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De gemeentehuizen van Bodegraven
door W.R.C. Alkemade en Th.H.M. Keukens
Inleiding
Als de Bodegraafse gemeenteraad in 1869 besluit tot het bouwen van een gemeentehuis is er voor
't eerst sprake van een 'echt' gemeentehuis, een huis van de gemeente. In de eeuwen daarvoor
heeft Bodegraven, evenals vele andere kleine dorpen in Nederland, geen echt gemeentehuis
gehad. In tegenstelling tot de grote steden en kleine stadjes kon in Bodegraven niet gepronkt
worden met een veelal monumentaal raadhuis. Het ambacht Bodegraven, zoals de latere
gemeente tot 1795 genoemd werd, liet zijn bestuurders op een andere manier bij elkaar komen en
besluiten nemen.
Zoals in veel andere kleine plaatsen in de omgeving vergaderden ook in Bodegraven de
verschillende bestuurscolleges meestal in één van de herbergen van het dorp. Als het af en toe
nodig was om de gehele bevolking te raadplegen werd door de bestuurders gebruik gemaakt van
de 'hof' (het plein) vóór de dorpskerk of, als het weer bijzonder slecht was, van de kerk zelf.
Meestal vergaderde men echter een paar keer per jaar met de verschillende colleges in de daartoe
aangewezen herberg, die dan als 'het rechthuis' bekend stond.

De Oude Markt met de dorpskerk; links de herberg (met uithangbord), die op dat moment als
rechthuis fungeerde. Tekening door Jan de Beijer, 1757. Collectie: Streekarchief Rijns-treek.

Dorpsbestuur in de 17e en 18e eeuw
Het bestuur van het ambacht Bodegraven werd in de 17e en 18e eeuw uitgeoefend door
verschillende colleges, elk met een min of meer afgebakende zelfstandige taak. Het
hiernavolgende overzicht geeft hiervan een goed beeld.
De voorzitter van al deze colleges was de schout en deze functionaris had, ook al door zijn
aanbevelings- en goedkeuringsrechten, h;el veel macht in het ambacht. De schout zelf werd weer
benoemd door een hogere overheid, in het Bodegraafse geval door de Staten van Holland, het
gewestelijk bestuur.
/. De ambachtsbewaarders
Het ambacht of dorp met de onderhorige vijf polders (Meijepolder, Noordzijderpolder,
Zuidzijderpolder en de polders Weijpoort en Weijland) werd bestuurd door de schout en zeven
ambachtsbewaarders. Van deze ambachtsbewaarders vertegenwoordigden er twee het dorp en de
vijf anderen elk een polder. Ze werden voor de duur van twee jaar benoemd; elk aftredend lid
droeg zijn opvolger voor, zonder verkiezing of 'approbatie' (officiële goedkeuring van
hogerhand). Op Nieuwjaarsdag moesten de nieuwbenoemden, door een publicatie, aan de
bevolking bekend worden gemaakt. De beëdiging geschiedde ten overstaan van de schout. De
ambachtsbewaarders behartigden alle 'politique zaken' zoals verpondingen en dorpsschattingen
(belastingen) en alles wat verder 'het gemene ambacht aanbelangt'.
2. De schepenen
De zaken betreffende de justitie werden behartigd door zeven schepenen, die ook voor twee jaar
benoemd werden. De aftredenden dienden een nominatie (voordracht) voor hun opvolging in met
een 'dubbelgetal', een tweetal. Hieruit werden door de Baljuw van Stad en Land van Woerden de
opvolgers benoemd uit naam en vanwege de Grafelijkheid van Holland.
3. De weesmannen
De weesmannen waren drie personen, die samen met de schout, de belangen van de wezen in het
oog hielden. De nieuwbenoemde weesmannen werden bij publicatie aan het rechthuis bekend
gemaakt en legden ten overstaan van de schout de eed af.
4. De brandmeesters
Dit waren drie personen, die ook als 'straatheemraden' bekend stonden. Tot hun laak behoorde
het schouwen van de straten en ook het bestuur of de zorg voor het brandgereedschap en de
brandspuit. Ze dienden een jaar en traden allen tegelijk af. Iedere brandmeester had de
bevoegdheid zijn opvolger aan te wijzen: ze stelden onder goedkeuring van de schout een
nachtwaker aan.
5. De broodwegers
Dit college bestond uit twee personen, die voor een periode van twee jaar benoemd werden. Ze
hielden toezicht op de kwaliteit en het gewicht van het brood. Ze werden door de schout en de
ambachtsbewaarders benoemd.
6. De kerkmeesters
De kerkmeesters waren drie personen, die toezicht op het kerkgebouw hielden. Deze personen
werden niet beëdigd, maar moesten wel schriftelijk aan de schout worden bekendgemaakt.
7. De (kroos-)heemraden
Deze functionarissen bestuurden de vijf polders; ze werden ook wel molenmeesters genoemd.
Elke polder had een aantal kroosheemraden onder voorzitterschap van de schout. Ze dienden een
jaar en traden tegelijk af met de bevoegdheid een ander in hun plaats aan te wijzen, onder
goedkeuring van de schout. Ook dit diende openbaar bekendgemaakt te worden door middel van
publicatie aan het rechthuis; ze legden de eed af in handen van de schout.
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8. De 'waersluyden '
Door de ingelanden van de polders onder Bodegraven 'als het oude carspel sijnde' werden na
voorafgaande convocatie (oproep) op de eerste mei personen gekozen, die 'waersluyden' of
waarsmannen werden genoemd. Tot hun taak behoorde de behartiging van de belangen van de
polders bij het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden van het Groot-Waterschap van
Woerden. Elk jaar trad een vertegenwoordiger van een polder af en kozen de ingelanden
daarvoor een nieuwe bij meerderheid van stemmen: dit waren de enige democratisch gekozen
bestuurders van het dorp.
De Bodegraafse rechthuizen in de 17e en 18e eeuw
Aan welke criteria een herberg moest voldoen om de vergaderplek van al deze colleges te worden
en het predikaat 'rechthuis' te krijgen is niet geheel duidelijk. Nergens in de archieven is te lezen
of dat gebeurde bij aanwijzing of bij voorbeeld bij verpachtingen voor hoe lang. Pas in 1795, aan
het begin van de Franse tijd, wordt vermeld dat de president van de 'municipaliteit' (het
gemeentebestuur) Dirk Stoop de verpachting van het rechthuis uitstelt tot begin 1796, omdat men
eerst wil zien wat dit opbrengt. Vermoedelijk stelde de herbergier zijn gelagkamer om niet ter
beschikking van de bestuurders en kwam de winst uit de verteringen, zoals we die terug kunnen
vinden in de vele rekeningen die door de verschillende herbergiers door de eeuwen heen zijn
ingediend. Bijzonder is het wel, dat er van de rekeningen nog heel wat terug te vinden is, maar
van verslagen van de gehouden vergaderingen bijna niets. Uit de ingediende rekeningen blijkt
soms toch wel hoelang een bepaalde herberg rechthuis was en hoeveel keer de colleges per jaar
samen kwamen. Meerdere malen blijkt ook, dat de weduwe of kinderen van een herbergier van
het rechthuis, na diens overlijden, de functie behielden: er werd dus veel belang aan de status van
rechthuis gehecht. De herbergier wordt meestal aangeduid met de titel 'waerd' of 'hospis' of
'casteleyn' van het rechthuis.
Waar het rechthuis stond en hoe de naam van de desbetreffende herberg was, blijft onduidelijk. In
de weinige oud-rechterlijke transportakten, die erover gaan, wordt gesproken over een huis
'strekkende van de straat tot achter in de Rijn', soms met het bijvoegsel 'tegenover de kerk' of
'aan de noordkant van het dorp'. Tot 1767 kunnen we dan ook alleen maar aannemen, dat het
rechthuis was gesitueerd op dezelfde plaats of in de directe omgeving van het huidige restaurant
'Het bonte varken' in de Kerkstraat.
In 1767 wordt Cornelis Coperdraet 'waert in het Rechthuys'. Coperdraet was eigenaar van een
herberg aan de Tocht (de huidige Van Tolstraat), genaamd 'Het Postpaard' op de plaats, waar
thans een reisbureau is gevestigd, naast het huidige café 'De Hoeck', zodat in dat jaar het
rechthuis verhuist van de noordkant naar de zuidkant van de Rijn.
