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Woord vooraf
Alle begin is moeilijk, zo schreven we
als aanhef boven de inleiding in het
eerste nummer van Paktijd. Een
proÍetisch woord, al wisten we toen nog
niet welke hobbels er nog genomen
moesten worden. Zoals bijvoorbeeld de
'low budget' productie van het
verenigingsblad. We moesten opnieuw
op zoek naar adverteerders, lieÍst
sponsors. Enkele adrerteerders zijn
gelukkig bereid gevonden maar het
vinden van sponsors was een stuk
moeilijker. Slechts de Boskoopse
Apotheek was bereid ons blad
Íinancieel te steunen zonder
tegenprestatie in de vorm van een
advertentie.

Voorls moest het blad gemaakt worden
tegen zo laag mogelijke kosten. De
Íraaie uitvoering van het eerste
nummer heeft alom loÍ geoogst, maar
daar waren de kosten dan ook naar. Op
die voet konden we niet doorgaan. Dus
werd gezocht naar mogelijkheden om
het blad zoveel mogelijk in eigen
beheer te maken. Met de computer kan
veel tegenwoordig, maar voor een
tijdschrift met de door de leden
gewenste vormgeving is een
proÍessioneel graÍisch programma
nodig. En iemand moet ermee leren
werken. Uiteindelijk is dit allemaal
gelukt maar het kostte veel meer tijd
dan was voorzien. En tegelijkertijd
moesten ook artikelen geschreven
worden. Onderwerpen zijn er te wer,
maar in het schrijven zelÍ graat ook de
nodige tijd zitten.

Maar het tweede nummer van Pahijd
kwam er. Weliswaar iets anders van
kwaliteit dan het eerste, maar het kan
de toets der kritiek doorstaan. lntussen

zijn ook andere leden van de
Historische Vereniging Boskoop actief
geworden. Zo kwam er een
documentatiewerkgroep die zich bezig
houdt met het in kaart brengen van
boeken, geschriÍten en artikelen over
Boskoop. Een omvangrijk en belangrijk
werk dat velen kan helpen bij het
zoeken naar inÍormatie en doen van
onderzoek. Ook anderen houden zich
bezig met onderzoek e.d., wat op
termijn kan leiden tot publícaties. Er
begint nu wat stroomlijn in te komen.
Overigens zijn er tal van nuttige
cursussen en handleidingen voor
mensen die ondeaoek willen doen
naar uiteenlopende zaken. Daarover
elders in dit blad meer.

Enkele maanden geleden hield de
Boskoopse architect Gelderblom een
interessante lezing over architectuur in
de Boskoopse bibliotheek. De
belangstelling was groot, evenals de
waardering voor het initiatieÍ van de
HVB, samen met de bibliotheek,
Dergelijke avonden kornen er beslist
meer. Zo zijn er ook plannen voor een
excursie in en door enkele Boskoopse
kerkgebouwen. Daarover wordt u te
zijner tijd geïnformeerd.

Gezien de tÍd die nodig was om dit
nummer van Pahijd te kunnen maken,
zit de productie van nog twee nummers
er dit jaar niet meer in. ln het najaar van
',l997 verschijnt nog wel een derde
nummer. Er van uit gaande dat we nu
de meeste technische problemen
onder de knie hebben wordt er in 1998
naar gestreeÍd wel vier nummers uit te
brengen.

Bestuur HVB en redactie Paktijd.

Onderstaande
loto toont
Z.H.H. Prins
Bernhard die
in 1961 een
bezoek bracht
aan Boskoop
en het nieuwe
Citosa (nu
ZWN)gebouw
aan de
Hoogeveen-
seweg. Elders
in dit blad een
artikel over de
geschiedenis
van het
busvervoer in
Boskoop.

Nummer 2, september 1997

Colofon
Dit nummer van 'Paktijd'is een
product van een werkgroep van de
Historische Vereniging Boskoop,
waarin Helma van de Wetering,
Jan Jonkers en Cees Bakker
samenwerkten met hulp en advies
van anderen. ln dit nummer ook
een bijdrage van lngrid Smit-
Nijhof. Dank is tevens verschuldigd
aan de heer A. Fioole zonder
wiens onbaatzuchtige hulp het
produceren van dit blad op de
computer niet mogelijk was
geweest.
Het bestuur van de HVB bestaat
op dit moment uit H. van de
Wetering (voorzitte), T. Verbakel
(waarnemend voorzitte0. E.
Verweij (secretaris), D. Schiere
(penningmeester) en C. Bakker
(algemeen bestuurslid).
Het lidmaatschap van de HVB is
voor het kalenderjaar 1997
bepaald op een minimumbedrag
van 25 gulden, het is aan de leden
hierin wijziging te brengen. Naast
leden zijn ook sponsors,
begunstigers of donateurs welkom.
Hoewel collectievorming nog geen
hoge prioilteit heeft ,worden - en
zijn reeds - aanbiedingen
geaccepteerd. De HVB is op zoek
naar een geschikte ruimte om de
collectie en eigen bíbliotheek
onder te brengen en vaor
belangstellenden bereikbaar te
doen zijn.
Op basis van ruilabonnementen
worden periadieken van de HVB
en zusterverenigingen in de regio
uitgewisseld en zijn voor de leden
van de vereniging ter inzage. Ook
krijgt de HVB informatie
toegezonden over de
St re e karch i efd i e nst M id d e n -

Holland, de Federatie Cultureel
Erfgaed Zuid-Holland en de
Federatie van Musea in Zuid-
Holland. Voorts heeft de HVB voor
haar leden een handleiding voor
historisch onderzoek beschikbaar
met een adreslijst van
archiefdiensten.

Historische Vereniging Boskoop:
Postbus 72, 2770 AB Boskoap.
Secretaris: E. Verweij, Zijde 86.
Betalingen op rekeningnr.
60.60.61 .452 ABN-AMRO t.n.v.
Historische Vereniging Boskoop.
Giro van de bank: 9200.



Paktijd, pagina 4

Van Floratot Florida
Door Helma van de Wetering

Dinsdagmorgen op deA.p. van Nesraan. Grote drukte op het
parkeerterrein en rond de Beurshal. ln de Beurshalontmoeten
aanbieders en kopers elkaar letterlijk. Binnenkort zal het beurs_
gebeuren worden verplaatst naar het ITC terrein. Het complex
aan deA.P. van Neslaan heeft dan voor de boomkwekerij geen
functie meer en verdwijnt er een stuk typisch Boskoopse oéoril-
vigheid uit het centrum. Hotel Florida is als hotel reeds vanaf
1996 niet meer in gebruik. Hoe zijn Hoter Florida en de
Beurshal ontstaan? Een goed moment voor een overzicht van
de gebeurtenissen.

Aan het begin van deze eeuw was
Boskoop reeds tot over de grenzen
bekend om zijn boomkwekerij. De
Boskopers timmerden nationaal en
internationaal aan de weg en via
tentoonstellingen werden hun
producten bekend en gewaardeerd. De
grote bloemententoonstellingen in
1911 en 1913 werden een doorslaand
succes. Deze tentoonstellingen waren
ingericht in een grote tent op de plaats
waar nu het gemeentehuis staat en dat
toen sportveld was. Hoge bezoekers
kwamen en gingen. De leden van het
koninklijk huis waren vaste bezoekers
van de tentoonstellingen. Het succes
voedde de wens om regelmatig zulke
grote tentoonstellingen te organiseren.

