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32e Jaargang no. 4 december 1996 

75 jaar dokteren in Driebruggen 

DE GEMEENSCHAPPELIJKE GENEESKUNDIGE DIENST 
LANGE RUIGE WEIDE-WAARDER. 1887-1962 

door W.R.C. Alkemade 

Voorgeschiedenis 
Tot halverwege de 18e eeuw bestond er een duidelijk onderscheid in de gezondheidszorg in de 
steden en die op het platteland. In de steden hadden de mensen (mits zij het konden betalen) de 
beschikking over een scala van geneeskundigen, variërend van de medicinae doctores, die aan 
een universiteit of hogeschool hun vak geleerd hadden, tot chirurgijns, heelmeesters, vroedkun-
digen, apothekers en andere medici, die hun vak 'in de praktijk' meester waren geworden. Pas in 
1806 kwam er een wet tot stand die eisen stelde aan de vakbekwaamheid van de medici. Er wer
den provinciale commissies ingesteld, die geneeskundigen en vroedvrouwen examens afnamen; 
pas met zo'n diploma in bezit mocht iemand zich in een medisch beroep in een gemeente vesti
gen. Ook werd er een onderscheid gemaakt in de medische stand in de steden: naast de stadsheel
meester kwamen er de genees-, heel- en vroedkundigen-ten-plattenlande. 
De laatstgenoemde groep was, zoals de naam al aangeeft, uitsluitend werkzaam in niet-stedelijke 
gebieden. 
Eén van die plattelandsgeneesheren was Jan Jacob Rombach, bijna 50 jaar lang woonachtig en 
werkzaam in Waarder en Driebruggen. Hij was in 1836, 23 jaar oud en net geslaagd voor zijn di
ploma, naar Waarder gekomen. Hij oefende zijn praktijk eerst daar en later vanuit zijn woning te 
Driebruggen in die twee plaatsen uit en verleende desgewenst ook hulp aan de inwoners van 
Nieuwerbrug en Hekendorp. Hoewel geboren uit een aanzienlijke familie, die zich in de vorige 
eeuw op bestuurlijk en wetenschappelijk terrein in verschillende plaatsen in Nederland onder
scheidde, was dokter Rombach tevreden met zijn rustige plattelandspraktijkje. Een belangrijke 
bron van inkomsten bestond uit de medische werkzaamheden, die hij voor de gemeente ver
richtte, namelijk het verlenen van geneeskundige hulp aan onvermogenden en de doodsschouw. 
In juni 1883 was dokter Rombach zelf ernstig ziek geworden. Op 29 juni 1883 overleed hij ten
slotte in zijn woning te Driebruggen, 70 jaar oud. 
Nog geen maand later, op 22 juni 1883, kreeg de Gemeenteraad van Waarder al twee brieven in 
verband met deze zaak te behandelen. De ene brief kwam uit Nieuwerbrug. Het zuidelijk ge
deelte van dit dorp, grofweg Korte Waarder en de Molendijk, behoorde tot Waarder, terwijl de 
rest onder de gemeenten Bodegraven, Barwoutswaarder en Rietveld ressorteerde. Omdat Nieu
werbrug ver van alle gemeentelijke bestuurscentra lag werd het dagelijks reilen en zeilen gere
geld door het College van Bruggemeesters, dat zich, behalve met het beheer van de tolbrug, met 
vele andere Nieuwerbrugse belangen bezighield. Dit College verzocht de gemeenteraad om een 
subsidie om een dokterswoning in Nieuwerbrug te kunnen bouwen en aldus een eigen dokter te 
kunnen krijgen; een dergelijk verzoek werd ook gedaan aan de andere 'Nieuwerbrugse' gemeen
tebesturen. 
De andere brief kwam uit Driebruggen, van een echt gemeentebestuur, namelijk Burgemeester 
en Wethouders van Lange Ruige Weide. Deze heren spraken nog niet over geld, maar nodigden 
hun collega's van Waarder (en van Hekendorp) uit voor een gesprek over een eventuele samen
werking ter verkrijging van een nieuwe dokter, die zich zou moeten vestigen in Driebruggen, het 
centrum van de gemeente Lanse Ruise Weide. 
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In de raadsvergadering in Waarder was men het er over eens, dat er moest worden voorzien in een 
nieuwe arts. Over de plaats waar die zich moest vestigen was men minder eensgezind. Enkele 
raadsleden pleitten voor het geven van subsidie aan Nieuwerbrug. Andere gaven de voorkeur aan 
het vrijmaken van geld om weer een dokter in het dorp Waarder zelf te krijgen (Rombach woonde 
immers in Driebruggen) of, desnoods, in Driebruggen. Burgemeester Aart Knijff wist tenslotte 
een voorlopig compromis te bereiken: men zou zonder meer 300 gulden reserveren voor de ge
neeskundige belangen en een definitieve beslissing nemen nadat Burgemeester en Wethouders 
van Waarder overleg hadden gevoerd met hun collega's van Lange Ruige Weide en van Heken
dorp. 
Dat overleg liep op niets uit en dat kwam vooral omdat de bestuurders van Lange Ruige Weide 
onder leiding van burgemeester Haentjens Dekker per se wilden, dat de nieuwe dokter zich in 
Driebruggen zou vestigen. Er was echter geen woning beschikbaar, dus die zou nog moeten wor
den gebouwd of gekocht. De kosten, die daarmee gepaard zouden gaan, vormden voor de Waar-
derse vertegenwoordigers een te groot bezwaar; ook de hardnekkigheid, waarmee de Driebrug-
gers vasthielden aan Driebruggen als vestigingsplaats, maakte Waarder niet erg geneigd tot sa
menwerking. Hoewel de Waarderse Raad het liefst een dokter op het eigen dorp had koos men op 
4 september 1883 voor de goedkoopste oplossing: een subsidie van 300 gulden aan het College 
van Bruggemeesters voor een dokter in Nieuwerbrug. Aldus werd aan het gemeentebestuur van 
Lange Ruige Weide medegedeeld. Omdat ook Hekendorp niet mee wilde werken moesten Bur
gemeesteren Wethouders van Lange Ruige Weide hun ambitieuze plan laten varen. De Gemeen
teraad van Lange Ruige Weide besloot vervolgens om de Zwammerdamse dokter Veldt te ver
zoeken om, voor rekening van de gemeente, de armen medische hulp te verlenen en eventueel 
lijkschouwingen te verrichten. 
De verwachtingen van de gemeente Waarder over de geneeskundige hulp vanuit Nieuwerbrug 
bleken echter binnen drie jaar te hoog gesteld te zijn: de Bruggemeesters slaagden er niet in een 
dokter in Nieuwerbrug te krijgen. Wel was er een vroedvrouw juffrouw Hendriks, naar Waarder 
gekomen, maar haar hulp beperkte zich louter tot de medische zorg voor kraamvrouwen en 
baby's. Voor andere geneeskundige diensten moesten dokters uit Woerden of Oudewater inge
schakeld worden, voor velen een tijdrovende en kostbare geschiedenis. Toen juffrouw Hendriks 
begin 1886 ook vertrok, werd de situatie nog nijpender. 

