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De voormalige Gemeente Kockengen (2) 
B. Barelds 

Vrijheidslaan 126, 3621 HK Breukelen 

Het eerste artikel onder deze titel1 eindigde met het 
inrichten, in 1877, van een nieuw gemeentehuis 
voor de Gemeenten Kockengen en Laag-Nieuwkoop 
in een voormalige pastorie.2 Ingevolge een raadsbe
sluit van 4 mei 1877 werden burgemeester en wet
houders van de Gemeente Kockengen gemachtigd 
dit pand te huren van de Hervormde Gemeente van 
Kockengen met ingang van 1 juni 1877 voor de tijd 
van 50 jaar. De huur zou dus eindigen op 31 mei 
1927. 

Verlenging huur van de oude pastorie 
Omdat het er naar uitzag, dat de gemeente voor 

die tijd niet over een ander onderkomen zou kunnen 
beschikken, zat er niets anders op dan met de ei
genaren overleg te voeren over verlenging van de 
huur. B&W verzochten dan ook aan de kerkvoog
den van de Hervormde Gemeente uiterlijk 15 maart 
1926 te laten weten of het betreffende perceel door 
de gemeente opnieuw zou kunnen worden inge
huurd en zo ja, tegen welke voorwaarden.3 

De kerkvoogden antwoordden, dat ze bereid wa
ren de huur met ingang van 1 juni 1927 met 10 jaar 
te verlengen tegen een jaarlijkse huurprijs van 
ƒ 450,-, tegen de bekende voorwaarden.4 Aldus 
werd besloten in de gemeenteraadsvergadering van 
26 augustus 1926. De kerkvoogdij werd hierover 
echter pas op 6 november officieel geïnformeerd.5 

Raadhuis van 1877 ondoelmatig in 1927 
De ruimte in dit oude gebouw was eigenlijk to

taal onvoldoende voor de eisen die in die tijd aan 
een gemeentehuis gesteld werden. Er kon slechts 
worden beschikt over twee kleine ondoelmatige 
kamers. Een daarvan was beschikbaar voor de se
cretarie en een voor raad-/trouwkamer. 

De archieven van de gemeenten Kockengen en 
Laag-Nieuwkoop werden bewaard op een daarvoor 
ingericht vertrek op de zolder. Gedeputeerde Staten 
van Utrecht informeerden bij de gemeenten in de 
provincie naar de brandvrije berging van de archie
ven.6 B&W van Kockengen antwoordden, dat de ar
chiefbewaarplaats op de zolder uiteraard niet brand
vrij was.7 Omdat op de zolder nooit werd gestookt, 
werd het brandgevaar niet zo groot geacht, maar het 

was niet ondenkbeeldig. De bouw van een brand
vrije kluis, als archiefbewaarplaats, in een gehuurd 
pand vond men niet gerechtvaardigd (te duur). 

B&W spraken in 1929 de hoop uit over te kun
nen gaan tot de bouw van een nieuw gemeentehuis 
na verbetering van de financiële toestand van de ge
meente. De verre van ideale huisvesting zou dan 
eindelijk zijn opgeheven. De wens tot verbetering 
van de huisvesting kwam op dat moment voor het 
eerst ter sprake. Daar kwam nog bij dat naast de 
huurprijs van ƒ 450,- de kosten van onderhoud van 
de oude pastorie nogal opliepen; deze kwamen 
eveneens ten laste van de gemeente. 

Leeg schoolgebouw diende zich aan 
Op 1 mei 1934 werd de openbare lagere school 

in Kockengen opgeheven. Uit een schriftelijke me
morie aan de gemeenteraad d.d. 9 november 1934 
blijkt onder meer, dat het reeds jaren de bedoeling 
was dit schoolgebouw bij opheffing te bestemmen 
tot gemeentehuis.8 Het leegstaande gebouw, eigen
dom van de gemeente, diende zo spoedig mogelijk 
een bestemming te krijgen. En was het niet logi
scher een eigen gebouw na grondige verbouwing te 
gebruiken dan een ondoelmatig gebouw duur te hu
ren? 

