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Woord Vooraf. 

Weer ligt een verenigingsjaar achter ons 
Het l i j k t nog zo kort geleden, dat de voorbereidingen voor 
de oprichting van ons Genootschap werden getroffen en nu 
kunnen we reeds een 2e jaarboekje presenteren. 

We beleefden in 1990 weer een belangrijk jaar met als 
hoogtepunt de opening van de oudheidkamer op 19 oktober j . 1 . 
Uiteraard was dit een b l i j e dag, waarop ook onze dankbaarheid 
is uitgesproken aan het Gemeentebestuur van Koudekerk, dat ons 
deze ruimte in huur heeft willen gegeven met de 
beschikbaarstelling van de benodigde gelden voor een 
opknapbeurt en voor de inrichting van deze tentoonstellings
ruimte . Hiervan is al gebruik gemaakt op de Open Monumentendag 
op 8 september j.1. en op de eerste zaterdagen van november 
en december. 

Zonder één van onze actieve leden te kort te doen,mag ik onze 
secretaris Bas vos namens het hele Genootschap hartelijk 
danken voor de vele,vele uren,door hem besteed aan de 
totstandkoming van deze aantrekkelijke expositieruimte. 

Voorts pijzen wij ons gelukkig, dat wij in zo korte t i j d 
bekendheid hebben verworven, vooral b i j de historische 
verenigingen in onze regio. De Open Monumentendag heeft 
hieraan veel bijgedragen. 

Evenals vorig jaar zult U in dit boekje kennis kunnen nemen 
van de activiteiten van een aantal zéér actieve leden in het 
afgelopen jaar,waarvoor hartelijk dank! Moge dit een 
aansporing zijn voor de overige leden om zich met een z e l f d e 
enthousiasme in te zetten, met het doel zoveel mogelijk 
historisch materiaal bijeen te brengen en in woord en beeld 
geschiedkundige gegevens over en van ons mooie dorp vast te 
leggen en te zijner t i j d over te dragen of na te laten aan 
ons nageslacht. 

Tot slot wil ik U toewensen:veel genoegen met de lezing van 
dit jaaroverzicht, f i j n e kerstdagen en een in' alle opzichten 
voorspoedig 1991. 

Joost Crucq 
voorzitter 
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Voorwoord van de redactie: 

Voor u ligt de tweede jaargang van het door de leden 
van het Genootschap samengesteld jaarboek. 
De leden zijn dit jaar erg actief geweest.Het jaarboek 
is twee keer zo dik geworden als de vorige uitgave, 
(trouwens enkele nieuwe artikelen voor het volgende 

jaarboek liggen alweer klaar!) 
De redactie heeft waar nodig de teksten gecorrigeerd 
op correct Nederlands en soms wat ingekort.Ondanks dit 
b l i j f t het mensenwerk en zullen er fouten z i j n gemaakt. 
Toch denkt de redactie met dit jaarboek de goede kwaliteit 
van het vorige jaarboek te overtreffen.(een prestatie van 
de leden) 
Het jaarboek is dit jaar b i j een grote drukkerij gedrukt en 
ziet er wat betreft de f o t o ' s verzorgder uit. 
Veel plezier gewenst b i j het lezen van het jaarboek 1990. 
Misschien is het handig dit jaarboek ook eens te geven 
aan niet-leden van het Genootschap. (1 eden verwerving.!) 
Na het betalen van de jaarkontributie krijgen z i j ook 
dit jaarboek. 

Namens de redactie 
Bas Vos 

Errata: 
In het jaarboek 1990 z i j n vooral b i j de f o t o ' s enkele 
fouten gemaakt.Dhr.C.v.d. Molen maakte de redactie 
hierop attent en heeft een nieuwe tekst b i j de foto's 
van de Dorpsstraat geschreven. 

Bij de f o t o ' s over het bombardement van 1940 zijn 
twee scholen met elkaar verwisseld: 
De school op blz.7 (bovenaan rechts) is de Hervormde 
School in Koudekerk. 
De school op blz.8 (bovenaan rechts) is de Chr.Nat.School 
te Hazerswoude 

Toevoeging: 
Bij het artikel van J.Bruijne over de Lagewaard duikt enkele 
keren de naam Bruimadese Polder op. 
Blijkens onderstaande toelichting van de historicus C.Kroon 
ligt deze polder ter hoogte van de z.g. Amerikaanse Molen, 
(op de hoek van de Batelaan-Ruigekade) 

Lagewaardse en Bruimadese Polder: 
De Lagewaardse polder, ontstaan door de afscheiding van de 
Honsdijkse op 15 mei 1509, werd op 30 november 1748 met de 
Bruimadese polder (gesticht op 20 april 1566) verenigd. 
Sedert 1952 wordt de de polder Lagewaardse polder genoemd. 
De Bruimadese polder komt voor op de kaart van het 
Hoogheemraadschap van Rijnland van 1615 als "de Burma". 
De polder lag tussen de "Achterwatering" en "De Gemeenvaert 
Sloot". 



De Dorpstraat, vlakbij de Bruggestraat, gezien naar het 
oosten.Rechts op de voorgrond de winkel in "kruideniers- en 
grutters waren, galanterieën" van de heer Hoogeboom, die met 
zijn echtgenote voor de winkel poseert. De huizen tussen 
genoemde winkel en de Kerksteeg werden tijdens het Duitse 
bombardement op 14 mei 1940 dusdanig beschadigd, dat ze werden 
gesloopt en door nieuwbouw vervangen. Voorbij de Kerksteeg de 
galanteriewinkel van de gebr. Batelaan - nu weer een winkel 
van de fam.Batelaan - en de eveneens aan de gebr. Batelaan 
behorende kruidenierswinkel, een gereedschapsschuurtje van de 
smid en - nog net zichtbaar -de bakkerswinkel van de heer 
Visser. Het prieeltje op de achter-grond behoort bij boerderij 
"Dwaal ik, wacht u", later "Kinder-vreugd". 

Nogmaals 'de Dorpsstraat op hetzelfde punt, vermoedelijk in ca. 
1918 gefotografeerd. Let u even op de weelderige bomenkrans 
bij de Ned. Herv. Kerk. Uiterst rechts op de voorgrond een 
fragmentje van de een van de twee mooie kastanjebomen die het 
pleintje voor de openbare school sierden, maar helaas de 
oorlog niet hebben overleefd. Dak en torens van de Ned. Herv. 
Kerk zijn hier duidelijker te zien dan op de vorige foto. 
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KOLIüE'.c.i-s-K. - ....! . ..:•«...• 

iïetzelfde stukje Dorpsstraat, nu naar het westen gezien. Links 
op de voorgrond de kruideniers- en ernaast de galanteriewinkel 
van de gebr. Batelaan, de ingang van de Kerksteeg, enkele 
huizen die het bombardement in de meidagen van 1940 niet 
overleefden, de winkel van Hoogeboom en hotel Van Egmond op de 
hoek van de Bruggestraat. Het is klaarblijkelijk tijd voor de 
hooibouw, want zowel bij de winkel van Batelaan als van 
Hoogeboom is een uitstalling van hooiharken te zien. Rechts op 
de voorgrond een stukje van het hek dat toegang gaf tot het 
speelplein van de openbare lagere school - nu "Onder Dak" -
het woonhuis van het hoofd van genoemde school, de zware bomen 
en het ijzeren hekje om de Ned. Herv. Kerk, waarvan een stukje 
van de toren en de dakruiter boven het schoolhuis flauw 
zichtbaar zijn. 

Dhr.C.v.d.Molen 
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Net als in het vorige jaarboekje weer een aantal oude 
foto's van Koudekerk aan den Rijn. 

Het Rijngezicht 
De Volharding (beurtvaart) net van de aanlegplaats bij de 
Kerksteeg. De huizen van de Kerksteeg zijn bij het 
bombardement van mei 1940 vernield. 
In het midden ziet men het huidige -Raadhuis (tot 1/2/91) 
Deze foto is uit de jaren dertig. 

De kalkbranderij van de firma Elant was gelegen op de plaats 
waar nu Schokbeton (Spanbeton) staat. Het huis rechts is nu 
vervangen door een ander huis waarin nu de familie de Leeuw 
woont .Uiterst links nog een schuur (droogschuur?) van de 
steenfabriek van v. Leeuwen-Boer .Een foto uit de. jaren veertig. 
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Deze foto is van de maalderij van v.d.Bijl. In de t i j d , dat er 
nog veevoeders werden rondgebracht met paard en wagen. Van het 
koetshuis is alleen nog maar een stukje muur te zien. 
Uiterst rechts ziet men nog een openbaar urinoir. 

Op de volgende bladzijde: 
a. De Molen stond op de plaats waar nu de opslagplaats 

van de fam.Guldemond is.Toen de molen buiten dienst 
was heeft J.Zweris erin gewoond.De molen is in die 
tijd afgebrand. 

b. Veel ouder is deze foto van de zelfde kalkbranderij. 
(zie vorige bladzijde).De foto is vermoedelijk uit de 
jaren twintig. . 
In het midden, op de voorgrond, nog een stukje jaagpad. 
Met deze schepen werd nog gezeild.Ook de kruiwagen was 
nog volop in gebruik. 
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^ Meerwijk Koudejterk 

Dhr.H.Didden - a- £. 
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Interview met Mevr.K.van Ommering 

Daags voor St.Nicolaas bezocht ik de in Koudekerk geboren en 
getogen Klaziena van Ommering. 
Sinds haar 21 ste jaar woont z i j in het minstens 200 jaar 
oude pand aan de Hondsdijk nr.38 
17 februari 1907 werd z i j geboren in Hoeve "Molenzicht". 
(thans wordt deze bewoond door de fam. Jongerbloed nr.59) 

Klaziena was de jongste van de 5 kinderen uit het gezin van 
Ommering. Naast een zuster had z i j drie broers, die allen 
reeds zijn overleden. De ouders van mevr. van Ommering 
(telefonisch meldt z i j zich op de ouderwetse manier met 

juffrouw) kwamen uit Hazerswoude. 

Op 5-jarige l e e f t i j d ging z i j naar de "leerschool":de Openbare 
Lagere school aan de Dorpsstraat (het huidige "Onder Dak"), 
vlakbij de Ned.Herv.Kerk. (destijds de enige school) 
Vier maal per dag lopend naar- en van de school, waar z i j les 
kreeg van Juffrouw Moents en meester Pos, de bovenmeester. 
Er was ook nog een meester Roosendaal.(de ondermeester) 
Tijdens mijn bezoek werd de inhoud van verschillende 
sigarenkistjes doorzocht op zoek naar oude schoolfoto's, die 
uiteindelijk ook tevoorschijn kwamen.F'n foto dateert uit 
1913, een andere uit 1917.De kinderen van de gehele school 
werden verdeeld in twee groepen, waarbij niet gekeken werd 
naar l e e f t i j d of klas.Er werden kinderen uit één gezin bij 
elkaar gezet, zodat uiteindelijk 2 mixages ontstonden van 
klas 1 - 7.Mevr.van Ommering gaf mij de foto's te leen, 
zodat deze in dit jaarboek kunnen worden afgedrukt. 

