museum Van 

Hemessen door wethouder Inge van der Meer 

opnieuw geopend. Dit jaar was een jubileum-

jaar voor de vereniging; op 12 juni jl. bestond de 

vereniging 40 jaar. Uiteraard hebben wij hier tijdens 

de Algemene Ledenvergadering bij stilgestaan en 

ontvingen alle leden een mooie A4 kaart van de 

Veender- en Frederikspolder onder Esselykerwoude. 

Met de fantastische ondersteuning van onze vrijwil-

ligers kunnen telkens weer de bestuursplannen 

gerealiseerd worden. Vanaf deze plaats dank aan 

een ieder voor zijn of haar hulp in het afgelopen 

jaar. Mogen wij in het nieuwe jaar weer op jullie 

rekenen?

Na intensieve gesprekken met gemeente Kaag & 

Braassem hebben we samen met de Modelbouw 

Vereniging overeenstemming bereikt voor de over-

name van het pand aan de Dokter Lothlaan. Als 

gevolg van nieuw beleid van de gemeente moes-

ten wij het pand overnemen in eigendom.

I N H O U D
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Vereniging heeft naar aanleiding van de contri-

butiebrief een donatie gestort, waarvoor wij de 

gulle gevers hartelijk dankzeggen. Daarnaast is het 

bestuur actief op zoek gegaan naar sponsoren 

en donoren, wat gelukkig ook al enig effect heeft 

gesorteerd. Maar er blijft nog genoeg werk aan de 

winkel en we zoeken nog steeds gulle gevers!

Ansichtkaartenverzameling van Jan Stigter
Eindelijk, eindelijk, is het ervan gekomen. De 

ansichtkaartenverzameling van Jan Stigter was 

al wel gedigitaliseerd, maar wat heb je aan een 

plaatje als je het bijbehorende praatje niet weet. 

Probleem was om het juiste programma te vinden 

om plaat en tekst aan elkaar te koppelen en dat is 

nu gelukt. Inmiddels zijn er een paar honderd foto’s 

van tekst voorzien en zijn er nog enkele honderden 

te gaan.

Nieuwe tijdelijke expositie
Vanaf 3 november exposeert de bekende Wou-

brugse beeldend kunstenaar Feike de Vries in ons 

museum zijn werk onder de titel: ’OOSTWEST, THUIS 

DE REST’, waarvoor alle leden een persoonlijke uit-

nodiging hebben ontvangen.

Het is een kleine, mooie en intieme expositie met 

vooral realistische verbeeldingen van Woubrugge 

en diverse Europese landen.

Feike laat werk zien waarbij foto’s en schetsma-

teriaal van zijn reizen de basis hebben gevormd 

van die realistische verbeeldingen, en  tevens de 

ingrediënten zijn voor de verhalende/surrealistische 

kunstwerken.

Tot en met 29 december 2019 is de expositie te 

bezichtigen.

U weet toch dat u elke zondagmiddag van 14.00 

tot 16.00 uur welkom bent in ons museum? Onze 

museumwachten vertellen u graag wat zij van de 

museumstukken weten en u kunt ook een aantal 

boeken inzien, niet alleen over Woubrugge en 

Hoogmade, maar ook over de omgeving.

En hebt u een specifieke vraag over iets uit onze 

dorpen, dan is er wellicht informatie te vinden in de 

vele artikelen die gearchiveerd zijn.

Nieuws uit het museum
Open Monumentendagen 2019
Op 14 en 15 september stonden heel veel musea 

en andere bezienswaardige gebouwen weer 

gratis open voor publiek. Het thema van 2019 was 

‘Plekken van Plezier’ in de meest ruime betekenis 

van het woord. In ons museum heeft beeldend 

kunstenaar Feike de Vries een aantal van zijn 

schilderwerken over door hem beleefde plekken 

van plezier tentoongesteld. Daarnaast hebben we 

een aantal schaatsen, want ijspret is er altijd en 

volop in onze dorpen, zowel binnen als buiten, van 

zolder gehaald en tentoongesteld. Muziek is ook 

zo’n plezierige bezigheid en oude instrumenten 

en kostuums van onze verenigingen hebben ook 

een plekje in deze kortdurende expositie gehad. 

Genoeg bezoek tijdens deze dagen. 

Huisvesting museum 
Al meerdere keren hebben we hierover gespro-

ken. Zo langzamerhand naderen we de eindfase 

in de overdracht van het pand aan de Model-

bouw Vereniging Woubrugge en aan onze Stich-

ting tot Behoud van het Cultureel Erfgoed van 

Jacobswoude. Een van de consequenties van deze 

overdracht is dat we zelf voor uitgaven komen 

die tot nu toe voor rekening van de gemeente 

waren. Met ingang van 2019 krijgt de stichting een 

bescheiden subsidie van de MAG (Maatschappe-

lijke Agenda) maar verder zijn er nauwelijks eigen 

inkomsten. Een aantal leden van de Historische 
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Een schriftje 
Tegen het einde van de zestiende eeuw is hennep 

of ‘kennip’ in het gebied rond Leiden een populair 

gewas. De sterke vezels van deze plant zijn uiter-

mate geschikt voor het fabriceren van touw, zeilen 

en zelfs kleding. Ook Johan van Duvenvoirde en 

Woude, heer van Warmond, Alkemade en Esse-

lijkerwoude ziet het belang van hennep en laat 

daarom alle ‘kennip-landen’ in zijn gebied opme-

ten. De resultaten zijn keurig opgetekend in een 

schriftje uit 1580 dat eeuwenlang keurig is bewaard 

in het huisarchief van Warmond. Dit huisarchief is 

net als de meeste andere gemeentearchieven in 

onze regio alweer enige tijd geleden overgedra-

gen aan Erfgoed Leiden en Omstreken, waar het 

bijzondere schriftje onlangs weer opdook. Na een 

afspraak met een welwillende archivaris mocht de 

redactie van de Jacobsladder er een blik in wer-

pen en foto’s van maken. 