B&W schreven verder aan de raad: "Veilig mag worden 
aangenomen, dat, ondanks de noodlijdendheid der gemeente, 
op deze wijze een oplossing van de jaren hangende kwestie is 
te krijgen, die niet alleen volkomen verantwoord, doch in het 
belang van de gemeente dringend geboden is", vooral als daar
bij werd gelet op de volgende ruimtebehoeften: 
(1) Arrestantenlokaal. Dat was ondergebracht in een afgescho
ten ruimte van de Hervormde kerk en voldeed aan geen enkel 
voorschrift. Huur plus onderhoud kwamen voor rekening van 
de Gemeente Kockengen. 
(2) Brandspuit-bergplaats. Ook voor de brandspuit was een 
onderkomen gehuurd van de Hervormde kerkvoogdij, evenals 
een bergplaats voor het materiaal, waaronder de slangen. Deze 
voldeed niet aan redelijke eisen. 
(3) Kluisinrichting. De gemeente is niet in het bezit van een 
kluis, zelfs niet voor de gemeenteontvanger en voor het op
bergen van de registers van de burgerlijke stand etc. 
(4) Archiefbergplaats. Het archief was toen opgeborgen in een 
moeilijk te bereiken en lastig ingericht zolderkamertje. 
(5) Secretarie, raad- en trouwzaal. In het schoolgebouw kan 
een doelmatige secretarie en een behoorlijke - zij het sobere -
raad- en trouwzaal worden ingericht, benevens een commissie-
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kamer, te gebruiken voor vergaderingen van burgemeester en 
wethouders, conferenties, zitdagen gemeenteontvanger, polder-
vergaderingen, etc. 

De kosten van deze voorgenomen verbouwing 
van het schoolgebouw werden geraamd op ƒ 8000,-, 
af te schrijven in 10 jaar. Inclusief rente werden de 
jaarlijkse kosten becijferd op ƒ 960,-. Daar tegen
over stonden lagere uitgaven voor huur en onder
houd, terwijl voorts werd gerekend op een gebruiks-
vergoeding van derden voor de commissiekamer. 
Gedurende de afschrijvingsperiode zou dit de ge
meente op een hogere uitgave komen te staan van 
ƒ 350,- per jaar.8 

Schoolgebouw bestemd tot gemeentehuis 
Bovenstaande punten bracht de voorzitter ter 

tafel in een geheime vergadering van de gemeente
raad, gehouden op vrijdag 9 november 1934.9 In 
deze vergadering hield ook de nieuwbenoemde se
cretaris, de heer J.C. Jongeneel, een pleidooi voor 
dit plan. De ruimte en de doelmatigheid van de se
cretarie en het archief waren zo primitief dat het 
zijns inziens niet mogelijk was in de administratie 
en het archief de vereiste verbeteringen aan te bren
gen. Hij kon dan ook geen verantwoordelijkheid 
daarvoor aanvaarden. 

Na heropening van deze vergadering10 werd het 
volgende besluit genomen: 

"De Raad der gemeente Kockengen; 
overwegende, dat het noodzakelijk is, dat in de reeds jaren han
gende gemeentehuiskwestie een einde komt; 
dat daarom naar een ander gebouw moet worden omgezien en 
de op 1 Mei j.l. opgeheven openbare lagere school na verbete
ring en inwendige verbouwing en het inrichten van arrestanten
lokalen, een bewaarplaats voor de brandspuit, een kluis, enz. 
een alleszins doelmatig gemeentehuis kan worden; 
gelet op het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 
9 November 1934; 

b e s l u i t : 

1. de voormalige openbare lagere school, staande in deze ge
meente, sectie B, nr. 1139, plaatselijk gemerkt nr. 137, te be
stemmen tot gemeentehuis; 
2. voor de verbouwing en inrichting een bedrag van ten hoogste 
ƒ 8.000,- beschikbaar te stellen; 
3. een geldleening aan te gaan van ten hoogste ƒ 8.000,- tegen 
een koers van 100% en een rente van ten hoogste 4 J/2% met 
een jaarlijksche aflossing, te beginnen in 1935, van tenminste 
Vlo der bouwkosten, onder voorwaarde, dat ten allen tijde tot 
algeheele aflossing kan worden overgegaan, rente en aflossing 
te voldoen uiterlijk 31 december van elk jaar uit de gewone en 
de aflossing zoo noodig uit de buitengewone inkomsten der ge
meente; 
4. de begroting 1934 overeenkomstig het bovenstaande te wij
zigen." 