De oprichting en beginjaren van de dienst 1886-1896 
Burgemeester en Wethouders van Waarder plaatsten een oproep in de krant voor een nieuwe 
vroedvrouw, waarop maar één sollicitante kwam. De Raad stond op 13 juli 1886 dan ook op het 
punt die te benoemen toen wethouder J. van Ingen het woord nam. Van Ingen, driejaar eerder 
nog gekant tegen een medisch samenwerkingsverband met Lange Ruige Weide, ontpopte zich nu 
als een vurig pleitbezorger voor de vestiging van een dokter in Driebruggen voor rekening van de 
gezamenlijke gemeenten Waarder en Lange Ruige Weide. De wethouder was als een blad aan 
een boom omgedraaid: nu lag Driebruggen opeens gunstig als middelpunt van de twee gemeen
ten en nu was het plotseling een uitstekend idee om een dokterswoning te bouwen en die dokter 
een vaste toelage te geven om hem aan de gemeenten te binden. De in 1883 belangrijkste tegen
stander van samenwerking, H. Brunt, afkomstig uit Nieuwerbrug, was ook teruggekomen op zij n 
oorspronkelijke mening en verklaarde zich eveneens voor samenwerking met de buurgemeente. 
Een voorstel van Van Ingen om snel gezamenlijk hierover te vergaderen met de Raad van Lange 
Ruige Weide werd door burgemeester Knijff ontraden, die (vermoedelijk terecht) vreesde dat een 
te groot enthousiasme de gemeente geld zou gaan kosten. Besloten werd om Burgemeester en 
Wethouders eerst maar eens een briefje te laten schrijven aan hun collega's in Lange Ruige 
Weide. 
In Driebruggen was men het behelpen met een Zwammerdamse geneesheer kennelijk ook al beu. 
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want in augustus 1886 kwam het tot overleg tussen de burgemeesters en wethouders. Dit leidde 
tot het nemen van een eerste stap. namelijk het plaatsen van een advertentie om een dokter naar 
Driebruggen te krijgen. Dit had geen succes: er meldde zich niemand. Ook een mondelinge solli
citatie bij burgemeester Haentjens Dekker door dokter J.W. Repelius uit Leimuiden, leverde 
geen resultaat op. 
De gesprekken tussen de twee gemeentebesturen waren echter niet vruchteloos. Op 8 januari 
1887 nam de Raad van Waarder een officieel besluit om Gedeputeerde Staten toestemming te 
vragen tot het aangaan van een gemeenschappelijke regeling met Lange Ruige Weide inzake de 
geneeskundige belangen, het gezamenlijk benoemen van een gemeentedokter en het bouwen van 
een woning voor deze functionaris; op 12 januari nam de Raad van Lange Ruige Weide een soort
gelijk besluit. Gedeputeerde Staten gingen binnen twee weken accoord, waarna de burgemees
ters en wethouders door de Raden werden aangewezen om de zaak in detail uit te werken en te re
gelen. 
De eensgezindheid hield nog geen twee maanden stand. Op 25 maart 1887 brak Waarder de ge
meenschappelijke activiteiten af. De oorzaak lag in het financiële vlak. In de raadsvergadering 
van die datum deed wethouder Van Ingen verslag van de laatste bijeenkomst over de gemeen
schappelijke regeling, waar hij met wethouder Verlaan (burgemeester Knijff was verhinderd) ge
weest was. Behalve Burgemeester en Wethouders van Lange Ruige Weide waren daarbij de 
Woerdense architect Swanenburg en J. de Bruijn uit Driebruggen, eigenaar van een stukje bouw
land waarop men voor de dokterswoning het oog had laten vallen, aanwezig. Dit terrein was gele
gen aan de zuidkant van de Kerkweg, halverwege de brug over de Wiericke en het Laageind. Het 
gesprek kwam al snel op de prijs van die grond. De Bruijn wilde er in eerste instantie 1400 gulden 
voor hebben. Dat vonden de gemeentebestuurders te veel. Wethouder P. de Vries van Lange 
Ruige Weide bood namens de besturen 1000 gulden; dat vonden de Waarderse wethouders ook 
nog erg veel, maar daarmee gingen ze schoorvoetend voorlopig accoord. De Bruijn verlaagde 
zijn vraagprijs tot 1190 gulden, maar ook dat vonden de wethouders te veel. Zonder nader tot el
kaar te komen zijn de partijen uiteengegaan. 
Na dit verslag van wethouder Van Ingen verklaarden alle raadsleden het roerend eens te zijn met 
de door hem gevolgde lijn. Toen burgemeester Knijff vervolgens een voorlopige begroting voor 
de bouw van de woning, opgesteld door de architect Swanenburg, ter tafel bracht tot een totaalbe
drag van 9000 gulden, was het enthousiasme helemaal verdwenen en werd het pleit beslecht: de 
gemeenschappelijke regeling ging niet door. Voor de tweede keer wordt er een advertentie ge
plaatst voor een vroedvrouw. 
Op 6 september 1887 komt de benoeming van de vroedvrouw in de Waarderse Raad...en weer 
gaat de benoeming niet door. Want wat was het geval? Bij wethouder Van Ingen had zich de 
jonge dokter J.A.Th. Ligterink, als assistent werkzaam in het ziekenhuis te Utrecht, gemeld, die 
zich wel in Waarder of Driebruggen wilde vestigen. Hij vroeg niet om een hoge vaste toelage, in
dien hij de beschikking kon krijgen over een goede woning. Naar aanleiding hiervan maken wet
houder Van Ingen en het raadslid Brunt opnieuw een ommezwaai: opeens komt bij hen de sa
menwerking met Lange Ruige Weide weer in beeld (hoewel de kosten van de dokterswoning in 
Driebruggen in hun ogen nog altijd te hoog zijn). 
Burgemeester Knijff deelt daarop mee, dat Ligterink ook bij hem geweest was; hij had de dokter 
geadviseerd om eens met de wethouders te gaan praten. De burgemeester wilde hier zelf geen ac
tie in ondernemen, omdat hij zich gebonden achtte aan het in de vorige vergadering genomen be
sluit om geen dokter, maar een vroedvrouw te benoemen. Knijff laat duidelijk merken dat hij 
maar weinig op heeft met de onstandvastigheid van de Raad in deze zaak. Als wethouder Verlaan 
vervolgens zegt, dat dokter Ligterink hem verteld had. dat hij van de burgemeester meer tegen
werking dan medewerking verwachtte wordt Knijff zelfs kwaad. Hij noemt het een leugen en 
vindt 'dat den doctor zich al spoedig van een ongunstige zijde liet kennen door zulke onwaarhe-
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den te verkondigen'. Na enige discussie besluit men de zaak te verdagen naar een volgende 
raadsvergadering. 
Burgemeester Knijff ondernam vervolgens zelf actie en ging naar zijn collega Haentjens Dekker. 
Daar liet hij zich informeren over de recente ontwikkelingen, waarbij hij niet aanwezig was ge
weest; vervolgens ontwierpen de beide heren een nieuwe gemeenschappelijke regeling. Op 17 
september I !SS7 werd die regeling in de Waarderse Raad besproken: op 22 september I <S!S7 kwam 
hij in die van Lange Ruige Weide aan de orde. Zonder commentaar gingen de twee gemeentebe
sturen accoord: de Gemeenschappelijke Geneeskundige Dienst Lange Ruige Weide-Waarder 
was een feit geworden. 
Het besluit bestond uit verschillende punten. Ten eerste werd besloten gezamenlijk een ge
meente-arts te benoemen voor de medische verzorging van de armen, het inenten van de inwo
ners en het verrichten van lijkschouwingen. Vervolgens werd vastgelegd dat er grond gekocht 
zou worden, dat er een dokterswoning gebouwd zou worden en dat er een geldlening van hooguit 
9000 gulden tegen 4,5 % zou worden aangegaan om dat te kunnen betalen. De gemeente Lange 
Ruige Weide werd als 'centrumgemeente' aangewezen, dus belast met alle formele zaken als be
noemingen etcetera, waarbij duidelijk werd aangegeven dat zaken als de benoeming en het sala
ris van de dokter in samenspraak met de gemeente Waarder zou gebeuren; in de praktijk kwam 
het tot een regeling waarbij de beide gemeenten in geval van het ontstaan van vacatures om en om 
de sollicitatie- en benoemingsprocedure zouden afwikkelen. Tenslotte werd bepaald dat de beide 
gemeenten elk de helft van de jaarlijkse kosten van de regeling zouden betalen. 
Met het oog op het feit dat dokter Ligterink zich met ingang van 1 oktober 1887 wilde vestigen 
werd besloten de regeling op die datum te doen ingaan. Op 22 respectievelijk 24 oktober be
noemden de Raden van Waarder en Lange Ruige Weide de dokter tot gemeenschappelijk ge
meentegeneesheer tegen een salaris van 600 gulden per jaar met vrij wonen in de te bouwen dok
terswoning; tot 1 mei 1888 kreeg hij daarnaast een bijdrage in de kosten, die hij aan huishuur 
moest betalen. De dokterswoning was namelijk nog niet klaar. 