In de Kerkstraat was in 1644 al sprake van een rechthuis, omdat er op dat moment een vermelding
is van een 'dorpskist'. In dat jaar namelijk maakt men een afschrift van een akte uit 1524,
'leggende in des dorps kiste van Bodegraven'. Zo'n kist stond meestal in het rechthuis (heel soms
ook wel bij de schout of de dorpssecretaris thuis) en diende om de akten van het ambacht in te
bewaren. De kist wordt later een kast, zoals te lezen is in een rekening uit 1715, die vermeldt dat
Dirck Huijbertse Outshoorn als timmerman van het ambacht op 12 februari van dat jaar een slot
'aen 't kastje op burgemeesterskamer in 't Regthuys' heeft gemaakt (burgemeester is hier een
andere naam voor ambachtsbewaarder). De kist (kast) is dus de voorloper van de huidige
archiefkluis en feitelijk het eerste tastbare bezit van het ambacht in die tijd.
Pas in 1661 komen we voor het eerst de namen van waard en herberg tegen in een akte,
opgemaakt door Robertus Vos, secretaris van het ambacht, handelend onder andere over de taken
van de straatheemraden of brandmeesters. In de laatste alinea van die akte schrijft hij: 'Item oock
bij de ambachtsbewaerders ende straetheemraden van den jare 1660 als in de voorgaende
requesten geroert, onderteyckent yder in hun qualité, huyden den 24ste decemb. anno 1661 in de
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herberge van de weduwe van Härmen Pieterse Carpoen, waerdinne in de Winthond op desen
voorsz. dorpe, 'twelck voor 't rechthuys gehouden wert'etcetera.
Na de weduwe Carpoen wordt er melding gemaakt van Joris Harmensz Braack als waard van het
rechthuis. Hij oefent deze functie uit tot 1670, het jaar van zijn overlijden. Het herbergierschap in
het rechthuis wordt dan nog voortgezet door zijn weduwe Cornelia Cornells van Nes. Zij is dan
ook beheerster van haar herberg in het rampjaar 1672. In geen enkel archiefstuk wordt echter
melding gemaakt van het wel en wee van die herberg en zijn bezitters en gebruikers in de
rampzalige decembermaand als de Franse troepen van Luxembourg bij het terugtrekken van
Gouwesluis bij Alphen aan den Rijn naar Woerden en later naar Utrecht op 30 en 31 december de
dorpen Zwammerdam en Bodegraven platbranden.
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Eerste gedeelte van een rekening van Floris Damen van Outshoorn uit 1704. De kop luidt:
'Reekeningh van't gene menheer schout Van Beke en secret(ari)s Verkerrik met de
ambaghtsbewaarders van Bodegraven in den jaare 1704 verteert hebbe ten huysen van mijn,
Floris Daamen Outshoorn, waart in 't reghthuys op den dorpe van Bodegraven '. Dorpsarchief
Bodegraven, bijlagen bij de ambachtsrekeningen.
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In 1674 is er een nieuwe waard, Floris Damen (van) Outshoorn, een familienaam die we in
verband met het rechthuis wel vaker tegen zullen komen. Van Floris wordt tevens vermeld, dat
hij 'waert in de Prins van Orangien' is. Of dit de naam was van de (verbrande) herberg van de
weduwe Braack, die door Van Outshoorn is overgenomen, of van een nieuwe herberg, die
gebouwd is bij de wederopbouw van het dorp, is onduidelijk. Zowel het rechterlijk archief als het
dorpsarchief geven hierover geen uitsluitsel. De laatste optie is mogelijk de meest
waarschijnlijke. De Woerdense stadssecretaris Costerus vermeldt in zijn verslag van de
gebeurtenissen in 1672 en 1673, dat er na de terugtrekking van de Franse troepen in totaal maar
één huis behouden was, staande aan de zuidzijde van het dorp. Dit huis lag op de Overtocht, net
over de grens met het baljuwschap Voshol en werd gebruikt als schuilkerk voor de RoomsKatholieken.
Uit latere akten weten we, dat de herberg van de familie Van Outshoorn gesitueerd moet worden
op de al genoemde plek in de Kerkstraat tegenover de kerk. Van Outshoorn blijft waard in het
rechthuis tot 1676 en wordt dan opgevolgd door Lucas Gerritsz van Veen. Die blijft vermoedelijk
tot 1682; in de archieven is verder niets over hem te vinden. In dat jaar 1682 wordt er melding
gemaakt van Jacob van Heusden als herbergier in het rechthuis.
Veel wordt er over de gebeurtenissen in het rechthuis niet geschreven, maar heel af en toe lezen
we iets, zoals in een akte uit 1687 betreffende de eedsaflegging door de turftonsters (vrouwen die
voor het ambacht hoeveelheden turf afmaten door middel van een geijkte ton), waarvan de laatste
regel luidde: 'waerin schout en ambagtsbewaerders compareerden en gedaen hebben in 't
regthuys'. In datzelfde jaar 1687 overlijdt Jacob van Heusden en wordt zijn weduwe tot 1690
herbergierster.
In 1691 blijkt Floris Damen van Outshoorn opnieuw als waard vermeld te worden. Het is
welhaast zeker, dat zijn eigen herberg in de Kerkstraat dan weer rechthuis wordt en dat blijft tot
1738. Tijdens zijn herbergierschap maakt hij vanaf 1695 tot aan zijn dood één van de meest
kleurrijke schouten van Bodegraven mee, namelijk Daniel van Beke. Hij is niet alleen schout,
maar ook secretaris en bode van het ambacht Bodegraven, later ook nog baljuw van Voshol en
tevens notaris, dichter en kunstschilder. Van Beke wordt in verschillende publicaties getypeerd
als een moeilijk mens in verband met de vele conflicten die hij had met zijn medebestuurders. In
1696 bijvoorbeeld worden de heemraden door Van Beke 'geinsinueert (via een gerechtelijke
aanzegging) in 't Regthuys te comen' en vele keren laat de schout waarschuwingen uitgaan en
wordt 'copie van dien aen 't regthuys geaffigeert' (aangeplakt). De vergaderingen in de herberg
van Floris Damen zullen dan ook wel bijzonder enerverend zijn geweest.
Hoeveel er vergaderd werd in het rechthuis weten we niet precies. Een bewaard gebleven
rekening, opgemaakt door Floris Damen van Outshoorn over de genoten verteringen in het jaar
1704 door de verschillende bestuurders van het ambacht, vertelt ons over dat jaar iets meer.
Onder andere staat er te lezen, dat de schout en een schepen en de broodwegers dat jaar drie maal
bij elkaar kwamen op 22 januari, 15 augustus en op 4 november. Op 4 juni overlegde de schout
met de landdrost en op 1 juli werd er vergaderd met de deurwaarder. Op 5 juli 1704 was er een
grote vergadering met de ambachtsbewaarders en op 13 en 14 oktober verbleef er een aantal
personen zelfs twee dagen in het rechthuis: de schout, de ambachtsbewaarders, de ijker en een
officier (vermoedelijk voor het toezicht) ijkten toen de gewichten, die door de inwoners gebruikt
werden. Ook verbleven er af en toe 'dienders van de landdrost' in de herberg en het ambacht
betaalde ook hun verteringen. De totale verteringsonkosten van het jaar 1704 bedragen dan ook
88 gulden en drie stuivers.
De herbergier Floris Damen van Outshoorn, die dit alles onder zijn dak had, overlijdt op 17
oktober 1719; zijn herberg en zijn functie worden dan voortgezet door zijn weduwe Aaltje
Cornelis Stolwijk. Zes jaar later overlijdt ook zij, op 21 januari 1725.
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Het is heel goed mogelijk, dat tijdens de laatste jaren van haar leven haar taken al overgenomen
werden door haar zoon Daem Floris van Outshoor(e)n. In ieder geval wordt dat anderhalfjaar
later bevestigd door een officiële koopakte uit het oud-rechterlijk archief. Op 14 oktober 1726
verkopen de gezamenlijke erfgenamen van Floris Damen van Outshoorn en Aaltje Cornells
Stolwijck 4/5 deel van een 'huysinge, stal, kookhuysje en erve, daar jegenwoordig het regthuys
wordt gehouden, voor van de straet tot achter in de Rijn, oostelijk belend Floris Hendriksz Looi
en westelijk belend de wed. Cornelis Ramp, aen Daem Floris van Outshooren, mede erfgenaem'.
De koopsom bedroeg f I960,-, zijnde 4/5 deel van de waarde van de herberg, f2450,-.