Dit besluit werd op de dinsdag daaraanvolgend 
ter goedkeuring gezonden aan Gedeputeerde Staten 
van de provincie Utrecht.10 

Het college deelde voorts aan de kerkvoogdij 
van de Hervormde Gemeente mee,11 dat in de 

Afb. 1. In de oude gemeentesecretarie van Kockengen omstreeks 1916; v.l.n.r. mevrouw Platzier, de dienstbode, 
B. Calissendorf (burgemeester), J. Platzier (rijksveldwachter), J. van Binsbergen (gemeentesecretaris), J. W. Kapper 
(ambtenaar ter secretarie). (Uit Foto-archief voormalige Gemeente Kockengen, Gemeentehuis te Breukelen.) 
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raadsvergadering was besloten - behoudens hogere 
goedkeuring - het schoolgebouw te bestemmen tot 
gemeentehuis en verzocht toestemming om om
streeks 1 juli 1935 het in gebruik zijnde gemeente
huis te verlaten en vanaf die datum de betaling van 
de huur te beëindigen. 

In de raadsvergadering van donderdag 29 no
vember 1934 werd de begroting van de gemeente 
voor het jaar 1935 behandeld. De commissie van 
onderzoek der begroting bracht rapport uit en stelde 
voor een aantal bezuinigingen, tot een bedrag van 
ƒ 350,-, in de begroting aan te brengen, welk bedrag 
voldoende werd geacht ter dekking van de kosten 
van de voorgenomen verbouw van de oude school 
tot gemeentehuis.12 Met inachtneming van deze 
voorgestelde bezuinigingen werd de begroting vast
gesteld. 

Kosten werden te hoog beoordeeld 
In een geheime raadsvergadering van 18 maart 

1935 werd een brief van Gedeputeerde Staten van 
Utrecht voorgelezen, waarin bezwaar werd gemaakt 
tegen het gevraagde bedrag van ƒ 8000,-.13 Het plan 
werd te kostbaar geacht, terwijl daaraan tevens ver
schillende bezwaren zouden kleven. Zo was bij de 
indeling van de gemeenteschool voor de gemeente
dienst niet voldoende rekening gehouden met de in 
het pand reeds bestaande ruimtelijke verdeling. 
Handhaving van de bestaande muren van de ver
schillende lokalen zou een niet onbelangrijke ver
eenvoudiging en een aanmerkelijke besparing kun
nen geven. Voorts was in het door het gemeentebe
stuur geraamde bedrag van ƒ 8000,- begrepen een 
bedrag van naar schatting ƒ 1000,- voor het aan
brengen van centrale verwarming. Onder de tijds
omstandigheden en gelet op de financiële positie 
van de gemeente diende een dergelijke voorziening 
achterwege te blijven. Geschat werd dat de kosten 
met inachtneming van het bovengenoemde via een 
gewijzigd plan konden worden teruggebracht tot 
ƒ 3000,-, welk bedrag dan in hoofdzaak benodigd 
zou zijn voor het restaureren van het in verval ge
raakte gebouw. 

Maar nog beter zou het zijn een apart raadzaaltje 
te bouwen in het oude gemeentehuis door de 
begane-grondse woonkamer van de veldwachter op 
te heffen en die tot raadzaal te verbouwen. 

Zoals bekend was het gebouwtje, waarvan de 
vertrekken deel uitmaken die toen als secretarie in 
gebruik waren, gehuurd van de kerkvoogdij. Links 
van de ingang in de voorgevel waren de lokalen van 
de secretarie gelegen, terwijl rechts daarvan de ge
hele ruimte voor ƒ 150,- per jaar was onderver

huurd aan de gemeenteveldwachter. De aan de 
voorzijde gelegen kamer (salon) ter grootte van on
geveer 5 x 4 meter zou volgens Gedeputeerde Sta
ten uitermate geschikt zijn voor raadzaaltje. Indien 
daarover zou kunnen worden beschikt, zou op de 
minst kostbare wijze voldoende ruimte voor de ge
meentedienst kunnen worden verkregen. Voor het 
inrichten en meubileren van dat vertrek, het laten 
opknappen van de overige lokalen en het inrichten 
van een w.c. zou - zoals door Gedeputeerde Staten 
aan de minister was medegedeeld - naar raming niet 
meer dan ƒ 700,- besteed hoeven worden. Indien 
onverhoopt niet over de kamer van de veldwach
terswoning kon worden beschikt, zou kunnen wor
den overwogen om de keuken in het gebouwtje weg 
te breken en in de tuin van het perceel een raadzaal
tje aan te bouwen. De kosten hiervan zouden ten 
hoogste ƒ2000,- bedragen. (In dit verband werd 
aangetekend, dat een van de andere vertrekken ook 
van een aanrecht en gootsteen was voorzien.) Se
rieuze pogingen zouden kunnen worden gedaan om 
deze aanbouw door de verhuurder, de kerkvoogdij, 
te laten uitvoeren. Een redelijke huurverhoging zou 
dan vastgesteld kunnen worden. Gesteld werd dat 
"in verband met de zorgelijke financiële toestand 
van Rijk en gemeenten, thans meer dan ooit die op
lossing dient te worden gekozen, welke bij een mi
nimum aan kosten, een maximum aan nuttig effect 
geeft".13 Men zat in de beruchte crisisperiode van 
de jaren 1930. 