Nu Lange Ruige Weide officieel was belast met de werkzaamheden rond de gemeenschappelijke 
geneeskundige dienst ging het bestuur van die gemeente voortvarend te werk. Burgemeester 
Haentjens Dekker had via notaris Theijssinck in Schoonhoven een lening van 9000 gulden weten 
te plaatsen bij de Spaarbank aldaar. Na enig onderhandelen was men het met landeigenaar De 
Bruijn tenslotte toch eens geworden: de gemeente kon het terrein aan de Kerkweg voor 1100 gul
den overnemen. Ondertussen had men de Oudewaterse architect Van Wijngaarden ingeschakeld 
om een bestek, een tekening en een begroting te maken voor het doktershuis. De architect kwam 
tot een totaal kostenplaatje van f 7478,25, waarvan bijna een derde voor het funderen van het 
nieuwe huis; de kosten waren laag ingeschat want, zo schreef Van Wijngaarden, 'het is te ver
wachten, dat de groote behoefte aan werk oorzaak zal zijn dat het niet wordt overschreden". 
Op 10 november 1887 vond de openbare aanbesteding plaats, waarbij bleek dat de architect ge
lijk had. Van de zestien inschrijvers was de Waarderse timmerman Jan Pot Boot met een bedrag 
van f6974,- de laagste, zodat de Raad op diezelfde dag besloot het werk aan Boot te gunnen. Op 
23 januari 1888 werd de grond ten overstaan van notaris Van Blaricum te Oudewater officieel 
overgedragen en kort daarop kon de bouw beginnen. Eind maart was het karwei geklaard en was 
de dokterswoning, die thans nog aan de Kerkweg staat, verrezen. 
Alle noodzakelijke voorzieningen waren nu gerealiseerd: er was een dokter, een dokterswoning 
en een samenwerkingsverband. Helaas bleek dokter Ligterink geen blijvertje: in september 1888 
vroeg en kreeg hij eervol ontslag als gemeentedokter in verband met zijn vertrek naar Kralingen. 
Nu was het de beurt aan de gemeente Waarder om een nieuwe dokter te zoeken. Een mogelijke 
opvolger had zich al bij burgemeester Knijff gemeld: dokter J. Boer uit Edam, die in elk geval de 
apotheek van dokter Ligterink wilde overnemen. Het ontslag was voor de Waarderse Raad aan
leiding om het salaris van de dokter te herzien: 600 gulden was eigenlijk wel wat veel voor dat 
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kleine beetje werk dat hij voor de gemeente had. Er was namelijk maar één armlastige bij het Bur
gerlijk Armbestuur van Waarder aangemeld en die was nog niet eens ziek...Besloten werd om in 
overleg met Lange Ruige Weide tot een verlaging van het salaris tot 400 gulden over te gaan en 
om een advertentie te plaatsen, aangezien het niet zeker was, dat dokter Boer voor dat salaris wel 
zou willen komen. Dat was inderdaad zo, want er kwam slechts één gegadigde: de gepensioneerd 
officier van gezondheid Ie klas van het KNIL, A.C. van Beest, een wat oudere man, die op dat 
moment werkzaam was in Nieuwveen. Burgemeester Knijff had hem gesproken en had de indruk 
dat het een degelijk en betrouwbaar persoon was, die in Nieuwveen geen goede woning had en 
die aldaar nogal last had van concurrentie van een andere dokter. Zonder veel discussie werd Van 
Beest zowel in Waarder als Lange Ruige Weide tot opvolger van dokter Ligterink benoemd op 
een salaris van 400 gulden per jaar. 
Met de komst van dokter Van Beest begon de geneeskundige dienst goed te draaien. Vanaf 1890 
betaalden de twee gemeenten elk zo'n 600 tot 700 gulden per jaar aan salaris, onderhoud van de 
dokterswoning en aan rente en aflossingen van de geldlening. De dokter had naast zijn salaris als 
dokter van de gemeenschappelijke dienst ook nog inkomsten van 'particuliere' patiënten. Een 
feit is echter dat de meeste opvolgers van dokter Ligterink het na korte tijd vaak voor gezien hiel
den in Driebruggen. Met uitzondering van Van Beest waren het vooral jonge artsen van rond de 
30 jaar, die na enkele jaren een betere (financieel gunstiger) standplaats kozen. Tussen 1887, het 
beginjaar van de gemeenschappelijke geneeskundige dienst, en 1896 kwamen en gingen er maar 
liefst vier dokters. Pas in 1896 kwam er een dokter die wat langer bleef en die een bijzondere po
sitie zou gaan innemen: dokter Wilhelm Poolman. 
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De Kerkweg in Driebruggen, gezien in de richting van de brug over de Dubbele Wiericke, circa 
1900. Rechts staat de dokterswoning. 
Collectie: Streekarchief Rijnstreek, Woerden. 
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De ambtsperiode van dokter Poolman, 1896-1907 
Wilhelm Poolman werd op 9 oktober 1866 in Amsterdam geboren. Na zijn opleiding tot arts ves
tigde hij zieh te Zandvoort om korte tijd later te solliciteren naar de functie van arts van de ge
meenschappelijke geneeskundige dienst van Lange Ruige Weide en Waarder. Op 23 mei 1896 
werd hij door de Raad van Lange Ruige Weide als zodanig aangesteld op een salaris van 400 gul
den: hij kreeg met algemene stemmen de voorkeur boven de Oudewaterse dokter H. van Ingen 
Schouten. 
Dokter Poolman is zowel op lokaal als op regionaal niveau een belangrijk arts geweest. Hij was 
de grondlegger van de Groene Kruis-vereniging. In Zandvoort had hij goede ervaringen opge
daan met de provinciale vereniging voor ziekenverpleging 'Het Witte Kruis'. Poolman sprak 
hierover op een regionale bijeenkomst van dokters in Woerden en daar ontstond het plan om ook 
in Zuid-Holland zo'n vereniging te realiseren. Omdat de naam 'Witte Kruis' wettelijk gedepo
neerd was voor de vereniging in Noord-Holland werd voor Zuid-Holland, naar een idee van de 
Kamerikse dokter Van Deinse, de naam 'Groene Kruis' gekozen, naar de kleur van de medische 
faculteit. Op 3 november 1900 richtte dokter Poolman in het café De Lindeboom aan de Kerkweg 
de eerste Nederlandse afdeling van die vereniging op. Nadat er verschillende plaatselijke afdelin
gen tot stand waren gekomen kwam het in 1901 tot een provinciale vereniging 'Het Groene 
Kruis', waarvan dokter Poolman de eerste secretaris werd. 
Ondanks die activiteiten en de populariteit die dokter Poolman genoot zag men in Waarder toch 
aanleiding om zijn salaris ter discussie te stellen. Op 5 april 1902 kwam de herbenoeming van de 
dokter ter sprake en van die gelegenheid meende het gemeentebestuur van Waarder gebruik te 
moeten maken om het jaarsalaris van dokter Poolman te halveren tot 200 gulden. Het raadslid Uff 
vond 400 gulden veel te veel, aangezien de dokter een grote praktijk had. De gehele Raad stemde 
hiermee in en liet dat ook aan die van Lange Ruige Weide weten. In Driebruggen dacht men er 
echter heel anders over. Burgemeester en Wethouders van Lange Ruige Weide vonden geen aan
leiding om de bezoldiging te verlagen en stelden dan ook aan de Raad voor de brief uit Waarder 
voor kennisgeving aan te nemen. Waar de Raad van Waarder dus unaniem voor salarisverlaging 
was, was die van Lange Ruige Weide unaniem tegen. Dokter Poolman's salaris was zeker gesteld 
en bleef dat, zelfs toen in 1905 ook in de Raad van Lange Ruige Weide wethouder M. van Ede 
een opmerking maakte over het zijns inziens te hoge salaris. Hij was waarschijnlijk ook degene, 
die bij de herbenoeming in 1905. blanco stemde, terwijl de zes andere raadsleden zich vóór Pool-
man's herbenoeming op een salaris van 400 gulden per jaar verklaarden. 
Met ingang van 1 augustus 1907 werd dokter Poolman benoemd tot arts van het Haagse zieken
fonds 'De Volharding' en werd hem onder dankzegging voor de verleende diensten eervol ont
slag verleend. Ook in Den Haag zette Poolman zijn activiteiten voor het Groene Kruis Zuid-Hol
land voort tot aan zijn dood in 1936. 
In 1956 besloot het gemeentebestuur de dokter te eren door een nieuwe straat in Driebruggen, 
waaraan in dat jaar een Groene Kruisgebouw geopend werd, de 'Dokter Poolmanstraat' te noe
men. Vier jaar later, in 1960, werd in Driebruggen het 60-jarig jubileum van Het Groene Kruis 
herdacht op een bijzondere bijeenkomst in aanwezigheid van bestuursleden van de landelijke, 
provinciale en plaatselijke kruisverenigingen en de gemeentebesturen van Lange Ruige Weide, 
Waarder en Hekendorp; ook waren kinderen van dokter Poolman en het eerste lid van de Kruis
vereniging, de Driebrugse brievengaarder A. de Kramer, present. 

