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Foto van de eerste-steenlegging van het stoomgemaal van Snelrewaard ca., 1875. 
Op de voorste rij, 2e van links, P.H. Knook. Foto in het archief van het waterschap Snelrewaard 
ca, inv.nr. 83. 

Vandaar ging het echtpaar naar de Dorpstraat 10(1876-1891). Toen moest de familie plaats ma
ken voor de familie Margadant. De familie Knook verhuisde naar Raadhuisstraat 17 waar zij tot 
1908 verbleven. 

Bronnen: 
Literatuur: 
Boeren rondom de Wiericke (Woerden, 1993) 
Archieven: 
Familie-archief Dr. C. van Beusekom te Bergen (NH). 
Familie-archief Mr. J. de Goederen te Amsterdam. 

Een Linschotens schoolreisje anno 1905 

door J.D.A. Modderman 

In 1905 wil het hoofd van de openbare lagere school te Linschoten, de heer J.G.W. Bras, voor de 
kinderen uit de hoogste klas een uitstapje naar Den Haag en Scheveningen organiseren. Hiertoe 
schrijft hij aan burgemeester P.H. Knook een briefje met het verzoek om een subsidie. Het doel 
van dit schoolreisje is het verruimen van de horizon van de kinderen en ze tevens de dag van hun 
leven te bezorgen. Velen kwamen gewoonlijk niet verder dan het naburige dorp. De meesten had
den dan ook nog nooit de sfeer van een stad geproefd. 
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Zo'n uitstapje was in die tijd zeker nog geen jaarlijks terugkerende dag, dit in tegenstelling tot het 
schoolreisje van heden ten dage. De geliefde bestemmingen van tegenwoordig, zoals sprookjes-
tuinen, pret- en themaparken, bestonden immers nog niet, en de school was afhankelijk van een 
financiële bijdrage van de gemeente daar de meeste ouders niet in staat waren deze extra kosten 
op te brengen. 
Omdat men tegenwoordig veel mobieler is geworden door het bezit van een auto, en over meer 
vrije tijd en geld beschikt, is van het oorspronkelijke doel van een schoolreisje ook geen sprake 
meer. De meeste scholen zien zo'n dag tegenwoordig dan ook meer als een leuke afsluiting van 
het drukke schooljaar. 

Opzet van het uitstapje 
Op 15 juli schrijft het hoofd van de school aan de burgemeester een verzoekje om een geldelijke 
bijdrage uit de gemeentekas. Deze bijdrage mocht zeker niet ten koste gaan van het schoolfeest 
op 31 augustus (de verjaardag van koningin Wilhelmina), een jaarlijks terugkerend festijn voor 
de kinderen met zang, spelletjes, versnaperingen en prijsjes. 
"Mocht de Raad somwijlen bezwaar maken tegen den post uitgaven voor de schooljeugd, wat we 
niet hopen, dan zag ik liever het schoolfeest behouden, en 't uitstapje laten varen. Mogelijk kun
nen we dan door particuliere bijdragen toch nog het uitstapje doen. " 
Het plan was om op vrijdag 28 juli met 37 kinderen en vier begeleiders een bezoek te brengen aan 
Den Haag en Scheveningen. Dat dit reisje niet alleen maar "ter vermaak" diende maar ook leer
zaam moest zijn, blijkt wel uit de opsomming van de te bezichtigen gebouwen, zoals het Binnen
hof (met de Eerste en Tweede Kamer en de Ridderzaal), het Buitenhof, de Gevangenpoort, het 
gemeentehuis (met zijn schilderijen!) en de paleizen van het vorstenhuis. Misschien hoopte hij 
hierdoor de subsidie veilig te stellen. 
Van hulpouders had de heer Bras nog niet gehoord. Vandaar dat hij zijn personeel (juffrouw B.C. 
van Goudoever de Jongh en meester G Grabe) maar ook zijn echtgenote H. v.d. Sigtenhorst in
schakelde om de dag ordelijk te laten verlopen. 
Ook het huren van een bus behoorde niet tot de mogelijkheden. Alles moest met openbaar ver
voer geschieden, een hele opgave en een hele verantwoordelijkheid. 
Het was de bedoeling om 's morgens om 07.00 uur (!) plaatselijke tijd met de trein uit Woerden te 
vertrekken; aankomst in Den Haag om 08.18 uur. In die tijd hanteerde men nog geen landelijke 
tijd. Iedere plaats had zijn eigen tijd. Deze tijd was afhankelijk van de stand van de zon. In het 
oosten van het land komt de zon immers iets eerder op dan in het westen. Zo kon er tussen oost en 
west een tijdsverschil van enkele minuten ontstaan. Na een moeizame en chaotisch verlopen 
overgang naar een landelijke tijd werd uiteindelijk pas in 1940 door de Duitse bezetter de Mid-
deneuropese tijd, die we nu ook nog gebruiken, ingevoerd. 