Meningsverschil met de minister van Bin
nenlandse Zaken 

Blijkbaar had men in Den Haag wel oren naar 
een goedkopere huisvesting van het Kockengense 
gemeentebestuur. Alvorens een definitief oordeel uit 
te spreken, zou de minister echter gaarne de mening 
van het gemeentebestuur over de beschreven oplos
singen vernemen.13 

Na een lange discussie werd met algemene stem
men een door de secretaris voorgelezen concept-
antwoord goedgekeurd, waarin warm werd gepleit 
voor het al jaren beoogde doel het gemeentehuis te 
vestigen in de vroegere openbare school. Om aan de 
wensen van de minister zo veel mogelijk tegemoet 
te komen, werd de raming met ƒ 2000,- verlaagd en 
de kosten van het aldus versoberde plan gebracht op 
ƒ6000,-. Dit raadsbesluit werd per brief d.d. 18 
maart 1935 ter kennis gebracht van Gedeputeerde 
Staten, w 

In de hierop ontvangen reactie van de provincia
le griffie15 werden enkele vragen gesteld in verband 
met in genoemde brief voorkomende onduidelijk-
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heden en tegenstrijdigheden. Zo zou het zonder na
dere raming van kosten voor Gedeputeerde Staten 
niet mogelijk zijn om met bovengemelde vraagpun
ten voor ogen, de minister van Binnenlandse Zaken 
te adviseren, zodat de medewerking van de burge
meester werd ingeroepen niet alleen de reeds ge
vraagde splitsing van kosten van het laatste plan, 
maar ook de punten inzake het bouwen van een 
apart raadzaaltje e.d., volledig en duidelijk te ver
strekken en op te helderen. 

Het door de minister van Binnenlandse Zaken 
aan Gedeputeerde Staten gevraagde advies werd op 
28 mei 1935 verzonden.16 

Uit het antwoord van het ministerie van Binnen
landse Zaken aan Gedeputeerde Staten van Utrecht17 

komt het volgende citaat: 

"Uit den inhoud van Uw [. . .] schrijven blijkt, dat het ge
meentebestuur van Kockengen er niet in is geslaagd, de raming 
van kosten voor de huisvesting van de gemeentesecretarie in de 
voormalige openbare lagere school tot het in mijn schrijven 
d.d. 28 Februari 1935, No. 6205, Afd.B.B., vermelde bedrag ad 
± ƒ 3000,- terug te brengen. In verband daarmede en gelet op 
het feit, dat aan de inrichting van gemeld gebouw tot raadhuis 
verschillende bezwaren kleven [. . .], komt het mij voor dat 
een oplossing van het vraagstuk de secretarieruimte op andere 
wijze kan worden gevonden. 

Uit nader verkregen inlichtingen is mij gebleken, dat, be
houdens het schoolgebouw, de gemeente Kockengen nog eige
nares is van een bij de school gelegen woning van het voorma
lig schoolhoofd. Deze woning bevindt zich in goeden staat van 
onderhoud en is, na eenige verbouwing, zeer goed voor het 
beoogde doel te bestemmen. De beide suitekamers op den be-
ganen grond zijn, door wegbreking van den tusschenmuur, op 
eenvoudige wijze te combineeren tot ruimte voor de Secretarie 
terwijl de daarboven gelegen vertrekken op gelijke wijze zijn 
samen te voegen tot Raadzaal. De geringe verdiepinghoogte 
behoeft niet van overwegend bezwaar te worden geacht. De 
overige vertrekken zijn geschikt voor kamer van den Burge
meester, archieven, enz. 

Na verbouwing en inrichting als boven voorgesteld kan dit 
gebouwtje ruimschoots aan het doel beantwoorden. 