Van gesubsidieerd dokter tot arts voor eigen rekening 1907-1932 
Na dokter Poolman kwamen er weer drie dokters, voor wie Driebruggen een opstap was naar een 
betere standplaats. Een belangrijke beweegreden moet het relatief lage salaris geweest zijn, dat, 
hoewel aangevuld met de inkomsten die de dokter nog als gemeente-arts van Hekendorp ontving, 
voor een jong gezin, vooral in de dure mobilisatietijd 1914-1918. nauwelijks volstond. In 1917 
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leidde dat tot een ernstig probleem. De gemeente Waarder was, nadat dokter Schröder naar Wie-
ringerwaard was vertrokken, aan de beurt om een nieuwe dokter te vinden. Er werden adverten
ties geplaatst, waarop zich echter geen enkele sollicitant meldde. Voorlopig besloten de beide ge
meenten daarom in oktober 1917 maar een waarnemend gemeente-arts te benoemen, namelijk 
dokter J. Boer, dezelfde die bijna dertig jaar eerder al belangstelling voor de functie getoond had, 
maar die zich tenslotte in Hoenkoop had gevestigd. Een voordeel was, dat het salaris van 400 gul
den voor deze arts geen bezwaar was: hij had immers al inkomsten uit zijn Hoenkoopse praktijk. 
Maar Hoenkoop lag relatief ver van Waarder en Driebruggen en de dokterswoning aan de Kerk-
weg stond intussen leeg. Een reden voor het gemeentebestuur van Waarder om een voor die ge
meente merkwaardig initiatief te nemen: in overleg met Lange Ruige Weide werd injanuari 1918 
besloten het salaris van de dokter met maar liefst 400 gulden te verhogen tot 800 gulden. De net 
vertrokken dokter Schröder toonde weer even belangstelling voor de baan, maar de salarisverho
ging kon hem bij nader inzien niet verleiden om terug te komen. Het duurde echter nog tot de
cember 1918 voordat zich weer een sollicitant meldde, een oud-officier van gezondheid uit Arn
hem, dokter F.C. Doorenbos. Het gemeentebestuur van Waarder aarzelde geen moment: Dooren-
bos werd benoemd en twee raadsleden werden naar Arnhem gestuurd om de dokter te bewegen 
zo snel mogelijk te komen. Het raadslid Van Hof stelde zelfs voor het al zo gestegen salaris nog 
verder te verhogen tot 1000 gulden, waarbij de Waarderse Raad zich aansloot. Hoewel Lange 
Ruige Weide niet gekend was in die extra 200 gulden sloot ook de Raad van die gemeente zich er
bij aan. En zo kreeg de gemeenschappelijke geneeskundige dienst na een bijna anderhalfjaar 
lange vacature weer een dokter. 

De nieuwe dokter bleef tot 1925; per 1 mei van dat jaar vroeg en kreeg hij eervol ontslag. Dat kan 
te maken hebben met het feit, dat er in 1924 in Waarder weer geknabbeld werd aan het dokterssa-
laris. De Waarderse Raad vond dat het salaris wel weer terug kon naar 800 gulden; ook stak het de 
raadsleden dat de gemeente Hekendorp, waar dokter Doorenbos ook gemeente-arts was, niets 
bijdroeg aan de hoge onderhoudskosten van de dokterswoning. Het gemeentebestuur van Lange 
Ruige Weide, over het algemeen wat realistischer in geldzaken, liet de buurgemeente weten, dat 
de gewenste salarisverlaging niet zonder meer doorgevoerd kon worden, maar dat hierover even
tueel pas gesproken kon worden bij de eerstkomende herbenoeming van de dokter. Die wilde dat 
echter niet afwachten en koos kort daarop voor een nieuwe standplaats. 
Zijn opvolger, dokter Van den Berg, wachtte niet eens zijn benoeming af en vestigde zich meteen 
in de dokterswoning. Hij zal ongetwijfeld van te voren overlegd hebben met burgemeester Door
man: hij solliciteerde al naar het ambt, zonder dat er een oproep geplaatst was. Dit leidde nog tot 
enige discussie in de Raad van Lange Ruige Weide: wethouder Kok wilde eigenlijk nog een sol
licitatieprocedure starten, maar kreeg hiervoor weinig steun. Zoals het raadslid Verburg al zei: 
"De heer Van den Berg is hier en in Waarder de gewilde persoon en in oproeping van sollicitan
ten ziet spreker geen heil: het kost maar tijd en geld." 
De nieuwe dokter kreeg echter wel een veel lager salaris en ditmaal op initiatief van Lange Ruige 
Weide. Burgemeester en Wethouders van die gemeente stelden voor om het salaris terug te bren
gen van 1000 gulden tot 400 gulden per jaar. Alleen het raadslid P. den Boer vond die verlaging 
wel erg ver gaan: hij gaf de voorkeur aan een salaris van 600 gulden. Hij kreeg geen enkele steun. 
Opmerkelijk is, dat in de Waarderse Raad meer begrip bestond voor de positie van de dokter. 
Maar liefst twee raadsleden, Hoogendoorn en De Bruijn, vonden de verlaging veel te ver gaan en 
dachten aan eenjaarsalaris van 500 gulden. Het raadslid Hijkoop overtuigde de heren echter met 
het argument, dat de dokter ook in Hekendorp benoemd was en dat hij zijn werkterrein veel te 
veel uitbreidde. Met algemene stemmen werd op 24 april 1925 het dokterssalaris tot 400 gulden 
teruggebracht. 
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De daling van het salaris was een aanloop naar een nog verdere vermindering van de gemeente
lijke betalingen aan de gemeente-arts. Per 1 januari 1933 vertrok dokter Van den Berg en dit was 
voor de twee gemeentebesturen aanleiding om de instructie van de dokter te herzien. De finan
ciële banden met de dokter van de gemeenschappelijke geneeskundige dienst werden nog losser 
in die zin, dat hij totaal geen salaris meer ontving. Wel mocht de dokter zoals voorheen voor niets 
in de dokterswoning blijven wonen en kreeg hij officieel toestemming om zijn werkgebied uit te 
breiden tot een gedeelte van de gemeente Hekendorp, de gemeente Papekop en de buurten Nieu-
werbrug en Oukoop. Hij moest wel de geneeskundige verzorging van de armlastigen, de doods-
schouw en de kosteloze inentingen blijven verrichten en daarnaast Burgemeesteren Wethouders 
van advies dienen over zaken betreffende de volksgezondheid. 
Op basis van deze instructie, vastgesteld op 24 en 25 november 1932, nam op 1 januari 1933 dok
ter K.P. Kühler uit Amsterdam zijn intrek in de dokterswoning. 