Het uitstapje 
Het zou een lange dag worden voor de kinderen. Voor het vervoer 's morgens in alle vroegte van 
Linschoten naar Woerden en 's avonds weer terug kon de heer Bras rekenen op een trekschuit 
met paard van de heren Van der Does (waarschijnlijk de molenaar) en Van den Heuvel. Via de ri
vier de Linschoten voer men naar Van Stavel in Woerden. 
In Den Haag werden ze opgewacht door de heer J.J.H. Bokhorst, die deze dag als gids zou func
tioneren. Geen slechte keus, daar de heer Bokhorst gewend was om met kinderen om te gaan. Hij 
was namelijk tot 29 juli 1904 zelf hoofd van de openbare lagere school geweest. Daarna vestigde 
hij zich in Den Haag. Bovendien had hijzelf al in 1875 een uitstapje naar Den Haag georgani
seerd. 
Hoe deze dag is verlopen lezen we in het bedankbriefje c.q. verslag van het uitstapje, welke de 
heer Bras de dag erna aan het gemeentebestuur schreef: 
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Edelachtbare Heeren, 

't Is me een aangename taak namens de deelnemers aan het uitstapje naar Den Haag en 
Scheveningen, U den hartelijken dank te betuigen voorde ruime subsidie, die Uw geëerd College 
ons wou toestaan, teneinde ons in de gelegenheid te stellen het tekort aan te zuiveren. We mogen 
volmondig zeggen, dat dit "eerste uitstapje " uitnemend geslaagd is. Begunstigd door het 
schoonste weer kon het te voren beraamde plan nagenoeg geheel uitgevoerd worden; een paar 
zaken moesten we terwille van den tijd (jammer dat men altijd aan tijd gebonden is) laten varen. 
De heer Bokhorst had de goedheid zijn oud-Ie e dingen bijna den geheelen dag te vergezellen en 
hier en daar zijn zeer gewaardeerde opmerkingen ten beste te geven. Een woord van oprechten 
dank komt hem zeker toe voor zijn trouwe hulp die hij zoo geheel belangeloos verleende. 

Geen enkel oogenblik werd de goede orde verbroken of heerschte er lusteloosheid, zo
dat wij mogen zeggen, dat de leerlingen ook hun best hebben gedaan om dit reisje te doen slagen. 

Van 't station Den Haag ging het al vrij wandelende naar 't Haagsche bosch en 't Her
tenkamp. Een afdeeling soldaten aldaar trok zeer de aandacht der jongens. Achtereenvolgens 
werden bezichtigd en bezocht, na zoo nu en dan de dorstige kelen gelescht te hebben, het Binnen
hof met zijn Ridderzaal en Tweede en Eerste Kamer (de vergaderzaal der Tweede Kamer wekte 
aller bewondering), het Buitenhof, de Gevangenpoort met zijn bedompte cellen en wreede folter-
werktuigen, de groote winkelgalerij de Passage, de verschillende paleizen van ons vorstelijk 
huis, de verschillende pleinen en standbeelden, de drukte op straat van wandelaars, rijtuigen en 
trems, - in 't kort, het merkwaardigste wat de hofstad aanbiedt, werd in oogenschouw genomen. 

Na een versterkend maal in de Volksgaarkeuken, dat alleszins de goedkeuring van de 
aanzittenden mocht wegdragen, werd de wandeling door de Scheven, boschjes naar Schevenin
gen aanvaard. De lieve, warmtegevende zon brak door en veraangenaamde de wandeling langs 
het strand. Opmerkelijk is het, dat Den Haag met zijn vele bezienswaardigheden, zeer de aan
dacht der kinderen trekt, maar toch - de z,ee, de zee boeit hen meer. 
Het wandelhoofd "Wilhelmina " vinden ze aardig, zeker, maar toch liever langs en in de zee, rol
len in 't zand, genieten van 't vernielend element. 

Na in "Neerlandia " in de Keizersstraat met brood en melk enz. den inwendigen mensch 
versterkt te hebben, werd de terugreis naar Den Haag per stoomtram, (de electr. oordeelden we 
te gevaarlijk) ondernomen. Ruim 9 uur arriveerden we in Woerden, waar de schuit ons bij Van 
Stavel lag te wachten. Onder gezang en gejubel, begeleid door jong en oud uit Linschoten, nader
den we bij tienen ons dorp, waar we werden opgewacht door tal van nieuwsgierigen. Na 't zingen 
van 't geliefde "Wilhelmus" ging eenieder druk pratende, ja sommigen zelfs nog juichende, wel 
voldaan huiswaarts, zeker niet zonder v.d. Does en v.d. Heuvel, die geheel belangeloos schuit en 
paard en personeel disponibel hadden gesteld voor heen- en terugreis, een hartelijk "bedankje " 
te hebben toegezonden. 