Veeleer nog dan bij het schoolgebouw is een bedrag ad 
ƒ 3000,- voor restauratie en inrichting van deze woning te 
rechtvaardigen. 

Bovenbedoelde woning is verhuurd aan een sigarenfabri-
kant die, - naar mij wordt medegedeeld -, overweegt het 
schoolgebouw voor fabriek te huren of te koopen. Het zou dan 
in het voornemen liggen öf een deel van de school tot woning 
in te richten öf op de bij den school behoorende grond een 
eigen woning te doen bouwen. 

In verband met het vorenstaande achten mijn ambtgenoot 
van Financiën en ik de volgende oplossing de meest ge-
wenschte. 

Het gemeentebestuur dient te trachten het schoolgebouw in 
den staat, waarin het thans verkeert, te verkoopen. 

De voormalige onderwijzerswoning wordt tot raadhuis in
gericht, terwijl de kosten van restauratie en inrichting dezer 
woning kunnen worden bestreden door een bedrag van ten 

hoogste ƒ 3000,- beschikbaar te stellen uit de van de verkoop 
der school verkregen middelen. 

Indien aan het hier voren omschreven plan uitvoering wordt 
gegeven, zal evenwel nog een voorziening moeten worden ge
troffen in de behoefte van een arrestantenlokaal en een brand
spuitbergplaats. Hiervoor zal door het gemeentebestuur nog een 
zoo goedkoop mogelijke oplossing moeten worden gevonden. 
Een voorstel daaromtrent zal ik gaarne, vergezeld van een ge
specificeerde raming van kosten, door bemiddeling van uw 
College ontvangen." 

Tenslotte werd aan Gedeputeerde Staten verzocht 
het gemeentebestuur van Kockengen van het voren
staande in kennis te stellen. Gedeputeerde Staten 
voldeden aan dit verzoek van de minister18. 

In de vergadering van 30 september 1935 werd 
de brief van Gedeputeerde Staten ter kennis van de 
gemeenteraad gebracht, die besloot tot aanhouding 
van een reactie op die brief. 

Het college van B&W besprak op 19 november 
1935 de raadsagenda voor 21 november. Het oor
deel over de brief van Gedeputeerde Staten werd 
door hen aan de raad overgelaten. De beide wethou
ders voelden het meest voor de school, de burge
meester voor de onderwijzerswoning. Aan de raad 
werd voorgelegd te overwegen een onderhoud met 
Gedeputeerde Staten aan te vragen. 

In de raadsvergadering van 21 november 1935 
besloot de raad naar aanleiding van de brief van Ge
deputeerde Staten vast te blijven houden aan het ge
nomen besluit de voormalige openbare school te 
bestemmen tot gemeentehuis. Een onderhoud met 
Gedeputeerde Staten werd wenselijk geacht en door 
B&W aangevraagd.19 

Dit verzoek werd door Gedeputeerde Staten 
ingewilligd, en wel op maandag 9 december te 
2 uur ten gouvemementshuize, Achter St.-Pieter te 
Utrechte" 

Raad koos toch voor het schoolgebouw 
B&W deden in de raadsvergadering van 16 de

cember 1935 verslag van deze bespreking. De notu
len van die vergadering21 vermelden daarover: 

"Ged. Staten zeggen, dat de acties van B&W zelf moeten 
uitgaan. Wel is geadviseerd een poging te doen het gebouw te 
verkoopen om sterker tegenover de Minister te staan, om tot 
het beoogde doel te geraken. De heer Nap is absoluut tegen 
verkoop van gemeente-eigendommen. Bovendien vreest hij, dat 
er ondergronds gewerkt wordt om weer een openbare school te 
krijgen." 

Na discussie werd het voorstel de school te ver
kopen verworpen. Tegen het voorstel stemden de 
heren K. Nap, H. Hamerslag, W. van Schaik en C. 
Rampen. 
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Afb. 2. In de oude secretarie omstreeks 1935, v.l.n.r. B. Calissendorf (burgemeester), J.C. Jongeneel (secretaris), J. 
Blonk (gemeenteveldwachter), G. Brunt (ontvanger), G.J. Hoest (ambtenaar ter secretarie). (Uit Foto-archief voormalige 
Gemeente Kockengen, Gemeentehuis te Breukelen.) 