Het doet eigenlijk wat vreemd aan dat
uitgerekend in de crisistijd, die ook in
de boomkwekerij hard had
toegeslagen, de ideeën over
grootschalige tentoonstellingen
opnieuw gestalte kregen. De grote
stimulans was het plan tot de bouw van
de spoorlijn Alphen-Gouda. Op 5 april
1932 richtte de heer J.H. Straaten van
Nes de 'N.V. tot Exploitatie van het
gebouw Flora'op. Straaten van Nes
hield de Spoorwegen de bezoekers-
cijÍers voor van de succesvolle
tentoonstellingen in 191 1en 1913.
Bezoekers zouden overwegend met de
trein komen tot groot voordeel van de
Nederlandsche Spoorwegen. Het
tentoonstellingsgebouw werd
tegenover het station gepland. De NS
hapte toe... Op kosten van de Spoor-
wegen werd het gebouw Flora gesticht.

Het gebouw bestond uit een café-
restaurant en een Íeestzaal. De zaal
bevatte een toneel met kleedkamers en
onder het toneel bevond zich een
kegelbaan. Naast het gebouw was
ruimte voor een grote tent. Aan de zuid_
kant van het gebouw bleef een terrein

over waar het rosarium werd aange-
legd. De ontwerper van deze rozentuin
was gemeentearchitect Landman,
dezelÍde die het Boskoopse
gemeentehuis heeÍt ontworpen.

Grote hal

De tentoonstelling in 1935 werd een
daverend succes. Hoewel het bijna
was misgegaan. Naast Flora was een
tent geplaatst van circa 5000 vierkante
meter. Een zware storm deed de tent
wankelen en militairen van de genie
moest eraan te pas komen om de zaak
te redden. Deze kwetsbaarheid was de
reden dat het gebouw werd uitgebreid
met een grote hal van 120 bij 40 meter
met een tussengebouw aan Flora van
700 vierkante meter. De totale
bouwkosten bedroegen 67.949 gulden.
ln 1937 werd het gebouw voltooid en
kon opnieuw een tentoonstelling
worden ingericht.

Gebouw Frora, het Gurdemondprantsoen en het station in de jaren dertig op eenansichtkaart.

Het werd opnieuw een zeer
succesvolle tentoonstelling waarbij ook
nu weer de koninlijke Íamilie
belangstelling toonde. Er was reden tot
tevredenheid dus, maar toch was er
grote zorg was om het complex
rendabel te houden. Tijdens de
tentoonstellingen werd het restaurant
druk bezocht maar de rest van het jaar
lag het er verlaten bij. Boskoop leek
niet te zitten wachten op zo,n
accommodatie terwijl midden in het
dorp ook populaire Hotel Klaassen en
Hotel Neuf aanwezig waren.

ln 1938 werd, vooral onder de druk van
de rentabiliteit van de gebouwen, weer
een tentoonstelling georganiseerd.
Voor de boomkwekers was dit een
enorme financiële inspanning daar de
crisis onverminderd doorzette. De
tentoonstelling werd lang niet zo,n
succes als de twee vooraÍgaande. Dit
werd geweten aan de heel andere
opzet van de tentoonstelling waarover
de kritieken nlet erg lovend waren. De
vormgever was geen Boskoper en hij
had niet volgens Boskoopse smaak en
traditie de tentoonstelling ingericht.
Bovendien zou het verwende publiek
'tentoonstellingsmoe' zijn.

Hospitaal

Het zou ook de laatste tentoonstelling
zijn in Flora. ln 1939 werden de hallen
door het Nederlandse leger in het
kader van de mobilisatie opgeeist en in

t,
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Hotel-restaurant Florida en Beurshal met de nieuwe entree die in de jaren
tachtig is aangebouwd. De foto is gemaakt in januari 1983. (Foto: Cees
Bakker)

1926 en was opgericht door de Bond
van Plantenhandelaren en de Vereni-
ging Boom- en Plantenbeurs. Voor de
beurs was het gebouw van de
Boskoopse Veiling aan de Zijde
beschikbaar, waar nu de firma Mar-
chant is gevestigd. Het gebouw aan de
Zijde was al gauw veel te klein om
iedere dinsdag de honderden mensen
te ontvangen. De beurs was uit zijn
jasje gegroeid en de toestand behoor-
lijk nijpend.

Kavelruil

De Stichting Hotelfonds had reeds een
kavel op de plek waar nu de tunnel
onder het Reijerskoop ligt. ln verband
met de tunnelbouw werd de kavel met
de provincie geruild tegen een andere
kavel aan de Galerij. Er werden al
schetsen gemaakt maar dit terrein
bleek te klein voor de doeleinden van
de beide deelnemers. Een zeer voor
het doel geschikte kavel bleek de
grond van de dames De Ruyter aan de
A.P. van Neslaan. ln 1953 viel het
besluit hoewel vele hobbels toen nog
moesten worden genomen. Maar de
breedgedragen wens om te komen tot
de beurshal met hotel/restaurant won
het van de praktische problemen. Op
25 Íebruari 1958 werd de
accommodatie geopend.

Burgemeester E. Verkerk, die zich zeer
sterk had gemaakt voor de bouw, ver-
richtte de opening door het openen van
een gordijn dat halverwege de hal was
opgehangen, onder de klanken van het
Wilhelmus gespeeld door Harmonie
Excelsior. 'lk zie in dit gebouw moge-
lijkheden, niet alleen voor de
plaatselijke verenigingen, doch ook
voor andere culturele manifestaties;
met name denk ik aan het houden van
congressen, waardoor Boskoop in
staat is een groter bijdrage aan de

ingericht als paardenhospitaal. ln 1940
legerden de Duiters er 847 man bezet-
tingstroepen. Er bleef van het interieur
niet veel meer oveÍ. Gedurende de
oorlogsjaren deden zich voor de N.V.

een aaneen-schakeling van
problemen voor. De huur die de Duit-
sers betaalden was te laag voor de
exploitatie en er waÍen voortdurend
problemen met schaderegelingen. Na
1945 werd het middengebouw door de
NS opgeëist. Het gebouw stond voor
tweederde op erfpachtgrond van de
NS en de vereniging kon niet anders
dan het gebouw tegen taxatieprijs aan
de Spoorwegen verkopen. De
busmaatschappij Citosa maakte
daarna gebruik van het gebouw. Het
andere deel werd aanvankelijk
verhuurd maar later verkocht aan de
firma Mulder. Dit was het einde van de
N.V. Flora. Maar het kapitaal dat vrij
kwam door de verkopen, werd
belastingvrij bestemd voor nieuwbouw-
plannen. ldeeën over een grote hal ten
behoeve van de boomkwekerij in
Boskoop leefden sterk. De voormalige
aandeelhouders van de N.V. Flora
verenigden zich in de Tentoonstellings-
vereniging Boskoop.

HotelÍonds

Ook bij de Bond van
Plantenhandelaren bestonden
plannen.ln 1943 werd de stichting
HotelÍonds opgericht. Misschien lijkt dit
op het eerste gezicht wel wat onlogisch
na het debacle van Restaurant Flora.
Maar de hotelaccomodatie in Boskoop
was echter inmiddels aanzienlijk
beperkt doordat het roemruchte Hotel
Klaassen in 1941 was afgebroken
terwijl Hotel Neuf door brand was
geteisterd. Bondssecretaris, mr. W.F.