Twaalf jaar is de herberg annex rechthuis in het bezit van Daem van Outshoorn, maar daarna
komt er een einde aan deze lange, 48-jarige periode van rechthuisherbergierschap van de familie
Van Outshoorn. Op 2 mei 1738 verkoopt Daem Floris van Outshoorn ten overstaan van de schout
Wijnand Bonte en de schepen Reijer Oosterkerk 'een huys, stal en kookhuise en erve, waar
jegenswoordig het regthuys werd gehouden, staande en gelegen op deze dorpe, strekkende van
de straet tot in de Rhijn, bêlent ten oosten Jan Theunisse van Linschoten en ten westen Maria
Ramp, weduwe van Christiaen Maeswijk, met daartegenover de straet een stallinge, turfschuur
met de grond tot een mestvaeld' voor de som van 3878 gulden en 15 stuivers aan Pieter Voorson.
Van Outshoorn heeft in die twaalf jaar een aardige winst gemaakt, wat niet gezegd kan worden
van de koper Pieter Voorson, die in het geheel niet vermeld wordt als waard van het rechthuis,
maar die ook vrij snel daarna overlijdt. Zijn weduwe Cornelia Sol verkoopt de herberg al weer op
7 oktober 1740 aan de schout Wijnand Bonte voor 2404 gulden en 14 stuivers.
Het is heel goed aan te nemen dat de schout de herberg wilde behouden als rechthuis en er daarom
tijdelijk een 'zetbaas' in zette: vanaf 1740 wordt namelijk Hartig Clement als 'hospis' van het
rechthuis genoemd. Vermoedelijk koopt Hartig Clement, die in 1745 ook tot bode van het
ambacht benoemd wordt, na een aantal jaren zelf de herberg (hier is overigens geen akte van te
vinden), want jaren later, bij het verdelen van zijn nalatenschap op 17 juni 1787, wordt onder
andere melding gemaakt van 'een huys, staande en gelegen als vooren teegen over de kerk,
strekkende voor van de straat tot agter in den Rhijn, bêlent ten oosten de weduwe Pieter Spruijt en
ten westen de weduwe Adrianus van Aldenhoven". Op het moment van verdeling is het
bovengenoemde pand al lang geen rechthuis meer en wordt het in drieën bewoond.
Al in 1748 verschijnt er een nieuwe rechthuiswaard, Jan Janse Vermeij, die een eigen herberg zal
hebben gehad. In de archieven zijn hieromtrent geen koopakten te vinden, zodat de lokalisering
van deze herberg een moeilijke zaak is. Wel bevinden zich in het dorpsarchief van die jaren
stukken over het proces van de toenmalige schout contra de ambachtsbewaarders, handelende
over de plaats van het rechthuis.
In de periode van 1740 tot 1755 wisselden de schouten elkaar regelmatig af. Eén van hen was mr.
Pieter Leonard Schippers. Hij was schout van 1748 tot 1752, maar ook heer van Bodegraven. Als
hij in 1752 als schout wordt opgevolgd door mr. Johannes Loopwijk blijft hij heer van
Bodegraven en probeert hij zich in 1753 te bemoeien met de plek van het rechthuis: hij wil die
verplaatsen naar elders in het dorp, van de herberg van Jan Janse Vermeij naar het huis van zekere
Claas van Buuren.
In 1755 verliest Schippers deze zaak, mede doordat tijdens het proces een akte uit 1591 boven
water komt, waarin de toenmalige kerkmeesters het recht van de ambachtsbewaarders om zelfde
plaats van het rechthuis te mogen bepalen, erkennen. Wat de oorzaak van het proces was is niet
goed te achterhalen: misschien lag een ruzie tussen waard Vermeij en de voormalige schout eraan
ten grondslag. Het is mogelijk dat van 1754 tot 1757 het rechthuis ergens anders gevestigd was,
maar vanaf 1757 wordt er weer bij Vermeij vergaderd, tot 1767.
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De Oude Markt, gezien in de richting van de Wilhelminastraat, circa 1925. Geheel rechts het café
Het Bonte Varken, op welke plaats in de 17e en eerste helft van de 18e eeuw het rechthuis
gevestigd was. Foto: collectie gemeente Bodegraven.
Op een rekening over het jaar 1759, vermeldt Vermeij's vrouw (hijzelf was de schrijfkunst niet
machtig, zoals uit meerdere rekeningen blijkt) wel dat er dat jaar 23 keer door de verschillende
colleges is vergaderd, wat zij verteerden en dat het totaal 157 gulden kostte. Helaas vermeldde ze
niet welke colleges het waren.
In 1767 gaat het rechthuis over naar de herberg van Cornelis Coperdraat en daarmee eindigt het
tijdperk van de rechthuizen in de Kerkstraat aan de noordkant van de Rijn: pas tweehonderd jaar
later zal het gemeentehuis weer ten noorden van de Rijn terechtkomen. Van Coperdraat weten
we, dat zijn herberg ten zuiden van de Rijn op de Tocht, bijna tegenover de Brugstraat, stond en
dat deze 'Het Postpaard' werd genoemd. In de jaren '70 van de achttiende eeuw werden de
Bodegraafse tienden (belastingen op koren, hennep, biggetjes en andere zaken) al in diens
herberg in het openbaar verpacht. Tot 1870 zal, met een korte onderbreking aan het begin van de
Franse tijd, op deze lokatie het recht-, ambachts- en gemeentehuis van Bodegraven blijven. In
1792 wordt Cornelis opgevolgd door zijn zoon Pieter Coperdraat (meestal Koperdraat
genoemd)....tot 1795.
In dat jaar, als het volk onder leiding van de president van de municipaliteit (gemeente) van
Bodegraven, Dirk Stoop, de macht krijgt, schrijft Stoop in het 'voorbericht' bij het nieuwe
regeringsreglement van het dorp en ambacht Bodegraven van augustus 1795 dat de recognitie
van de bode en de verpachting van het rechthuis worden uitgesteld, omdat men eerst wil bezien
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wat beide opbrengen. De oorzaak van het uitstellen van deze beide zaken kan een financiële
grondslag hebben, maar meer voor de hand liggend is, dat de bode Ockhuijsen en de waard
Koperdraat prinsgezind waren en dus niet konden of wilden werken voor de nieuwe
machthebbers. Het regeringsreglement schreef ondertussen wel voor dat de kastelein van het
rechthuis ten alle tijden 'een vrije geschikte kamer met vuur en licht' zal hebben en daarvoor niets
in rekening mag brengen, maar dit recht moet pachten. Wel mag hij de verteringen in rekening
brengen 'en wel 1 gulden per persoon per middag- of avondmaaltijd, 16 stuivers voor een goeden
fles wijn, voor thee of coffij de man 3 stuivers en een kan bier of borrel 2 stuivers.' Uit de stukken
blijkt echter dat in elk geval in 1806, maar wellicht al eerder, het politieke klimaat wat schijnt te
zijn veranderd, omdat we via ingediende rekeningen lezen dat Pieter Koperdraat weer waard is in
het rechthuis. In dat jaar betaalt het polderbestuur van Weijland een bedrag aan Pieter Koperdraat
voor verteringen bij de verpachting van een stuk land; het ligt voor de hand dat ook het
dorpsbestuur en later het gemeentebestuur hun officiële bijeenkomsten in 'Het Postpaard'
hielden.
Van rechthuis naar raadhuis
Het is moeilijk om een compleet beeld te krijgen van de ontwikkelingen betreffende het
gemeentehuis en de secretarie in de periode 1795-1870. De grote brand van 1870 is daarvan de
oorzaak: het grootste gedeelte van het gemeente-archief over die periode is verloren gegaan.
Gelukkig is er via een enkel gespaard archiefstuk en uit andere dan de gemeentelijke archieven
nog wel iets te vertellen over het wel en wee van het rechthuis of, zoals het later genoemd wordt,
het raadhuis van Bodegraven.
Op 9 januari 1817 overlijdt de schout (burgemeester) Dirk Stoop in zijn woning D59 te
Bodegraven. Cock Karssen lokaliseert dat huis in 't Deftige Dorp" op of nabij de hoek van de
Brugstraat en de Kerkstraat. Het sterfhuis wordt vermoedelijk diezelfde dag nog verzegeld door
de vrederechter uit Alphen in opdracht van het gemeentebestuur en de Rijksontvanger. Op 21
januari komen de gemeenteraad, de polderbesturen en de brandmeesters bijeen om
vertegenwoordigers aan te wijzen, die aanwezig moeten zijn bij het ontzegden en inventariseren
van 'de secretarie der gemeente van Bodegraven ten huyze van wijlen den heere Dirk Stoop'.Uit
dit stuk blijkt dus, dat de gemeentelijke administratie gewoon bij Stoop, die ook secretaris was,
thuis lag. Met andere woorden: hij hield secretarie aan huis. Opmerkelijk is ook, dat hier voor het
eerst letterlijk blijkt, dat de polderbesturen hun bescheiden eveneens in de gemeentesecretarie
bewaarden: dat moet de reden zijn dat ook de polders een vertegenwoordiger aanwijzen. Ook
lagen er een aanslagenlijst van de 'oorlogsbelasting' en een geldbedrag van bijna 140 gulden in
huize Stoop, die, tegen kwitantie, door het gemeentebestuur netjes aan de Rijksontvanger werden
overgedragen.