Het schriftje bevat een overzicht van de opme-

tingen van de ‘kennip-landen ofte teelackers’ in 

Hoogmade, Koudekerk, Haarlem, Aalsmeer, Lei-

muiden, Rijnsaterwoude, Warmond en de dorpen 

onder Alkemade. De opmeting van de kennip-lan-

den was nodig voor de inning van de zogenaamde 

kennip-tienden, een belasting op de teelt van 

hennep. Uniek is dat niet, want de kas van Johan 

van Duvenvoirde werd ook gespekt door heffi ngen 

op andere landbouwproducten zoals de koren-

tienden, havertienden, vlastienden, raaptienden 

en mosterdtienden. Alles bij elkaar een mooie bron 

van inkomsten voor de toenmalige bewindvoerder 

over onze dorpen!

Geen misverstanden over de locaties
In het hennepregister zijn de namen van de kennip-

Zo kregen Hugo en ik het hennep register uit 1580 

overhandigd in de studiezaal van Erfgoed Leiden: 

een schattig schriftje met ezelsoren, broze bladzij-

den, een zwierig schrift en een nog geheel intact 

inbindtouwtje. (Collectie Erfgoed Leiden en Omstre-

ken)

landen en hun eigenaren alfabetisch opgetekend. 

Bijzonder is dat de aangrenzende percelen (de 

belendingen) aan de noord- en zuidzijde er ook bij 

staan. Hierdoor konden de genoemde landen en 

akkers beter gelokaliseerd worden en verdwenen 

ze niet in de illegaliteit, zoals dat vandaag de dag 

gebeurt. Achter de namen van de henneptelers 

staan de opmetingen van de teelakkers in hont en 

roeden, de meeteenheden uit die tijd (1 hont is 100 

roede en het equivalent van 0,14 hectare). 

Hasj uit Hoogmade     door René van Tienhoven

De verkoop van wiet (hennep) wordt in ons land onder voorwaarden gedoogd. Maar de teelt van de 

hennepplant is nog steeds verboden. Na lang wikken en wegen gaat een tiental gemeenten nu een 

proefproject beginnen met legale wietteelt. Ook Alphen aan den Rijn stelde zich kandidaat, maar 

zag er gezien de risico’s toch weer vanaf. Nieuw is deze moeizame omgang met drugs uit eigen tuin 

allemaal niet. Al in de zestiende eeuw is er in Hoogmade sprake van gereguleerde wietteelt!
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rend te Warmond). Het gaat om een bedrag van 

140 gulden en 24 stuivers. Als we ons realiseren dat 

dit tien procent is van de werkelijke opbrengst, is 

duidelijk dat er dus ook toen al veel geld werd ver-

diend aan de hennephandel. 

Thiende-boek
Zoals hierboven al eerder opgemerkt is het kennip-

register afkomstig uit het Heerlijkheidsarchief of 

beter gezegd het huisarchief van Warmond, eeu-

wenlang de woonplaats van de Van den Woudes. 

In dit archief bevindt zich ook het zogenaamde 

Thiendeboeck uit de jaren 1462–1579. Dit is een 

overzicht van álle belastingen op gewassen. Het 

register van de hennepplantages uit 1580 sluit hier 

naadloos op aan. Het Thiendeboeck is in 1998 

door Piet van Kessel uit Leiderdorp getranscribeerd 

(in normale lettertekens overgezet) en op naam 

toegankelijk gemaakt. Zowel het Thiendeboeck 

als het register van de hennepplantages kan je op 

afspraak inzien in de studiezaal van Erfgoed Leiden 

en Omstreken aan de Boisotkade 2a te Leiden. 

Twee dagen lopen
Op de laatste pagina van het register staat:  

“betaelt van twee dagen lopens Lenert Claesz om 

alle die inwoenders de weet te doen om te comen 

betalen”. Deze Lenert moest dus alle henneptelers 

laten weten dat er een belastingaanslag aan zat te 

komen. Hij doet dit waarschijnlijk niet in zijn eentje, 

want onder zijn post staat “Noch Jonge Jacop 

Meijnaertsz.” Mogelijk hebben Lenert en Jacop het 

werk verdeeld. Een groot gebied afleggen en alle 

henneptelers spreken zal voor één persoon (te) veel 

werk geweest zijn. We lezen in het register ook dat 

Lenert bode is en dat hij met de landmeter gereisd 

heeft. Hij hielp de landmeter met zijn werkzaamhe-

den. Daarvoor ontving Lenert 2 gulden en 2 stuivers. 

Het register bevat ook nog vier kwitanties. Hier-

uit blijkt dat er kenniptienden zijn betaald aan 

de schout van Esselijkerwoude (Woubrugge) ten 

behoeve van Van Duvenvoirde (in die tijd reside-

Het schriftje is alfabetisch opgesteld en begint dus 

met Alkemade. Onder de plaatsnaam het jaar van 

de opmeting: 1580. Geheel rechts de afmetingen 

van de plantages in hont en roeden. (Collectie 

Erfgoed Leiden en Omstreken)
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Cannabis

Het woord ‘kennip’ is afgeleid van het Latijnse 

woord cannabis en betekent eigenlijk hennep. In 

de 17e eeuw maakt de teelt van hennep een grote 

vlucht en wordt het op meerdere plaatsen in Hol-

land verbouwd.

Aan de ontwikkeling van de hennepteelt komt pas 

in 1937 abrupt een einde als de Verenigde Staten 

een verbod instellen op het verbouwen ervan. Dit 

verbod kwam voort uit een intensieve lobby van 

de petrochemische industrie, de houthandel en de 

handel in goedkoop textiel. Deze grote antilobby 

portretteert hennep als een demoraliserende drug 

die ze ook wel de ‘huurmoordenaar van de jeugd’ 

noemen. Meerdere landen volgen dit voorbeeld en 

verbieden de plant, zo ook Nederland dat hennep 

onder de Opiumwet plaatst. 

Met dank aan Erfgoed Leiden en Omstreken voor het 

gebruik van hun studiezaal, afbeeldingen en informatie 

over het hennep register. 

De pagina over Hoogmade. Met enige moeite zijn 

de namen te ontcijferen van de plaatselijke wiet-

telers Cornelis Willems, Jacob Jacobszn. en Cornelis 

Dirks. (Collectie Erfgoed Leiden en Omstreken)
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Deze keer een verhaal van twee mensen die 
in mei 2019 samen 60 jaar getrouwd waren en 
die geboren en getogen zijn in Woubrugge.
Piet Slingerland en Map Slingerland-de Jeu zijn 
deze ras-Woubruggenaren en zij ontvangen 
mij gastvrij in hun twee-onder-een-kap huis 
aan de Boddens Hosangweg. 