Wery, schreeÍ in 1943 over de
beweeg-redenen aan de leden:
'Boskoop is het grote boomkwekerij-
centrum in Europa. Maar de
belangstellende bezoeker uit Neder-
land oÍ uit den vreemde vindt geen
Íestaurant, geen hotel, geen behoorlijk
café, geen spoor van enige
gezelligheid of accommodatie. Wie zal
hem euvel duiden, indien hij de
verzuchting slaakt: Eens, maar liefst
nooit weer en hoe kom ik zo spoedig
mogelijk uit dit primitieve oord.' De
voormalige aandeelhouders van Flora
en de Bond van Plantenhandelaren
sloegen de handen ineen. Zo ont-
stonden de plannen om te komen tot
de bouw van een beurs- en
activiteitenhal annex hotel-
restaurantaccommo-datie. Want ook de
Beurs kende grote ruimteproblemen.
De Boskoopse Beurs bestond al sinds

Uitpakken van de in manden aangevoerde producten voor de Flora Nova in
april 1987. Tevens de laatste in zijn soort. (Foto: Cees Bakker)
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Het hooÍdgebouw van Mulder NV aan de Parklaan, voorheen gebouw Flora.
(Fotor A. Fioole)

Boskoop. Na zeven
maanden was er een
nieuwe huurder
gevonden. Het bestuur
maakte geld vrij om de
nodige verbouwingen te
verrichten: zo werd de
entree geheel vernieuwd.
De beheerder stak zelf
geld in een geheel
nieuwe inrichting. Hij
organiseerde allerlei
evenementen in de
beurshal en in Florida
begon hij een à la carte
restaurant. Tegen alle
verwachtingen in sloeg
dit laatste niet aan bij de
bevolking. Maar ook het
hotelgedeelte, dat
bestond uit welgeteld
zeven kamers, bleek niet
zonder verlies te kunnen
draaien. De beheerder

had in 1983 een huurachterstand van
anderhalve ton en onder dwang van
een rechterlijke uitspraak werd de hele
inboedel verkocht. Een aantal van 64
onderdelen kwam op 17 maart 1983

onder de hamer, de opbrengst was
ongeveer 12.500 gulden.

Sindsdien heeÍt de Íamilie DuÍais het
horecadeel gexploiteerd tot op 1 janua-

ri 1996 hotel-restaurant Florida
voorgoed zijn deuren sloot.

De Boomkwekerijbeurs als instituut is
nog springlevend, maar de Beurs aan
de A.P. van Neslaan is geschiedenis
geworden. Een geschiedenis van
tegenslagen en van grote successen.

Literatuur:

Vuyk sr. A., 'Boskoop, vijÍ eeuwen
boomkwekerij' (BoskooP 1 966).
Bronnen: archief Gouwe Koerier'.

ontwikkeling van het vreemdelingen-
verkeer te leveren' sprak burge-
meester Verkerk in zijn openingsrede.
De burgemeester had zich persoonlijk
ingezet voor de plannen en zijn goede
contacten met'Den Haag'- hij was ook
lid van de Tweede Kamer - waren goed
van pas gekomen. Het eerste feest, een

optreden van Harmonie Excelsior met
bal na op een zaterdagavond, werd tot
de kleine uurtjes bijgewoond door
burgemeester Verkerk en wethouder
Taat. Dat laatste was zeer ongebruike-
lijk voor deze collegeleden die beiden
lid waren van de AR. Financieel
werden de Beurshal en het Hotel-
restaurantbedrijf gescheiden. Ook
waren er twee aparte besturen hoewel
er een nauwe persoonlijke
verwevenheid bestond. De Beurshal
bleek zeer aan de behoeÍte te voldoen.

Vele jaren werd er met steigende
omzet gebeursd. Verscheidene ten-
toonstellingen als Flora Nova en
Herfstweelde werden er gehouden. De

toonaangevende vakbeurs Plantarium
groeide er groot en... groeide uit de jas.

Deze jaarlijke vakbeurs/tentoonstelling
wordt al weer sinds jare,n gehouden op
het lTCterrein. Maar oo.k voor het
verenigingsleven van Boskoop bleek
de Beurshal een uitkomst. Een aantal
jaren was er zelfs een badmintonclub
actief. De resultaten van de hotel-
restaurantaccommodatie bleeÍ echter
ver achter bij de verwachtingen. ln
1978 moest het hotel-restaurant
gesloten worden en kwam de toenmali-
ge manager met zijn elf
personeelsleden op straat te staan.
Toch was men ervan overtuigd dat er
plaats was voor zo'n accommodatie in
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Remonst ranten gingen'stiekem'
naar hun schuilkerk
ln het jaar 1643 stond, net buiten de bebouwde kom van
Boskoop en eigenlijk op Waddinxveens gebied, een kerkje. Wat

achteraÍ en niet te dicht bij de 'publieke kerk'. Dit preekhuis had

een rieten dak en een gangpad in het midden. Aan de

noordzijde daarvan zalen de mannen, aan de zuidzijde de

vrouwen.
Het klinkt haast als een sprookje, deze
samenvatting van het in alle opzichten
interessante boek'Vrij zinnig leven in
Boskoop', geschreven door lngrid Smit-
NijhoÍ. Het boek is onlangs
gepresenteerd in het kerkje van de
Vrijzinnig Protestantse Geloofs-
gemeenschap.
Sprookjesachtig oÍ niet, het verhaal
berust op feiten. De gelovigen die van
het kerkje gebruik maakten waren
remonstranten, die zich na de moeilijke
periode van de Dordtse synode in 1619
hadden losgemaakt van de 'staatskerk',
omdat zij zich niet langer konden
verenigen met de strenge, dogmatische
leerregels. Om duidelijk te maken wie
die remonstranten waren moet even
wat geschiedenis worden gerepeteerd.
Na de beeldenstorm rond het jaar
1566, waaraan ook de tot dan toe
enige kerk in BoskooP - de Rooms-
katholieke kerk - niet ontkwam, werd
die enige kerk het domein van de
gereformeerden, de latere hervormden.
Boskopers die het Rooms-katholieke
gelooÍ bleven aanhangen
moesten sindsdien naar
Randenburg, waar zii samen
met de verdreven katholieken
van Reeuwijk een eigen
kerkgebouw stichtten. De

enige toegestane kerk in die
dagen werd de
GereÍormeerde (later
Hervormde) kerk, waartoe
ook de meer vrijzinnig
denkenden behoorden.

Geloofsstriid

Tussen de twee
theologische hoogleraren
Jacobus Arminius (1 560-
1609) en Franciscus
Gomarus (1563-1641)
ontwikkelde zich een
geloofsstrijd die grote
opschudding veroorzaakte in

Nederland ten tijde van Prins
Maurits en Johan van
Oldenbarnevelt.
Gomarus stond achter de

'predestinatie'; de theorie van voor-
beschikking die inhoudt dat God de
mensen niet met gelijke bestemming
heeÍt geschapen, maar dat Hij bij de
schepping al heeft bepaald wie 'ter
zaligheid bestemd zou ziin en wie voor
eeuwig verworpen'. Arminius
daarentegen leerde zijn volgelingen
dat de mens een eigen verantwoor-
delijkheid bezit en in staat is gesteld de
genade van God te aanvaarden of te
weerstaan. 'God geeft de mens daartoe
het geloof'.
Dit geschil (dat ook een verzoek tot de
herziening van de belijdenisgeschriÍten
inhield), werd behandeld in de Dordtse
synode, de grote kerkelijkp
vergadering van 1618-161p, waarbii
de aanhangers van Arminiirs hun
geloofsoveftuiging onder léiding van
Johannes Uyttenbogaert in 'de

Remonstrantie' hebben samengevat.
Aan dit stuk danken de remonstranten
hun naam. De aanhangers van
Gomarus ontwierpen een 'Contra-
remonstrantie'.