Ook over het rechthuis, waar de raadsvergaderingen plaatsvonden, is met betrekking tot het
eerste kwart van de vorige eeuw nog iets te vertellen. Het verpachten van het recht om 'raadhuis
te houden', zoals dat in het genoemde regeringsreglement van 1795 vermeld werd, heeft ook na
de Franse tijd nog minstens één keer plaatsgevonden. Op 18 september 1817 werd aan Pieter
Koperdraat, kastelein te Bodegraven, voor zes jaar het recht tot het houden van het rechthuis
gegund. Het werd een verpachting, waarbij de gemeente en de polderbesturen ongeveer dezelfde
eisen stelden, die in het regeringsreglement van 1795 genoemd werden. Voor de vergaderingen
van de raad en de polderbesturen moest permanent een kamer vrijgehouden worden en er moest
kosteloos door de kastelein voor vuur en verlichting gezorgd worden. Voor de koffie, thee en
wijn, die de vroede vaderen genoten, mocht de pachter maar weinig geld rekenen en bij klachten
over de faciliteiten liep hij het risico, dat de besturen zonder vergoeding naar een andere herberg
liepen.
Het gemeentebestuur dacht kennelijk, dat talloze tappers en herbergiers maar wat graag een
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flinke pacht wilden betalen om het raadhuisrecht te verwerven. In de praktijk waren dat er maar
twee, Pieter Koperdraat en Willem Bos, en de pacht die zij bereid waren te betalen bedroeg....
nul gulden. Voor die som wilden ze dan wel kosteloos voor een kamer met vuur en licht zorgen,
maar daar bleef het bij. En omdat beide gegadigden geen pacht wilden betalen en er verder geen
belangstelling was werd er geloot: zo kwam het rechthuis bij Pieter Koperdraat terecht. Uit de
voorwaarden van de verpachting blijkt dat er in het rechthuis ook een plaats moest zijn voor de
beide kassen (de dorpskas en de kas van de Bodegraafse polders) en voor kisten (ongetwijfeld
voor het 'oude archief') en 'verdere benodigheden'.
Pieter Koperdraat was, zoals al eerder vermeld, de herbergier van 'Het Postpaard' op de 'Tocht'.
Hij was echter sinds 1812 geen eigenaar meer; de herberg was in dat jaar in handen gekomen van
de weduwe Stratenus uit Alphen.
Na het vertrek van Koperdraat, vermoedelijk in 1820, blijft 'Het Postpaard' gemeentehuis. In elk
geval betaalt het polderbestuur van Weijland, zo blijkt uit de rekeningen van die polder, tussen
1821 en 1823 verteringskosten aan J.Th. Brans, een kasteleinszoon uit Wassenaar, die de herberg
kennelijk in pacht heeft. Hij overlijdt echter in 1823.
Op 12 maart 1824 verkoopt de weduwe Stratenus ten overstaan van de Alphense notaris Ooijkaas
de herberg aan een Amsterdammer, W.F. de Vrij, die hem ruim twee jaar later weer verkoopt aan
Boudewijn Blom, op dat moment kastelein te Bodegraven. Blom betaalt 2750 gulden voor 'een
kapitale herberg, genaamd Het Postpaard met deszelfs uitspanning, bestaande in drie fraaije en
ruime stallingen, alsmede eene groote Kolfbaan, mitsgaders een woonhuis (buiten de herberg),
tusschen de stallingen gelegen, welke herberg thans is het Gemeentehuis'.
De kasteleinsfamilie Blom zal gedurende ruim 45 jaar nauw verbonden blijven aan het
Bodegraafse gemeentehuis. Vanaf 1824 vergadert in elk geval het polderbestuur van Weijland
weer in 'Het Postpaard' en hoogstwaarschijnlijk heeft de herberg tot 1870 ook als
vergaderruimte voor de gemeenteraad en de andere polderbesturen gediend. Uit de
polderrekeningen blijkt dat Blom van alle Bodegraafse polders geld krijgt voor geleverde
verteringen bij verkiezingen en vergaderingen. Ook de oudste aanwezige gemeenterekening, die
van 1869, toont aan dat de gemeente een bedrag van 52 gulden betaalde aan Alida Beijersbergen,
weduwe van Boudewijn Blom (Blom zelf was in 1866 overleden) voor het huren van de
raadkamer in de herberg.
Behalve voor raadsvergaderingen werd de ruimte in 'Het Postpaard' ook gebruikt voor
huwelijken en zittingen van verschillende ambtenaren (Burgerlijke Stand, Rijksontvanger enz.),
terwijl ook het oude archief van Bodegraven er in kasten of kisten bewaard werd. De secretarie
zelfwas echter niet in 'Het Postpaard' gevestigd. De gemeentesecretaris Leendert Goldberg, die
in de Brugstraat woonde, wilde kennelijk een duidelijke scheiding tussen werk en privé: hij wilde
de administratie in elk geval niet aan huis hebben. De gemeente huurde in 1869 en waarschijnlijk
ook al een aantal jaren daarvoor, voor 60 gulden een kamer in de woning van de schilder
Johannes Schoo, gelegen in de Noordstraat, naast het 'Zuid-Hollandsch Koffijhuis', als
gemeentesecretarie.
In 1869 besloot de Bodegraafse gemeenteraad dat de gemeente toe was aan een echt
gemeentehuis met secretarie. Wat de precieze reden voor dat besluit is geweest is niet duidelijk:
opnieuw wreekt zich het gebrek aan archiefstukken. Het is zeer waarschijnlijk, dat de mogelijke
vestiging van een post- en telegraafkantoor in de gemeente bij de beslissing een rol heeft
gespeeld. Het Rijk was bereid om gemeentes met een inwonertal als dat van Bodegraven (circa
3000) van meer uitgebreide post- en telegraaffaciliteiten te voorzien, indien de gemeente op haar
beurt bereid zou zijn daarvoor een gebouw beschikbaar te stellen, dat de posterijen op hun beurt
konden huren. De combinatie van een nieuw gemeentehuis met een postkantoor was
aantrekkelijk. Misschien heeft ook de weduwe Blom te kennen gegeven dat ze van haar herberg
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af wilde of misschien vond het gemeentebestuur, dat de status van Bodegraven, per slot van
rekening een 'deftig dorp', een fatsoenlijk raadhuis vereiste.
Hoe dan ook, op 24 december 1869 besloot de Raad om de herberg 'Het Postpaard' van de
weduwe Blom aan te kopen met de bedoeling die te slopen en te vervangen door een
gemeentehuis annex post- en telegraafkantoor. Men ging vervolgens voortvarend te werk: op 30
april 1870 werd 'Het Postpaard' door de weduwe Blom, vertegenwoordigd door haar zoon W.Th.
Blom. overgedragen aan het gemeentebestuur, vertegenwoordigd door burgemeester Van Dam
en de wethouders Kapteijn en Van der Giesen, ten overstaan van notaris Van der Lee uit
Aarl anderveen. De koopsom bedroeg 6500 gulden. De familie Blom behield zelfde stallingen en
het woonhuis, dat bij de stalhouderij behoorde, en die aan de oostkant van de herberg lagen. Daar
bouwde Theodorus Blom, een zoon van de weduwe, direct een nieuwe herberg, die de
dorpsbrand van 1870 overleefde. Op de plaats van dit nieuwe hotel, is tot op de dag van vandaag
een horeca-instelling gevestigd; in onze eeuw stond het bekend als het Hotel Van Rossum, later
Overmars en tegenwoordig als Café 'De Hoeck'.

De Noordstraat, gezien in de richting van de Noordzijde. In het vierde huis van rechts was tot
1870 de gemeentesecretarie gevestigd. Foto: collectie gemeente Bodegraven.