Het linkerdeel van de twee-onder-een-kap is van 

Piet en Map.

Het is een hectische tijd voor hen, want ze zijn aan 

het verhuizen naar een appartement. Een welover-

wogen keus nu ze halverwege de 80 en 90 jaar oud 

zijn, maar niet zonder emoties. Het is het ouderlijk 

huis en ook geboortehuis van Map, en samen met 

Piet bewoont ze het al 36 jaar. Opmerkelijk is het 

naambord aan de gevel ‘De Dageraad’. Dat leg-

gen ze later uit. 

De naam Map hoor je niet vaak, of eigenlijk nooit.

Map heet Maartje en werd altijd ‘Ma’ genoemd. 

Totdat ze verkering kreeg met Piet en zijn vader 

haar ‘Map’ noemde. En dat is zo gebleven.

Sinaasappelkistjes
Hoe leerden deze twee elkaar kennen? Het dorp 

was uiteraard veel kleiner dan nu, dus ook het aan-

tal inwoners was zodanig dat de meeste mensen 

elkaar wel kenden. Maar Piet en Map kwamen 

elkaar eigenlijk pas tegen op de School met den 

Bijbel en in de kerk. Verkering kregen ze omdat Map 

vriendin was met zus Adrie van Piet, en vader Henk 

vond dat Piet dat meisje maar eens naar huis moest 

brengen. In 1959 gingen ze trouwen en kregen toen 

als eerste echtpaar na de oorlog een eengezinswo-

ning in de nieuwbouw met een huurprijs van ƒ 14,50 

per week. Kennelijk een forse huur want voordat 

ze het huis kregen moesten ze bij de burgemeester 

(Van Wageningen) komen. Die informeerde of ze 

de huur wel konden betalen en of er wel geld was 

om de boel in te richten. Piet antwoordde dat het 

met die huur wel goed zat en dat zijn vader groen-

teboer was en beschikte over meer dan genoeg 

sinaasappelkistjes om meubels van te maken. 

Overigens hebben ze nooit op sinaasappelkistjes 

gezeten.

Hoe was het vroeger in 
Woubrugge  door Anneke Zwarst
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broers Henk en Piet en zus Adrie. Van de uitkering 

van de levensverzekering werd een nieuwe kar 

gekocht om de groenten uit te venten. Het ging 

allemaal goed, gelukkig.

Ander vertier
In de jeugdperiode van Piet en Map waren de 

contacten met leeftijdgenoten anders dan nu. Je 

zocht elkaar op. Zo wist je alles van elkaar (zonder 

smartphone) en er was altijd tijd voor een praatje, 

samen koffi e of thee drinken. Daarnaast waren er 

de jongerenverenigingen, voor meisjes en jongens 

apart. In de bovenzaal van Het Oude Raedthuys 

(nu Disgenoten) werden regelmatig bijeenkomsten 

georganiseerd voor deze clubs. Daar werden ze 

beziggehouden met spel en er werd vooral ook 

veel toneel gespeeld. Piet kan nog zo allerlei tek-

sten uit het hoofd declameren. 

En natuurlijk werd er sport bedreven. Map schaatste 

vanaf haar 4e jaar heel fanatiek, geactiveerd door 

haar vader Kobus en broer Henk. Voor Map was 

schaatsen zo belangrijk dat als er ijs lag ze geen 

tijd had voor Piet. Piet hield niet op die manier 

van schaatsen maar wel van voetbal. Vanaf je 

twaalfde jaar mocht je voetballen en dat heeft hij 

zo’n veertien jaar gedaan. 

De IJsvereniging Woubrugge hield de jaarvergade-

ringen ook in het Oude Raedthuys. Voorzitter Jaap 

Westmaas hield de vergaderingen heel kort om er 

vervolgens een gezellige avond van te maken. Vast 

onderdeel was een soort van, vermoedelijk zingend 

want er was geen muziek, polonaise lopen waarbij 

hij voorop liep en de maat stampte met een stok. 

Map was actief in de N.H. Vrouwenvereniging. Ze 

was er vele jaren voorzitter van en was 22 jaar druk 

met de kinderclubs. Later werd ze lid van ‘De Chris-

tenvrouw’, een landelijke interkerkelijke organisatie, 

en was ze er zes jaar praeses. In die jaren was ze 

ook medeorganisator van de landelijke dagen en 

schreef ze de liturgieën ter gelegenheid van de 

Christelijke feestdagen. Mooi en dankbaar werk, 

aldus Map. 

Weinig geld
Geld voor vakanties was er in die tijd niet. Bij Piet 

was er één dag per jaar een familie-uitje. 

De moeder van Piet voor hun huis/winkel aan de 

Kerkstraat

Groenteboer Henk Slingerland, de vader van Piet, 

had zijn winkel in de Kerkstraat B 82. Op die plek 

staat nu het voormalige pand van Keessen. Vader 

Henk zorgde voor de inkoop en moeder Francien 

stond vooral in de winkel. Een druk bestaan, maar 

Henk had altijd tijd om anderen te helpen en vrijwil-

ligerswerk te doen. Bijzonder eigenlijk dat er in die 

tijd vier groentewinkels waren en bijna iedereen 

ook nog een eigen moestuin had. 

Henk ging per bakfi ets naar de veiling van Ter Aar 

en kocht in waarvan hij dacht dat de klanten het 

zouden kopen. Meer dan eens gebeurde het dat 

hij een kar vol spinazie had en niemand daar trek 

in bleek te hebben. Nog geen koelcellen in die tijd 

en dus ging na een dag de verlepte spinazie naar 

varkensboer Piet Anker.

Henk stierf op 51-jarige leeftijd in 1955 en er brak 

voor het gezin een moeilijke tijd aan. Geen wedu-

wen- en wezenpensioen, geen bijstand. Oudste 

broer Dirk zegde zijn baan op en zette de winkel 

voort en zorgde op die manier voor zijn moeder, 
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Van Hemessenkade en vanaf die plek kon je goed 

het water in, een soort van zwemplaatsje. Zwemles 

en zwemdiploma’s halen was er niet bij. Je ging in 

de roeiboot tot halverwege de Wetering, dan werd 

je in het water gegooid en moest je maar zien hoe 

je weer bij de kant kwam.