" Zo'n perzik smaakt naar meer. " 't Is dan ook op heden ons stellig plan, indien 'tmoge-
lijk is, voor 't volgend jaar een tochtje te organiseren naar Amsterdam. 

Hiermede aan 't eind van dit kort verslag gekomen, betuigen we U nogmaals persoon
lijk onzen weigemeenden dank voor den financiëelen steun, waardoor dit uitstapje uitvoerbaar 
werd. 

Hoogachtend, 
Het Hoofd der school 
(w.g.) J.G.W.Bras 

Linschoten, 29 juli '05. 
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We zien dat dit uitstapje eigenlijk niet veel verschilde met het schoolreisje van tegenwoordig. 
Natuurlijk, de trekschuit is vervangen door de touringcar, de stoomtram door de elektrische tram 
van de HTM, de volksgaarkeuken door MacDonald's en het wandelhoofd "Wilhelmina", in het 
begin van de 2e Wereldoorlog afgebrand, door de tegenwoordige Scheveningse pier. Had Madu-
rodam. of het golfslagbad al bestaan, dan had ook meester Bras voor zijn kinderen zeker een toe
gangskaartje gekocht. 
Wat niet veranderd is, is het enthousiasme van de kinderen, de inzet van het onderwijzend perso
neel en het belangeloos meewerken van diverse mensen. 
De uitgaven van het uitstapje waren als volgt verdeeld. De reiskosten Woerden - Den Haag v.v. 
voor 37 kinderen en 4 volwassenen bedroegen f 23,57'/:. Voor het ritje met de stoomtram van 
Scheveningen naar Den Haag waren de kosten f 5,1 TA. Om alle hongerige magen te vullen was 
de meester over de hele dag genomen f 30,30 kwijt en voor onvoorziene uitgaven nog eens 
f 10,95, zodat dit uitstapje in totaal f69,95 heeft gekost. Hiervan werd door de kinderen f35,00 
bijeengebracht. Het gemeentebestuur moest dus een even groot bedrag bijleggen. 
Helaas is er in het archief niets terug te vinden over het aangekondigde reisje naar Amsterdam. Of 
dit is ook doorgang heeft gevonden, is niet bekend. Wel bekend is dat oud-hoofd der school de 
heer Bokhorst al in 1873 met zijn kinderen van de hoogste klas een reisje naar Amsterdam 
maakte. 

Ambachtsheren van Waarder 

door G.A.F.Maatje 

De ambachtsheerlijkheid Waarder is binnen de huidige gemeente Reeuwijk één der oudste ont-
ginningsgebieden. De ontginningen, waarmee men reeds vóór 1200 is begonnen, vonden plaats 
vanuit het veenriviertje de Oude Wetering. Het was in die tijd gebruikelijk om vanuit een be
staand riviertje met dit werk te beginnen. Een waterstroom was immers de enige toegang tot het 
onontgonnen land dat het aanzien had van een moerassige wildernis. Ook Waarder is ontgonnen 
volgens het zogenaamde zes-voorling-model. waarbij vanuit het startpunt aan de rivieroever 
circa 1100 meter diep werd ontgonnen. Daar, aan het einde van die strook land, werd een dijkje 
gelegd en een afwateringssloot gegraven, waarop aansluitend weer een nieuwe strook land werd 
ontgonnen. 

Het reeds ontgonnen land rond de toen ontstane woonkern Waarder werd door de bisschop van 
Utrecht in leen uitgegeven aan het geslacht Van Woerden, een geslacht dat in de jaren 1200 een 
belangrijke rol speelde in onze regionale geschiedenis. In een bisschoppelijke oorkonde van 
1108 is sprake van een zekere Giselbert de Werdere, die wel gezien wordt als de eerste ontgin-
ner.' Helaas is over deze man heel weinig bekend en voor de verdere geschiedenis van Waarder 
is hij niet zo van belang. Daarom keren we terug naar de Van Woerdens, die veelal luisterden naar 
de voornaam Herman. Zij bezaten in de dertiende eeuw belangrijke bezittingen en rechten in het 
Hollands-Utrechts grensgebied of het 'Nedersticht'. Zo oefenden zij in Waarder de tiendrechten 
en het patronaatsrecht uit. 
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