In deze vergadering werd tevens besloten de 
schoolwoning, plaatselijk gemerkt dorp nr. 138, te 
verhuren aan de heer W. Vermeulen. Met betrek
king tot laatstbedoeld besluit schreven Gedeputeer
de Staten aan B&W, dat de minister van Binnen
landse Zaken, alvorens terzake een beslissing te 
nemen, alsnog gaarne nader en uitvoerig wenst te 
worden ingelicht.22 De brief gaat als volgt verder: 

"Zijne Excellentie verwijst n.l. naar den brief van 6 Augus
tus 1935, nr. 22387, Afdeeling B.B., waarbij in overweging 
werd gegeven de voormalige onderwijzers woning tot raadhuis 
in te richten, welken brief bij ons schrijven van 20 Augustus 
1935, nr. 3133/2363, in afschrift aan Uw College werd toege
zonden, en vraagt ons het volgende: 

Gaarne zal ik dan ook vernemen of thans voor goed van 
den bouw wordt afgezien, dan wel of deze wordt uitgesteld tot
dat de gemeente geen steun meer uit 's Rijks kas - in welken 
vorm ook - zal behoeven èn de schuldpositie zich zal hebben 
verbeterd óf alsnog het bovenbedoelde goedkoopere plan wordt 
uitgevoerd. Mocht men tot het laatste overgaan, dan zou ik 
gaarne vernemen voor welken tijd men de onderwijzerswoning 
nog denkt te verhuren. 

Hoewel uit het verhuringsbesluit blijkt, dat beide partijen 
tusschentijds het recht hebben de huur te doen beëindigen na 

een opzeggingstermijn van ten hoogste drie maanden, komt het 
ons voor, dat de Minister tevens wenscht te worden ingelicht 
omtrent den stand van zaken ten aanzien van het gemeente
huis." 

Deze brief van Gedeputeerde Staten werd be
sproken in de vergadering van B&W van 25 februa
ri 1936. De huurder bleek in staat van faillissement 
te verkeren. In verband hiermee bespraken wethou
der J. van Binsbergen en de secretaris een en ander 
met de heer Vermeulen. De brief van Gedeputeerde 
Staten kon pas na dit onderhoud beantwoord wor
den. 

Het antwoord van het college op genoemde brief 
is vervat in de brief aan de minister van Binnen
landse Zaken van 16 maart 1936.23 Uit die brief 
blijkt, dat vanwege het faillissement van de sigaren-
fabrikant W. Vermeulen niets kon komen van huren 
of kopen van het schoolgebouw om dat in te richten 
tot fabriek, evenmin als van zijn plan om een deel 
van de school in te richten tot woning of op het 
voormalig schoolplein een woning te laten bouwen. 
De raad bleef bij zijn besluit de voormalige school 
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te bestemmen tot gemeentehuis, omdat slechts deze 
oplossing in het belang van de gemeente werd ge
acht. Verbouwen van de "zonlooze en vochtige 
schoolwoning" tot gemeentehuis zou meer pro
blemen opleveren dan op het eerste gezicht leek. 
Bovendien leverde deze woning de gemeente een 
huur op van ƒ 4,- per week. Voorts schreven B&W: 
"Ten einde tot een bevredigende oplossing te kun
nen komen en de gemeentefinancièn niet te belas
ten, vooral nu de gemeentebegrooting 1936 zonder 
een noodlijdendheidsbijdrage is sluitend gemaakt 
kunnen worden, is thans besloten te trachten met 
behulp van het Werkfonds, den verbouw en inrich
ting der school tot een sober gemeentehuis mogelijk 
te maken." 

De brief aan het ministerie van Binnenlandse 
Zaken is op 16 maart 1936 in duplo gezonden aan 
Gedeputeerde Staten - mede naar aanleiding van de 
bespreking op 9 december - met het verzoek een ex
emplaar aan het ministerie te zenden.23 

In de vergadering van B&W op 8 april 1936 
werd besloten aan de raad voor te stellen op een 
verzoek van W. Vermeulen goedgunstig te beschik

ken en de huur van de woning te verlagen van ƒ4,-
tot ƒ 3,50 per week. 