Het meisje uiterst links, tweede r i j van onderen is Klaziena 
van Ommering. Willem van Vegten (van het van Vegtenplantsoen) 
houdt het groepsbord vast 
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Het verbazend hoeveel namen z i j zich wist te herinneren. 
De voorvaderen van de thans nog in Koudekerk wonende families 
Dorrepaal, de Jong, Kuiper, Hogenes, van Driel en van Vegten 
zijn allemaal op deze foto's te vinden. 
Veel indruk maakte het overlijden van klasgenoot Wim van 
Heijningen. De zoon van de smid kreeg roodvonk en overleefde 
deze ziekte niet. Bij de begrafenis was de hele klas aanwezig. 
Het kistje en de diepbedroefde ouders kan Klaziena zich nog 
goed voor de geest halen. 

Deze foto dateert uit 1917 (11 juni) Het derde meisje van 
rechts (bovenste r i j ) is Klaziena van Ommering. 

Na het afsluiten van 7 jaar leerschool ging mevr.van Ommering 
nog 1% jaar naar de naaischool. 
Aangezien verder leren voor meisjes in die tijd zeker niet de 
gewoonte was, bleef z i j b i j haar ouders thuis om in de huis
houding te helpen. 
Toen Klaziena 21 jaar oud was verhuisde z i j , met haar ouders 
naar het huidige pand, waar z i j inmiddels al 60 jaar woont. 
Een broer van Klazien nam de boerderij over. De vrije tijd 
werd nuttig doorgebracht met naai-brei en borduurwerk of werd 
een kerk-of zangkoor bezocht. 
Vakantie zat er niet in, wel een dagje Katwijk of 
familiebezoek elders in Nederland. Het buitenland kent mevr. 
van Ommering slechts van de televisie. 

Tijdens ons gesprek werd ook het onderwerp "oorlog" 
aangeroerd.Zowel de eerste als de tweede wereldoorlog heeft 
mevrouw van Ommering meegemaakt. Het is begrijpelijk, dat de 
tweede wereldoorlog een onuitwisbare indruk heeft 
achtergelaten. 
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De eerste bommen van het 10 mei-bombardement vielen in de 
Hondsdijk in het land van de fam.Heemskerk. Twintig koeien 
moesten het leven laten, maar dit bombardement kostte in de 
Hondsdijk geen mensenlevens. De familie verschuilde zich in de 
kelderkast en moest na twee uur constateren, dat er bijna geen 
ruit meer was heel gebleven. 
Honger werd er niet geleden, wel was het eten erg eenzijdig; 
vooral aan brood was gebrek, terwijl textiel en schoeisel zeer 
schaars waren. Men moet niet denken, dat iedereen feest vierde 
met de bevrijding; teveel mensen hadden familie 
en/of vrienden verloren en hadden dus weinig reden tot 
feesten. 

Tot vandaag de dag woont Klazien aan de Rijn. Graag had ze 
zo'n 25 jaar geleden een vergunning gekregen om in de (grote) 
tuin een klein huis te bouwen, zodat ze de toch wel grote 
woning zou kunnen verlaten. Ze betreurt het nog steeds, dat 
die vergunning geweigerd werd. Ontevreden is ze echter niet, 
dat is een woord,dat in haar vocabulaire niet voorkomt. 

Als Historisch Genootschap zijn wij b l i j met het boek 
"Oude Prentkaarten vertellen over Koudekerk en Hazerswoude", 
dat z i j mij b i j vertrek meegaf. Deze uitgave is in 1969 
samengesteld door H.J. de Kort, een kennis van mevrouw 
van Ommering. 

M. Hogenes-Leenheer 
Koudekerk aan den Rijn, 4 dec. 1990 
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Het BOERENLEVEN VOOR, TIJDENS EN NA DE OORLOG 

interview met mevrouw C.J.Dorrepaal-Kwakernaak 

inleiding 
Mevrouw Dorrepaal bewoonde met haar man en drie dochters de 
boerderij Kindervreugd van 1934 - 1965. De boerderij bevindt 
zich recht tegenover het gemeentehuis van Koudekerk. 

het begin 
Mevrouw Dorrepaal is geboren en getogen in Koudekerk aan den 
Rijn.Zij werd geboren onder de naam Kwakernaak in de boerderij 
die thans bewoond wordt door de fam. D.v.d.Vis aan de 
Lagewaard, genaamd "Oudervrucht". 
Ook de vader van mevrouw Dorrepaal werd in die boerderij 
geboren.Haar moeder kwam van de boerderij "Rhijnenburch", 
gelegen op de hoek van de Rijndijk en de Gemeneweg, verscholen 
achter het nieuwe pand van Hateha. 
Het gezin Kwakernaak telde 11 kinderen, waaronder een twee- en 
een drieling. Mevrouw Dorrepaal was de een na oudste in het 
gezin. Zij was een van de drie dochter Kwakernaak die met een 
boerenzoon trouwden en een boerderij begonnen. Door de slechte 
economische toestand was er voor de zonen Kwakernaak geen 
gelegenheid om een boerenbedrijf te starten. 

boerderij Kindervreugd 
In 1934 trouwde mejuffrouw Kwakernaak met de heer J.Dorrepaal 
en huurden z i j de boerderij "Dwaal-ik wacht-U" van de fam. 
Sijthoff (van de gelijknamige drukkerij). In datzelfde jaar 
werd het toegangshek vervangen en kreeg het tevens een nieuwe 
naam "Kindervreugd". Die naam draagt de boerderij nu nog 
steeds. 

het werk op Kindervreugd 
Aanvankelijk was er de hulp van een broer en een knecht, maar 
al heel snel was mevrouw Dorrepaal de spil waar het bedrijf en 
huishouden om draaide. 

Op haar vraag hoe haar dagindeling was, antwoordde z i j zonder 
nadenken: "Slapen, eten, werken". Zij stond om zes uur op, 
ging vervolgens de kalveren voeren, hielp met melken en in de 
stal, deed ondertussen haar huishouden om 's middags weer te 
helpen met het melken. 
's Avonds had z i j moeite haar ogen open te houden en z i j ging 

daarom meestal rond de klok van tienen naar bed. 

melk 
In de beginjaren, de roemruchte dertiger jaren, bracht een 
liter melk 3 cent op. Ook toen was er sprake van een 
melkquotum. Voor de zogenaamde "overmelk" werd 2,8 cent per 
liter ontvangen. In de zestiger jaren was dit bedrag 
vertienvoudigd en lag het prijsniveau op 28 a 30 cent per 
liter ( 1989 ongeveer 80 cent). 
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De p r i j s was mede afhankelijk van het vetgehalte en de 
kwaliteit (reinheid o.a.). Er bestond grote concurrentie 
tussen de melk-handelaren (Van Grieken, Menken, R o e l o f f s 
e.a.). De boeren kozen niet altijd voor de hoogste p r i j s , 
maar lieten snelle uitbetaling ook wel prevaleren. 
De melk werd in bussen langs de kant van de weg gezet. Deze 
werden zomers twee keer per dag opgehaald: 's morgens voor 
zeven uur en 's avonds rond half zeven. In de winter werden de 
bussen één keer per dag gewisseld. 
Tot 1961 werden de koeien met de hand gemolken; na dat jaar 
werd er gebruik gemaakt van een melkmachine. Behalve voor 
eigen gebruik werd er op de boerderij geen kaas gemaakt. 

1 _ r ^ 

boeren in de dertiger jaren 
In de dertiger jaren ging het heel slecht met de Nederlandse 
economie. De boeren hadden het wat dat betreft al niet beter. 
Biggen en ander jong vee waren niets waard. Mevrouw Dorrepaal 
zegt hierover: "Je was al b l i j als een kalf f 11,- opbracht. 
(In 1989 is dat rond f 1200,-). Soms haalde een handelaar een 

kalf op, bracht het naar de markt om zich vervolgens niet meer 
te laten zien. Dus kreeg h i j ook geen geld!" 
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vervoer 
De familie Dorrepaal had de beschiking over een fiets en een 
paard en wagen ( een tractor is er al die jaren niet aan te 
pas gekomen).Omdat de heer Dorrepaal meer koopman dan boer 
was, lag het voor de hand dat hij de aan- en verkoop van het 
vee voor zijn rekening nam.Hij toog met de fiets naar de 
markt, waar het te verhandelen vee reeds per schuit 
gearriveerd was. De heren Niek van Harskamp,Jan van Egmond en 
Hendrik-Jan Boer haalden 's morgens rond vier uur het vee op 
en brachten het naar de schuur aan de Oude Rijn van de 
familie Van der Velden (gevestigd aan de Hoogewaard nabij het 
eerste "venster"gerekend vanaf de Dorps-straat). Van daar werd 
het vee per schuit naar de veemarkt te Leiden vervoerd, waar 
de markt 's morgens om zeven uur opende. 

het vee 
De veestapel van de fam.Dorrepaal bestond uit: 
*ongeveer 40 stuks melkvee + 1 fokstier 
*ongeveer 10 stuks pinken + 1 
*ongeveer 10 stuks kalveren 
*ongeveer 50 stuks schapen 
*ongeveer 75 stuks lammeren 
*4 fokzeugen 
*2 paarden 
*15 kippen. 
De grootte van de veestapel 
bleef gedurende de hele periode 
ongeveer op hetzelfde peil 
( ook tijdens de oorlog voor 
zover dat mogelijk was). 

Mevrouw Dorrepaal gaf tijdens het interview uitleg over de 
begrippen "pink","vaars" enz., een wetenswaardigheid die ik 
graag door wil geven. 
Een "pink" is een overjarig kalf van twee jaar. Als zo'n pink 
in het voorjaar de wei in gaat, krijgt z i j twee keer een 
vruchtbare periode van drie weken (de pink is dan "tochtig"). 
Tijdens zo'n tochtige periode wordt ze gedekt door een 
pinkstier. Als de bevruchting gelukt is,heet de pink "klam-
vaars". Na drie jaar oud te zijn heet ze "vaars" 
en na vier jaar "schot"; pas daarna mag ze zich "koe" noemen. 

De stier die op stal aan de ketting stond, was bestemd voor de 
overige koeien en werd ieder jaar of na twee jaar vervangen om 
inteelt te voorkomen. 

de oorlogsjaren 
De eerste twee oorlogsjaren veranderde er niet zoveel op de 
boerderij; naderhand liepen de prijzen voor consumptiegoederen 
enorm op, zodat er voor de boeren in economisch opzicht een 
betere tijd aanbrak. In het algemeen hadden de boeren geen 
gebrek. Het spreekwoord "Wie appelen vaart,die appelen heet" 
is hier goed van toepassing. Het wol van de schapen werd 
gesponnen en getwijnd tot breigaren. Er was voldoende hout om 
te stoken en het wilgenhout van "de Laan" werd naar de 
klompenmaker (de heer Bos uit de Gnephoek) gebracht. 
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Tijdens de hongerwinter kwamen er diverse mensen om te eten en 
te drinken. Men zat dan met ongeveer 15 mensen aan t a f e l voor 
wie mevrouw Dorrepaal kookte. Ook had z i j haar vaste klanten 
voor een beker melk of een brood. 