Aanzeggen
Beiden hebben nog een helder beeld van de 

‘aanzegger’. Dat was de persoon, gekleed in een 

speciaal kostuum, die huis aan huis aanbelde om 

te vertellen dat er iemand was overleden. In hun 

tijd was dat Bart Blom, die een scheerwinkel had en 

die deze taak van zijn vader overgenomen had. De 

vader van Piet was 1e reserve. 

De Dageraad
Nog even over het bord De Dageraad. Piet heeft 

26 jaar bij Scheepswerf De Dageraad gewerkt. 

Hij vond het naambord met gesmede letters heel 

mooi en had op het werk gezegd het zonde te 

vinden als het bij de sloop van het bedrijf bij het 

oud ijzer terecht zou komen. Na een paar dagen 

van afwezigheid in Woubrugge vond hij het bord bij 

zijn huis.

En na een avond vol verhalen, die lang niet alle-

maal nu op papier zijn gezet, neem ik afscheid van 

twee mensen die hun hele leven Woubruggenaar 

willen blijven.

Bart Blom in vol ornaat.

Dan stapten alle gezinnen in de laadbak van de 

vrachtwagen van de firma Hoogendoorn en gin-

gen ze naar Katwijk. 

Map is als kind nooit met vakantie geweest. De 

jeugd vermaakte zich in de zomervakantie met 

zwemmen in de Woudwetering. Zand- en grinthan-

del Van Wingerden had destijds het bedrijf aan de 
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In zijn pubertijd was het crisis, en armoe troef. De 

Tweede Wereldoorlog brak uit toen Wim 15 jaar 

was. Met vrienden kwam hij op het idee om zelf 

een steile wand te bouwen en daarmee de kermis 

op te gaan. De steile wand werd gemaakt, vrien-

den haakten af en Wim en Annie gingen de kermis 

op. Om in te wonen werd een autobus gekocht, 

en ze schaften een vrachtwagen aan om de steile 

wand in te vervoeren. Dit gebeurde allemaal zo 

rond 1950, aldus Jan Zwart.

Wat is een steile wand?
Een steile wand is een kermisattractie, waarin met 

motorfi etsen werd/wordt gereden. Het is een soort 

grote ronde, houten ton, met een diameter van 

± 10 meter en een hoogte van 5 meter. De ton is 

aan de bovenzijde geheel open. In de bodem van 

de ton, langs de wand, is een schuine oprit van 

ongeveer 1 à 1,5 meter. Die oprit dient als start om 

met een motorfi ets op de juiste snelheid van 50 

km per uur te komen en door de middelpuntvlie-

dende kracht de overgang naar de steile wand 

mogelijk te maken. Vanaf de open bovenzijde van 

de ton kan het kermispubliek de verrichtingen van 

de motorrijders zien. Door het geluid, de geur en 

de toeren van de motoren is de steile wand een 

indrukwekkende kermisattractie.

De steile wand van Wim en Annie van Goozen.

In de serie over verdwenen winkels in Hoogmade 

deze keer de geschiedenis van een ‘rijdende win-

kel’, de steile wand van kermisexploitant Wim van 

Goozen (30-6-1925 –11-10-1974) en Annie Zitman 

(18-11-1932 – 6-6-2018).

Wilhelmus Cornelis was de jongste van een gezin 

van dertien kinderen. Zijn ouders waren Petrus 

Johannes van Goozen en Petronella van Goozen - 

van Leijden. Wim groeide op aan de Vissersweg in 

Hoogmade. Over zijn jeugd is niet zo veel bekend, 

wel dat hij een deugniet was, een beetje rebels. 

Later bleek dat hij een hobby had, sleutelen aan 

motorfi etsen. Hij leerde Annie Zitman kennen via 

haar vader die vaak in Hoogmade kwam om een 

bootje te huren. Dus ook in de toenmalige uitstalling 

van de familie Van Goozen, nu de Kromme Does.

Annie Zitman kwam uit Leiden uit een gezin van 

vijf kinderen. Haar ouders waren Johannes Zitman 

en Johanna Zitman-Molenaar. De familie Zitman 

woonde in Leiden op Hoge Rijndijk 182.

Annie Zitman en Willem van Goozen op de motor in 

de steile wand rond 1955.

Hoe begon het?
Wim hield dus van sleutelen, was rebels en een 

deugniet. Maar een deugniet kan zich ontwikkelen 

tot een ondernemende durfal. En zo zou het gaan. 

Over de steile wand van Wim 
en Annie van Goozen   door Frans Witteman
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Samen op de motor
Wim en Annie begonnen samen rond 1950 met 

de steile wand hun kermisleven, met een enkele 

medewerker. In een land van wederopbouw, kleine 

portemonnees, korte vakanties in eigen land, was 

de kermis een van de belangrijkste volksfeesten van 

het jaar. Wim reed de rondjes op de houten steile 

wand, maar Annie was daarbij ook van de partij. 

Daarbij schuwde Annie niet om ook vóór op de 

motorfi ets plaats te nemen en zo ook haar rondjes 

mee te draaien.

Samen verder
Het klikte tussen die twee en in september 1952 

besloten ze te gaan trouwen. Uit hun huwelijk wer-

den twee dochters geboren Petra (in 1953) en Anja 

(in 1954). In hun kinderjaren kregen Petra en Anja 

onderwijs van moeder Annie. Daarnaast zorgde zij 

voor het huishouden, het personeel (het eten, de 

was en een slaapplaats) en de kassa. Het kermis-

leven was soms zwaar, de opbrengsten waren niet 

altijd rooskleurig en ook toen waren de pachten 

hoog. En de vrachtauto was ook de jongste niet 

meer, dat betekende veel pechgevallen.

De woonbus met op de achtergrond de 

steile wand.