De'Remonstrantie' werd uiteindelijk
door de synode verworpen, waarna in

1619 de Remonstrantse Broeder-
schap officieel werd opgericht. Pas in

het jaar 1796 werd deze geloofs-
gemeenschap gelijkgesteld met andere
geloofsgemeenschappen in
Nederland.

Afgezet

ln Boskoop is in 1586 voor het eerst
sprake van'remonstrantse invloeden'
en wel na de aanstelling van lsbrandes
Reyersz. die van 1586 tot 1592
predikant is in de grote 'publieke' kerk.
Hij werd in 1614 wegens zijn
vrijzinnige predikingen uit het ambt
gezet, evenals Petrus Engelraven
(1612-1619), die na de Dordtse synode
werd aÍgezet.
Blijkbaar is het gedachtengoed van
deze twee voorgangers in BoskooP
blijven hangen en tot ontwikkeling
gekomen. Uit de notulenboeken van de
Remonstrantse gemeente blijkt dat
deze in 1643 al een eigen kerkgebouw
in Boskoop kon aankopen, waardoor zij

tot één van de oudste gelooÍs-
gemeenschappen in ons dorp behoort.
Het valt niet mee het eenvoudig
kerkelijk leven van mensen met hun
geloof en ongelooÍ, vreugde en

verdriet, in kofi bestek weer te geven.

De oude schuilkerk, met ervoor de pastorie aan de Gouwe. Geopend in 1801 , vervangen
in 1932 in verband met verbreding van de Gouwe en de bouw van een hefbrug.
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Elke eeuw laat haar specifieke
gebeurtenissen tot leven komen in het
boekje van lngrid Smit. Het boek bevat
een plattegrond van het Hoogheem-
raadschap van Rijnland, uit het midden
van de zeventiende eeuw, waarop dit
oude 'preekhuis' al staat ingetekend.
Dit huis heeÍt maar liefst 158 jaar dienst
gedaan en viel uiteindelijk in 1801
wegens bouwvalligheid onder de
slopershamer. Uit de opbrengst van
sloopmaterialen, de verkoop van twee
tot de kerk behorende huisjes èn een
knap uitgedacht tontineplan, werd het
geld vergaard voor de bouw van de
tweede remonstrantse kerk.

Menselijk

De eeuwenoude notulenboeken geven
een beeld van het kerkelijk en
persoonlijk leven van haar leden,
waarbij opvalt dat aan zaken die wij in
deze tijd belangrijk vinden, soms
nauwelijks aandacht werd besteed en
zaken van persoonlijke aard zo nu en
dan uitvoerig werden genotuleerd.
Daardoor is het karakter van het boek
niel zozeer wetenschappelijk, dan wel
menselijk geworden. Met een
beschrijving van gebeurtenissen die nu
en in de toekomst waarschijnlijk niet
meer zullen voorkomen.
Zo werd in het jaar 1761 het
zogenaamde armenweeshuis opge-
richt, waar noodlijdende plaatsgenoten
werden opgenomen. OÍ dit
armenweeshuis toen al de nu nog bij
oudere plaatsgenoten bekende naam
'Markus XIV' droeg, is niet met
zekerheid te zeggen. Hoe het in dit
tehuis toeging wordt duidelijk doordat
de remonstrantse armen, wanneer zij
ontevreden waren over hun
behandeling, bij de kerkenraad
aanklopten. Deze gebeurtenissen
werden nauwkeurig door de predikant
opgeschreven en zijn opgenomen in
het boek'Vrij zinnig leven in Boskoop'.
Ook geven de boeken van het jaar
1762 een beeld van de problemen die
eÍ rezen rond de Íiguur van ds. Cornelis
van der Wadding, die de kerkenraad
bekende dat hij 'zijn huwelijk te laat
heeft aangedaan'. Zijn vrouw beviel
namelijk kort na het huwelijk'op den
tweeden october des jaars 1762 des
snagts tussen tien en twaalÍ uren', een
gebeurtenis die grote opschudding
teweeg bracht in de kerkelijke
gemeente en waarschijnlijk ook daar
buiten.

Nieuwbouw

De remonstrantse ds. J.A.G. Boom komt
de eer toe dat hij in het begin van de
negentiende eeuw heeft gezorgd dat
alle Boskoopse armen eindelijk het

'distinctieÍ'
konden afleggen.
Tot die tijd waren
de bedeelden
namelijk verpllcht
een teken te
dragen, zodat
iedereen kon
zien dat zij in het
armenhuis
woonden.
Het jaar 1800
begon met
drukke
werkzaamheden
voor de kerken-
raad in verband
met de nieuw te
bouwen kerk en
pastorie aan de
Voorkade, met
huisnummer 16.
Dit moest,
ondanks het feit
dat de
Remonstrantse
Broederschap in
1797 was
gelijkgesteld met
de andere
geloofs-
gemeenschappen
in Nederland, een schuilkerk worden.
De kerk werd op 2 augustusJS0l in
gebruik genomen en is, voor zover
bekend, de enige schuilkerk in
Boskoop geweest.

Na 131 jaar trouwe dienst moesten
schuilkerk en pastorie wijken voor de
verbreding van de Gouwe en de bouw
van de heÍbrug. Het verhaal gaat dat,
wanneer dr. Roessingh (1914-1916) er
preekte, de hele Voorkade vol stond
met rijtuigen en paarden. De
restauraties van de eerste twee
kerkgebouwen heeft de gemeente
handen vol geld gekost. De
funderingen bestonden in die tijd nog
uit turJ, bossen wilgentenen en
runderhuiden. De notulen melden dan
ook geregeld grote herstelwerkzaam-
heden aan de gebouwen.

Vrijheid

De huidige kerk aan de Burgemeester
Colijnstraat heeft letterlijk en figuurlijk
een goede fundering. Het gebouw
staat klein maar dapper al vijfenzestig
jaar tussen haar grotere zusters,
midden in het centrum van ons dorp.
Hoe klein ook, het getuigt van vrijheid
en verdraagzaamheid.
De inhoud van het boek voert de lezer
door ruim drie eeuwen geschiedenis
van de twee geloofsgemeenschappen:
de remonstranten en de vrijzinnig
hervormden. Het is geschreven aan de

hand van authentieke documenten,
vanaf 1696, die in de kluis van de kerk
waren opgeborgen, soms moeilijk te
ontcijÍeren, soms geschreven in een
prachtig handschriÍt. Naast de
geschiedenis van de Remonstrantse
gemeente beschrijÍt het boek ook de
ontwikkelingen binnen de Hervormde
kerk rond de vorige eeuwwisseling. De
vrijzinnige stroming begon zich
duidelijk te onderscheiden van de
orthodoxe richting, wat tenslotte leidde
tot de aansluiting van de vrijzinnige
leden bij de landelijke Vereniging van
Vrijzinnig Hervormden in 1923. ln
Íederatief verband werken de twee
geloofsgemeenschappen sinds 1967
samen onder de naam 'Vrijzinnig
Protestantse Geloofsgemeenschap'.
Bij de presentatie van het boek, op 25
mei 1997, werd tevens stilgestaan bij
het Íeit dat het kerkgebouw aan de
Burgemeester Colijnstraat vijÍenzestig
jaar oud is, de federatie van
remonstranten en vrijzinnig
hervormden dertig jaar geleden tot
stand kwam en de nieuwe aanbouw
aan de consistorie in gebruik werd
genomen.