Voor school- of werktijd wipten die mensen dan even binnen, 

na de oorlog 
Het ingezette economisch herstel zette zich na de oorlog 
voort. In 1960 kon de boerderij worden gekocht, maar deze 
moest wegens gebrek aan opvolging in 1965 van de hand gedaan 
worden. De heer en mevrouw Dorrepaal lieten toen op eigen 
terrein een bungalow bouwen. 
de knecht 
Toen de heer en mevrouw Dorrepaal de boerderij verlieten, was 
er voor de inwonende boerenknecht, Klaas de Jong, die 
inmiddels de 65 jaar reeds lang gepasseerd was, geen plaats 
meer. Na de bedrijfsbeëindiging verhuisde h i j (voor de 
autochtonen heette h i j trouwens "Klaas Beertje") naar het 
bejaardentehuis "Rijnzicht". In de volksmond heette dat gebouw 
"weeshuis" en het lag tegenover de Gereformeerde Kerk waar 
thans elektrotechnisch bureau Hogenes gevestigd i s . 
Klaas de Jonge sleet zijn laatste jaren in bejaardentehuis 
"Rhijndael ". 

tot slot 
De heer en mevrouw Dorrepaal hadden drie dochters die nooit 
hebben hoeven helpen op de boerderij. Hun ouders vonden het 
belangrijker dat ze studeerden. "Men kan geen heren twee heren 
dienen" , zegt mevrouw Dorrepaal daar nu over. Op de vraag of 
mevrouw Dorrepaal het prettig vond om boerin te zijn geweest, 
antwoordde z i j :"Ik heb het altijd met plezier gedaan en heb 
er niet zoals zoveel anderen een wrange nasmaak aan 
overgehouden. 
Als ik het over kon doen, zou ik weer boerin worden". 

Al met al was het een heel gezellige en onderhoudende avond 
met een kordate, ijverige en ook creatieve vrouw. 

Namens het Historisch Genootschap Koudekerk, 

M.Hogenes-Leenheer 
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Het voorgeslacht van de familie De Regt 

De "Beer" op in de werkgroep is niet zo'n klein begrip als u 
denkt, er zit veel meer achter. Niet alleen het achterhalen 
van de bouwstijl en de vraag wanneer deze boerderij is 
gebouwd,maar ook zijn eventuele bewoners/eigenaars en hun 
voorgeslacht voor ons van belang. 
Bij het zoeken naar het voorgeslacht van de huidige bewoners 
van een boerderij kun je soms op zaken stui ten, waarvan je je 
kunt afvragen;" hoe is dit geslacht boer geworden?" 
Als voorbeeld zou ik het voorgeslacht aan willen aanhalen van 
de familie De Regt, Lagewaard 75, boerderij "Hoogkamer". 

De huidige bewoner is: 
I . Gerrit Andries dé Regt, Veehouder, geboren te Koudekerk 

a/d Rijn 2-7-1935 Trouwde te Zwammerdam april 1964 met 
Maria Johanna van Muiswinkel,geboren te Alphen a/d Rijn 
22-3-1941. 
Dochter van Cornelis Muiswinkel en Jannigje van Dieyen. 
Gerrit Andries is een zoon van: 

I I . Gijsbert de Regt, Veehouder,geboren te Oudshoorn 12-9-1901 
trouwde te Bodegraven 21-1-1932 met Annigje Alida 
Zwanenburg, geboren te Bodegraven 30-6-1902. 
Dochter van Andries Zwanenburg, Veehouder en Maria van Eek. 
Gijbert is de zoon van: 

I I I . Gerrit de Regt, Veehouder, geboren te Oudshoorn 4-3-1863, 
overleden te Alphen a/d Rijn 20-01-49. Trouwde te 
Bodegraven 21-4-1898 met Jannigje de Kruyf, geboren te 
Bodegraven 6-7-1865.Overleden te Alphen a/d Rijn 1-12-1936 
Dochter van Gijsbertus de Kruyf, Landbouwer en Marrigje 
Bos. 
Gerrit is de zoon van: 

IV. Gerrit de Regt,. Landbouwer geboren te Zevenhuizen 
1S-6-1S32.Overleden 1898. Trouwde te Oudshoorn 2-3-1862 
met Grietje van der Wel, geboren te Oudshoorn 6-6-1837. 
Dochter van Hendrik van der Wel en Johanna van den Bos. 
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Gerrit is een zoon van: 

V. Gerrit de Regt, Bouwman, geboren te Zevenhuizen 19-4-1799. 
Overleden 1883. Trouwde met Geertruida van Driel,geboren 
te Zegwaard 1801.Dochter van Jacob van Driel en Jannetje 
Smit. Deze Gerrit de Regt was de eerste, die zich vestigde 
te Oudshoorn, (nu gem.Alphen a/d Rijn) 
Gerrit was een zoon van : 

VI. Gerrit de Regt, geboren Ouden Tol (onder Simonshaven), 
gedoopt 31-3-1743 te Hekelingen.Overleden te Zevenhuizen 
15-3-1805.Trouwde te Abbenbroek 7-1-1781 met Nelletje 
Beijer,gedoopt te Abbenbroek 15-5-1757.Overleden te 
Zevenhuizen 24-1-1829. Dochter van Jacob Jansz.Beijer 
en Haartje Cornelisd.Moerman. 
Gerrit is een zoon van: 

VII. Korstian de Regt, Bouwman-Schipper, geboren te 
Geervliet ± 1712. Overleden te Hekelingen 24-9-1784. 
(1) Ondertrouwde te Hekelingen 16-4-1740 met Neeltje 
van der Hoeff,geboren te Hekelingen 10-2-1707.Overleden 
31-8-1758.Dochter van Simon Cornelisse van der Hoeff en 
Adriaantje Jacobs Verweij. 
(2) Trouwde te Hekelingen 7-10-1759 met Barbar van der 
Waal, geboren te Spijkenisse 26-10-1726.Overleden te 
Spijkenisse 24-12-1807. Dochter van Claas van der Waal 
en Willempje Verburg. 
Korstiaan is een zoon van: 

V I I I . Jacob Jansz. de Regt, Schipper,geboren ± 1654.Overleden 
te Geervliet 29-9-1729. 
(1) Ondertrouwde te Middelharnis en trouwde te Rotterdam 
21-5-1686 met Barber Cornelis Boon, gedoopt te 
Middelharnis 27-2-1661. Dochter van Cornelis Gabriels 
Boon. 
(2) Trouwde te Geervliet 22-3-1705 met Aagje Corsd. 
Waardenburg, (weduwe van Aland Hendriksz de Cock) gedoopt 
te Geervliet 19-12-1674. Overleden te Geervliet 25-7-1729 
Dochter van Cors Harmsz.Waardenburg en Deentje Leendertsd. 
Ronge. 
Jacob Jansz. is een zoon van: 

IX. Jan Jorisz.de Regt, Kleermaker, geboren ± 1616 te 
Münk,Kreis Koblenz-Mayen in Duitsland, overleden te 
Geervliet vóór 19-11-1682. Trouwde te Geervliet 3-2-1642 
met Jannetje Pietersd.,geboren te Geervliet en aldaar 
overleden vóór 19-11-1682. 

Zoals U ziet gaan we van Kleermaker, Schipper, 
Bouwman-Schipper, Bouwman, Landbouwer naar Veehouder. 
Maar ook gezien vanuit de geboorteplaatsen is het interessant 
te zien waar de "Boer" nu echt vandaan komt; van Münk (Dld), 
Geervliet, Hekelingen, Zevenhuizen, Oudshoorn naar Koudekerk 
a/d Rijn. 

Mochten er onder u mensen z i j n , die nog oude Genealogiëu, 
Stambomen,Parentelen of Kwartierstaten in hun bezit hebben, 
neemt u dan even contact op met de Werkgroep Boerderijen. 

Willem Bervoets. 
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HET GEZANGBORD BOTTERMAN-KETH IN DE NED. HERV. KERK 

Het gezangbord is in 1693 geschonken door de 5 kinderen 
uit het huwelijk van JANNETJE WILLEMSD.VAN KLAVEREN. 
Jannetje huwde de eerste keer met CORNELIS JANSZ.KETH en had 
uit dit huwelijk 2 kinderen n.1. JAN CORNELIS KETH en 
BEATRIX CORNELISD.KETH. 
Na het overlijden van haar eerste echtgenoot huwde z i j te 
Koudekerk op 7 februari 1672 met HENDRIK CORNELISZ.BUTTERMAN. 
Uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren t.w. CORNELIS, 
gedoopt 26 augustus 1674, AALTJE, gedoopt 4 oktober 1676 en 
WILLEM gedoopt 20 maart 1678 allen te Koudekerk. HENDRIK is 
ouderling, diaken, schepen en ambachtsbewaarder geweest. Hij 
had verschillende percelen bouwland in eigendom in de Hoge 
Waard en in de Brumadese polder.Daarnaast gebruikte h i j 
gezamenlijk met zijn stiefzoon nog bijna 20 morgen bouwland in 
de Gnephoek. 

CORNELIS huwde te Koudekerk 14 mei 1719 met Gerritje Ariensd. 
VAN 'Hoff en was ook boer te Koudekerk. Waarschijnlijk is h i j 
vlak na het overlijden van zijn vader in het huwelijk getreden 
en is h i j zelf op 8 juni 1726 overleden. (De onzekerheid over 
deze datum, moet gezocht worden in het zoek geraakte 
archiefstuk NR.54 van het Oud Archief) 
Uit dit huwelijk zijn 2 kinderen geboren t.w. Hendrik en Arie. 
Samen met zijn broer WILLEM gebruikte h i j 6 morgen en 200 roe 
bouwland in de Brumadese polder. 

AALTJE huwde op 15 februari 1705 te Koudekerk met Claas 
Cornelisz.van Tol. Op 27 mei verkoopt z i j als weduwe een 
bouwhuis in de Hoge Waardse polder aan Willem Jacobsz.Keth met 
de bepaling, dat z i j tot haar dood voor niets in een zijkamer 
van genoemd bouwhuis mag blijven wonen. 
De aangifte van haar overlijden is gedaan op 28 december 1748. 

WILLEM is kerkmeester en "welgeboren man van Koudekerk" 
geweest. Hij had een bouwhuis (boerderij) in de Lage Waard. 
Hij huwde 10 januari 1706 met Annetje Leendertsd. Velthuyzen 
uit Waarder .Uit dit huwelijk zijn 3 kinderen geboren t.w. 
Hendrik, Beatrix en Jan, welke echter allen op jeugdige 
l e e f t i j d zijn overleden. Bij zijn overlijden op 17 maart 1748 
erfde zijn vrouw Annetje de boerderij met het bijbehorende 
land. 

Het wapen BUTTERMAN is m.i. een variatie van het wapen 
VAN KLAVEREN, waaruit door mij de conclusie is getrokken, dat 
de familie BUTTERMAN zelf geen wapen voerde. 

De schenkers van het gezangbord zijn dus CORNELIS HEDRIKSZ., 
WILLEM HENDRIKSZ. en AALTJE BUTTERMAN en JAN CORNELISZ. en 
BEATRIX CORNELISD.KETH. 
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Bij het overschilderen z i j n er waarschijnlijk in de loop van 
de jaren 2 fouten ontstaan n.1. de U van Butterman is een O 
en de B van Beatrix is een P geworden. 
Wanneer er in de toekomst nog eens tot overschilderen of tot 
restauratie van dit gezangbord mocht worden overgegaan, zou 
ondergetekende als afstammeling van CORNELIS HENDRIKSZ 
BUTTERMAN het zeer op p r i j s stellen als deze twee fouten, 
welke met authentieke actes te bewijzen z i j n , hersteld zouden 
worden. 