Verbouwingskosten 
Bij brief van 16 maart 1936 verzochten B&W 

aan het bestuur van het Werkfonds te 's-Gravenha-
ge om medewerking en beschikbaarstelling van een 
bedrag van ƒ 6000,- voor de verbouw van de opge
heven openbare lagere school tot gemeentehuis.24 

Het "Werkfonds 1934" zond bij brief van 16 
april 1936 een aantal staten voor werkloosheids
cijfers. Tevens werd gevraagd de afmetingen in 
meters op te geven van het vertrek dat voor secreta
rie en van het vertrek dat voor burgemeesterskamer 
en tevens raadzaal dienst deed. Gevraagd werd of 
behalve deze twee vertrekken en een toilet het ge
meentehuis nog andere lokaliteiten of vertrekken tot 
zijn beschikking had.25 

In verband met deze brief van het Werkfonds 
werden aan de gemeente-opzichter nadere gegevens 
gevraagd, onder meer met betrekking tot de kosten. 

Volgens de raming op 25 april 1936 van de 
gemeente-opzichter H. Hamerslag2^ zou benodigd 

Afb. 3. Gemeenteraad van Kockengen en het personeel van het gemeentehuis in 1924, gefotografeerd voor het huis van 
J. van Binsbergen in de baan. Voorste rij v.l.n.r: D. de Zeeuw en Z. Zuidervaart (wethouders), J. van Binsbergen 
(gemeentesecretaris), B. Calissendon' (burgemeester), H. Brunt (gemeente-ontvanger). Achterste rij v.l.n.r.: J. Okker-
man, J. Oosterom, P. Plomp, A. Versteegh en J. van Halum (raadsleden), R. Koren (gemeente-ambtenaar). (Uit Foto
archief voormalige Gemeente Kockengen, Gemeentehuis te Breukelen.) 
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zijn voor breekwerk, betonwerk, muren ƒ 1410,-, 
voor binnenwerk ƒ 550,-, voor houtwerk enz. 
ƒ 1680,- en voor diversen, goten, verfwerk enz. 
ƒ 2390,-; in totaal ƒ 6030,-. 

B&W zonden in een uitvoerige brief d.d. 25 april 
1936 aan het Werkfonds27 de gevraagde gegevens: 
een situatie-tekening, een kostenberekening (zie 
hierboven), een statistiek staatje van de arbeidsbe
middeling te Kockengen, idem te Laag-Nieuwkoop, 
en een ingevulde vragenlijst. De beschikbare ruimte 
voor secretarie en politie van beide gemeenten was 
een 3 meter hoog lokaaltje van 5 x 4 meter. Hierin 
werkten dagelijks 4 of 5 personen; er was ook ruim
te voor het publiek, enkele kasten en een schoor
steen. Voorts een burgemeesterskamer, tevens raad-
en trouwzaal van beide gemeenten: een 3 meter 
hoog lokaaltje van 5 x 4 meter. Hierin bevonden 
zich nog een trap en een schoorsteen, alsmede enke
le kasten voor het bergen van materiaal. De archief
ruimte was een onpraktisch zolderkamertje zonder 
elektriciteit, verlichting en dergelijke. 

Bij brief d.d. 19 mei 1936 schreef het Werk
fonds28 aan de gemeente te hebben vernomen van 
ir. F.E.D. Enschede, hoofdingenieur-directeur van 
de provinciale waterstaat,2' dat de bij de school be
horende onderwijzerswoning door middel van een 
kleine verbouwing geschikt was te maken voor se
cretarie. 

Raad en minister nog steeds niet op één lijn 
Vermeldenswaard is nog dat de Commissaris 

van de Koningin, vergezeld van enige leden van het 
college van Gedeputeerde Staten, de griffier en de 
hoofdingenieur van de provinciale waterstaat op 
donderdag 16 april 1936 een bezoek bracht aan 
Kockengen. Dat dit bezoek in het teken van deze 
kwestie heeft gestaan, blijkt uit de beslissing van 
B&W (vergadering van 8 april 1936) om de voor
malige openbare lagere school wat schoon te maken 
en de kapotte ruiten te herstellen. Eventuele resulta
ten van dit bezoek heb ik niet kunnen achterhalen. 

In afwachting van de beslissing van de minister 
en het Werkfonds werd in het college van B&W 
van 3 februari 1937 onder meer besproken wat 
moest gebeuren met het gemeentehuis in de voor
malige pastorie als op 31 mei 1937 de huurtermijn 
zou aflopen. De burgemeester bleek voorstander 
van verlenging van de huur; de wethouders voelden 
meer voor het voorlopig alvast in orde maken van 
een gedeelte van de oude openbare lagere school in 
overleg met de heer J. van Lokhorst. 