De laatste jaren 1932-1962 
De nieuwe regeling zorgde ervoor dat vanaf 1933 de kosten, die de gemeenten moesten dragen 
voortaan beperkt bleven tot het onderhoud van de dokterswoning. Waar ze vóór 1933 jaarlijks 
bedragen van rond de 600 gulden moesten betalen, daalden die na 1933 tot rond de 150 gulden 
per jaar per gemeente. Incidenteel was er in het verleden wel wat verbouwd aan het doktershuis 
(in 1928 was er bijvoorbeeld een serre aangebouwd, terwijl ook in 1932 een flink bedrag werd 
besteed om het pand voor de nieuwe dokter aantrekkelijk te maken), maar aan het gewoon onder
houd werd niet zoveel aandacht besteed. Pas als de dokter zelf aan de bel trok, werden er, mits het 
niet te duur was, verbeteringen aangebracht. 
Dat het gemeentebestuur van Lange Ruige Weide, die met de uitvoering van die zaken was be
last, ervan afwilde bleek al in 1940. Eind april van dat jaar had dokter Kühler aan het gemeente
bestuur verzocht om het in slechte staat verkerende doktershuis van de twee gemeentebesturen te 
mogen kopen voor 3800 gulden. Dat was meer dan men bij een eventuele veiling zou kunnen ver
wachten en de Raad van Lange Ruige Weide ging er dan ook snel mee accoord. Helaas, enkele 
dagen later werd Nederland bezet en durfde de dokter, gezien de onzekere situatie, het niet meer 
aan om het huis te kopen: de transactie ging niet door. 
Na de oorlog veranderde er veel op geneeskundig gebied in Waarder en Driebruggen. In 1949 
werd dokter Kühler opgevolgd door dokter Heekman en eenjaar later werd de instructie voor de 
dokter gewijzigd. Hij kreeg weer een salaris als gemeentearts, aanvankelijk 300 gulden, vanaf 
1960 opgetrokken tot 450 gulden. 

K.P. Kühler, gemeente-arts van Lange Ruige Weide en 
Waarder, 1933-1949. 
Collectie: Streekarchief Rijnstreek, Woerden. 



Een ander keerpunt in de gemeenschappelijke regeling kwam in 1955. In juni van dat jaar beslo
ten de Raden van Lange Ruige Weide en Waarder de dokterswoning voor 7500 gulden te verko
pen aan dokter Heekman; de dokter was bereid die som te betalen en de gemeenten kwamen op 
die manier af van een jaarlijks steeds groter wordende bron van uitgaven. 
Met het afstoten van de dokterswoning kwam er in feite een einde aan de gemeenschappelijke be
langen van Waarder en Lange Ruige Weide op het gebied van de gemeentelijke gezondheids
zorg. In Waarder wilde men dan ook van de regeling af. Op 28 maart 1956 verzochten Burge
meesteren Wethouders van die gemeente hun Driebrugse collega's om de 'laatste afrekening' en 
een concept-besluit tot opheffing van de regeling. In Lange Ruige Weide wilde men echter voor
lopig de regeling handhaven: de dokter had immers nog een benoeming lopen tot 1 januari 1958. 
Het probleem werd echter vergroot toen zich in 1957 een dokter vestigde in Nieuwerbrug. De 
Waarderse Raad wilde ook deze dokter een benoeming tot en bezoldiging van gemeente-arts ge
ven, speciaal voor het grondgebied van Nieuwerbrug. Hiervoor moest de gemeenschappelijke re
geling gewijzigd worden: Nieuwerbrug was immers in 1932 tot 'werkgebied' van de dokter in 
Driebruggen aangewezen. De Raad van Lange Ruige Weide weigerde echter in 1959 die regeling 
te wijzigen en werd hierbij gesteund door Gedeputeerde Staten, die het raadsbesluit van Waarder 
om een aparte gemeente-arts voor Nieuwerbrug te benoemen voor vernietiging voordroeg bij de 
Kroon. In afwachting van deze procedure werd in december 1959 dokter Heekman met terugwer
kende kracht vanaf 1 april 1958 tot dokter van de gemeenschappelijke geneeskundige dienst be
noemd. 

Het werd in het begin van de jaren '60 snel duidelijk, dat het zelfstandig voortbestaan van de ge
meenten Waarder en Lange Ruige Weide ten einde zou lopen. Met het oog hierop en op de op dit 
gebied vertroebelde verhouding tussen de twee buurgemeenten kwam het daarom niet ongunstig 
uit dat dokter Heekman in 1962 zijn praktijk naar Hilversum verplaatste. 
Op 25 maart 1962 werd hem een feestelijk afscheid bereid, waar burgemeester Prinsen van 
Lange Ruige Weide en Hekendorp en burgemeester Zielhuis van Waarder hem bedankten voor 
zijn werkzaamheden als gemeente-geneesheer. De Raden van Lange Ruige Weide en Waarder 
besloten vervolgens op 6 repectievelijk 16 april 1962 de gemeenschappelijke regeling voor de 
geneeskundige dienst Lange Ruige Weide-Waarder met ingang van 1 juni 1962 op te heffen en 
dokter Heekman met ingang van die datum eervol te ontslaan. Omdat de dokter al in april vertrok, 
werd zijn opvolger, W.H. Kleinloog, voor de periode van 1 april tot 1 juni als waarnemer be
noemd. Na 1 juni werd dokter Kleinloog gemeente-arts van de afzonderlijke gemeenten Waarder 
en Lange Ruige Weide en vanaf 1964 van de gemeente Driebruggen. 
Slechts de dokterswoning aan de Kerkweg herinnert nog aan de gezamenlijke inspanningen die 
de besturen van Waarderen Lange Ruige Weide zich in de jaren '80 van de vorige eeuw getroost
ten om de geneeskundige hulp in die gemeenten te waarborgen. 

Bronnen: 
Gemeente-archief Lange Ruige Weide: 
Notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad, 1883-1940, inv.nrs. 82-87; 
Notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad, 1941-1964 (ongenummerd); 
Bevolkingsregisters, 1885-1938. inv.nrs. 297-299; 
Stukken inzake de gemeenschappelijke geneeskundige dienst, 1887-1938, inv.nrs. 344-350; 
Dossier inzake de gemeenschappelijke geneeskundige dienst, 1939-1964 (ongenummerd). 
Gemeente-archief Waarder: 
Notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad, 1883-1951, inv.nrs. 67-75: 
Notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad, 1951-1964 (ongenummerd): 
Dossier inzake de gemeenschappelijke geneeskundige dienst, 1950-1964 (ongenummerd). 
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Artsen van de gemeenschappelijke geneeskundige dienst 
Lange Ruige Weide-Waarder 1887-1962 