Een nieuw gemeentehuis
Ondertussen had de gemeente-architect Teunis Scheer een bestek gemaakt voor de bouw van een
nieuw gemeentehuis annex postkantoor met directeurswoning. De gemeenteraad paste in zijn
vergadering van 13 april 1870 dat bestek nog enigszins aan ('behangselpapier door de directie te
kiezen, niet duurder [...] dan zestig cent (f 0,60) de rol') en ging vervolgens accoord met een
openbare aanbesteding voor aannemers van binnen én buiten de gemeente Bodegraven. In
diezelfde vergadering werd bepaald dat gedurende de sloop van 'Het Postpaard' en de
nieuwbouw van het gemeentehuis de vergaderingen van de raad en de huwelijksvoltrekkingen in
het Hotel van Haatten zouden plaatsvinden; daar zou ook het archief worden ondergebracht.
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Op 31 mei vond de officiële aanbesteding en gunning plaats: drie Goudse aannemers en één
Bodegraver. Petrus Vlasman, hadden ingeschreven. Vlasman was met f 14.847,- de laagste
inschrijver, maar deze som lag kennelijk ver boven de begroting; staande de vergadering werd
Vlasman medegedeeld dat de aanbesteders besloten het werk niet te gunnen. Misschien wel op
hetzelfde moment dat dit gebeurde vertrok bakker Moll vanaf zijn bakkerij op de Overtocht, op
loopafstand van 'Het Postpaard', om zijn ventronde te lopen; hij vergat daarbij zijn oven te
doven. Binnen korte tijd brak er een brand uit, die in één nacht een groot gedeelte van het dorp in
de as legde: de beruchte dorpsbrand van 1870.
Vele gebouwen in de Kerkstraat, de Brugstraat en de Noordstraat vielen aan de vlammen ten
prooi. Eén van die gebouwen was het Hotel van Haaften, waar kort daarvoor de gemeente haar
archief had geplaatst: de stukken verbrandden volledig, tezamen met het gemeentelijk
armenbusje voor huwelijksvoltrekkingen. Ook de secretarie aan de Noordstraat brandde geheel
af.
Als door een wonder bleef 'Het Postpaard' gespaard. Op 1 juni werd de herberg tijdelijk in zijn
oude functie van raadzaal hersteld. Tevens diende ze als gemeentesecretarie en belastingkantoor
en daarnaast ook nog als woning voor drie door de brand dakloos geworden gezinnen.
Het liefst had het gemeentebestuur nu 'Het Postpaard' verbouwd, maar dit was tegen de zin van
de postdirectie: zonder nieuw postkantoor geen telegraaf in Bodegraven ! Kennelijk heeft de raad
er toen voor gekozen het bestek wat aan te passen, want toen op 28 oktober 1870 een nieuwe
openbare aanbesteding plaatsvond bleek de Goudse timmerman W.C. Reuhl het werk te willen
aannemen binnen de opgemaakte begroting. Het werk werd hem voor f 13.460,- gegund.
Ondertussen was er met de Leidsche Spaarbank een geldleningsovereenkomst afgesloten, die
gedurende de bouw verschillende keren verhoogd werd tot f 20.000,-; de bouwkosten stegen
door meerwerk en door extra voorzieningen zoals gasverlichting.
De bouw kon beginnen: 'Het Postpaard' werd eind 1870 definitief gesloopt en na enkele
maanden van stug doorwerken was het nieuwe gemeentehuis begin mei 1871 onder de kap. In
oktober 1871 was het klaar: aan de linkerzijde van het pand was het postkantoor met daarboven
een directeurswoning gevestigd, terwijl de rechterzijde het domein van de gemeentesecretarie
werd. In het midden verleende een fraai balkon het pand extra cachet; op de eerste etage was de
raadzaal annex trouwzaal gevestigd.
Het nieuwe gemeentehuis was ruim opgezet en omdat het ook vrij diep was leek het mogelijk om
een groot stuk van het secretariegedeelte van het pand voor andere doelen te benutten. In
september had de gemeenteraad al besloten om in Bodegraven een school voor Uitgebreid Lager
Onderwijs te stichten. De daarvoor aan te stellen hoofdonderwijzer zou in een gedeelte van het
raadhuis kunnen wonen, terwijl er ook een leslokaal kon worden ingericht (aan de achterkant van
het gebouw). Desondanks was het gebouw nog lang niet vol, want ook de gemeenteveldwachter
werd met zijn gezin in het gebouw ondergebracht. In ruil voor vrije woning en een extra toelage
moest hij het raadhuis, de gang, het bordes en de straat voor het pand schoonhouden en de
'bureaulisten van thee en koffij voorzien'. De 'bureaulisten' waren de secretaris en een klerk, die
kort daarop eveneens hun werk in het raadhuis gingen verrichten.
De eerste vergadering in het nieuwe gemeentehuis was op 5 december 1871. Een vergadering
waarin behalve de nieuwe huisvesting ook een nieuwe burgemeester werd ingewijd: jonkheer
Frederick van Citters, opvolger van de kort daarvoor overleden burgemeester Van Dam.
De andere kant van het gebouw, het post- en telegraafkantoor, was al sinds 1 september
functioneel. Met ingang van die datum was er een overeenkomst gesloten met de Haagse
Inspectie der Posterijen, waarbij het Rijk voorlopig voor tien jaar het postkantoor met
dienstwoning van de gemeente huurde tegen een bedrag van 300 gulden per jaar; de plaatselijke
postdirecteur C. Saton nam gelijktijdig zijn intrek in de directiewoning boven het kantoor.

Het gemeentehuis aan de Van Tolstraat, circa 1950.
Foto: collectie gemeente Bodegraven.
In de eerste jaren van het gebruik blijken er toch een aantal veranderingen noodzakelijk aan het
raadhuis. Al vrij snel functioneren de schoorstenen niet goed. Om dit te verbeteren moeten de
schoorstenen verhoogd worden, hetgeen eind 1872 gebeurt. In 1880 blijkt er water in de kelder te
staan en moet er twintig gulden geïnvesteerd worden om dat euvel te verhelpen. De ULOhoofdonderwijzer Zonnevylle heeft problemen met zijn zonwering en wil 'binnenjalousiën' in
het door hem bewoonde deel van het gebouw; ook dit wordt toegestaan. Weer een jaar later, in
1881, moeten de kachels in de secretarie en raadzaal vervangen worden.
Niet alleen het materiaal, maar ook de bewoners van het gemeentehuis zorgen voor problemen.
Het hoofd van de ULO, op dat moment meester Bos, en de gemeenteveldwachter/conciërge
Pardoen leven als kat en hond. Burgemeester Van de Velde heeft geprobeerd vrede te stichten,
maar zonder succes. De gemeenteraad praat over dit probleem in een besloten vergadering, waar
de voor- en nadelen van het verhuizen van of de ene of de andere kemphaan overwogen worden.
Tenslotte wordt besloten veldwachter Pardoen naar een andere woning te verplaatsen en diens
woning in het gemeentehuis te verhuren aan de wat meer vreedzame Jacobus Oosterkerk, bode
en klerk ter secretarie, en hem tevens met de conciërgewerkzaamheden te belasten.
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Sinds de nieuwbouw van het gemeentehuis maakten de polderbesturen geen gebruik meer van
het gebouw voor hun vergaderingen. Burgemeester Van de Velde stelt in de raadsvergadering
van 25 mei voor de raadzaal voor vergaderingen van de polders beschikbaar te stellen en omdat er
bij die vergaderingen altijd erg veel ingelanden over de vloer komen vond het raadslid Rollman
het wenselijk om een linnen vloerkleed voor de raadzaal aan te kopen; beide voorstellen worden
aangenomen. Het zou echter heel lang duren voordat het vloerkleed door de ingelanden versleten
zou worden: geen der Bodegraafse polders kwam naar het gemeentehuis voor zijn
vergaderingen. Men bleef bijeenkomen in Hotel van Haaften (Noordzijderpolder), 'De Halve
Maan' in De Meije (Meijepolder) of 'Het Grauwe Paard' in Nieuwerbrug (polders Weijland en
Weijpoort). Wel namen de gemeente-ontvanger en de rentmeester van Rijnland hun intrek in de
raadzaal.
In 1885 vindt er een herinrichting van het secretariegedeelte van het gemeentehuis plaats. Er
wordt een nieuwe hoofdonderwijzer benoemd, die er de voorkeur aan geeft buiten het
gemeentehuis te gaan wonen. Zijn woning wordt vervolgens ingericht als leslokaal voor de
plaatselijke Ambachtstekenschool. Drie jaar later, in 1888, wordt een nieuwe ULO-school,
achter het raadhuis (in de volksmond de 'Franse school', omdat er onder andere les werd gegeven
in de Franse taal) in gebruik genomen en blijft alleen de tekenschool in het eigenlijke
gemeentehuis bestaan.