In de raad van 11 maart 1937 werden in verband 

met het verstrijken van de huurtermijn na enige dis
cussie de volgende besluiten genomen: 

(1) Met ingang van 1 juni 1937 de twee beste lokalen van 
de vroegere openbare lagere school te gaan gebruiken als ge
meentehuis, nadat deze daarvoor zo doelmatig mogelijk in orde 
zijn gemaakt (de notulen van die vergadering vermelden: "alle 
leden stemmen hiervoor behalve de heer Van Eijk, die tijdelijk 
de huur van het tegenwoordige gemeentehuis zou willen ver
lengen"). 

(2) Op de plaats waar toen twee gymnastieklokalen ston
den, na afbraak daarvan, een nieuw gemeentehuis te bouwen, 
volgens een door architect J. van Lokhorst te Woerden, overge
legde schets en zodra het tijdstip daarvoor gunstig is. 

Gedeputeerde Staten van Utrecht berichtten aan 
de gemeente,30 dat de minister van Binnenlandse 
Zaken geen aanleiding heeft kunnen vinden op zijn 
standpunt (schoolgebouw verkopen en onderwij
zerswoning verbouwen tot raadhuis), neergelegd in 
de brief d.d. 6 augustus 1935,17 terug te komen, en 
voorts dat het bestuur van het Werkfonds afwijzend 
op het subsidieverzoek, bedoeld in de brief van 16 
maart 1936, nr. 31, heeft beschikt. 

Het bleef spannend rond het toekomstige ge
meentehuis van Kockengen. Wordt vervolgd. 

Noten 
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tus 1935, 3e afd., nr. 3133/2363, aan B&W van Kock
engen. 30 

19 NAGK 506, brief van B&W van Kockengen d.d. 22 no
vember 1935, no. 138, aan G.S. van Utrecht. 
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Mike Mora overleden 

Op 10 juli 2000 overleed in zijn woonplaats New Plymouth, 
Nieuw-Zeeland, Cyril Michael Mora, bij ons beter bekend als 
Mike Mora. Hij werd 79 jaar oud. U hebt over hem kunnen 
lezen in ons tijdschrift, jaargang 5 (1990), nr. 2, blz. 66 - 68 en 
jaargangl5 (2000), nr. 3, blz. 149. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was de op 26 april 1921 
geboren Nieuw-Zeelander radio-navigator aan boord van de 
Stirling bommenwerper van de RAF die in de nacht van 27 
april 1943 zwaar werd beschoten door een Duitse nachtjager en 
neerstortte in Portengen. Mora, die het vliegtuig tijdig had kun
nen verlaten, maakte met zijn parachute een landing vlak bij 
Breukelen-dorp en dwars door een tuinkas, waarna hij hulp 
zocht bij een nabijgelegen huis. De Nederlandse familie liet 
hem binnen en zorgde ervoor dat hij de volgende dag, in bur
gerkleren, naar Utrecht kon fietsen, waar hij werd overgedra
gen aan de Nederlandse illegaliteit. Anton Schrader, die in het 
verzet bekend stond als de Oranje Pimpernel, ontfermde zich 
over hem en zorgde ervoor dat hij met tien andere vluchters 

werd ondergebracht op een boot. Dat schip wist, met slechts 15 
centimeter speling, via een rivieruitgang, langs bewapende 
trawlers, over een mijnenveld de Noordzee op te varen voor 
een tocht van 16 uur naar Engeland, waar ze veilig arriveerden. 

Om uit te sluiten dat hij, met zijn kennis van het Nederland
se verzet, ooit in Duitse handen zou raken, deed hij in het ver
volg van de oorlog dienst in Azië. Na de oorlog ging hij terug 
naar Nieuw Zeeland, trouwde en verhuisde van Christchurch 
naar New Plymouth, waar hij werkte als havenmeester in Port 
Taranaki en daarnaast ook een biljartcafé had aan de Currie 
Street. 

In 1989 was Mike Mora terug in Nederland in verband met 
een daaropvolgende reünie in Engeland. Hij kwam opnieuw 
naar ons land in 1995 bij de herdenking van de 50ste verjaar
dag van het einde van de oorlog (zie de foto in ons tijdschrift, 
jaargang 10 [1995], nr. 3, blz. 182). 

Mike Mora liet bij zijn overlijden zijn vrouw Margaret 
achter en acht kinderen (vijf zoons en drie dochters). 
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