1887-1888 J.A.Th. Ligterink, afkomstig van Utrecht, vertrokken naar Kralingen 
1888-1892 A.C. van Beest, afkomstig van Nieuwveen, vertrokken naar Bennekom 
1892-1893 P.M.P. Moesman, afkomstig van Amsterdam, vertrokken naar Schoonhoven 
1893-1896 P.P.M.C. Murray, afkomstig van Leiden, vertrokken naar Bergschenhoek 
1896-1907 W. Poolman, afkomstig van Zandvoort, vertrokken naar Den Haag 
1907-1911 A.W. van Beek, afkomstig van Utrecht, vertrokken naar Zwammerdam 
1911-1913 H.J. Verhagen, afkomstig van Gouderak, vertrokken naar Woerden 
1914-1917 H.J. Schroder, afkomstig van Akersloot, vertrokken naar Wieringerwaard 
1917-1919 J. Boer, arts te Hoenkoop, waarnemend 
1919-1925 F.C. Doorenbos, afkomstig van Zelhem, vertrokken naar 's-Gravenzande 
1925-1932 C. van den Berg, afkomstig van Oudewater, vertrokken naar Den Haag 
1933-1949 K.P. Kühler, afkomstig van Amsterdam, vertrokken naar Rotterdam 
1949-1962 J.A. Heekman, afkomstig van Jutphaas, vertrokken naar Hilversum 
1962 W.H. Kleinloog, afkomstig van Voorburg, waarnemend 

De ambachtsheren van Lange Ruige Weide 

doorG.A.F.Maatje 

Inleiding 
Het gebied van de voormalige heerlijkheid Lange Ruige Weide bestond uit de polders Lange-
weide, Ruigeweide en de Kortehoeven. De heerlijkheid behoorde tot het Sticht van Utrecht. De 
Langeweide werd gevormd door een lange strook land tussen de Enkele en Dubbele Wiericke 
met in het noorden de Endelkade en in het zuiden de Broekkade als afsluiting, De Ruigeweide, 
gelegen ten oosten van de Langeweide, werd begrensd door de Ruigeweidse achterkade, de Pa-
pekopperdijk, de Ruigeweidse vliet en een klein stukje Dubbele Wiericke. De Kortehoeven was 
een driehoekig stuk land ten westen van de Langeweide tegen de Prinsendijk aan. Oorspronkelijk 
behoorde ook een smalle strook in de Zuidzijderboezem, langs de Prinsendijk en ten zuiden van 
de Kortehoeven tot het gerecht (in Utrecht was 'gerecht' de naam voor de bestuurseenheid, die in 
Holland 'ambacht' of 'schoutambacht' werd genoemd). De latere gemeentegrenzen volgden in 
hoofdzaak de aloude gerechts- of ambachtsgrenzen. Zowel gerecht als gemeente Lange Ruige 
Weide hebben altijd een sterk agrarisch karakter gekend. In 1866 telde de gemeente 475 inwo
ners. Naast de lintbebouwing van boerderijen aan het Laag- en Hoogeind waren er twee kleine 
kernen, Driebruggen en Hogebrug. 
Velen zien de Langeweide, Ruigeweide en Kortehoeven als relatief late Utrechtse restontginnin-
gen of opvulling van de rondom gelegen ontginningen van Waarder, Stein en de Zuidzijderpol-
der. 
Uit 1267 is een oorkonde bekend waarin dit gebied genoemd wordt als 'bonus de Kustwic'. 
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De bisschop van Utrecht liet als grondheer het gebied ontginnen maar gaf het niet in leen aan der
den: er werd derhalve geen ambachtsheer benoemd maar de bisschop gaf het zelf aan erfelijke 
pachters in pacht uit. Zij betaalden hiervoor de zogenaamde Bisschopspacht.2 

In 1528 droeg de bisschop het wereldlijk gezag over Lange Ruige Weide en Kortehoeven over 
aan Karel V, die op zijn beurt in 1545 het bestuursrecht overdroeg aan de Heren van Montfoort. 
Uiteindelijk kwam het bestuursrecht bij de Staten van Utrecht terecht die daardoor de heerlijke 
rechten (en plichten) onder zich kregen. Deze situatie duurde tot het einde van het jaar 1715. 
Toen, op 18 december, verkochten de Staten van Utrecht de heerlijkheid voor 4400 gulden en 
kwam deze in particulier bezit. 

De eerste ambachtsheer 
In vergelijking met de Hollandse ambachtsheerlijkheden, Sluipwijk werd bijvoorbeeld al in 1281 
beleend, werden de Utrechtse heerlijkheden pas veel later aan particuliere personen beleend en 
verkocht. Op 18 december 1715 werd er door een commissie "tot verkopinge der ambachtsheer
lijkheden" onder voorzitterschap van de heer Van Karsbergen een rapport uitgebracht aan de Sta
ten van Utrecht waarin zij verklaren dat Cornelis Wittert vierduizend en vierhonderd gulden 
heeft geboden voor de heerlijkheid van de Lange Ruige Weide. De rentmeester der domeinen 
wordt hierna gemachtigd de kooppenningen te ontvangen en de genoemde heerlijkheid te trans
porteren . 
Cornelis Wittert was een gefortuneerd Rotterdams wijnkoper. Hij werd te Rotterdam op 20 april 
1672 geboren (gedoopt) en aldaar in de Grote- of St.Laurenskerk op 27 juni 1733 begraven. Hij is 
twee keer gehuwd geweest, eerst met Elisabeth van Rynsburgh, welk huwelijk op 20 februari 
1702 te Leiden werd gesloten. Na haar overlijden in 1705 hertrouwde Cornelis op 22 november 
1707 te Rotterdam met jkvr. Maria Persyn van Ouwendyk. Uit deze huwelijken werden in totaal 
12 kinderen geboren. 

Cornelis Wittert kocht niet alleen de heerlijkheid Lange Ruige Weide, maar zoals vele rijke 
kooplieden uit die tijd 'verzamelde' hij heerlijkheden. Zijn volledige titulatuur luidde dan ook: 
'Cornelis Wittert, Vrijheer van Valckenburg, Heer van de Lange Ruige Weide, Korten Hoef, 
Hoogbrugge, Driebrugge en Middelweert, Heer in Lange Backersort, Deyffelsbroeck, Spijke-
nisse en Stollaersdyk'. Opvallend in deze opsomming is de verdere uitsplitsing van de Lange 
Ruige Weide, naast Kortehoeven zien we ook de buurten Hoogebrug en Driebruggen verschij
nen, die, zonder enige basis, nu tot verdere versiering van de heer Witterts visitekaartje dienden. 
Op 3 januari 1716, nadat de kooppenningen waren uitgeteld en opgestreken, werd de heerlijkheid 
door de Staten van Utrecht aan Wittert overgedragen. Genoemd worden "alle de prae-emininen-
tiën, geregtigheden en emolumenten die daer toe behooren also het stellen van Schouten, Gader-
meester, Secretarissen, Schepenen, Costers, Doodgravers, Geregtsboden, Schippers en alle het 
geene daer vooraen soude mogen dependeren... " 

De oudste aanstelling van bestuursfunctionarissen onder de nieuwe heer die ons bekend is dateert 
uit 1719. Nadat schout Justus van Poolsum de zgn. dubbeltallen voor de functies van schepenen 
had opgemaakt stelde Wittert op 22 apri 1 1719de volgende personen aan. Tot schepen en heem-
raad van Langeweide: Jan Gorissen Boeff, Jan Symonsse Verreyck en Boudewijn Symonsse 
Schellingerwout; voor de Ruige Weide: Hagen Pieterssen Claeseen, Cornelis Pols en Arien Jans
sen Claessen en tot schepen van Driebruggen werd Claes Nieuwerkerk benoemd. Dit gezelschap 
verklaarde onder ede dat zij alle plichten die aan de functie waren verbonden 'gehouw en ge
trouw ' zouden nakomen. 

Na Witterts overlijden op 21 juni 1733 ging de ambachtsheerlijkheid Lange Ruigeweide over op 
zijn zoon uit het eerste huwelijk, Ridder mr.Joannes Wittert van Valkenburg. Deze kocht kort 
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daarop het kasteel Bouckenburg bij Merxem in de omgeving van Antwerpen waar hij ook ging 
wonen. Hij was nu 'Heer van Bouckenburg, Lange Ruigeweide, Korten Hoef en Driebruggen, 
Lange Backersord en Deyffelsbroeck '. 