Het boek is op dit moment nog
verkrijgbaar bij de plaatselijke en
regionale boekhandels en bij de
schrijÍster zelf. De prijs is 37,50 gulden.
Eventuele baten komen ten goede aan
de kerk.

i
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vroeger nog een avontuur
Retzen met de bus was

De geschiedenis van busonderneming Citosa

Citosa, later West-Nederland, nu al weer enkele jaren ZWN.

Het zijn begrippen, zelfs voor mensen die zelf nooit de bus

nemen. Openbaar vervoer staat tegenwoordig gelijk aan

grootschalige ondernemingen maar dat was vroeger wel

anders. Heel bekend is bijvoorbeeld een foto van de

onderneming 'Vooruit', welke naam prijkt op een bus die

vermoedelijk in 1915 werd gefotografeerd op het Reijerskoop.

De 'Vooruit' had BoskooP te danken
aan het initiatieÍ van K. van der Willik,
een timmerman-aannemer die zijn
bedrijÍ had aan de Zijde, waar later

oud Boskoop (1987) in de Gouwe
Koerier en reacties van onder meer

proefrit maakte.
De bus was een Sauer-SPijker,
gebouwd bij Trompenburg in Amster-
dam. Het voertuig had als chauffeur-
monteur'Charley' Davidson, een Brit,

en als assistenten de heren Eve'nwel

'Vooruit' reed in principe zesmaal per

dag naar Gouda en driemaal naar
Leiden. Vooral de route naar Leiden
was niet zonder Problemen want in
Hazerswoude maakte stalhouder
Groen ook ritten naar Leiden maar
spande nog gewoon paarden voor zijn

rijtuig. De man had een dieP-
gewortelde hekel aan het
gemotoriseerde en lawaaiige monster
uit Boskoop en deinsde er niet voor
terug de weg te blokkeren.
En dat was het enige probleem niet. De

'Vooruit' reed destijds oP massieve
banden en de aandrijving gebeurde

met een ketting vanaÍ de motor. Die

ketting brak nogal eens. Het
bandenprobleem sPeelde vooral
tijdens de oorlogsjaren 1914-1918'
Nederland was weliswaar neutraal
maar er was wel schaarste aan
grondstoffen. Het gevolg was dat de
bus lange tijd stil bleef staan. Op 14 juli

1919 werd de dienst hervat maar in
1920 verkocht Van der Willik de bus
aan een onderneming in Friesland'

Garage Kok
Boskoop bleef niet lang busloos want

garage Van Helden was gevestigd. Nu auto's wat de basis was voor de latere

is het een schoonheidssalon. Naar garage Kok aan de Galerii, nog weer

aanleiding van enkele publicaties over later op het Plankier. ln 1922 startte hij

A.S.P. Verjaal, is duidelijk geworden dat mei 1903, zag ook wel iets in een

de'Vooruit'op 29 maarl 1915 z'n eerste busonderneming maarloos ervoor op

ook anderen waren actief op dit gebied.

Jan Kok had een smederij annex
fietsenhandel op de hoek Dorpsstraat-
oost en Nieuwstraat, deed later ook in

een autobusdienst tussen Boskoop en

Leiden. Zoon Jelle Kok, geboren op 10

eigen benen te staan. ,$s 2S-jarige had

hij al heel wat werkgevets gehad. Hij

bleef er slechts lang genoeg om

nieuwe kennis op te doen.
Eén van zijn werkgevers was de
Franse motorenÍabriek Latil en het zal

Jelle, onderhield omstreeks 1875 een

diligencedienst tussen Lemmer en

Joure; zijn naar Holland geëmigreerde
vader startte in Boskoop, zoals eerder
beschreven, een autobus-
onderneming. OP 8 december 1928
begon Jelle zijn eigen busbedrijf dat
zou uitgroeien tot een bekende
streekvervoeronderneming in het
groene hart van Zuid-Holland.

ln dat jaar kon Jelle, samen met een
andere Boskoper C.F. Middelkoop, van
de ondernemer Van Bergen
Henegouwen de bestaande liln van
Zoetermeer naar Den Haag
overnemen met de chauffeur N.P. de
Vries erbij. Dat was voor De Vries niet
zonder proÍijt want deze kreeg meteen
een knaak opslag, waarmee zijn
weekloon 22,50 gulden bedroeg. ln de
beginjaren reed Jelle de ene week de
vroegste dienst en de andere week de
laatste dienst. De Vries deed de rest
terwijl Jelle dan als monteur,
carrosseriemaker, bandenman, wasser,
boekhouder en acquisiteur optrad.
Ondanks deze regeling kon het
gebeuren dat door de veelheid van
werkzaamheden Jelle voor zijn eerste
of laatste rit geen tijd had en De Vries

ook op die dienst moest inspringen.

en Brand die ook op de bus reden. De dan ook niemand verbazen dat een
van ziln eerste bussen van dat merk
was. Het vervoerbedrijÍ was voor Jelle
Kok eigenlijk een vanzelÍsprekende
zaak want zijn grootvader, ook een

Autodienst 'Vooruit' van K. van der Willik, getotografeerd in 191 5 op het

Reijerskoop was de eerste liindienst.
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Geen vetpot

De buslijn Zoetermeer-Den Haag was
in die begintijd bepaald geen vetpot en
door slecht onderhoud bleek het
overgenomen materieel niet in al te
beste staat te verkeren. Bovendien
haakte compagnon Middelkoop
spoedig aÍ. Door hard te werken en
goede service wist Jelle toch het
vertrouwen van de reizigers te winnen.
Dankzij uitbreiding van de lijn naar
Rotterdam konden nieuwe klanten
worden aangetrokken.
Maar de concurrentie was hevig. Van
Bergen Henegouwen, die
samenwerkte met de Spoorwegen, was
op het traject Zoetermeer-Rotterdam
via Delft drie dubbeltjes goedkoper.
Jelle ging toen met de introductie van
een zeer voordelige vijfrittenkaart over
tot de tegenaanval. Deze vooruitziende
actie zou hem veel succes en extra
inkomsten opleveren. Toen bovendien
het spoorwegstation Zoetermeer in
1938 werd gesloten kreeg het
busvervoer door Citosa een
belangrijke impuls.
Maar daar zag het in 1931 nog nlet
naar uit. In dat jaar hing het voort-
bestaan van de jonge onderneming
aan een zijden draadje toen in de
Zoetermeerse garage brand uitbrak en
vrijwel het gehele wagenpark werd
vernietigd. Gelukkig sprongen enkele
bevriende bedrijven bij en kon Jelle
zijn vaste klanten de volgende morgen
toch op tijd op hun werk afleveren alsof
er niets aan de hand was.
De onderneming van Jelle heette
aanvankelijk 'Cito' (latijns voor 'snel').
Maar omdat een Haags taxibedrijf ook
al die naam droeg werd het gewijzigd
in 'Citos', later'Citosa'omdat men dit
welluidender vond klinken. Als iemand
vroeg wat Citosa betekende dan luidde
steevast het antwoord: 'altijd op tijd'.