A.M.Butterman te Zuid-Beijerland 
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Achter in de Lagewaard 

Op de grens van Koudekerk met Alphen a/d Rijn is er veel 
veranderd. Zo bleek mij uit de gesprekken met (vroegere) 
bewoners. 
Ik sprak met: Karei de Jong, Bouw de Jong en Rijk van Varik. 
Dit waren de (vroegere) bewoners van Groot Rozenburg, 
Klein Rozenburg ,het boswachtershuis en Lutteke Rijn-maar deze 
naam is er vrij recentelijk opgezet. 

Lutteke Rijn: 
Het schilderachtige witte huis, thans bewoond door de 
fam.v.d.Werff,ligt net op Alphens grondgebied.Het is 
oorspronkelijk een boerderij geweest en de oorsprong gaat 
terug tot waarschijnlijk de 16e eeuw.Omstreeks 1800 is het 
verbouwd tot vier kleine woonhuizen (nrs. 15,17,19, 21 van de 
Landlustweg) Vanaf de zestiger jaren werden de huisjes samen
gevoegd.Het werd een bouwval,een onbewoonbaar verklaarde 
woning.Maar voor de familie van der Werff werd het een uit
daging dit historische pand te redden van de ondergang, door 
het zo origineel mogelijk te restaureren. 
Vanaf 1982 is de verbouwing 
(een 10 j a r e n p l a n ) aan de —• - — , ^- _ 
gang.De buitenzijde is deels 
teruggebracht naar oude 
foto's en schilderstukjes,met 
toevoeging van twee raamko
zijnen in oude stijl.Voor de 
restauratie is van al het 
oude een fotoreportage ge
maakt. Tijdens de wandeling 
van 21 april j.1. mochten 
we het pand bezichtigen met 
de toezegging, dat we 
mochten terugkomen,als het 
klaar was. 
Rijk van Varik is hier ± 80 
jaar geleden geboren. 
Er woonden toen nog 2 gezin
nen. Zijn vader en moeder 
waren in 1890 getrouwd en 
kregen hier 11 kinderen.In 
het schuurtje een paar 
koeien en een hittekar.In 
de kelder lagen de huiden 
in de pekelbak.Die huiden 
werden opgekocht door vader 
en later door de broers van 
Rijk. Hun beroep werd des tijd. 
knors(biggecastreerder) 
genoemd. 
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Het boswachtershuis,behorende bij het bos van Piek 

Het bos werd in 1931 gerooid (1600 bomen) en er kwamen pinken 
op te lopen.Omdat het toen nog een ruig ongelijk terrein was 
met veel brandnetels en boomstronken, werd er het eerste jaar 
geen pacht betaald.Bij het houten Boswachtershuisje werd een 
boerderijgedeelte gebouwd. In de oorlogstijd werd om het 
boswachtershuis een stenen muur gemetseld door Reinier Meijer 
en Bram Leenheer. 
Toen K.de Jong in 1950 op Groot Rozenburg kwam, moest hij 
afstand doen van het boswachtershuis en terrein. 
Hier kwam toen Dirk de Jong op (geen familie).Het stalgedeelte 
is later weer afgebroken. 

Foreest: 
Toen het bosterrein door K. de Jong werd geëgaliseerd,werden 
ook de resten van de burcht Foreest opgeruimd. 
Er waren toen al geen staande muurgedeelten meer.Een gracht 
was ook niet meer te vinden.Onder de bulten van lm. lagen nog 
wat grote stenen. ("kloostermoppen")Hier stond vroeger een 
groot vierkant stenen gebouw .(van ±30 è 40 m) 
Er werden nog wat aardewerk (urnen,kruiken) en beenderen van 
paarden gevonden in een put.De kruiken zijn aan Marie Piek 
gegeven, (de eigenaresse) Een paar kloostermoppen zijn bewaard 
gebleven.Met de vrijgekomen grond werden de boomgaten in het 
bos en de lage plekken bij de Lagewaardse wetering opgevuld. 
Volgens oude geschriften is Foreest gebouwd in het jaar 1350 
en verwoest in 1440 en nooit herbouwd. 



-24-
Boswachtershuis: 
Aan de andere kant van de Lutteke Rijn naast de tuinen van 
Schokbeton lag het zgn. Bos van Piek met het boswachters
huis je .Dit bos van 7% ha. was geen wandelbos,maar een 
productiebos.Het hout werd o.a.gebruikt voor het maken van 
klompen. 

Achterin de Lagewaard 

In het boswachtershuis woonde van ouds de familie den 
Hollander:Vader Pank en de tweelingzonen Gerard (groenteboer) 
en Saron (timmerman).Deze laatste woonde later achter het 
huidige zwembadterrein: het Saargebied.' Ook was er nog een 
jongere broer: Willem. Het bos bestond uit een hoog bos 
("kraaienbos"),kreupelhout en open plekken, waar een paar 

koeien liepen.Bovendien werd er ook wat gehooid.Er was geen 
vrije toegang. Voor de jeugd was dit een uitdaging om eieren 
te zoeken of jonge eksters uit te halen en te verkopen voor 
25 cent! Pank den Hollander ging elke zaterdag met de 
hondenkar naar Leiden om boter kaas en eieren te verkopen. 
(Dit kocht hij bij boeren) Pank kon niet schrijven,maar liet 
wel kruisjes zetten. 
Marius Piek in Oudshoorn was de eigenaar van het bos. Elk jaar 
werden er bomen uit gehaald door Verbree en Nachtegaal 
tot 1931.Toen werd het verhuurd aan K.de Jong, maar Gerard 
den Hollander wilde in het Boswachtershuis blijven. 
Met behulp van agent Jan Dalebout werd hij gedwongen afstand 
te doen van de boswachterij. 
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Schuitverkeer: 
In 1975 werd het bruggetje van de Vliet uit de Lagewaardse 
weg gehaald.Voor die tijd was er veel schuitverkeer door de 
Wetering en de Vliet. Voor die tijd was er heel wat 
schuitverkeer door de wetering en de Vliet. Vooral de mest-
pramen zorgden voor veel drukte.In de wintertijd werd de 
stalmest met de kruiwagen in de mestpraam geleegd en als deze 
vol was, werd de mestpraam naar het land gevaren b.v.naar 
Brumee. (Bruimadese polder) Daar werd met de holle houten 
schep de mest opgeschept en uitgestrooid op het land naast de 
sloot. Bij strenge winters werd de mest eerst bij de boerderij 
opgeslagen.De mest werd soms vermengd met bagger uit de 
baggerstaal.Ook werd bagger uit de steden voor bemesting 
aangevoerd,dat was opgebaggerd uit de grachten.Hierin zaten 
veel gebroken stenen pijpen en glazen kogels van de 
kogelflesjes. (Dit wordt soms nog wel eens gevonden in de 
weilanden of tuinen.)Ook natte pulp werd met de schuit 
aangevoerd.In de Rijn werd de pulp (restprodukt van de 
suikerbieten) overgeladen uit een grote schuit.Deze lag b i j de 
Prinsenschouw (± haven van Schokbeton).De melkschuit werd hier 
meestal voor gebruikt.Ook kwamen de groenteboer en de 
kolenboer met de schuit.Uit Leiden kwamen peurders 
(palingvissers).Ze visten 's nachts en hadden rookpotten tegen 
de muggen. 

De Boerderij van Binnendijk op de hoek van de Batelaan,is in 
maart 1967 verbrand, (door vonken van een waterfornuis) 

Tot zover mijn artikel over een klein stukje Lagewaard met 
een hele boeiende geschiedenis. 

J.Bruijne 
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Werkaroep Boerderijen -Jaarverslag 1990 

De activiteiten van de groep zijn op zich nog bescheiden van 
aard.Er is veel materieel te verzamelen c.q.te inventariseren, 
wat dwingt tot het maken van keuzes. 
Het onderwerp boerderijen behelst de gebouwen, de bewoners/ 
gebruikers, de landerijen, de veestapel, de gebruiksvoorwerpen 
en de geschiedenis van één en ander. Daarnaast zal een 
overzichtelijk archief moeten worden opgebouwd van alle 
verkregen gegevens. 
Er is. een overzichtskaart van de gemeente gemaakt, waarbij op 
van de originele kaartcoördinaten het gebied in kwadranten is 
ingedeeld. Per kwadrant zijn de daarin gelegen boerderijen 
genummerd.Aan de hand van deze objectnummers zal worden 
geïnventariseerd en gearchiveerd.Uiteraard wordt hierbij 
gebruik gemaakt van de computer.Achteraf zal de historische 
waarde van het verzamelde worden bepaald. 

De werkgroep is met twee leden versterkt, t.w. Willem Bervoets 
en Arie Butterman, beiden Oud-Koudekerkers. 
Z i j hebben reeds ervaring opgedaan in hun huidige woongebied 
(ten zuiden van Rotterdam) met boerderij-inventarisatie, van 
welke kennis dankbaar gebruik gemaakt zal worden. 
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1. Woonruimte — 
2. Keuken 
3. Opkamer 
4. Deel 
5. Koeien 
6. Paarden 

Een Zuidhollandse boerderij 

Er is contact met de Stichting Historisch Boerderijen 
Onderzoek in Arnhem, wat heeft geresulteerd in een bezoek 
aldaar op 15 juni. 
Jaap Bruijne, Wim van Gent en Jan Wondergem hadden een 
waardevol gesprek met één van de medewerkers, waarbij een 
aantal suggesties en mogelijkheden werden besproken voor een 
zinvol onderzoek. Uiteraard werden tevens de boerderijen in 
het Openlucht Museum bekeken. 
Op 17 november werd door een aantal leden een bezoek gebracht 
aan de boerderij van de familie van Egmond in de 
Hondsdijk. (39) 
Naast het bekijken van de gebouwen en het invullen van het 
inventarisatieformulier,werd veel t i j d besteed aan de 
geschiedenis van de goed onderhouden boerderij. 



-27-
Deze boerderij is helaas niet meer als agrarisch bedrijf in 
gebruik en dateert uit 1891. 
Het bijzonder prettig contact heeft ons enthousiast gemaakt 
cm met het werk door te gaan. 
Door Jaap Bruijne werden een aantal boeren-gebruiksvoorwerpen 
verkregen, waarvan een aantal in de Oudheidkamer werden 
tentoongesteld b i j de opening. Mede door de omvang van deze en 
nog te verwerven voorwerpen, zal het nodig zijn naar voldoende 
opslagruimte uit te kijken. 
Rest nog te vermelden dat we op 11 juni genoten hebben van de 
lezing met dia's van de heer F.f7.van Ooststroom n.a.v het 
onlangs verschenen boek : "Boerderijen in Zuid-Holland" 

Jan Wondergem 

Utrecht 
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6. Bakhuis met oven Een Utrechtse boerderij 
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Koudekerk en de geboorte van de Koning van Rome in 1811 

In het Gemeentearchief van Koudekerk aan den Rijn bevinden 
zich een aantal documenten over de relatie tussen Koudekerk 
en de geboorte van de Koning van Rome. Wie de laatste was, 
laat ik hier nog even in het midden. In het vervolg zal dat 
blijken. 
Voor een goed begrip dient u eerst de situatie van dit deel 
van ons land te worden geschetst, zoals die bestond rond 1810. 
In die periode is de vaderlandse geschiedenis uiterst complex. 
Je kunt er een redelijk dik boek mee vullen.1 Het volgende 
dient als korte sfeerschets. 