De families Jonas en De Vries 
In zijn Iaatste-wilsbeschikking had Cornelis Wittert vastgelegd dat zijn bezittingen na zijn over
lijden gelijkelijk onder zijn wettige erfgenamen verdeeld zouden moeten worden.' Zijn zoon 
mr.Joannes Wittert, die Lange Ruige Weide kreeg, verkoopt al na amper twee jaar, op 11 oktober 
1735, via zijn gemachtigde Johan van der Schroeff te Utrecht de heerlijkheid, omschreven als 
"De Ambagts Heerlyckheyt van de Lange Ruygeweyde waar onder horig is Driebrugge, Hoge-
brugge en Cortenhoeff en Kortenhove"4. Vrouwe Johanna Jonas wordt de nieuwe ambachts
vrouwe voor de lieve som van ƒ 16.800. Wie is deze dame? Uit de 'stukken' die beschikbaar zijn, 
het oud-rechterlijk archief van Lange Ruige Weide en notariële akten-Wittert lezen we slechts 
dat zij de weduwe was van Johan de Vries; verder niets, geen woonplaats, geen ouders, niets. Nu 
is er in de bekende genealogieënserie "Nederlands Patriciaat"5 wel een genealogie Jonas gepubli
ceerd maar daarin komt geen Johanna voor, en zoeken naar een 'de Vries' is genealogisch gezien 
onbegonnen werk. Gezien het feit dat de heerlijkheid vererfde op haar zoon mr. Hermanus de 
Vries, een man met een academische titel, bracht dit mij op het idee de inschrijfboeken van stu
denten aan verschillende universiteiten, die in moderne druk zijn uitgegeven, na te gaan. Amster
dam. Utrecht en Leiden kwamen als eerste in aanmerking. In het Leidse " Album Studiosorum 
Academiae Lugduno Batavae" komt inderdaad een Hermanus de Vries uit Amsterdam voor. On
derzoek in Amsterdam bracht al spoedig het huwelijk van Joannes de Vries uit Hellendoorn met 
Johanna Jonas, dochter van Hermanus Jonas, wijnkoper uit Deventer aan het licht. Johanna was 
gevonden! Na vergelijking met het 'Nederlands Patriciaat" bleek dat vader Hermanus daarin 
wordt genoemd als kind van Jonas Hermansz. Johanna Jonas was geïdentificeerd. Uit stukken uit 
het oud-rechterlijk archief van Lange Ruige Weide blijkt, dat zij later hertrouwde met een zekere 
Herman Smith. Onderzoek in Amsterdam bracht ook deze trouwinschrijving boven water: Her
man Smith bleek uit Bremen in Duitsland afkomstig te zijn. Na zijn huwelijk met Johanna, op 30 
december 1735 bleef hij enkele jaren te Amsterdam woonachtig tot hij in 1737 benoemd wordt 
tot drossaard" van Vianen en Ameide. Het echtpaar verhuisde naar Vianen en beide echtelieden 
zullen daar ook overlijden. Van 1740 tot 1760 noemde Smith zich ook ambachtsheer van Lange 
Ruige Weide, hij trad dan waarschijnlijk namens zijn vrouw als zodanig op. Johanna Jonas was 
overigens ook eigenaresse van "het huis met erf te Driebrugge dat als Regthuys dient"7. 
Het dagelijks bestuur van een heerlijkheid lag in handen van schout en schepenen. Zoals in die 
tijd wel vaker voorkwam werd voor het schoutsambt door Johanna een familielid benoemd, haar 
neef Bartholomeus Jonas (1703-1790). Deze domineeszoon kwam in zijn functie al spoedig in 
conflict met de predikant van Waarder8, ds. Den Appel. In het archief van de kerkvoogdij van 
Waarder vinden we een verslag", waaruit we lezen dat in 1745 de dienstmaagd van de schout van 
Lange Ruige Weide 'in de kraem is bevallen '. Dan komt ds. Den Appel in actie. Hij gaat er op af 
en stelt de schout, die toen weduwnaar was, en zijn dienstbode onder kerkelijke censuur. Het 
meisje heeft oprecht berouw van haar onwettige verhouding, zij werd hiertoe 'onder zware eede 
en beloften daer toe gebracht' door schout Jonas, de vader van het kind. Tot een huwelijk kwam 
het echter niet. Het meisje belijdt op 20 december voor de kerkenraad haar zonden en wordt weer 
tot het Avondmaal toegelaten. Schout Jonas blijft echter onder censuur, een situatie die zijn func
tioneren geen goed deed. De kerknotulen vermelden ten slotte dat 'die oock selvs sijn verdere 
wangedrag het Schoutsampt is afgenomen '. De briefwisseling tussen tante Johanna en haar neef 
is helaas niet bewaard gebleven! Jonas verhuisde naar Schiedam waar hij hertrouwt en ontvanger 
van de impost op de turf wordt. In zijn plaats wordt in Lange Ruige Weide Arien Vermij uit Ou-
dewater tot schout benoemd. 
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Na het overlijden van Johanna Jonas wordt een zoon uit haar eerste huwelijk, mr. Hermanus de 
Vries ambachtsheer. Hermanus was advocaat in Leiden en Den Haag en als deftig heer was hij in 
laatstgenoemde stad lid van de Nieuwe (heren)Sociëteit. In Den Haag geven de archiefstukken 
weinig informatie over hem, hij was kennelijk een rustig en onbesproken man. Hij trouwde in 
1751 te Amsterdam met Geertruid de Bije. Op 70-jarige leeftijd overleed hij in 1795 aan een 
slijmziekte en werd te Amsterdam begraven. De titel van ambachtsheer ging over op zijn zoon 
mr. Joannes de Vries. Uit de stukken blijkt echter dat aanvankelijk het recht werd uitgeoefend 
door een driemanschap. Bij de aanstelling van Willem de Ruyter tot gerechtsbode van Lange 
Ruige Weide lezen we dat de aanstelling werd gedaan door "mr. Johannes de Vries, namens zijn 
broeders Pieler Jacob de Vries en Elias de Vries, als tesamen de enige nagelaten kinderen van 
wijlen de wel.ed. gestrenge Heer mr. Hermanus de Vries, in leven ambachtsheer van Lange Rui
geweide '.'"Broer Elias, eveneens jurist, noemde zich mr. Elias de Vries van Langeweide. De ge
broeders de Vries verkochten de heerlijkheid enkele jaren na het overlijden van hun vader. 

Het echtpaar Sluyterman 
Op 26 augustus 1801 verkopen de erven De Vries de heerlijkheid voor notaris P.C.Popp te 
Utrecht aan het echtpaar Sluyterman. Bernardus Sluyterman was van oorsprong soldaat, eerst 
ritmeester in Franse dienst, daarna majoor bij de Pruisische gendarmerie met Munster als stand
plaats. Uiteindelijk werd hij drossaard te Zeist. Bernardus is twee keer getrouwd geweest, van 
1793 tot 1799 met Christina A.H. Vossenberg en na haar overlijden van 1800 tot 1806 met Cat-
harina J. van Ewijck. Rond 1801, het jaar van de aankoop van Lange Ruige Weide, woonde het 
echtpaar op het 'Huis te Vleuten'. Samen kopen zij de heerlijkheid voor de somma van ƒ 5500. 
Behalve de bovengenoemde functies was Sluyterman ook ontvanger van de 20e en 40e penning 
van Utrecht, een functie die hem fataal zou worden. Als ontvanger was hij belast met het innen 
van belastinggelden. Gebruikelijk was dat men de duiten thuis in een kist bewaarde en dat ging 
nogal eens fout. Zo is er in het archief van Oukoop een rondschrijven van de Staten van Utrecht 
bewaard gebleven waarin beschreven staat dat in 1787 de schout van Maarseveen 'zich heeft ge-
absenteerd en dat zelfs een kist met geld uyt deszelfs huysinge had meede genomen'. Alle be
stuurders werd aangeraden de gaardermeesters en ontvangers in de gaten te houden. Dat dat no
dig was bewees Sluyterman. Nadat hij twee jaar als ambachtsheer was aangetreden lezen we in 
de notulen: \..na drie kerk- en Marktdaagse geboden, bij Executie en decreet aan de meest bie
dende te hebben verkogt de Ambachtsheerlijkheid van Lange Ruigeweide, in eigendom gehouden 
door mr. Bernardus Sluyterman, gewezen administrée rende Commies van 't Comptoir van de 
20e en 40e penning mitsgaders het Dienstboden geld binnen de voormalige provincie Utrecht 
(...) om daarop te verhalen een somme van f 46.673"". 