Dienstmeisjes

Service voor de passagiers stond hoog
in het vaandel. De dorpsbewoners
waren voor al hun verbindingen met de
rest van Nederland van de bus
afhankelijk. Een eigen auto of teleÍoon
was in die dagen nog een hoge
uitzondering. Citosa zorgde ook dat
brieven, kranten en pakjes van en naar
de dorpen werden vervoerd.
Citosa werd ook buiten de lijndiensten
acÍie't. Zo reden er driemaal per week
bussen tussen Rotterdam/Den Haag
en het Ruhrgebied ten gerieve van de
duizenden Duitse dienstmeisjes die
hier toen werkten. Deze meisjes
brachten tevens een vleugje Hollands
welvaren in het povere bestaan van
hun families in Duitsland door bij zo'n
'Heimfahrt' een paar kilo Hollandse

boter in hun boezem mee te nemen. De
Duitse douane wist deze intieme
schuilplaats echter wel te vinden en de
Rijksverkeerslnspectie maakte een
einde aan het vervoer van boter en
blondines omdat Jelle's internationale
verbindingen als een 'wilde' lijndienst
werd beschouwd.
ln 1930 kon Jelle Kok een tweede lijn
overnemen, die van Benthuizen naar
Rotterdam. ln datzelfde jaar kwam ook
het lijntje van Benthuizen naar
Hazerswoude tot stand, waardoor
aansluiting werd verkregen met de
buslijn van Boskoop naar Leiden van
de onderneming Trio, eveneens in
Boskoop. Deze onderneming werd
door drie ondernemers geleid: Kok
senior, tevens de stichter, C.F.

motto van het bedrijf: 'Citosa verbindt
het platteland met de steden'. ln 1939
kwam een belangengemeenschap tot
stand tussen Citosa en de N.V.
Westlandsche Stoomtramweg
Maatschappij (WSM). Toen in 1943 de
WSM toetrad tot het concern van de
Nederlandse Spoorwegen zette Citosa
dezelfde belangengemeenschap met
de NS voort. ln 1940 kreeg Citosa
vergunning om op zondagen de
lijndiensten van MODA te rijden, de
MODA-bussen bleven immers op de
dag des Heren in de garage.

Oorlogsjaren

Citosa reed in de oorlogsjaren heel wat
minder door gebrek aan materiaal,

Prins Bernhard wordt benoemd tot erepassagier met vrij vervoer voor het
leven. Hij reageert met de opmerking dat hij nu nooit meer hoeft te liften

Middelkoop en J. Hardijzer.
Toen vader Kok zich wegens ziekte uit
het bedrijÍ moest terugtrekken, nam
Jelle diens deel van de concessie over.
ln 1933 werd Trio in Citosa
opgenomen, Jelle hield de algemene
leiding. Deze samenwerking leverde
belangrijke voordelen op: het materieel
kon intensiever gebruikt worden
waardoor het rendement verbeterde en
overstapkaartjes werden ingesteld. Zo
werden zowel Boskoop als Zoetermeer
met de drie grote Zuid-Hollandse
steden Rotterdam, Den Haag en
Leiden verbonden.
Jelle bracht de streekvervoergedachte
dus al in de praktijk voordat deze de in
de wet verankerde basis van het
Nederlandse vervoerswezen zou
worden. Citosa werd aangewezen als
de vervoeronderneming in het Zuid-
Hollandse groene hart, hetgeen ook tot
uitdrukking kwam in het kernachtige

brandstoÍ en banden. De lijndiensten
werden ingekrompen en de bussen
gingen op anthraciet en houtgas rijden.
Overigens wist Jelle het vele extra werk
dat deze brandstoÍÍen met zich
meebrachten, handig te gebruiken om
zijn personeel voor deportatie naar
Duitsland te behoeden. Als de lieden
van de'Arbeidseinsatz' eenmaal
hadden gezien hoe de Citosa-ploeg
anthraciet stond te scheppen of de
gasgeneratoren leeghaalde alsof hun
leven ervan afhing - en dat natuurlijk in
zekere zin ook zo - drongen de
Duitsers niet langer aan.
Op 15 mei 1942 werd door de
Iandelijke Commissie Vergunningen
Personenvervoer (CVP), op basis van
verleende concessies, een
samenwerking tussen de
streekvervoerbedrijven opgelegd.
Citosa kreeg het streekvervoer van en
naar Rotterdam, Delft, Den Haag,
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provisorisch tot'bus' was ingericht.
Reeds enkele dagen na de bevrijding
waren op verzoek van de
Rijksverkeersinspectie de snel op
vloeibare brandstof omgebouwde
Citosa-bussen al weer op de weg om
de vanuit Duitsland per trein terugke-
rende Nederlandse arbeiders van de
stations naar huis te brengen.

Op 23 juli 1945 konden de dlensten op
Rotterdam, Den Haag en Gouda
worden hervat met behulp van
bellewagens van de Londense
brandweer en andere uit nood geboren
voertuigen. De dienstregeling zag er op
1 april 1946 weer als vanouds uit uit.
Na de oorlog ontwikkelde Citosa zich
in snel tempo verder: in 1947 kwam
een Íusie tot stand met de N.V. De
Rijnstreek die de volgende lijnen
exploiteerde: 1. Leiden-Alphen aan den
Rijn-Bodegrav en; 2. Bodegraven-
Woerden-Utrecht; 3. Woerden-
Linschoten-Montfoorl-Oudewater; 4.
Leiden-Alphen aan den Rijn via de
Lage Zijde; 5. Gouda-Boskoop.
Deze lijnen werden in het Citosa-
netwerk opgenomen, de zetel van de
nieuwe N.V. werd verplaatst van
Zoetermeer naar de gebouwen van
N.V. De Rijnstreek in Boskoop. Midden
jaren vijÍtig exploiteerde Citosa elÍ
lijnen in een gebied dat in het westen
door Den Haag, in het zuiden door
Rotterdam, in het oosten door Utrecht
en in het noorden door Leiden werd
begrensd. In veertig steden en dorpen
binnen deze vierhoek zag men dag in
dag uit de bekende bussen van de
merken Scania Vabis en Crossley met
de regelmaat van de klok trouw hun
routes rijden.

De jongste, de middelste en de
oudste chauffeur van Citosa in lg6l .

Van links naar rechts A. v.d. Heuvel,
J. Groenendijk en J. Kroon. (Foto:
Hans Verschoor)
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ChauffeurArie v.d. Heuvel demonstreert de mobilofoon, een techniek
waarmee Citosa in ieder geval de eerste in Europa was.