Holland - zo ongeveer Nederland nu, maar 
dan zonder Zeeuws-Vlaanderen en met 
Oost-Friesland- was in 1809 een koninkrijk 
onder Lodewijk Napoleon, de jongere broer 
van keizer Napoleon, die hem hier als 
zetbaas had neergezet.Maar Lodewijk Napoleon 
- hij had de bijnaam "de goede koning 
Lodewijk" -gedroeg zich helemaal niet 
als zetbaas.Hij was langzaam aan zeer 
geïnteresseerd geraakt in zijn onderdanen 
en probeerde de druk van het Keizerrijk 
Frankrijkzoveel mogelijk te verzachten. 
Napoleon kon op den duur wel op hem schieten 
en wilde van hem a f . Zijn grootste verwijten 
waren, dat hij de smokkel vanuit Nederland 
op Engeland niet kon ( z e l f s niet wilde) 
stoppen en dat h i j er weinig aan deed 
om geld uit het volgens Napoleon zo rijke 
Nederland voor zijn oorlogsavonturen te 
persen. De economische crisis in de 

Lodewijk Napoleon. 
Nederlanden was groot, maar minder groot 
dan in Frankrijk.Onze streek kwam er relatief 
goed a f . Er werd veel zuivelgeproduceerd, verkocht (en 
gesmokkeld) en nog steeds werden Texelse schapen naar ons 
gebied gebracht voor het vetweiden.In de steden en vooral in 
Leiden was het bar, daar leefde 1 op de 5 mensen van de 
bedeling. 

Onder voorwendsel van het Engelse gevaar werd al op 
27 december 1809 Walcheren aan het Franse Keizerrijk 
toegevoegd. Op 16 Maart 1810 de rest van Zeeland, Brabant en 
Gelderland bezuiden de Rijn. Op 1 juli 1810, wanneer de Franse 
troepen voor Amsterdam staan, doet Lodewijk Napoleon afstand 
van het koningschap ten behoeve van zijn zoon en daarna begint 
de feitelijke inlijving bij Frankrijk. 
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Zo behoorde Koudekerk als "plaats"(er waren ook "steden) tot  
het departement Maasland. De Landdrost was C.G.Hultman.  
Bij de f e i t e l i j k e inlijving werd nog in november 1810 bepaald,  
dat de burgemeesters, gemeentebesturen en de landdrost  
dezelfde zouden blijven, ware het niet, dat nu het Frans de  
o f f i c i ë l e voertaal werd; de burgemeester werd maire en de  
landdrost prefect. 

Toch wordt rond de jaarwisseling al ingegrepen. Prefect 
Hultman ruilt met Prefect Baron de Stassart het Departement 
des Souches de la Meuse. (de monden van de Maas). Voor de 
f e i t e l i j k e inlijving was het bestuur nog redelijk b i j de t i j d . 
Missieven kwamen gedrukt binnen. In 1811 zijn het meer voor
gedrukte b r i e f j e s met handgeschreven - let wel Franse tekst. 

In de 18e eeuw was Koudekerk een ambacht, later wordt het dus 
een plaats. In die tijden bestond er al een collectief 
bestuur. In 1810 en het begin van 1811 worden nog regelmatig 
gewone en extraordinaire vergaderingen van het plaatsbestuur 
gehouden. We vinden echter tussen de extraordinaire 
vergadering van 28 februari 1811 en de vergadering van 27 juni 
1811 geen notulen in het notulenboek. 
Dat wil niet zeggen, dat er in deze rommelige tijd vlak na de 
inlijving geen vergaderingen van het bestuur zijn geweest. 
De veronderstelling is gewettigd, dat de maire in het voorjaar 
van 1811 zo'n beetje b i j mondeling decreet Koudekerk 
bestuurde. Een en ander brengt met zich mee, dat een deel van 
het volgende verhaal wat speculatief i s . Samsom (een telg uit 
een bekend geslacht in deze streek) was maire van Koudekerk en 
mocht de bekendmaking van de geboorte van de koning van Rome 
regelen. 

In het Gemeentearchief bevindt zich een keurige nota van 
21 november 1810 van landdrost Hultman, waarbij "de gelukkige 
Zwangerschap" van Keizerin Marie Louise aankondigt en de 
burgemeester opdraagt "de nodige orders te stellen dat, b i j 
gelegenheid der openbaren Godsdienst-Oefeningen in de Kerken 
van alle de Godsdienstige Gemeenten alsmede door de Joden b i j 
het verrigten hunner gewonen Eeredienst den Hemel wordt 
opgezonden Dankzeggingen, voor het gemelde, zoo belangrijke, 
evenement en voor de vervulling der blijde verwachting der 
Natie", (zie copie ) 
Wat zal het i n g e l i j f d e Holland en ook Koudekerk b l i j z i j n 
geweest.In maart 1811 krijgt Monsieur le Maire de Koudekerk 
van zijn Prefect een half voorbedrukte, half handgeschreven 
missieve in het Frans,waarvan hierna de min of meer 
letterlijke vertaling: 
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Prefectuur van de Monden van de Maas 
Uitgaande nummer 6, Den Haag, 21 maart 1811 
Onderwerp: Opdracht openbare kennisgeving te doen van de 

gelukkige bevalling van H.M. de Keizerin. 

De auditeur bij de Staatsraad, baron van het Keizerrijk, 
Ridder in het "Legion d'honneur" en in de orde van 
burgelijke verdienste van Beieren, prefect van de monden 
van de Maas. 

aan de heer burgemeester van Koudekerk 

Mijnheer, wij beleven heden, dat de voorspoedige bevalling van 
Hare Majesteit de Keizerin de bezegeling vormt van het geluk 
van het Keizerrijk. 

Ogenblikkelijk, nu dit Belangrijke Nieuws u bereikt, zult u 
zich ongetwijfeld haasten het openbaar te stellen, en het 
gelui der klokken, evenals een Algemene Illuminatie zullen de 
vertolkers zijn van de publieke vreugde. 

Ik heb de eer U te groeten met volmaakte hoogachting 
Voor de Heer Prefect, thans op rondreis 

De Secretaris Generaal 
L.P. van Sanden 

In het Nederlands is in de marge geschreven: 
Miss van den Prefect met kennisgeving der bevalling van 
haar Majesteit de Keizerin. 21 maart 1811.berigt van 
ontvang ingezonden 25 maart. 

Het ingelijfde Holland was helemaal niet zo b l i j en in het 
algemeen kwam er op die dag in de steden van vreugdevolle 
feestviering vrij weinig terecht.Dat vindt zijn weerslag in 
de volgende missieve van 22 maart 1811, die ook Koudekerk 
bereikte.Deze missieve is in verkleinde copie bijgevoegd. 
De vertaling van de belangrijkste delen luidt: 

Onderwerp:Kennisgeving van de geboorte van de Koning 
van Rome.(m.a.w. het pasgeboren kind is reeds 
Koning van Rome) 

In de inhoud lezen we: 
"Deze grote gebeurtenis zal alle Volken van Zijne Majesteit 
de Keizer met vreugde vervullen". (Maar het venijn zit in de 
staart!) De Prefect hoopt dat de burgers van Koudekerk net zo 
b l i j zullen zijn als die van Parijs. De Prefect wil dan ook in 
detail geïnformeerd worden over de publieke getuigenissen van 
blijdschap over dit toch zo heuglijke nieuws. 
In de marge noteert men in Koudekerk: 
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Miss van den Prefect om informatie der vreugdebedrijven 
welke in over de geboorte der Jonge Prins hebben plaats 
gehad. 22 maart 1811.berigt van omvang en beantwoording 
ingezonden den 25 maart. 

Maire Samsom moet er mee ingezeten hebben. In die dagen lag 
het al niet zo gemakkelijk, omdat de prefectuur had ontdekt, 
dat ene Wouter van Kooy niet op de conscriptielijst voor het 
Keizerlijke leger was geplaatst en of Koudekerk, dat maar rap 
wilde corrigeren, waarvan ook wat pittige missieven in het 
gemeentearchief voorkomen.Nog erger; juist op 23 maart 1811 
had te Woubrugge de eerste loting plaats gevonden voor de 
conscriptie van de klasse 1808, een inhaalslag die na de 
inlijving in gang was gezet. 

In het archief vinden we een ontwerp bekendmaking, met 
wijzigingen vastgesteld door de Maire Samsom op 24 maart 1811, 
met de tekst: 

Bekendmaking 
De Maire van Koudekerk, maakt b i j dezen ingevolge eene 
aanschrijving in do 21 maart van Mijnheer den Prefect van het 
Departement der Monden van de Maas ontvangen aan alle In en 
opgezetenen binnen dezen ambacht bekend: 
De Gelukkige Verlossing van Haare Majesteit de keizerin van 
een Prins. 
Zoo is 't dat deze blijde gebeurtenis aan het Publiek bekend 
gemaakt wordt b i j dezen.zullende de in Algemene Illuminatiën 
op menige avond in deze gemeente moeten geschieden. 

Aldus bekend gemaakt door de Maire voornoemd b i j 
Publicatie, Heden, den 24 Maart 1811 
Samsom 
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Een origineel is niet bewaard gebleven. Wel is het 
handgeschreven origineel van de bekendmaking van 25 maart 1811 
bewaard gebleven. Het "menige avond" is dan heden geworden. 

Bekendmaking 
De Maire van Koudekerk brengt b i j deze ter kennisse van de 
Ingezetenen, dat de algemene Illuminatie over de gelukkige 
bevalling van Hare Majesteit de Keizerin, welke op gisteren 
b i j Publicatie is aangekondigt, dat op hedenavond in deze 
gemeente zal plaats beginnen ten 7 en eindigen ten 9 Uuren. 

Koudekerk 25 Maart 1811 
de Maire vn. 
Samsom 

In het dossier komen van Koudekerkse zijde éénmaal de . woorden 
"Koning van Rome" voor, en wel b i j de ontvangstbevestiging van 
een missieve. Daarbuiten wordt het begrip "Koning van Rome" 
volslagen genegeerd. Tenslotte berust in het archief het 
d e f i n i t i e f concept van de antwoordbrief aan de Prefect 
Van de Franse en Nederlandse versie volgen hier enkele 
citaten: 

Het gemeentebestuur moet een geweldig nummertje liegen ten 
beste hebben gegeven. 
Men spreekt van "het gelui van klokken, het uitsteken der 
vlaggen, het opzenden van eene dankzegging b i j de openbare 
godsdienstoefening op gisteren eene generale illuminatie 
hedenavond hebben van de grote geestdrift en Blijdschap 
van het publieq in deze gemeente getuigd". 
Zeer fraai is ook de ondertekening uit die t i j d , l e t t e r l i j k 
vertaald: Ik heb de eer mij te noemen met de grootste 
achting, mijnheer de Prefect, de zeer nederige, zeer 
gehoorzame dienaar van uwe Excellentie, de burgemeester 
bovengenoemd 
Zoals al eerder gezegd, niets wijst erop, dat in Koudekerk 
grote feestelijkheden hebben plaats gevonden. Maar de maire 
Samsom nam het zekere voor het onzekere en gaf een fraai 
verslag aan de collaborateurs in den Haag. 

Ir .CJ.B.H.v.d. Pols 

Napoleon 
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Noten: 
1) Zie bijvoorbeeld het boek van Schama: Patriots and 

Liberators, in het Nederland vertaald met de titel 
"Patriotten en Bevrijders". 