De aldus ontstane ruimte is hard nodig, want waar de gemeente Bodegraven groeit naar 4000
inwoners, groeit ook de gemeentelijke administratie. In 1895 verschijnt burgemeester Hendrik
Ie Coultre ten tonele, die dertig jaar in het raadhuis aan de Van Tolstraat (die naam had de 'Tocht'
in 1893 officieel gekregen) zou resideren. Het eerste wat Le Coultre regelde was een eigen
burgemeesterskamer voor 135 gulden; vermoedelijk is er een stukje van het schoollokaal ten
behoeve van de burgervader in gebruik genomen.
In 1903 ontstaat er een unieke mogelijkheid om iets aan het groeiend ruimtegebrek te doen. Rond
1900 hadden de Posterijen het gemeentehuis als postkantoor volledig afgekeurd. Men had een
nieuw postkantoor met woning gebouwd en in gebruik genomen op de hoek van de Prins
Hendrikstraat en de Willemstraat. Het postkantoor en de directeur vertrokken als gevolg daarvan
per 1 juli uit het gemeentehuis. Kennelijk was de ruimtenood nog niet hoog genoeg, want in
plaats van het voormalig postkantoorgedeelte bij het gemeentehuis te voegen besluit de
gemeenteraad op 8 augustus 1903 om het rechtergedeelte (het gemeentehuis) van het gebouw
inwendig ingrijpend te verbouwen en het voormalig postkantoor met bovenwoning te verhuren.
Gelukkig was kort tevoren de tekenschool ook uit het gemeentehuis vertrokken, zodat die
vrijkomende ruimte in elk geval gebruikt kon worden. Na de verbouwing zou de secretarieruimte
vergroot worden, er zou een wachtkamer voor het publiek geschapen worden, de
burgemeesterskamer zou vernieuwd worden en er zouden nog twee vergaderkamers worden
gemaakt. Op 23 augustus wordt het werk openbaar aanbesteed en gegund aan de plaatselijke
aannemer Cornelis Bierhorst, die de klus voor 1181 gulden denkt te kunnen klaren. Bierhorst en
zijn collega A. Hoogendoorn gaan direct aan de slag om de verbouwing binnen de
voorgeschreven twee maanden in orde te krijgen. Dit lukt echter niet en daarom legt het
gemeentebestuur als opdrachtgever van de bouw het tweetal een boete van 75 gulden op;
Bierhorst slaagt er echter in het college ervan te overtuigen, dat dit grotendeels aan overmacht te
wijten is en ziet de boete verlaagd tot een tientje.
Begin 1904 is het werk klaar en weldra blijken de nieuwe kamers een aanwinst. De pas
opgerichte regionale Gezondheidscommissie huurt er één voor het houden van haar
vergaderingen (100 gulden per jaar), de Nutsspaarbank betaalt 25 gulden per jaar voor het
houden van zijn zittingen in het raadhuis en de voormalige woning van de postdirecteur wordt
verhuurd aan de Rijksontvanger, die ook ambtelijk zitting houdt in een kamertje in het pand. De
andere bovenwoning wordt nog altijd bewoond door ambtenaar Oosterkerk; de andere woning
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wordt vanaf 1907 voor 240 gulden per jaar aan verschillende particulieren verhuurd.
Het is nauwelijks te geloven, dat al die personen en instanties in het gemeentehuis ondergebracht
kunnen worden. Ook de gemeente-ontvanger, de Middenstandskredietbank en de Boerenleenbank vinden er een plaatsje. Waarschijnlijk waren ze niet allemaal tegelijk aanwezig, want dan
zou het pand vermoedelijk veel te klein zijn.
De eerste wereldoorlog breekt uit en dat gaat ook aan Bodegraven niet voorbij. Behalve aan de
talloze geïnterneerde buitenlanders op de Wierickerschans is het te merken aan de instelling van
een plaatselijk distributiekantoor, dat uiteraard ook gehuisvest moet worden. Wat het zwaarst is,
moet het zwaarst wegen: de komst van het 'Levensmiddelenbedrijf leidt tot het opzeggen van de
huur van een kamer in het gemeentehuis aan de Boerenleenbank, de enige organisatie die geen
officieel huurcontract had. Onder hevig protest verlaat de bank eind 1917 zijn ruimte.
Vanaf de jaren '20 begint er zowel onder de raadsleden als onder het personeel de behoefte te
bestaan aan niet alleen meer ruimte, maar ook aan meer praktische arbeidsomstandigheden. Een
belangrijke stap voorwaarts is in 1922 de aansluiting van het raadhuis op het electriciteitsnet. Tot
ver in de jaren '20 zit de volledige secretarie (gemeentesecretaris, ontvanger en twee
ambtenaren) nog in een kamer, op eikaars lippen aan een zeer oud bureau.

Het secretariepersoneel aan één bureau in het gemeentehuis aan de Van Tolstraat, 1929.
Van links naar rechts juffrouw J.M. van Bentem, F.J. Baarslag, gemeente-ontvanger C.
van Rijn en gemeentesecretaris R.M. Loman. Foto: collectie gemeente Bodegraven.
Een lange weg naar weer een nieuw gemeentehuis
Sinds 1924 is mr. CS. van Dobben de Bruyn burgemeester, een pleitbezorger voor een nieuw
gemeentehuis dat past bij een gemeente met het bevolkingsaantal (circa 6300 inwoners) en het
economisch belang (de kaashandel) van Bodegraven. Toch duurt het nog tot 1930, voordat het
gemeentebestuur de eerste stap zet op de lange weg naar een nieuw gemeentehuis, weliswaar in
de verkeerde richting, maar daarom niet minder serieus. Op 10 december 1930 wordt er een
'Raadhuiscommissie' samengesteld, bestaande uit de raadsleden Beijen, Oldemans en
Jongeneel, aangevuld met de ambtenaar M. Vervoom en de gemeente-architect D. Scheer. De
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commissie rapporteert een halfjaar later en biedt drie alternatieven: 1. volledige nieuwbouw; 2.
volledige interne verbouw en herindeling van het bestaande raadhuis of 3. reparatie en kleine
wijzigingen aan het bestaande raadhuis. De commissie spreekt geen voorkeur uit, alleen
voorzitter Beijen pleit in oktober 1931 voor variant 3 (de goedkoopste). Binnen de raad ontstaat
verschil van mening over de kosten en vooral over de plaats van een eventueel nieuw
gemeentehuis. Talloze mogelijkheden worden voor dat laatste opgeworpen: de Nieuwe Markt,
de Wilhelminastraat, terrein naast het bestaande gemeentehuis...men wordt het niet eens.
Eigenlijk is men het over het algemeen slechts over één ding eens: het bestaande gemeentehuis
voldoet niet en wordt alleen maar duurder in het onderhoud. Ook bestaat er de behoefte om de
verschillende diensten (secretarie, ontvanger, administratie gemeentebedrijven) beter bij elkaar
te brengen. Acht jaar lang slaagt het gemeentebestuur er niet in om tot enig gericht initiatief te
komen.
Burgemeester G.R. Vonk, die in januari 1939 Van Dobben de Bruyn is opgevolgd, laat zich
echter niet met die erfenis uit het verleden opzadelen. Hij drukt in de vergadering van 22 februari
1939 een raadsbesluit door, waarin in principe besloten wordt tot de bouw van een nieuw
gemeentehuis en waarbij Burgemeester en Wethouders gemachtigd worden daartoe
voorbereidingen te treffen. Voor advies schakelen ze het 'Instituut Stad en Landschap ZuidHolland' in en het lijkt zowaar de goede kant op te gaan. Als echter in september 1939 de eerste
vijandelijkheden plaatsvinden, die leiden tot de Tweede Wereldoorlog, heeft dit onmiddellijk
effect op de Bodegraafse raadhuisplannen. Burgemeester Vonk en zijn wethouders vinden het
risico van nieuwbouw 'onder de huidige tijdsomstandigheeden' te groot. Enkele raadsleden
vermoeden daarentegen dat nieuwe onenigheid over de plaats van het nieuwe raadhuis bij de
ommezwaai van het College een rol heeft gespeeld. Toch besluit men om voorlopig enige
aanpassingen aan het bestaande pand te verrichten en voorzichtig door te blijven gaan met het
zoeken naar een geschikte lokatie voor nieuwbouw in de nabije toekomst. Wel komt er een
nieuwe brandvrije kluis en wordt het meubilair ter secretarie vervangen door goede bureaus en
'bureaufauteuils'.