Personeel: Hans Kraan en een broer 
van Annie
In de jaren vijftig stond de steile wand van Wim en 

Annie van Goozen enige malen op de jaarlijkse 

kermis in Hoogmade (eerste week van augustus), 

op de werf van Arie Colijn aan de rand van de 

Kerkstraat, naast de draaimolen van Jan en Mien 

van der Star. Naast Wim en Annie reed ook plaats-

genoot Hans Kraan (Wz) (1938) op de motoren. Als 

kleine jongen vond ik het rijden van die stoere Wim, 

Annie en Hans in hun steile wand een sensatie. De 

beelden, het geluid en de geur kan ik mij nu, anno 

2019, nog zo voor de geest halen. Een geweldige 

happening om mee te maken.

Bron: Leidse Courant, 28 juni 1956

Durf-als uit het publiek
Een steile wand bood sensatie en spanning. Die kon 

worden opgevoerd door iemand uit het publiek te 

vragen zelf in de steile wand te rijden. Een bijzon-

dere manier om publiek te trekken en de spanning 

op te voeren. Die uitdaging aan het publiek werd 

door sommige toeschouwers uit het kermispubliek 

aangenomen. Mijn echtgenote Tonnie kan zich 

nog herinneren dat haar vader op zo’n uitnodiging 

inging. Hij reed zelf in die jaren een BMW-motor met 

zijspan. 

Hans Kraan in prachtige motorkleding, een brede 

riem en zwarte laarzen staande op een motor en 

rechts Wim van Goozen tijdens de parade vooraf-

gaande aan een volgende show.

De wintermaanden
De kermisperiode in Nederland liep grosso modo 
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van Pasen/eind maart tot medio oktober. In die 

zes à zeven maanden moest het inkomen voor het 

hele jaar worden verdiend. Dat lukte niet altijd. Wim 

was een harde werker, hij pakte alles aan om ook in 

de winter aan de kost te komen. Wanneer er geen 

kermis was, werd de bus geparkeerd en woonde 

het gezin bij zijn broer Piet aan de Vissersweg. 

In de wintermaanden werd er ook getraind om de 

spectaculaire en risicovolle show ook het volgende 

kermisseizoen goed te kunnen uitvoeren. Piet Kraan 

(1941), een jongere broer van Hans kan zich dat 

nog goed herinneren. “De steile wand werd in de 

wintermaanden opgebouwd op het erf van de 

boerderij van de familie Thijs van Rijn in Ofwegen en 

daar werd dan in de winter getraind. Dat was ook 

zeker nodig als men met twee rijders tegelijk een 

gecombineerde manoeuvre goed wilde uitvoe-

ren”, aldus Piet.

Wim van Goozen in actie in de steile wand.

Kinderen eerst en een nieuw bestaan
Omdat de kinderen Petra en Anja naar de lagere 

school moesten werd besloten om de steile wand 

rond 1960 op te doeken. Dat betekende het einde 

van dit bijzondere kermisleven. Hun woonbus werd 

geplaatst op het terrein/botenstalling van de 

scheepswerf van Arie Colijn. Later kochten Wim en 

Annie het pand Kerkstraat 68, een woning met tuin 

en garage. Wim vond eerst werk als touringcar-

chauffeur, later als dragline-machinist bij de HANAB, 

een handels- en aannemingsbedrijf. Annie ver-

zorgde de dochters en deed de huishouding.

Jan Zwart over Wim: “Wim had naast zijn rebelse 

ideeën ook zijn goede eigenschappen, hij was 

een lieve en zorgzame vader en zorgde goed voor 

zijn gezin. Als er ijs lag in de Does stond Wim met 

een koek-en-zopie-tent op het ijs. Hij had altijd de 

meeste klanten! Ook bij de jeugd in Hoogmade 

was Wim gezien, want hij sleutelde met hen in de 

garage aan brommers en motoren. Helaas heeft hij 

niet mogen genieten van zijn kleinkinderen. Want 

na een turbulent en ook een gezellig leven werd 

Wim ernstig ziek en op 11 oktober 1974 overleed hij, 

slechts 49 jaar jong.”

Annie vond in 1978 een nieuwe levenspartner in Jan 

Zwart. Samen waren zij nog veertig jaar gelukkig 

op Kerkstraat 68. Ze genoten van de vijf kinderen 

van Petra en Anja. Jan en Annie verhuisden in 2001 

naar Leiden. Annie overleed in 2018 op 85-jarige 

leeftijd. Jan Zwart is nu 86 jaar.  

Met veel dank aan Jan Zwart, de tweede partner/

echtgenoot van Annie, voor de informatie en 

foto’s.

Bron: Leidsch Dagblad, 4 augustus 1952
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de wederopbouwtijd na de oorlog’ worden de car-

rière van Boddens Hosang en zijn verdiensten voor 

de gemeente, uitgebreid beschreven.

Voor lezers van de Jacobsladder is niet het hele 

verhaal interessant, maar enkele feiten willen we u 

toch niet onthouden:

Boddens en Hosang
Deze namen zijn pas in 1900 samengevoegd, toen 

onze Jacob dus al geboren was. Het zijn de achter-

namen van vader Albert Adriaan Hendrik Hosang 

(1867-1924) en Johanna Wilhelmina Constance 

Boddens (1870-1924).

Toen Jacob Boddens Hosang op 27 oktober 1928 

benoemd werd tot burgemeester van Woubrugge 

(“een klein dorp bij Leiden”) was hij met zijn 29 jaar 

de jongste burgemeester van Zuid-Holland.

Op 3 januari 1929 trad Boddens Hosang in Bussum 

in het huwelijk met Francina Jacoba Wilhelmina 

(Fransje) van Dishoeck (1904-1987). Twee van hun 

drie kinderen werden tijdens de ambtsperiode van 

hun vader in Woubrugge geboren: Johan Frederik 

op 12 november 1929, en Francine Anthonetta 

Jacoba op 8 maart 1932. Het derde kind, Johanna 

Wilhelmina Alberta Constance kwam op 4 oktober 

1938 in Naarden ter wereld.

Verdere carrière
Boddens Hosang werd op 1 januari 1935 benoemd 

tot burgemeester van Naarden (“uiteraard tot 

groot genoegen van hem en zijn echtgenote”). 