2) Bijzonder geïrriteerd was napoleon over de vrijgevigheid, 
waarmee Lodewijk Napoleon adelstitels uitdeelde. 
Daarnaast had de bevordering van Daendels tot Maarschalk 
(volgens Napoleon een pedante boerenpummel),die bevel 
voerde over een waardeloos legertje van een paar duizend 
man, kwaad bloed gezet. 

3) De burgerij was nog niet gewend aan de nieuwe naamgeving 
municipaliteit of plaats. Het 18e eeuwse begrip "ambacht" 
werd nog gebruikt om de gemeente aan te duiden. 

Bij de archiefstukken: 

A. De gedrukte brief van de Landdrost C.G.Hultman over "de 
gelukkige zwangerheid van Haare Majesteit de Keizer en 
Koningin. 

B. In het Frans geschreven brief van de secretaris generaal 
L.P.v.d. Sanden.Een oproep tot genoemde feestelijkheden. 

C. De aangepaste bekendmaking.De feestelijkheden duren wat 
korter. 

D. Een stuk uit de brief naar de prefeet,aangaande de 
feestelijkheden. 
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NOTA. £ij 
rf« aanhaling de-
ker , rfff» Datum 
en bet Nuwhter 
naauvikeurig uit 
tedruhken. 

In den Haagt dw ziften van Slagtmaand iZio. 

D E LAND-DROST r VAN HET • DE.P ARTEMENT MAASLAND* De Burgtmees-
ontvangen 'hebbende .eene Mii5flye.:van den Minister vaa Binnenhndfche Zaken,^Bejluren'êB^'ste-
in dato den ipden dezer, Litt. A. ifte Divifie, fede Bureau, daarbij te kennenuhnS!dit^D^r-
gevende dac Z. D. H,-de Prins Algemeen •Stefiehouder des Keizers hem m\«fcment aangefchrc-

: . ' • • ^ ,' f«orders te ftelhn, 
nisier bij - Misfive van den ipden de2er , berici heeft gelieven re doen geven dat bij alle Gods-

i i •• •• , . . TT , . dienflige Genoot-
van de bij zijne ..Doorluchtige..Hoogheid Official ontVangene tijding aangaande/2;^/>c«,/« hunne 
de gelukkige Zwangerheid van haare Majesteit Jfc Keizerin en Koningin; z l s f f ^ p " Gebeden 
een nieuw onderpand van de Zegeningen der Voorzienigheid over het Franfche SJciukkigeh ^afloop 
Keizerrijk; en hetwelk ons het gunftige vooruitzicht opent voor de vervullin°- ^ Zwangerheid 

, b ö van Haare Maje-
onzer wenfchen, • voor-hët huisfelijk geluk desSCeizers, voor de beftendigheid fteit de Keizerin 

TT J ir • • i - , I en Konitigini van Hoogstdeszelis inrichtingen,; voor de rust oijzer huisgezinnen, en voor eene 
lange reeks van voorfpoedige en roemvolle dagen: — dat hij Minister met het 
levendigst gevoel aan den last Zijner Doorluclnige Hoogheid voldeed tot het 
ftellen der nodige orders, ten einde alle de Gqdsdienftige Gemeenten zoo wel 
Dankzeggingen ten Hemel opzenden voor dit £oo belangrijk evenement, als 
Gebeden voor het behoud en den welftand.ypn Haare Majefteit de Keizerin 
cn Koningin, en voor de vervulling onzer bliji e verwachtinge; — den Land-
Drost dienvolgende verzoekende, om aan alle Ie Godsdienftige Gemeenten in 
dit Departement, ten fpoedigften mogelijk, de raodige aanfehrijvingen te doen, 
ten einde de bovenftaande heilzame intentie VJ i Zijne Doorl. Hoogheid aller-
wege ftiptelijk worde voldaan; 

HEEFT DE LAND-DROST, zich vereenigende met de hier boven uitgedrukte 
gevoelens, goedgevonden ter voldoening aan de;elve invitatie de bovengemelde 
kennisgeving bij deze te brengen ter kennis van de Burgemeesters der Steden 
van de eerfte Clasfe en van de Gemeente - Be luren in de verdere Steden en 
Plaatfen van dit Departement, zoo tot hunlieder informatie, als met last omme 
ieder in den hunne de noodige orders te ftellen dat, bij gelegenheid der open-
baren Godsdienst - Oeffeningen in de Kerken van jalle de Godscicnftïge Gemeen
ten , alsmede door de Joden bij het verrigten hunner gewonen Eerdiens:, den 
Hemel worden opgezonden Dankzeggingen voor het gemelde, zoo belangrijk, 

evenc-
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evenement, alsmede Gebeden voor het behoud en den welftand van Haare Ma
jefteit de Keizerin en Koningin, en voor de vervulling der blijde verwach-

v dage det'Natié; — Zullende met die Dankzeggingen cn Gebeden een aanvang-
koeien worden gemaakt̂  op Zondag den asften dezer maand; of wel, ter = 
JPlaatfen alwaar -deze aanfchrijving voor dien rijd niet zoude.eijn ontvangen, bij 
de eerste daarop volgende; openbare Godsdienst -Oeffcning. ï- C 

En zal deze worden gedrukt en!een Exemplaar derzdve gezonden worden 
aan de Drosten der refpective Kwartieren, tot hunlieder informatie. : 

Zonder Refumtic.r / , 

•: - ; o Pè LAND-DROST voornoemd, 

£. G. WU L TM h N> 

P R E F E C T U R E DES B O ü G H E S n E LA M E U S E . 
DIVISION. , ^ . , 

No. d'ordrc OH d'entrie. 
No. de sortie, f 

Reponse 4 ia ]»,„.,. 
du 

WOTA. Les reponses doivent 
indiquer les nnmOrcs 
ri'emrtJe ou de sonie de 
la Prefecture ; et Ton est 
prii-'.enoiltre, de portcr 
en marse de chaque lettre 
son objet ou analyse. 

La Ilaje le uSu. 

L'Auditenr an Consci'I tl'Etnt , l]nron ,1c 1'E.npre , 
Chevaher de la Legion il'hom.pur, et <le r„nlre du 
mérite Civil de Baviov , Pt, let , ] t . s Louclics de 
la Meuse. 

/ J l ; - . / „ „ . . j - ^ J - — - - -

0 I S — S ^ j i ^ . — 2 l ^ , '/, y / r ? * - » - - y - . • » - f ' . 
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DE RIJNBODE 
Nieuws- en 

VOOR ADEN, MRLANDERYEEN,; 
Advertentieblad 

- OÜDSHOORN EN OMSTREKEN. 

De Rijnbode van 1902 

Bij het opruimen van een kast of een zolder, komen wel 
eens langbewaarde zaken boven water: "Oude krantenknipsels, 
foto's, afbeeldingen, gebruiksvoorwerpen, etc" 
Soms weet je niet goed of je het wel of niet zal bewaren. 
Het Historisch Genootschap is er in ieder geval wel b l i j mee 
omdat ze een aardig beeld geven van de geschiedenis van óns 
dorp en de omgeving. 
Door een toeval kwam ik zo in het bezit van deze krant. 
Op het eerste gezicht niet veel soeps; 4 sobere en saaie 
bladzijden vol letters.Het l i j k t niet erg te boeien, 
maar toch 

De Rijnbode was geen dagblad .Het blad verscheen op woensdag 
en zaterdagmiddag.Hoewel het tegenwoordig wel eens moeilijk 
een krant te typeren, levert dit b i j de Rijnbode niet zo veel 
problemen op. 
A. De Rijnbode was een christelijke krant. De nieuwjaars
boodschap van de redactie wordt besloten met:"Dat God dien 
arbeid krone; dat Hij ons vergunne ons vaderland welvarend 
ons huisgezin gelukkig te zien; z i j het komende jaar ons allen 
goed". 
B. De Rijnbode was een Oranjegezinde krant. 
Dit b l i j k t wel duidelijk uit dit volgende stuk. 

Voor ons land IB dit jaar een zèèrvoor alle duidelijkheid; het krantenartikel 
Ï Ï Ï Ï Ï I l.T?-" memoreert het huwelijk van koningin 
trad „ het huwelgk: « moge al de Wilhelmina met Prins Hendrik. 
zéér groote teleurstelling, die, Haar en De zeer grote teleurstelling zou kunnen 

r n " T t

, ; - ? K O V e m b e r ? e f ' l i e 6 l h e t s J a a J 3 o» d e t e h°°9 ^stelde verwachtingen volk pijnlijk hebben aangedaan, met het van Prins Hendrik. zmgen, 
Vorstelijk Paar hopen wij op een 'ge? 
lukkige ver?ulling van liefste wensohen; 

C. De Rijnbode was een partijdige krant. Nederland heeft al 
eeuwen lang historische banden met de blanke bevolking 
(de Boeren) van Zuid-Afrika. Toen er in Zuid-Afrika goud en 

diamanten werden gevonden, was het met de rust gedaan. Engelse 
troepen landden massaal om de Engelse belangen "veilig te 
stellen".Al gauw kwamen z i j in strijd met deze Boeren en kwam 
het tot een guerilla-oorlog. 
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Boer met tien zonen gereed voor de oorlog. 

Hoewel de Nederlandse regering in deze strijd neutraal bleef, 
werd er in veel kranten wel duidelijk partij gekozen. 
De verslagen in deze krant zijn nogal heroïsch en worden 
smakelijk beschreven. 

Het i i , 
alsof hij' de laatste maanden heeft gedacht: ! 
die Bngelsohen krijg ik later tooh wel, die 
loopen-niet weg als zij mg niet zien, dus 

ENGELAND en TRANSVAAL. is het het beste, dat wij een poosje vaoantie 
*r t- o: • u rn f i ' - i . nemen, mijn menschen moeten een poosje 
Negentien officieren bg Tweefontein bui-, rusten, nieuwe krachten opdoen, gaan 

ten geyecht gesteld en een halre colonne-, oogsten en is de oogsttjjd vóorbö. rdan 

Buii en land. 

gevangen genomen ,Nziedaar - in 't kort de 
verpletterende nederlaag, die de Wet. op
nieuw den vyand heeft toegebraohtl WA^} 
.. Inderdaad, met mokerslagen treft hg den 
overmaohtigen vjjand telkens en telkens 
weer, nadat hij in een tijd van rust Ivoor 
hem en zijn heldenscharen,* een nieuw plan 
heeft opgemaakt en den tjjd gekomen acht 
dit ten uitvoer te brengen. Vol bewonde-

kunnen we opnieuw gaan oorlogvoeren^^1: 
~ Welnu de oogst is geborgen,' maar een j 

meuwtf oogstigd is aangebrokjm.jfnu gaat ! 
de groote maaier Engelsohen oogsten. By 
compagnieën maait hy . ze ;weg^- Onver- ! 
poosd doet de sikkel zgn bloedig.werk'en 
talrjjk zgn de schoven geweest te Baken-
laagte, Vredefort, Langberg, Tafelkop, Be-' 

aw ten mivoerie raengen. voioewonue. igmderlyn en Tweefonteii, 'welke spóedie 
ring ziet de geheele wereld op tot dien door meer zullen worden*gevolgd: want 
eenvoudigen Boerenaanvoerder. groot is het arbeidsveld en, sterk!' is^de 

maaier. '.. : / • f'' *• •' 

Om de weerstand van de boeren te breken bouwden de Engelsen 
de zogenaamde "concentratiekampen" (een Engelse uitvinding!) 
om daarin de vrouwen en de kinderen onder erbarmelijke 
toestanden op te sluiten. 
In verschi l l ende kerken werden dan ook co l lec ten gehouden 
ten behoeve van deze mensen. _ 0 p 2 d e ^ ^ 

in de Herv. Kerk gehouden kerstfeest-
viering, een bedrag van f 16,46 gecol
lecteerd, ten behoeve van de Vrouwen 
en Kinderen in deconcentratie-kampen 
in Zm'd-Afrika. * 
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Koudekerk komt er in deze Rijnbode maar bekaaid a f . 
Naast een Nieuwjaarsboodschap van de firma W.Wille 
(brandstoffen) het volgende artikel: 

I". *Kondekt:rkI v Ds. W. Elercq, 
predikant bg de 2fed.-HérT. Gemeente 
alhier, deelde gisteren in de Toormid-
dag-god&dieustoefening aan zgn toehoor
ders mede, dat hij voor het beroep naar 
Beek had bedankt. De gemeente zong 
Z.Eerw., na het uitspreken yan* den 
zegen, staande toe: „Dat 's Heeren 
zegen op u daal." 