De Duitse bezetting in 1940 en de opheffing van de gemeenteraad in 1941 maken de
democratische besluitvorming over een nieuw gemeentehuis onmogelijk. Burgemeester Vonk
gaat echter gestaag door met de voorbereiding van de nieuwbouw. Hij laat de architect A. van
Essen een plannetje tekenen, maar onder de oorlogsomstandigheden komt hiervan niets terecht.
Pas na de bezetting wordt er opnieuw gewerkt aan plannen voor een nieuw raadhuis. De in 1946
aangetreden nieuwe burgemeester, mr. J.J. Croies (zijn voorganger Vonk is in 1944 wegens
verzetsactiviteiten door de Duitsers geëxecuteerd) en de nieuwe gemeenteraad hebben het in de
eerste na-oorlogse jaren te druk met de wederopbouw van de gemeente om actief aan de
raadhuiskwestie te werken.
In 1950 werd het probleem weer actueel. Opnieuw was er geld nodig voor het oplappen van het
raadhuis (op 2 juni werd er door de raad 125.000 gulden beschikbaar gesteld) en opnieuw bleken
de meeste raadsleden eigenlijk voorstander van nieuwbouw. Kort daarna kwam de raad
informeel bijeen om daar over te praten; via het raadslid Vreeken werd er contact opgenomen met
de architect F. Kropholler. Op 4 oktober presenteerde Kropholler een plan voor een nieuw
raadhuis, gelijkend op dat van Leidschendam, waarbij verschillende varianten voor de plaats van
het nieuwe gebouw aan de orde kwamen.
Op 23 februari 1951 maakte de Gemeenteraad met het besluit om te beginnen met de
zogenaamde 'doorbraak' (het uitbreiden van de gemeente naar het noorden en het ontsluiten van
dat gebied door het slopen van een aantal huizen in de Noordstraat en Kerkstraat) de weg vrij
voor een voor vrijwel iedereen aanvaardbare lokatie, namelijk ten noorden van het oude dorp. Zo
dicht bij een nieuw gemeentehuis was Bodegraven sinds 1870 niet meer geweest. Maar de
Rijksoverheid stak een spaak in het wiel: landelijke richtlijnen over de financiering van
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nieuwbouwplannen bleken het plan onmogelijk te maken. De gemeente moest zich neerleggen
bij voorlopige opschorting van de bouw.
In het oude gemeentehuis werd ondertussen doorgeploeterd. Weliswaar was, na het vertrek van
de weduwe Oosterkerk, woonruimte vrijgekomen, die door de concierge/bode L. van den Bos,
die sinds 1928 in het voormalig postkantoor woonde, werd ingenomen. De vrijkomende ruimte
in het gemeentehuis werd onmiddellijk geannexeerd ten behoeve van de dienst. Na de
teleurstellende gebeurtenissen met betrekking tot de nieuwbouw in 1951 werd gekozen om het
oude raadhuis maar te 'restaureren' volgens plan van de gemeente-architect A. van de Poll en
voor een bedrag van circa 17.000 gulden. Deze restauratie, voltooid aan het eind van het jaar, gaf
voor een aantal jaren een oplossing voor de problemen.
Hoewel de nieuwbouw moest worden uitgesteld, was er geen sprake van afstel. Bij de
vaststelling van het uitbreidingsplan Bodegraven-I op 7 mei 1956 projecteerde de raad definitief
de lokatie voor het nieuwe gemeentehuis op een nog aan te leggen raadhuisplein ten oosten van
de Nieuwe Markt. Een belangrijk strijdpunt, de plaats van het nieuwe gebouw, was nu
verdwenen.

S

Interieurfoto van de raadzaal in het
gemeentehuis aan de Van Tolstraat,
circa 1950. Foto: collectie gemeente
Bodegraven.

De ontwikkeling van Bodegraven (de gemeente was in 1960 gegroeid tot ruim 8300 inwoners)
leidde ertoe dat andere zaken als infrastructuur, volkshuisvesting en grenswijzigingsplannen de
aandacht van het gemeentebestuur ten volle opeisten. Het raadhuis raakte hierdoor enigszins op
de achtergrond. Maar op 15 december 1960 besluit de raad het college van Burgemeester en
Wethouders te machtigen tot de voorbereiding voor de bouw. Ruim een halfjaar later, op 6 juli
1961, gaat de raad accoord met het uitnodigen van drie architecten om, volgens een door de
gemeentelijke stedenbouwkundige Wissing en gemeente-architect Van de Poll gemaakt
programma van eisen, een schetsontwerp te maken voor een nieuw raadhuis. In november 1962
vindt die uitnodiging daadwerkelijk plaats; de drie uitgenodigde architecten zijn P. de Graaf uit
Amstelveen, irs. Hoornstra en Boudewijns uit Den Haag en ir. K.F.G. Spruit uit Overveen. Een
jury, bestaande uit burgemeester Croies, de stedenbouwkundige en de gemeente-architect kozen
voor het plan van laatstgenoemde, een keuze die de gemeenteraad in zijn vergadering van 28
augustus 1963 unaniem bekrachtigde.
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Op 19 december 1963 kreeg ir. Spruit officieel de opdracht zijn schetsplan uit te werken en werd
er twee en een half miljoen beschikbaar gesteld voor de verdere voorbereiding en uitvoering van
het project. Nu moest nog rijksgoedkeuring verkregen worden: in die jaren keek het Ministerie
van Volkhuisvesting namelijk streng naar de bouwwensen en -mogelijkheden van gemeenten,
waarbij de bouw van woningen meestal de voorkeur kreeg boven overheidsgebouwen. Gelukkig
had de gemeente voldoende argumenten om het verzoek te onderbouwen (ruimtegebrek, slechte
staat van het oude raadhuis, de sterke groei van de gemeente), waardoor de vereiste goedkeuring
per 1 november 1965 verleend werd.
In mei 1965 was het bestek gereed. De raad had besloten geen openbare aanbesteding te doen
houden, maar het werk aan één of meer aannemers te gunnen voor een vastgesteld bedrag. Op 21
september werd het bouwkundig werk gegund aan de firma Gesman & Zoetemeijer in Alphen a/d
Rijn, terwijl specialistische werkzaamheden aan verschillende andere bouwvakbedrij ven werden
opgedragen.
De gemeente had intussen de boerderij van de familie Veelenturf, die op de plaats van het nieuw
te bouwen raadhuis stond, opgekocht en liet die slopen. Daarna kon eindelijk de nieuwbouw
beginnen: op 22 december 1965 legde burgemeester Croies de eerste steen. Op 28 september van
het daaropvolgende jaar werd het hoogste punt bereikt en bijna een jaar later, op 28 augustus
1967 werd het gebouw opgeleverd. In die twee jaar was ook de omgeving van het raadhuis
aanzienlijk veranderd. Er was een nieuw plein aangelegd (het Raadhuisplein) met sierbestrating
en ook verschillende winkels en woningen omringden het nieuwe raadhuis.
In een toelichting op het gebouw uit september 1967 spreekt het gemeentebestuur over 'een
levend en open gebouw ten dienste van de burger', waarbij gezocht is naar een meer continue
mimtevorming, vooral daar, waar het gebouw zijn sociale funktie zal moeten vervullen, waar de
inwoner in kontakt zal komen met de dienstverlenende afdelingen.' Dit uitte zich in een grote hal
op de begane grond, waar alle publieksdiensten en de trouwzaal gegroepeerd waren; aan de wand
bevond zich een plastiek van de Bodegraafse kunstenaar A. van Leeuwen. In het souterrain
waren onder andere de 'Burgerzaal', ter bevordering van de communicatie tussen gemeente en
burgerij, en de archiefbewaarplaats. Op de eerste etage bevonden zich de raadzaal, de
werkkamers van het college van Burgemeester en Wethouders en vergaderkamers. De tweede en
derde etage waren bestemd voor het ambtenarenkorps. Omdat kort daarvoor de gemeentelijke
nutsbedrijven waren opgeheven bleek de tweede etage in eerste instantie vrijwel leeg te staan.
Het gebouw was geconstrueerd als skelet van gewapend beton en staal. De gevels waren met
sierbeton bekleed.
De totale bouw en inrichting had bijna drie en een half miljoen gulden gekost.
Het gemeentehuis werd op 6 oktober 1967 officieel geopend door mr. J. Klaasesz, de
Commissaris der Koningin. Tot de openingsactiviteiten behoorde een succesvolle historische
tentoonstelling in de Burgerzaal onder de titel 'Van oud huisraad tot het nieuwe raadhuis'.