Leiden en Gouda toegewezen. Op de
befaamde Dolle Dinsdag, S september
1944, werd al het openbaar vervoer
stilgelegd.
Toch bleven ook in de hongerwinter de
Citosa-bussen nog op de weg. ln
samenwerking met de grote
ziekenhuizen in Rotterdam en Den
Haag werd een regelmatige
nachtdienst naar Leeuwarden gereden.
Het rijden overdag was niet mogelijk
vanwege het beschietingsgevaar
vanuit de lucht. Op deze avontuurlijke
nachtritten werden zieke en zwakke
kinderen naar het noorden gebracht en
op de terugweg werd voedsel voor de
patiënten in de ziekenhuizen vervoerd.
Speciale vermelding verdlent een
transport van dertig pasgeboren ba-
bies. waarvoor in de bus wiegjes
waren getimmerd. Een aantal
verpleegsters ging als verzorgster mee,
vooraf waren met verschillende
melkfabrieken waar men langs kwam
afspraken gemaakt om op een bepaald
tijdstip zuigflessen met warme melk
gereed te houden. Zolang de bus reed
waren de borelingen heerlijk rustíg; de
bus wiegde hen in slaap. maar zodra er
gestopt werd verhieven de meesten
Iuidkeels hun stem. Een merkwaardiger
transport zal wel nimmer met welke
autobus dan ook gereden zijn.

Herrijzenis

Goede bussen waren direct na de
oorlog nog niet beschikbaar en men
moest zich behelpen met noodbussen:
vrachtwagens waarvan de bak
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ln 1952 werden 4,6
miljoen reizigers
vervoerd en 3,5
miljoen kilometer
aÍgelegd. Het lijnennet
was 260 kilometer lang
en vijÍtig autobussen
vormden het
wagenpark dat ten
dele in Zoetermeer, ten
dele in Boskoop
gestald werd. Het
personeel bestond uit

" honderdzestig

i' mensen. Voor club- en

I gezelschapsreizen,

| ,owel in binnen- alsro buitenland, had Citosa

I zeer gerieÍlijke
touringcars
beschikbaar. In

samenwerking met
reisbureau Cebuto
werd ook aan het
toeristenvervoer veel
aandacht besteed.

Mobilofoon

Met de intrede van de mobilofoon in
1956 brak voor Citosa een nieuw
tijdperk aan waarin zij waarschijnlijk
als eerste autobusbedrijf in de wereld,
maar in elk geval als eerste in Europa,
haar autobussen met deze apparatuur
ging uitrusten. Hierdoor werd nog meer
service aan de reizigers geboden en
kon bij voorkomende files,
aanrijdingen, ongelukken en dergelijke
door snelle acties vanuit het
hoofdkantoor de bestaande
dienstregeling worden aangepast.
Ook fungeerden de chauÍfeurs als
waarnemer van de toestand van de
wegen in tijden van gladheid of
sneeuw; per mobilofoon konden dan
de pekelstrooiers en sneeuwschuivers
worden opgeroepen. Daardoor konden
de Citosa-bussen veelal hun
Iijndiensten normaal uitvoeren. Dit
leidde tot veel vertrouwen bij de
passagiers in 'hun' busdienst en
positieve publicaties. Bovendien bracht
de mobiloÍoon voor de vele
dorpsbewoners in het
verzorgingsgebied van Citosa uitkomst
bij noodsituaties. Lang niet iedereen
had telefoon in die tijd.
Het gebruik van de mobiloÍoon leidde
ook tot grappige situaties. Na een
kleine aanrijding vroeg de
desbetreffende chauffeur om een
dokter en politie. Hij besloot zijn
verzoek met: 'lk heb een bus vol voor
het ziekenhuis.' In de meldkamer
ontstond grote consternatie en men
vroeg de chauÍfeur of hij dan aan één
dokter wel genoeg had. 'Jazeker',
antwoordde de chauÍfeur. 'Er is één

lichtgewonde met een snijwo'nd maar
stuurt u gauw een andere bus want
anders lopen de passagiers hun
ziekenhuisbezoek mis.' Dit antwoord
was natuurlijk een hele opluchting voor
de mensen in de meldkamer.
Ook anderszins stond Citosa met zijn
mobilofoon in het middelpunt van de
belangstelling: dag- en weekbladen,
bedrijven (bijvoorbeeld'Nederlands
Transport', Philips, Televizier) en zelÍs
buitenlandse bladen publiceerden over
dit busbedrijf met zijn moderne
communicatiemiddel. Bij alle rondlei-
dingen door het bedrijfspand van
Citosa was een bezoek aan de
meldkamer een vast programmapunt.
Ook Prins Bernhard toonde, nadat hij
op 28 maaft 1961 het nieuwe
onderkomen van Citosa aan de
Hoogeveenseweg in Boskoop (toen
nog Waddinxveen) oÍÍicieel in gebruik
had gesteld, grote interesse voor de
mobilofoon en voerde een gesprek met
chauffeur H.S.A. Haverkamp, die op dat
moment een bus op de lijn Boskoop-
Den Haag bestuurde. En dan te
bedenken dat Haverkamp eigenlijk een
vrije dag had willen hebben omdat zijn
vrouw jarig was. Dit gesprek werd 's
avonds in het journaal van de
Nederlandse Televisiestichting
uitgezonden.
Een andere ontwikkeling was de

intrede van het Beckson plaatskaaften
apparaat van Nederlands fabrikaat,
waarmee alle chauffeurs waren
uitgerust. Het werd ook aan Prins
Bernhard gedemonstreerd die daarbij
een 'bewijs van vrij vervoer voor het
leven' kreeg.

Sneeuwschuiver

De kracht van Citosa was dat de Zuid-
Hollandse steden bereikbaar waren
voor de plattelandsbevolking. Dat
betekende wel dat de bussen voor een
belangrijk deel waren aangewezen op
de nauwe polder- en dorpswegen. Om
dan toch een goede service te kunnen
bieden en vertraging of verstoring van
de dienstregeling zoveel mogelijk te
voorkomen, had Citosa naast de
mobiloÍoon voor de interne
berichtgeving en reservebussen die
onmiddellijk inzetbaar waren, ook de
beschikking over een eigen
kraanwagen met tien aangedreven
wielen.
Deze wagen was van het Amerikaanse
leger gekocht en werd gebruikt om
gestrande bussen op te halen voor
reparatie in de eigen werkplaats. Ook
kon hij als sneeuwschuiver worden
ingezet, zoals In de strenge winter van
1962-'63. Bij sneeuwoverlast moesten
de wegbeheerders van Rijks- en

De tot sneeuwschuiver omgebouwde kraanwagen waarmee Citosa de
plattelandswegen berijdbaar hield waardoor dorpen niet van de bewoonde
wereld werden afgesneden. Deze foto verscheen in tebruari 1963 in de
Autokampioen bij een artikel over de problemen die wegbeheerders die zware
winter hadden.



Provinciale Waterstaat zich veelal
beperken tot de hooÍdwegen, Citosa
had dan zijn eigen sneeuwPloeg die
de plattelandswegen sneeuwvrij
maakte voor de lijndiensten en er
bovendien voor zorgde dat de
dorpen niet aÍgesneden werden van
de bewoonde wereld.
Op zaterdag 9 mei 1964 werd de
provinciale weg Boskoop-Gouwsluis
(N207) otficieel geopend door de
Commissaris van de Koningin in
Zuid-Holland. De totstandkoming van
de weg, waarop ongeveer dertig iaar
was gewacht, was één van de
kostbaarste werken die Provinciale
Waterstaat tot dan toe na de oorlog
had uitgevoerd. Het is een
verkeersweg van ongeveer vijÍ
kilometer waarmee echter, als gevolg

van de noodzakelijke onderheiing en
de aanleg van een viertal
kunstwerken, miljoenen guldens

waren gemoeid.
Bij Gouwsluis - toen een rotonde -
werden hoge ANWB-borden
geplaatst. Langs de weg werden in

totaal zo'n vijÍtienhonderd ionge bomen
geplant en er kwamen enkele
parkeerhavens. Deze nieuwe weg kreeg
een belangrijke interlokale betekenis
omdat zij een verbinding vormde tussen
rijksweg 12 (Rotterdam/Den Haag-
Utrecht) en het provinciale en

rijkswegennet in het noordelijk deel van
Zuid-Holland en het zuidelijk deel van
Noord-Holland. De realisering van deze
weg bood Citosa de mogelijkheid om de
bestaande lijndienst Rotterdam-Boskoop
door te trekken naar Alphen a.d. Rijn, Met
deze verbinding was er weer een
gedeelte van het gebied dat Citosa
bediende ontsloten: de gemeenten

Bergschenhoek, Bleiswijk, Moerkapelle
en Zevenhuizen werden nu met Alphen
verbonden.