In het voorjaar van1942 werd hij met 460 andere 

vooraanstaande Nederlanders overgebracht naar 

het Brabantse Sint-Michielsgestel, waar hij in het 

kleinseminarie Beekvliet verbleef als gijzelaar. Op 

18 december werd hij weer vrijgelaten. Overigens 

is tijdens dit verblijf de PvdA opgericht, die moest 

bijdragen aan het doorbreken van de vooroorlogse 

politieke verdeeldheid. Boddens Hosang maakte 

begin 1946 uit idealisme de overstap van CHU naar 

de nieuwe PvdA.

Na de bevrijding werd Boddens Hosang weer her-

steld in zijn functie als burgemeester van Naarden. 

Wie in ons museum komt, ziet daar onder andere 

ingelijst de foto’s van de diverse burgemeesters die 

Woubrugge en Hoogmade in het verleden heb-

ben geleid. Een van hen was Jacob Eliza Boddens 

Hosang, die hier van 1928 tot 1935 behalve burge-

meester ook gemeentesecretaris was. Toen in 1946 

besloten werd om straatnamen in te voeren, werd 

de Achterweg met algemene stemmen van B&W 

omgedoopt tot Boddens Hosangweg.

Wie was die Boddens Hosang eigenlijk, en wat is er 

na 1935 van hem geworden?

Die vraag stellen we niet zo maar... We werden 

door Hugo Tander op het spoor gezet. Hugo woont 

met zijn gezin al sinds 1969 in Woubrugge. Oorspron-

kelijk komen zij uit Terborg, in de buurt van Doe-

tinchem. Daar is Boddens Hosang burgemeester 

geweest van juli 1947 tot juni 1958, zo lezen we in 

de Kronyck, Tijdschrift van de Historische Vereniging 

Deutekom en de Oudheidkundige Verenigingen 

Gander en Salehem van december 2018. 

Onder de kop ‘Burgemeester van Doetinchem in 

Oud-burgemeester Boddens Hosang
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Tegelijkertijd was hij waarnemend burgemeester 

van het naburige Huizen.

In juli 1947 werd hij benoemd tot burgemeester van 

Doetinchem, een gemeente met bijna 20.000 inwo-

ners, bijna het dubbele van Naarden.

Boddens Hosang in Doetinchem
Tijdens de oorlog was de binnenstad van Doetin-

chem door de Duitsers gebombardeerd en groten-

deels veranderd in een puinhoop. Toen Boddens 

Hosang aantrad was die puinhoop in de binnen-

stad opgeruimd, maar daarmee is dan ook zowat 

alles gezegd, aldus de Kronyck. Een groot deel van 

de oorlogsschade is in de periode Boddens Hosang 

hersteld, voor een belangrijk deel aangejaagd 

door particulier initiatief, waarbij de gemeente 

zorgde voor gunstige randvoorwaarden en andere 

stimulansen.

Na een ernstige ziekte overleed Boddens Hosang 

op 19 juni in Utrecht, 58 jaar oud. Zijn vrouw en 

dochter verhuisden na zijn dood terug naar ‘t Gooi.

Bron: Kronyck, 42e jaargang, december 2018

‘Voorouderspreekuren’
De Nederlandse Genealogische Vereniging afdeling Rijnland verzorgt ‘Voorouderspreekuren’

Wilt u beginnen met onderzoek naar uw voorouders en weet u niet hoe dat moet? Bent u vastgelopen met uw 

onderzoek of zijn tijdens het onderzoek allerlei vragen gerezen? 

Op 15 februari, 21 maart, 18 april en 16 mei bent u van harte welkom op de Voorouderspreekuren van de 

NGV-afd. Rijnland. U treft daar dan enkele bestuursleden, die met u kunnen meedenken en zoeken naar 

mogelijkheden en oplossingen. Zij helpen u graag met uw vragen over stamboom-onderzoek en familiege-

schiedenis.

Plaats: BplusC, Bibliotheek Nieuwstraat, Historisch Informatie Punt 

Adres: Nieuwstraat 4, 2312 KB Leiden 

Tijd: 10.30 – 12.30 uur 

Toegang: gratis 

www.ontdekjouwverhaal.nl/onze-afdelingen/rijnland 
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Oprichter Jan van Leijden, augustus 1962. 

Soort werkzaamheden
In de beginjaren werd vooral sloot- en grondwerk 

uitgevoerd, alles met de hand en menskracht. 

Belangrijke gereedschappen waren een kruiwagen, 

een handkar, een sleg, een schop, een baggerbeu-

gel, bezems, bijlen en spades. Belangrijke opdracht-

gevers waren gemeenten, het waterschap, het 

Hoogheemraadschap, particuliere grondeigenaren 

en de Nederlandse Spoorwegen. De mannen van 

de firma Van Leijden hebben heel wat strekkende 

meters sloten langs het spoor schoongehouden! 

Jan van Leijden deed ook sloopwerkzaamheden 

samen met het toenmalige sloopbedrijf in Hoog-

made van Arie van der Pouw Kraan en zonen.

De vier zonen Jaap, Piet, Bas en Siem en schoon-

zoon Dirk Nederstigt waren in dienst bij vader Jan. 

En er was regelmatig personeel. In die periode 

werkten onder meer Cor (Kek) van der Laan, Cor 

Borst en Frans van Tol in het bedrijf van de oprichter.

Wat zou oprichter Johannes Jacobus van Leijden 

(1888 - 1968) trots zijn op zijn zonen en kleinzonen 

die zijn bedrijf hebben voortgezet. Twee genera-

ties verder werd in juni 2019 het 100-jarig bestaan 

van het familiebedrijf gevierd. In het huidige 

bedrijfspand aan de Geestweg in Roelofarends-

veen heetten de broers Ruud en Marc van Leijden 

familie, personeelsleden, vrienden, kennissen en 

relaties hartelijk welkom om dit heugelijke feit te 

vieren. Het werd een geslaagd jubileumfeest.

Hoe begon het?
In 1919 richtte de toen 30-jarige Hoogmadenaar 

Jan van Leijden een aannemersbedrijf voor grond- 

en sloopwerkzaamheden op. Hij was het achtste 

kind van Jacobus van Leijden (1858-vóór 1905 over-

leden) en Cornelia de Groot (1855-1935), geboren 

te Hillegom, die samen elf kinderen kregen. 