De Nieuwjaarswensen op de achterste bladzijden leveren een 
waslijst van diverse beroepen op. 
Vanzelfsprekend staan er beroepen tussen, die nu niet of 
nauwelijks meer bestaan: 
De kleermaker. De handelaar in koloniale waren. 
De schoenmaker. De hoefsmid. 
De handelaar in Gelderse waren en bieren. 
Maar ook worden vreemde combinaties gemaakt met verschillende 
beroepen. Misschien, omdat het anders niet genoeg geld 
opleverde : 
Schoenmaker en barbier. 
Huis en decoratieschilder en fotograaf. 
zadelmaker en s t o f f e e r d e r . 
Schoenen, laarzen, hoeden, petten en naaimachines. 
Timmerman ,makelaar en taxateur. 
en wat te bedenken van Piano-,orgel-,muziekinstrumenten-
,rijwiel- en orgelhandel 

S. BLOM, 
handel in Koloniale waren 

en brandstoffen, 
Alfen, Hooge zijde. 

B.-G. BAHLMANN, 
heeren- en kinderkleeding 

en manufacturen, 
tn.g. Alfen, Brugstraat. 

W. VAN DER BIJL, 
Mr. Timmerman en Wagenmaker, 

Alfen a/d Rijn. 
G. J. BOSSEMEIJER, 

handel in huishoudelijke artikelen, 
Alfen, Brugstraat. 

W. VAN DER OEST, 
Mr. kleedermdker, 

Al fen a/d Rijn. 
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Tegenwoordig praat men meestal over een bakker of een slager. 
Vroeger lag dat iets anders b i j deze beroepen: 
Brood en banketbakker. 
Brood,koek en banketbakker. 
Brood,koek en beschuitbakker. 
en b i j slager over: 
vleeshouwer 
spekslager 
vleeshouwer en spekslager (Fr.Boucherie en Chacuterie) 
vleeshouwer,spekslager, f i j n e vleeswaren en commestibles 

Tot zover deze studie over een saaie krant van 1902. 
Hopelijk bent u het mij eens,dat er veel meer aan vast z i t , 
dan men op het eerste gezicht zou denken. 

^̂ ĵ [̂ ]̂ ^̂ Ĵ̂j ^ 1̂̂ ™̂'̂  

D E B E 5 Ti( VR! N • BligSligiillliillMi 
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Groep Inventarisatie vondsten Klein Poelgeest 
********************************************* 
groepsleden : de heer J.Crucq, mevrouw G.Eradus, mevrouw 
J.H.Miedema-Potjer, mevrouw A.E.Muller- De Ruiter, de heer 
K.Muller, mevrouw Verhorst-v. d. Vis, mevrouw A.M.v.d.Vis. 

De heer Crucq eindigde het vorige jaarverslag met de 
verwachting dat in het voorjaar of in de zomer de 
inventarisatie van de bodemvondsten klaar zou zijn. Dat zou 
ook zeker gelukt zijn, als er niet steeds nieuwe vondsten 
gedaan zouden zijn. 

Het is goed te vertellen wanneer en waar die vondsten gedaan 
zijn. Dat gebeurde eind februari van dit jaar bij de aanleg 
van het straatcunette (sleuvensysteem) gelegen langs de 
waterzuivering. De riolering van het v.Klaverenplantsoen moest 
namelijk verbonden worden met die van de Kerklaan. In grote 
trekken kwam het vondstmateriaal overeen met wat al eerder bij 
de opgraving van Klein Poelgeest was gevonden. 

In november 1989 is er gegraven op het meest noordelijke 
gedeelte van het vroegere voetbalterrein waar nu de huizen van 
het v. Klaverenplantsoen liggen en ongeveer tegenover de 
boerderij "Ken u zeiven". Hier werd een klein fundament 
gevonden. Later is daar nog verder onderzoek gedaan. In het 
voorjaar werden twee beddingen van oude sloten of grachten b i j 
de aanleg van de riole-ring langs de Kerklaan gevonden. 

Bij het bouwrijp maken van de bouwplaatsindeling voor 19 
woningen aan het Burg.Swaanplantsoen werd eerst een met puin 
gevulde 17e eeuwse waterput gevonden. Bij de uitvulling van 
een vermoedelijke kavelsloot werden vondsten uit de 14e en 15e 
eeuw gedaan. 

Tot slot werden er eind september onder het voormalige pad 
naar de kantine van het voetbalveld sporen van bewoning uit de 
12e eeuw gevonden. In het Alphens Dagblad van 5-10-1990 is 
hierover een stuk geschreven (zie kopie). 

KOUDEKERK AAN DEN RUN 
- Ai in de twaalfde en dertiende 
eeuw woonden er mensen op de 
plaats waar later kasteel Klem 
Poelgeest zou verrijten. De 
vondst van een aantal scherven 
vau aardewerk uit die tijd bewijst 
volgens archeoloog D. van der 
KWJÜ dat er waarschijnlijk een 
boerderij in een veenontginning 
heeft gestaan, in het gebied tus
sen de Lutteke Rün en de Ker
klaan 

Van der Kooij deed zijn ontdek
king het afgelopen weekeinde. 
De archeoloog, die vórig jaar de 
leiding had bij de opgravmgs-
werkzaatnheden op het terrein 
van de voormalige voetbalvelden, 
houdt zich nog altijd bezig met 
het speuren naar verdere over
blijfselen van kasteel Klein Poel
geest. Wanneer er bouwputten 
worden gegraven ten behoeve 
van de woningen in het plan Ker
klaan. is Van der Kooij met een 
aanta] vrijwilligers van hel Kou-

Scherven tonen bewoning aan in 
12de eeuw nabij Klein Poelgeest 
dekerks Historisch Genootschap 
ter plekke om zoveel mogeUjk ge
gevens over de bewoningsge-
schiedenis op die plaats te verza
melen. 

Zo kwamen de resten aarde
werk uit de twaalfde eeuw aan het 
licht, die zich in een afvalkuil be
vonden op de plaats waar eens de 
achtertuin van Klein Poelgeest 
was. Van der Kooü en de voorzit-. 
ter van de Stichting Poelgeest, F. 
van Poelgeest, zyn erg enthou
siast over de nieuwe vondsten. 

'De puzzel wordt langzaamaan 
compleet", zegt Van der Kooij. 
"We hadden al gegevens over be
woning in de vyfde tot de negen
de eeuw. In 1878 vond meirdaar
van bewuien bij opgravingen 
achter Groot Poelgeest. Daar wer
den onder meer Karolingische en 
Merovingische grafvelden ont
dekt Ook » er tamelijk veel be
kend over de kastelen Groot- en 
Klein Poelgeest van de veertien
de tot de negentiende eeuw. Van 
hf t ontbrekende tijdperk zijn nu 
de~Bewijzen geleverd dat er in elk 
geval zo rond het jaar twaalfhon

derd in Koudekerk ook werd ge
woond. Nu ontbreken alleen de 
gegevens van de tiende en elfde 
eeuw nog", aldus Van der Kooi]. 

Het valt nog niet te zeggen of de 
opgegraven scherven aan elkaar 
geüjmd kunnen worden tot voor
werpen. De vrijwilligersploeg 
van het Historisch Genootschap 
Koudekerk gaat in elk geval aan 
dc slag om de resten te wassen en 
in elkaar tc puzzelen. 

Behalve de scherven uit de 
twaalfde eeuw werd er afgelopen 
weekeinde ook nog een afvalput 
ontdekt, die by het zeventiende 

hoord. De put was, evenals het 
vorig jaar tydens de opgravingen 
gevonden exemplaar, volgestort 
met ilooppuio. Dat afval leverde 
geen Interessante vondsten op. 
Uit het inmiddels gesorteerde 
bouwmateriaal van Klein Poel
geest wordt een keuze gemaakt 
die in de Oudheidkamer van de 
Historische Vereniging te zien zal 
züa Het rasterende gedeelte zal 
waarschijnlijk gebruikt worden 
bij de aanleg van het parkje bij de 
woningen in plan Kerklaan op de 
plaats waar Klein Poelgeest 
stond. De stenen kunnen dienen 
om de contouren van het kasteel
tje te markeren Ook de gevonden 
waterput, die intact wordt gela
ten, wordt gesierd met authentie
ke stenen. Met de aanleg van het 
"Klein Slotpark' kan waarschijn-
lijk na de oplevering van de wo
ningen aan de Kerklaan in juli 
volgend jaar een begin worden 
gemaakt 
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Eind september zijn de stenen en het bouwmateriaal dat van de 
eerste opgraving uit 1988 lag opgeslagen bij de dienst 
Gemeente-werken, overgebracht naar de koorzaal van de 
Hervormde Kerk.De inventarisatie heeft inmiddels 
plaatsgevonden. De aan dit artikel toegevoegde illustraties 
geven trouwens geen vondsten van ons weer, maar wel van 
soortgelijke zaken uit dezelfde t i j d . 

namens de groep bodemvondsten, 

J.H. Mi edema-Potjer 

trechterbeker " 
siegburg ke^iNè: " 

pispot ifeeïi» 

jacobakan ö_ /5~ 
siegburg e e u h / r 

pispot i~ " eet-i w 
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De opening van de Oudheidkamer 19 oktober 1990 

De volgende foto's zijn ons geschonken door dhr.F.v.Poelgeest, 
Het Historisch Genootschap werd verblijd met diverse 
cadeaus en het bestuur mocht terugzien op een druk 
bezette opening. 

Een geschenk van de gemeente Koudekerk: "Een foto met de 
gemeenteraad" (19e eeuw) 

Twee oude kaarten van Koudekerk geschonken door dhr.E.Roefstra 
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De enorme belangstelling buiten de Oudheidkamer. (Het moment 
voor de opening) 

De onthulling van het naambord door de wethouder 
Mevr.T. Vorenkamp. 
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Belangstelling voor de vitrines met de bodemvondsten (1988) 
van het kasteel Klein Poelgeest. 

mm 

Dhr.D.v.d.Kooy geeft uitleg b i j de stenen gevonden b i j de 
opgraving van het kasteel Klein Poelgeest. 
Op de achtergrond een fraaie tekening ervan gemaakt door 
Mevr .H. Mi edema 
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H i s t o r i s c h Genootschap Koudekerk 
L e d e n l i j s t 

Dhr. 
Mevr. 
Mevr. 
Dhr. 
Mevr. 
Dhr. 
Mevr. 
Dhr. 
Dhr. 
Dhr. 
Mevr. 
Dhr. 
Mevr. 
Dhr. 
Dhr. 
Dhr. 
Dhr. 
Dhr. 
Dhr. 
Dhr. 
Dhr. 
Mevr. 
Dhr. 
Mevr. 
Dhr. 
Dhr. 
Dhr. 