Eindelijk had de gemeente een raadhuis, dat voldeed aan de eisen en wensen van ambtenaar en
bestuur. Met dit nieuwe raadhuis kwam er een einde aan het oude raadhuis aan de Van Tolstraat.
Voor bode Schrijvershof, was er aan het nieuwe raadhuis ook een dienstwoning gebouwd, zodat
het oude pand ook zijn woonfunctie verloor. De slechte materiële staat van het oude pand
bezegelde het besluit tot afbraak: in augustus 1968 viel het, 97 jaar oud, onder de slopershamer.
Het huidige gemeentehuis
Zijn opvolger aan het Raadhuisplein werd niet zo oud. Aanvankelijk was het gebouw ruim
bemeten (in de eerste jaren had de archivaris de gehele tweede etage ter beschikking), maar met
de toename van de gemeentelijke taken en de daarmee gepaard gaande groei van het ambtelijk
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Het 'oude' gemeentehuis aan het Raadhuisplein, circa 1983. Foto: collectie gemeente
Bodegraven.
apparaat bleek het gemeentehuis beginjaren '80 niet efficiënt genoeg. Door de bodewoning bij
het gemeentehuis te betrekken (bode Schrijvershof had die in 1984 verlaten) en door een
herindeling werd de eerste nood wat opgevangen, maar het bleven noodmaatregelen. Het
gemeentebestuur vond dat er een grote renovatie en eventueel uitbreiding van het raadhuis nodig
was. In 1988 gaf het college van Burgemeester en Wethouders opdracht aan een gespecialiseerd
bureau tot het maken van een rapport over de bouwkundige staat van het gebouw. Het rapport, dat
begin 1989 werd voltooid, gaf een weinig rooskleurig beeld: er was veel achterstallig onderhoud,
de gevels, de helft van het dak, veel binnenwanden en de vloeren moesten vernieuwd worden.
Eigenlijk, zo concludeerde het bureau, was er bij de bouw van het gemeentehuis in 1967 te
weinig aandacht besteed aan de kwaliteit.
Dit rapport zette een ontwikkeling op gang, die in 1991 leidde tot de vorming van enige
werkgroepen en commissies, die zich zouden gaan beraden op wat er met het raadhuis moest
gebeuren: renoveren of nieuw bouwen? De besluitvorming hierover verliep, in vergelijking met
die over het bestaande gemeentehuis, relatief vlot. Aanvankelijk bestond er een voorkeur voor
een renovatie met gedeeltelijke nieuwbouw, maar na enige tijd bleek het financieel gunstiger om
nieuw te bouwen. Een drietal architecten werd uitgenodigd een ontwerp te maken voor de
nieuwbouw (aanvankelijk was er nog enige tijd sprake van een combinatie gemeentehuis/
politiebureau): het Bredase architectenbureau Oomen, Kohlman & Waltjen, Architectenbureau
INBO te Woudenberg en de Rotterdamse architect prof.ir. W.G. Quist. Het ontwerp van de hand
van laatstgenoemde werd door de jury onder voorzitterschap van wethouder J.P.C. Meijers,
bestuurlijk belast met het nieuwbouwproject, unaniem als meest geslaagde gekozen. Nadat ook
het ambtenarenkorps en de Bodegraafse burgerij zich nog een oordeel hadden kunnen vormen
over de drie ontwerpen besloot de gemeenteraad op 23 maart 1995 definitief voor nieuwbouw te
kiezen volgens het ontwerp van prof.ir. Quist.
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De daadwerkelijke uitvoering van de nieuwbouw kon nu beginnen. Voordat het oude raadhuis
kon worden gesloopt moest er eerst een tijdelijke werkplek voor bestuur en ambtenaren worden
gemaakt. Die werd gevonden in de voormalige Christelijke Huishoudschool aan de overkant van
het raadhuis. Dit uit 1929 stammende pand werd inwendig verbouwd om de circa 80 Bodegraafse
ambtenaren en bestuurders voorde periode van de sloop en bouw van het nieuwe gemeentehuis
onder te brengen. De raadsvergaderingen werden voor die tijd meestal verplaatst naar het
Evertshuis, terwijl de Bodegraafse huwelijken tijdens de nieuwbouw gesloten werden in de
Evangelisch-Lutherse kerk aan de Noordstraat. In oktober 1995 werd het oude raadhuis ontruimd
en kon de sloop beginnen.
Die was in februari 1996 voltooid. Inmiddels was de bouw van het nieuwe gemeentehuis op 4
januari door de gemeente Bodegraven (die zich liet adviseren door het bouwmanagementsbureau
PRC Bouwcentrum te Bodegraven) aanbesteed aan de te Stolwijk gevestigde aannemingsmaatschappij Bogaerdt & Schmidt. Op 1 maart 1996 sloeg wethouder Meijers de eerste paal; op 25
oktober van dat jaar werd het hoogste punt van het gebouw bereikt. Onder directie van de
architect voltooiden de aannemer en onderaannemers in mei 1997, door verschillende oorzaken
enkele maanden later dan gepland, de bouw. De totale kosten van bouw en inrichting lagen rond
de twaalf miljoen gulden. Half mei 1997 verhuisden bestuuren ambtelijk apparaat naar het fraaie
nieuwe gebouw. Op 30 mei werd het gemeentehuis in gebruik genomen en sprak de architect
prof.ir. W.G. Quist enkele woorden over 'zijn' creatie op het Raadhuisplein. Hij zei onder meer:
'Wat betekent het woord 'raadhuis' of "gemeentehuis'? In ieder geval het huis van de gemeente,
op deze plek in Bodegraven. Ik vatte dat toen samen met de woorden: ontmoeten, besturen,
inspireren en controleren. Het huis van de gemeente zou een open huis moeten zijn. Je zou het
moeten kunnen begrijpen en in zekere zin moet het zichzelf kunnen duidelijk maken, waarom het
is, zoals het is. En hier op deze plek in Bodegraven, een groot hellend dak, waaronder men

Het nieuwe gemeentehuis aan het Raadhuisplein, augustus 1997. Foto: W.R.C. Alkemade,
Woerden.
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binnenkomt, zijn verhaal kwijt kan; een dak waaronder de raad bijeen komt en mensen in de echt
worden verbonden. Met in het centrum rondom de entreehal, de fractiekamers en de werkruimte
van het college en de ambtenaren. En langzamerhand kreeg dit idee een vorm en werd de vorm
werkelijkheid door de plek een maat te geven en in materiaal vast te leggen: beton, baksteen,
metaal en hout. En langzamerhand wisten wij welk materiaal behoorde bij welk onderdeel en
groeide het denken over verhoudingen, over zichtlijnen en de betekenis van het daglicht voor het
leven in dit gebouw. Een gebouw waarvan je droomt, dat het architectuur wordt, waarin elk
onderdeel met zorg zijn eigen plaats en betekenis heeft gekregen. Maar de dingen gaan nooit
vanzelf, ook niet bij het meest ideale ontwerpproces. En wat bij elk ontwerpproces altijd nodig is
kun je met één woord aangeven. Het is zo'n gewoon woord dat het haasteen open deur lijkt, maar
het is wel een voorwaarde, zowel voor opdrachtgevers als ontwerpers. Dat woord is willen. Je
moet het willen en je moet het kunnen willen: [...] risico's durven nemen en inzet, en afzien, en
prioriteiten stellen en kunnen afwegen wat kan en wat moet, woekeren met de middelen en
woekeren met watje kunt.' Quist besloot met de constatering dat de gemeente Bodegraven het
nieuwe gemeentehuis inderdaad echt wildeen ook kon willen.
Het nieuwe gemeentehuis werd op 10 september 1997 door de Commissaris der Koningin,
mw.ir. J.M. Leemhuis-Stout, officieel geopend. Op 13 september werd de Bodegraafse burgerij
verwelkomd, die in grote getale opkwam om haar nieuwe raadhuis in ogenschouw te nemen. Een
nieuw raadhuis, passend bij de moderne gemeente Bodegraven, zoals de 17e-eeuwse
dorpsherberg, het 19e-eeuwse statige pand en het 'jaren '60-gebouw' aan het Raadhuisplein
pasten bij het Bodegraven van die jaren...
De auteurs danken mevrouw C.M. Karssen en de heren J.A.H. Labordus, C.F. de Meijere en F.
Vreeken te Bodegraven en de heer L.Cl.M. Peters te Woerden voor hun medewerking aan de
totstandkoming van dit artikel.
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