Jan van Leijden begon als baggerman. Hij trouwde 

op 26 oktober 1915 met Adriana Maria van der 

Meer (1893-1969) uit Leiderdorp. Haar vader Jaco-

bus van der Meer (1867-1945) en haar moeder 

Anna van der Willik (1867-1943) waren tolgaarders 

in Leiderdorp. (Deze tol tussen Hoogmade en Lei-

derdorp werd op 31 december 1930 opgeheven).

Jan en Adriana kregen twaalf kinderen: acht 

jongens en vier meisjes. Jan startte het bedrijf aan 

de Vissersweg 6 in Hoogmade. Via de Does en 

de Noord Aa was er over het water een goede 

verbinding naar het erf van het aannemersbedrijf. 

Hout, grind en zand konden in de beginjaren via 

het water worden vervoerd. De eerste bedrijfsauto, 

een Volkswagenbus, werd rond 1950 aangeschaft. 

Zoon Gerard van Leijden had een rijbewijs en was 

de chauffeur. En verder was er een T-Ford, de per-

sonenauto van de familie. 

Aannemersbedrijf Van Leijden: 
100 jaar jong   door Frans Witteman
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De tweede generatie: 1964 - 1990
In 1964 trad de tweede generatie in de traditie 

van vader Jan. Jaap, Piet, Siem en Gerard (Bas) 

namen het roer over. Ze werkten samen binnen de 

vennootschap onder fi rma (VOF). Het bedrijf bleef 

gevestigd aan de Vissersweg 6. De jongens leerden 

het vak van hun vader, die best streng kon zijn. Zo 

werden in die tijd veel erven van boerderijen, win-

kels en woningen in het voorjaar van nieuw grind 

voorzien. Vader Jan verkocht het grind aan zijn 

zonen en op zaterdag mochten die het voor eigen 

rekening in het dorp per kruiwagen uitventen. En 

dan kon vader Jan wel eens helder aangeven of er 

te veel of te weinig in de kruiwagen zat!

Slootwerk langs een spoorlijn rond 1960: van links 

naar rechts Piet, zwager Dirk Nederstigt, Jaap en 

Gerard.

De werkzaamheden en de klantenkring bleven in 

die periode ongeveer hetzelfde als bij vader Jan. 

En nog steeds werd nagenoeg alles met de hand 

gedaan. Rustig in een gemoedelijke sfeer goed 

vakwerk afl everen, met op tijd een pauze om te 

schaften. Ze kenden alle koffi etenten in de regio: 

“Voor een droge of een natte afronding”, aldus 

oom Siem in een interview met een regionale krant. 

De broers hadden het niet zo op machines. Ruud 

en Marc (de huidige generatie) hebben daar nog 

een mooi verhaal over: “Ze kochten eens een 

bosmaaier op benzine. Een ‘Japanner’ werd die 

genoemd. Nou die hebben ze misschien één of 

Siem, Bas en Piet van Leijden maakten in het voor-

jaar van 1988 een nieuwe schoeiing aan de Does 

bij Kerkstraat 18.

twee keer gebruikt. Daarna 

nooit meer. Te gevaarlijk, von-

den ze. En dat apparaat ver-

dween naar de schuurzolder.” 

Ze verdienden een goede 

boterham voor hun gezinnen 

en waren tevreden met hoe 

het altijd was gegaan. Een 

boterham met tevredenheid, 

zoals zoveel van die generatie. 

Broer/oom Piet zal daarbij wel 

gezegd hebben: “Eerlijk waar, 

hoor.” 

Piet, Gerard en Jaap van Leijden als trouwe MMO-

supporters in 1982 in het zonnetje gezet. 
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Al die plannen zijn niet doorgegaan en begin 

deze eeuw moest de voorwaarde tot verplaatsing 

binnen Hoogmade worden losgelaten. Marc en 

Ruud stonden ook open voor een plaats elders in 

de gemeente. In 2003 werd dat het bedrijventer-

rein Veenderveld en in 2009 konden zij de huidige 

locatie aan de Geestweg in Roelofarendsveen 

betrekken. Een prima plek voor het personeel, het 

kantoor, alle apparaten, materiaal en wagens.

Naast de verplaatsing was er ook een gezonde 

groei van het bedrijf: de ‘metseltak’ werd steeds 

groter. Deze verbreding van het aanbod heeft 

goed uitgepakt. Er werden nieuwe klanten verwor-

ven met het vakkundig metselwerk aan bruggen 

en kademuren. Grote aannemers en gemeenten 

met veel bruggen en grachten weten het bedrijf 

te vinden voor dit vakwerk. Het meeste werk wordt 

verricht in Zuid-Holland en Noord-Holland. Maar 

de firma werkt ook heel graag in Hoogmade: ze 

vonden het eervol en zijn er trots op dat zij in 2018 

het prachtige metselwerk van de nieuwe school Ter 

Does konden uitvoeren.

Ruud en Marc van Leijden: trots op het 100-jarig 

bestaan!

De derde generatie: 1991 - heden
De ondernemersambitie tot groei, oude zaken 

anders doen en nieuwe dingen erbij doen, dat alles 

kwam toen de derde generatie het bedrijf ging 

“Leijden”.

In 1991 namen Ruud (1964) en Marc (1968), twee 

zonen van Gerard van Leijden en Lenie Hoogen-

boom, het bedrijf over. Ruud had eerder een 

metselbedrijf. Marc werkte vanaf zijn 18e in het 

familiebedrijf. Als jonge ondernemers was hun blik 

al snel gericht op de toekomst. En dat bracht de 

nodige veranderingen. Allereerst de locatie: het 

pand aan de Vissersweg was te krap, te klein en 

lastig bereikbaar voor (grotere) vracht- en bedrijfs-

wagens. Er werd gezocht naar een andere plek, bij 

voorkeur in het dorp. Het was immers een typisch 

Hoogmades familiebedrijf, en de families Van 

Leijden woonden allen in het dorp. Zo waren er 

plannen voor een verplaatsing naar de Van Klaver-

weijdeweg en naar de Boskade. 

In de loop der jaren is met de gemeente 

Jacobswoude en de provincie Zuid-Holland regel-

matig overlegd over een verplaatsing naar elders in 

het dorp.
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Een derde verandering was het inzetten van 

moderne machines. Voor het oude handwerk van 

hun voorgangers kwamen vele mechanische hulp-

middelen in de plaats. In de prachtige kleuren van 

de huisstijl zijn er busjes, aanhangwagens, kraantjes, 

een hogedrukreiniger (300 bar) voor het schoon-

spuiten van kademuren enzovoorts. 