Speciaal voor toeristen was het van
belang dat men nu met een dagkaart
rechtstreeks van Rotterdam naar
Avifauna kon reizen. Gelijktijdig met deze
lijn van Boskoop naar Alphen werd ook
de route van de lijn Leiden-Alphen in de
bebouwde kom van Alphen gewijzigd.

Bronnen: De Nederlandse
Stre ekv e ru oe rb ed riiv e n Am ste rdam,
1 956, Citosanieuws, maandorgaan voor
het personeel van Citosa NV Buzz,
personeelsblad voor medewerkers van
Westnede rland. Autobuskroni ek, uitgave
van de Autobus Documentatie
Vereníging. De Autokampioen, 55, nr. 6, 9
februari 1963. M. Wallast, Autobussen in
Nederland, Rijswijk 1987. K.H.M. Derks,
Autobussen; overzicht Streek- en
Stadsveruoerbedrijven, Alkmaar 1 985.
Posthistorische Studies Xl, het
persbrieven-, couranten- en
pakjesvervoer per autobus en enige
tram we g m aatsch ap p ii e n, N e d e rl and se
Vereniging van Poststukken en

Poststempelverzamelaars, 1 987. Gouwe
Koerier Boskoop.

Met dank aan de heren J.G. Hooftman in
Waddinrueen en A. van den Heuvel in
Alphen a.d. Rijn, oud-Citosa
medewerkers. Ook dank aan de
Historische Vereniging Alphen a.d. Riin
en H. van der Wereld. (Bewerking: Cees
Bakker)

Cursus regionale geschiedbeoefening
Voor iedereen met belangstelling
voor geschiedenis, bijvoorbeeld die
van de streek, stad oÍ dorp, worden in
het seizoen 1997-'98 in
verschillende regio's cursussen
georganiseerd door het Project
Regionale GeschiedbeoeÍening
Zuid-Holland. Uitgebreide inÍormatie
is te vinden in het (gratis) cursus-
overzicht 1997-'98 Musea &
Geschiedbeoefening in Zuid-Hol-
land, dat u kunt aanvragen bij de
Federatie Cultureel Erfgoed Zuid-
Holland.
Zo is er een basiscursus'Op zoek
naar verborgen schatten. Methoden
van historisch ohderzoek'. Een
basiscursus voor vrijetijdshistorici die
leren hoe een historisch onderzoek
systematisch kan worden opgezet.
Voorts een cursus voor het schrijven
van historische artikelen. Wie
onderzoek doet zal proberen de
resultaten op papier te zetten in de
vorm van een boek oÍ artikel, Deze
cursus gaat daarop in.
Er is een cursus 'Geschiedenis van
het dagelijks leven'dat thema's
behandeld uit het dagelijks leven
vanaf de 17e tot in de 20e eeuw.
De cursus'Kerkgeschiedenis' komt
tegemoet aan degenen die zich met
lokaal oÍ regionaal onderzoek
bezighouden en in veel gevallen stuit
op zaken en bronnen van
kerkhistorische aard. Deze cursus

geeft een overzicht van kerkelilke
ontwikkelingen in de 16e tot en met de
19e eeuw, van verschillende kerkelijke
stromingen en van geschikte bronnen.
Wie onderzoek wil doen naar huis, straat
oÍ buurt, kan veel proÍijt hebben van de
cursus'huizenonderzoek'. Deelnemers
gaan op zoek naar de geschiedenis van
huizen en hun bewoners. Ze leren om te
gaan met tal van archieÍbronnen zoals
het kadaster, bevolkings- en belasting-
administraties, notariele archieven. Er
wordt gebruik gemaakt van bronnen uit

de 17e tot en met de 20e eeuw. De

cursus wordt ondersteund door een
handleiding.
De Zuid-Hollandse waarden en het
rivierengebied komen aan bod in een
cursus waarmee men wegwijs wordt
gemaakt in de archieven, kaarten en
tekeningen in het Algemeen RijksarchieÍ
en tenslotte is er een cursus'Dagelijks
brood, op zoek naar bestaansmiddelen
in de polder.
Voor aanvragen van het cursusoverzicht,
inÍormatie en aanmeldingen: RGZH, J.A,
Brugman, Postbus 448,2501 CK Den
Haag.Tel. 07A-3624121, Íax 070-
3450278.

Handleiding historisch
huizenonderzoek

ln oktober 1997 verschijnt de
Handleiding voor historisch
huizenonderzoek, Deze uitgave is een

wegwijzer voor het verrichten van
lokaal historisch onderzoek naar
huizen, straten en buurten alsmede
hun bewoners,
Het is een hele onderneming
gegevens te achterhalen over wiè er in
het verleden in een huis hebben
gewoond oÍ gewerkt. Over de straat- of
buurtbewoners en de huiseigenaren
van vroeger. Dit najaar verschijnt er
een gids met praktische tips voor
iedereen voor iedereen die dergelijk
onderzoek wil doen.
Aan de hand van de aanwijzingen van
auteur Kees van der Wiel zal de
onderzoeker in staat zijn om een beter
beeld te krijgen van een pand, zijn
eigenaren en bewoners. Juist omdat in
iedere plaats een rijke en afwisselende
brij aan gegevens kan worden
vergaard, kan dit huizenonderzoek tot
onverwachte resultaten leiden.
De handleiding is gebaseerd oP de
ervaringen tijdens cursussen in de
provincies Noord- en Zuid-Holland,
Gelderland en Utrecht. Zij is een
gezamenlijke uitgave van het Project
Stichtse Geschiedenis en het Gelders
Oudheidkundig Contact. Het boek, dat
uitsluitend bij deze organisaties
verkrijgbaar is, telt ruim honderd
bladzi,jden en kost 15 gulden.
lntekenen is mogelijk.
Meer inÍormatie: RGZH, Postbus 448,
2501 CK Den Haag, lel.070-3624121,
fax 070-3450278.
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in de buurt als u
De Rabobank is een bank mettraditie' Een

traditie van samenwerken en bouwen aan

relaties. Aljaren is het een bank vàn mensen

vóór mensen. Dat merkt u al snel in het
persoonlijke contact. Elke Rabobank staat
midden in de samenleving.

Rabobank Boskooq
Kantorcn : Burg. Coliinsttat 2,

Overslag 12
tel. (0172) 214141

Met de Rabobank sta ie er niet alleen
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Zljde 155 - 2771EY BoskooP Holland

Tel. Ol72 - 212120 Fax 0172 - 214455

_l

kr