Wat er precies is gebeurd is niet bekend, duidelijk is wel dat Sluyterman het flinke kapitaal van 
ruim 46.000 gulden aan zijn meerderen schuldig was! De heerlijkheid werd in 1804 voor f 13.300 
verkocht aan de heer N.W. Buddingh. 

Vader en zoon Buddingh 
Nicolaas Wilhelmus Buddingh (1749-1835) was een Utrechtse procureur en notaris. In het 
woelige jaar 1813 was hij gijzelaar voor de stad Utrecht. Hij trouwde in totaal vier keer, onder
meer met de bankiersdochter Johanna Knol, en verwekte zes kinderen. Deze tak van de familie 
Budding was oorspronkelijk uit Rhenen afkomstig en heeft daar enkele generaties lang openbare 
functies bekleed. Ten tijde van de aankoop van de heerlijkheid was de functie van schout vacant. 
Schout Arien Vermij was namelijk in 1803 overleden. Ambachtsheer Buddingh benoemde in 
1804 zichzelf tot schout van Lange en Ruige Weide terwijl zijn zoon Gerrit Nicolaas door papa in 
de functie van secretaris en ontvanger werd benoemd. In 1811 trok vader Nicolaas zich uit z'n 
openbare functies terug, al bleef hij tot aan zijn overlijden in 1835 wel ambachtsheer. Zoon Ger
rit Nicolaas werd in 1817 schouten in 1825 burgemeester, zijn functie als secretaris bleef hij be-
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houden. Gerrit Nicolaas combineerde die functies met het burgemeesterschap van Harmeien en 
omliggende dorpen en het notariaat in Harmeien. 

In het jaar 1811 vond er een ingrijpende bestuurlijke verandering plaats: een samenvoeging van 
de gemeente Lange Ruige Weide, Hekendorp. Papekop, Oukoop en Barwoutswaarder met de ge
meente Waarder. Samen vormden ze de 'mairie' Waarder. Hierdoor ontstond een wat onover-
zichtelijkse situatie waartegen de heer Buddingh protest aantekende en met succes. In 1815 werd 
Lange Ruige Weide weereen zelfstandige Utrechtse gemeente.12 Bij wet van 27 april 1820 werd 
de gemeente onderdeel van de provincie Zuid-Holland. 

Er ontstond toen een wat merkwaardige bestuurssituatie. Gerrit Nicolaas Buddingh was schout 
(burgemeester), secretaris, ontvanger en zijn vader ambachtsheer van Lange Ruige Weide! Nu 
had in die tijd (tot 1848) de ambachtsheer nog het recht van collatie, het benoemen van functiona
rissen als raadsleden, schoolmeester, bode enz. Voor zo'n functie werd door schouten schepenen 
een zgn. 'tweetal' opgemaakt waaruit de ambachtsheer de definitieve keuze mocht maken. 
Schout Buddingh maakte derhalve met de twee schepenen zo'n voordracht op, waarna schout 
Buddingh naar zijn vader ging, die als ambachtsheer z'n keuze maakte. Een vreemde gang van 
zaken. Het werd nog gekker toen vader Nicolaas in 1835 overleed en zoon Gerrit Nicolaas ook 
ambachtsheer werd. Als burgemeester Buddingh met de benoeming 'tweetallen' thuis kwam, 
zette hij een andere pet op en maakte uit zijn eigen voorstel een definitieve keuze. Een gang van 
zaken die ons buitengewoon vreemd en ongewenst voorkomt. Zo dacht ook de wetgever erover, 
want vanaf 1838 was een combinatie van het burgemeesterschap met het ontvangersambt bij
voorbeeld niet meer toegestaan. Maar Buddingh deed, gesteund door de gemeenteraad, een ver
zoek om als ontvanger te mogen aanblijven. Dit verzoek werd echter door de overheid afgewezen 
en de heer C. Kok Fzn werd in 1838 de nieuwe gemeenteontvanger. 

Aan het eeuwenoude stelsel van de ambachtsheerlijkheden kwam in 1848 ten gevolge van een 
grondwetsherziening een definitief einde. In 1798 waren de heerlijke rechten door de Staatsrege
ling van de Bataafse Republiek al een keer afgeschaft, maar, na het totstandkomen van het Ko
ninkrijk der Nederlanden door koning Willem I in 1814 gedeeltelijk weer hersteld. Nu maakte de 
grondwet van 1848 voorgoed een einde aan heerlijkheden en de daarbij behorende rechten. 
Al bleef er een enkel recht (bv. het visrecht) officieus nog wel hier en daar bestaan, de positie van 
de ambachtsheer was nu een 'lege' titel geworden. Geen rechten, geen inkomsten meer: de 'heer' 
was een gewone meneer geworden. Toch waren deze lege titels nog steeds in trek. Door ijdelheid 
gedreven betaalde men toch soms nog flinke sommen voor de aankoop van zo'n titel die niets 
meer inhield. Sommigen slaagden er zelfs (ten onrechte) in om de naam van de heerlijkheid aan 
hun familienaam toe te voegen. 
Gerrit Nicolaas Buddingh heeft zich niet lang kunnen opwinden over het verdwijnen van zijn 
heerlijke rechten. De laatste echte ambachtsheer van Lange Ruige Weide overleed in 1850 in zijn 
woonplaats Harmeien, waar hij ook burgemeesteren notaris was. 

Van der Poest Clement 
De erven Buddingh hebben op een gegeven moment (jaar en datum zijn niet bekend) de lege 
heerlijke rechten verkocht aan Andries van der Poest Clement (1791-1874)". notaris te Klun-
dert. Deze familie ontleende zijn naam aan de beide firmanten van een Zeeuwse wijnhandel, de 
Firma van der Poest en Co, waarbij Clement de 'Co' was. Na het uitsterven van het geslacht van 
der Poest kreeg Johan Chistiaan Clement in 1812 het recht om zich voortaan Van der Poest Cle
ment te noemen. Overigens was het nu de derde keer dat iemand uit een wijnkopers geslacht am
bachtsheer van Lange Ruige Weide werd! Zijn oudste zoon Anthonie Johan van der Poest Cle
ment was ambachtsheer van Haarlemmerliede, Poortugaal en Reeuwijk. Zijn broer Andries Ja-
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cobus Johannes Christoffel van der Poest Clement ( 1825-1893) notaris te Fijnaart, later te Ze
venbergen, werd heer van Lange Ruige Weide. Sedertdien is de titel tot op de dag van vandaag 
binnen de familie Van der Poest Clement gebleven. Uit een telefoongesprek dat ik (november 
1996) met de weduwe A.van der Poest Clement (voormalig gemeentearchivaris van Schiedam en 
daarna Rijksarchivaris) mocht hebben bleek dat de titel vanaf het begin van deze eeuw niet meer 
door de familie wordt gevoerd en gebruikt. "Het is niet meer van deze tijd... " waren haar woor
den. En daarmee is er dan echt een einde gekomen aan de geschiedenis van de heren van de Lange 
Weide, de Ruige Weide en de Kortehoeven. 
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