Al die veranderingen en die groei van de omzet 

hadden niet kunnen gebeuren zonder goed en 

deskundig personeel: het 100-jarige familiebedrijf 

geeft werk aan vijftien personeelsleden, deels in 

loondienst, deels als zzp’ers. Ook een groot verschil 

met de vorige generaties.

Marc en Ruud met personeel en zzp’ers in 2019: 

v.l.n.r.: Maik den Dubbelden, Frank den Dubbelden, 

Thomas Bakker, Ronald Verhaar, Piet Olijhoek, Mario 

van Leeuwen, Dolf van Leijden, Peter Kesting, Marc 

van Leijden, Ruud van Leijden, Mathijs de Haas en 

Matty van Rijn.

Toekomst: een vierde generatie?
Wat de toekomst brengt weten Ruud en Marc nog 

niet. Dolf, de zoon van Ruud en Marian, werkt al 

in het bedrijf, net als Marian. En ook de zoon van 

Marc en Tineke, Oscar, is er actief. Maar of een van 

hen of samen als vierde generatie dit familiebedrijf 

zal voortzetten? Dat is een nog onbeantwoorde 

vraag. De toekomst zal het leren. 

Met veel dank aan Ruud en Marc van Leijden voor 

informatie en foto’s
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 Jacobsladder 2019 Otto Cornelis 

Twintig jaar lang had de oude burgemeester 

Sinterklaas welkom geheten. De Sint had overleg 

gepleegd met zijn vertrouwensman in Spanje en 

hem toen tot ereburger van Madrid benoemd.

Burgemeester Van Beek verzekerde Sinterklaas 

ervan dat hier geen stoute kinderen woonden en 

de Sint beloofde dat alle kinderen van Woubrugge 

de schoen mochten zetten. Prompt werd ‘Oh, kom 

er eens kijken’ ingezet, dat door alle kinderen harts-

tochtelijk werd meegezongen. Na de welkomst-

ceremonie begaf Sinterklaas zich te voet naar De 

Batehof. Hij werd begeleid door Reserve Opper-

wachtmeester Wim Zwart.

Eenmaal daar aangekomen werd hij door Anne-

marie van Raad namens de Winkeliers Kombinatie 

(WIKO) hartelijk welkom geheten. Uit handen van 

Honderden kinderen stonden zaterdag 21 novem-

ber 1992 vol verwachting langs de Comriekade 

om een glimp op te vangen van Sinterklaas en zijn 

zwarte Pieten. En jawel, ‘Zie ginds komt de stoom-

boot al aan’! In vol ornaat stond de Sint te wuiven 

terwijl zijn huisorkest ‘Fanfarekorps Harmonie’ de 

klassieke liedjes speelde.

Uren tevoren werd Sinterklaas ten huize van Co en 

Kees van Klaveren aan de Van Hemessenkade nog 

geholpen om zijn mooiste traditionele bisschopskle-

dij aan te trekken. Daarna stapte hij bij rederij Van 

Wijk op de zeventigjarige stoomboot De Dinkel en 

vertrok richting de Dorpskerk.

Een jaar geleden stond op het bordes nog bur-

gemeester D. Brouwer de Koning, maar nu trof de 

Goedheiligman zijn opvolger burgemeester W.J.F. 

M. van Beek aan.

 Jacobsladder 

AANKOMST SINTERKLAAS IN WOUBRUGGE

In
to

c
h

t 
Si

n
te

rk
la

a
s 

o
p

 s
to

o
m

b
o

o
t 

D
e

 D
in

ke
l.



 van Hemessen
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 jaargang 39 4

Sinterklaas kregen de winnaars van de kleurplaat-

actie hun prijzen overhandigd: een walkman, 

rugzak en kleurdoos. Voor de allerkleinsten was er 

Duplo. Er waren driehonderd inzendingen.

Vervolgens nam Sinterklaas een kijkje bij de Sint- en 

Kerstmarkt in De Wijk. Hij trof daar ook weer burge-

meester Van Beek die met zijn gezin poolshoogte 

kwam nemen.

Er was veel te zien: bakker Quint die marsepeinen 

fi guren maakte, een oliebollen- en ijskraam, speel-

goed, puzzels voor volwassenen, keramiek, Unicef, 

Fimo sieraden, glas graveren en veel sinterklaas- en 

kerstartikelen. Na het bezoek werd Sinterklaas door 

Woubrugge rondgereden in een vuurrode MG. 

Hij werd die jaren beurtelings begeleid door majo-

rettes, de drumband, de Harmonie en de Heerlijk-

heid uit Hoogmade.

De WIKO voerde na de aankomst van Sinterklaas 

tot en met zijn vertrek op 5 december een actie in 

Burgemeester Van Beek verwelkomt Sinterklaas. 

de vorm van een loterij. Bij besteding van 25 gul-

den ontving men een lot waarmee men een kans 

maakte op een reisje, een dinerbon, een elektri-

sche tafelgrill of een van de vele waardebonnen.

Reden genoeg om de Sinterklaasinkopen dus in 

Woubrugge te doen.

Toen en nu!

Annemarie 

van Raad en 

Sinterklaas en 

winnaars kleur-

plaatactie.
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Jacobsladder 2019 Otto Cornelis 

Liep je vroeger van de Comriekade naar het Weteringpad, dan moest je over het erf van boer Maurits Kroes, 

tussen het woonhuis en de stallen door. Hoe oud die boerderij was is niet bekend. Toen voorouder Reinier (van 

Corrie en Maurits Kroes) omstreeks 1813 vanuit Waddinxveen naar Woubrugge kwam, stond de boerderij er al.

Achter de boerderij lag de weide waar een aantal koeien graasde – inderdaad de huidige Thuisweide. 

Maurits verhuisde in 1979 naar de Oudendijkseweg. De sloop van de wijkstal, hooiberg, een gedeelte van de 

huisstal, wagenschuur varkensstal etc. vond daarna plaats. De rest werd in 1998 gesloopt, waarna de bouw 

begon voor het huis waarin Corrie Kroes en André van der Walle nu wonen. 
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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.