J. 
C. 
M. 
A. 
D. v.d. 
W. 
CE. 
J. 
G. van 
L. 
E. M. 
J. 
N. 
W.B. 
A.M. 
D.E. 
J. 
H. 
P. 
A. 
L.V. 
M.E. 
W.P.van 
H. M.van 
J.A.P. 
J.P.M. 
A.D.H. 

Bal 
Bal 
Batelaan 
Beijersbergen 
Bergh 
Bervoets 
Bervoets 
Bezuijen 
Bestelen 
Brommers 
Br u i j n e 
B r u i j n e 
Bruynes 
Burton 
Butterman 
Cnossen 
Crucq 
Didden 
Dirkszwager 
D o r r e s t e i n 
E l f e r s 
Eradus 
Gent 
Gent 
Heemskerk 
Heemskerk 
Heenk 

Ridderhoflaan 17 
Ridderhoflaan 17 
R i j n d i j k 234 
Tollweide 2 
Lagewaard 1 
R e d e r i j s t r a a t 11 
R e d e r i j s t r a a t 11 
Kon.Julianstraat 16 
De Tas 1 
B.Verheullaan 31 
Europasingel 43 
Europasingel 43 
Lagewaard 71 
Lagewaard 1 
A.v.d.Graeffstr. 11 
K i e v i t l a a n 2 
v.Poelgeestlaan 32 
Ridderhoflaan 48 
Eekhoorntjesbrood 36 
Den T o l l s t r a a t 56 
Gemeentehuis 
Weidedreef 19 
De Tas 5 
De Tas 5 
Hoogewaard 2 
v.Poelgeestlaan 47 
R i j n d i j k 276 

Koudekerk 
a/d R i j n 
Koudekerk 
a/d R i j n 
Hazerswoude 
(R) 
Koudekerk 
a/d R i j n 
Koudekerk 
a/d R i j n 
Rotterdam 
Rotterdam 
Koudekerk 
a/d R i j n 
Koudekerk 
a/d R i j n 
Koudekerk 
a/d R i j n 
Koudekerk 
a/d R i j n 
Koudekerk 
a/d R i j n 
Koudekerk 
a/d R i j n 
Koudekerk 
a/d R i j n 
Zuid 
B e i j e r l a n d 
Koudekerk 
a/d R i j n 
Koudekerk 
a/d R i j n 
Koudekerk 
a/d R i j n 
Alphen a/d 
R i j n 
Koudekerk 
a/d R i j n 
Dalfsen 
Koudekerk 
a/d R i j n 
Koudekerk 
a/d R i j n 
Koudekerk 
a/d R i j n 
Koudekerk 
a/d R i j n 
Koudekerk 
a/d R i j n 
Hazerswoude 
(R) 
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H i s t o r i s c h Genootschap Koudekerk 
L e d e n l i j s t 

Mevr. 
Mevr. 
Mevr. 
Dhr. 
Dhr. 
Mevr. 
Dhr. 
Dhr. 
Dhr. 
Dhr. 
Dhr. 
Dhr. 
Dhr. 
Dhr. 
Dhr. 
Dhr. 
Dhr. 
Mevr. 
Dhr. 
Mevr. 
Dhr. 
Mevr. 
Dhr. 
Dhr. 
Mevr. 
Dhr. 

M. 
J.M. 
G.R. 
H. 
F. 
S. 
F.V. 
A. 
D.van de 
M. 
C. 
J. 
J.C.van 
W. 
A.J.H.v.d, 
M.W.de 
A.van der 
M.van der 
T. 
S.van der 
A. 
J.H. 
K. 
C.van der 
A. 
K. 

Hogenes 
Hollebeek 
Huson 
Jansen 
Jongeneel 
Katsman 
Ketel 
Koemans 
Kooy 
Kroes 
Kroon 
Kruider 
Kuilenburg 
Lagerweij 
Leest 
Leeuw 
Lely 
Lely 
Lipman 
Meulen 
Miedema 
Miedema 
Molema 
Molen 
Muller 
Muller 

Lagewaard 14 
Europasingel 12 
W.v.Vegtenplants.1 
Landlustweg 9 
Hoogewaard 62 
W.de Zwijgerlaan 5c 
De Tas 42 
De Tas 30 
Welterdreef 93 
Dr.Vlaanderenlaan 30 
Rubenslaan 6 
De T o l l s t r a a t 42 
5 Meis t r a a t 19 
Pr . M a r i j k e s t r a a t 23 
Hoogewaard 115 
Hondsdijk 63 
Dorpsstraat 1 
Dorpsstraat 1 
Jaagpad 12 
Utrechts Jaagpad 115 
Ridderhoflaan 65 
Ridderhoflaan 65 
De Deel 80 
Pr.Wilhelminastr.29 
Ridderhoflaan 23 
Ridderhoflaan 23 

Koudekerk 
a/d R i j n 
Koudekerk 
a/d R i j n 
Koudekerk 
a/d R i j n 
Alphen a/d 
R i j n 
Koudekerk 
a/d R i j n 
Koudekerk 
a/d R i j n 
Koudekerk 
a/d R i j n 
Koudekerk 
a/d R i j n 
Voorschoten 
Koudekerk 
a/d R i j n 
Hazerswoude 
(D) 
Koudekerk 
a/d R i j n 
Koudekerk 
a/d R i j n 
Koudekerk 
a/d R i j n 
Koudekerk 
a/d R i j n 
Koudekerk 
a/d R i j n 
Koudekerk 
a/d R i j n 
Koudekerk 
a/d R i j n 
Hazerswoude 
(R) 
Leiden 
Koudekerk 
a/d R i j n 
Koudekerk 
a/d R i j n 
Koudekerk 
a/d R i j n 
Koudekerk 
a/d R i j n 
Koudekerk 
a/d R i j n 
Koudekerk 
a/d R i j n 
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H i s t o r i s c h Genootschap Koudekerk 
L e d e n l i j s t 

Dhr. J. 
Dhr. R. 
Dhr. F.M.van 
Mevr. A.W.M.v.d. 
Dhr. CJ.B.H.v.d 
Dhr. P. 
Dhr. G.A.de 
Dhr. D. 
Dhr. N. 
Dhr. H. 
Dhr. H.F. 
Dhr. J.P. 
Dhr. J.J. 
Dhr. C.G.van 
Mevr. G. 
Dhr. D.van 
Dhr. W.van 
Mevr. C. 
Mevr. A.M.van der 
Mevr. A.van der 
Dhr. H. 
Mevr. M.C. 
Mevr. T. 
Dhr. B. 
Dhr. Th.O. 
Dhr. W.van der 

Nei jman 
Pathuis 
Poelgeest 
Pols 
Pols 
Rademaker 
Regt 
Scheer 
Schellingerhoud 
Schellingerhout 
Schoneveld 
Smit 
Smit 
Spronsen 
Stroo 
Tol 
Veen 
Verhorst 
Vis 
Vlugt 
Vonk 
Vonk 
Vorenkamp 
Vos 
Vreugdenhil 
Werff 

De Boomgaard 7 
Sterrenlaan 236 
Ramen 38 
Park Ypenburg 18 
Park Ypenburg 18 
Hondsdijk 44 
Lagewaard 75 
Smaragdstraat 17 
Weidedreef 15 
Europasingel 19 
Lagewaard 73 
v.Poelgeestlaan 44 
Hoogewaard 43 
R i j n d i j k 265a 
P r . B e a t r i x s t r a a t 10 
Stadionweg 94 
Hoogewaard 162c 
De Boomgaard 58 
Foree s t s t r a a t 14 
Dorpsstraat 52 
Foree s t s t r a a t 7 
W.de Zwijgerlaan 11 
Park Te Horn 2 
Kerklaan 65 
Hofstedelaantje 1 
Landlustweg 21 

Koudekerk 
a/d R i j n 
Alphen a/d 
R i j n 
Hoorn 
Koudekerk 
a/d R i j n 
Koudekerk 
a/d R i j n 
Koudekerk 
a/d R i j n 
Koudekerk 
a/d R i j n 
Alphen a/d 
R i j n 
Koudekerk 
a/d R i j n 
Koudekerk 
a/d R i j n 
Koudekerk 
a/d R i j n 
Koudekerk 
a/d R i j n 
Koudekerk 
a/d R i j n 
Hazerswoude 
(R) 
Koudekerk 
a/d r i j n 
Amsterdam 
Koudekerk 
a/d R i j n 
Koudekerk 
a/d R i j n 
Koudekerk 
a/d R i j n 
Koudekerk 
a/d R i j n 
Koudekerk 
a/d R i j n 
Koudekerk 
a/d R i j n 
Koudekerk 
a/d R i j n 
Koudekerk 
a/d R i j n 
Koudekerk 
a/d R i j n 
Alphen a/d 
R i j n 
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H i s t o r i s c h Genootschap Koudekerk 
L e d e n l i j s t 

Dhr. 
Dhr. 
Dhr. 
Dhr. 
Dhr. 
Dhr. 
Dhr. 

H. 
L. 
J. van 
H.de 
J. 
W.H. 
M. van 

Westdijk 
Wezerijn 
Wijk 
Wit 
Wondergem 
Z i j l s t r a 
Zwieten 

W.de Zwijgerlaan 5b Koudekerk 
a/d R i j n 

Kerklaan 3 Koudekerk 
a/d R i j n 
Koudekerk 
a/d R i j n 
Koudekerk 
a/d R i j n 
Koudekerk 
a/d R i j n 
Koudekerk 
a/d R i j n 
Koudekerk 
a/d R i j n 

Dorpsstraat 68 
Hoogewaard 160b 
Dr.Vlaanderenlaan 7 
Kerklaan 8 
Lagewaard 46 

A c t i v i t e i t e n 1990/1991 
-Ledenavond 11 j u n i 1990 
Lezing dhr.F.Ooststroom :aquarellen van Zuid-Hollandse b o e r d e r i j e n . 

-Open Monumentendag 8 oktober 1990 
Eerste o p e n s t e l l i n g Oudheidkamer 
Rondleidingen door de kerk en een programma met 
s c h i t t e r e n d e koor- en orgelmuziek 

- V r i j d a g 19 oktober (16.00) 1990 
Officiële opening van de Oudheidkamer door 
Mevr.T.Vorenkamp. 

-Openstelling Oudheidkamer eerste zaterdag 
van November en December. 

-Ledenavond 26 november 1990 
Lezing door Dhr.F.W.de Wilde over de geschiedenis 
van Alphen. 

-Ledenvergadering maandag 25 f e b r u a r i 1991 
Lezing verzorg door iemand van de v e r e n i g i n g Oud-Leyden 

-Excursie zaterdag 20 a p r i l 1991 
Wandeling i n de Lagewaard i.s.m. het I.V.N. 
Aandacht voor H i s t o r i e en Natuur. 
Opgave b i j Els en Jaap B r u i j n e tel:12059 

-Excursie i n j u n i 1991 i.s.m. de Vereniging Oud-Leyden door dhr.T.Mulder 




