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âaHboek 7997 



Inhoudsopcrave 

Inhoudsopgave blz. 1,2 

Historisch Genootschap Koudekerk blz. 3 

Contributie Historisch Genootschap blz. 4 

De werkgroepen blz. 5 

Voorwoorden blz. 6 

Voorwoord van de redactie blz. 7 

Excursie naar Leiden blz. 7,8 

Oude foto's van Koudekerk blz. 9-14 

(Dhr.H.Didden) 

Begroting Gemeenteraad ± 1880 blz. 15 

Interview met mevr. Rademaker : Mi en Groen blz. 16-20 
(Dhr.J. Crucq) 
Interview met mevr.van Kempen blz. 21-24 
(Mevr.E.Bruijne-Veneman) 
Interview met mevr.L.B1 i j 1 even blz. 25-26 
(Mevr.E.Bruijne-Veneman) 

De klei van Klein Poelgeest blz. 27 
(Dhr. F. M.van Poelgeest j 

Manus Schellingerhout op zijn praatstoel blz. 27-30 
(Dhr.F.M.van Poelgeest) 

Uit het leven van een pannenbakker blz. 31 

Veldvondsten,maart 1991,achter Groot-Poelgeest.... blz. 32-35 
(Dhr.F.M.van Poelgeest) 

Holle vaten en acoustiek blz. 35 
(Dhr.F.M.van Poelgeest) 

Het vignet van het Historisch Genootschap blz. 36,37 
(Dhr.B. Vos) 

-i-



Inhoudsopgave (vervo1g) 

De spooklegende van de zwarte kamer van 
Klein-Poelgeest hlz. 38-40 
(Dhr.E.Roefstra) 

Artikelen uit het Leids Dagblad (1923-1927) blz. 41-48 
(Mevr.A.v.d. Vlugt-v. Wijngaarden) 

Varia (1923-1927) blz. 49-54 
(Mevr.A.v.d. VIugt-v. Wijngaarden) 

Artikelen uit het Leids Dagblad (1927, 1928) over 
de Koudekerkse brug blz. 55-59 
(Mevr.A.v.d.Vlugt-v.Wijngaarden) 

De Engel sche Tieranny blz. 60-66 
(Ir.C.J.B.H. v.d. Pols) 

De Hoekse en Kabeljauwse twisten in Koudekerk I . . . blz. 67-72 
(Dhr.B.Vos) 

Jaarverslag van de werkgroep bodemvondsten blz. 73 
(Mevr.J.H.Miedema-Potjer) 

Rondom de Oudheidkamer blz. 74,75 
(Mevr.A.Mul lei—de Ruizer) 

Ledenavond van 7 oktober 1991 met opening van de 
tentoonstelling in de Oudheidkamer blz. 76,77 

Ledenlijst van het Hist .Genootschap blz. 78-60 

Activiteiten 1992 blz. 80 

-2-



HISTORISCH GENOOTSCHAP KOUDEKERK 

Bestuur: 

Voorzitter: 
Dhr.J.Crucq 
Poelgeestlaan 32 
2396 BE Koudekerk a/d Rijn 
Tel : 01714-13016 

Secretaris: 
Dhr.B.Vos 
Kerklaan 65 
2396 VG Koudekerk a/d Rijn 
Tel : 01714-12760 

Penningmeester: 
Mevr.A.v.d.Pols 
Park Ypenburg 16 
2396 CS Koudekerk a/d Rijn 
Tel : 01714-12822 

Bestuurslid: 
Mevr.A.v.d. Vlugt 
Dorpsstraat 52 
2396 HD Koudekerk a/d Rijn 
Tel : 01714-12960 

Rekeningnummers t.n.v. HISTORISCH GENOOTSCHAP KOUDEKERK: 

171479 
8928.24689 
133880 

Jaarkontributie : ƒ25, 
2e l i d van een g e z i n : S l O , 
Jaarboek ( n i e t l eden) : ƒ15. 

Postgiro 
Bondsspaarbank : 
(giro v.d.bank) 

Redactie Jaarboek: 

Dhr.B.Vos 
Dhr.A.Dorrestein 
Mevr. A.v.d. VI ugt 

Adres Oudheidkamer: 

Dorpsstraat 55a 
2396 HD Koudekerk a/d Rijn 

Openstel 1ing: 

Elke eerste zaterdag van de maand, 
's Ochtends : 10.00 - 12.00 
Voor eventuele bezoeken buiten de openingsuren neemt u 
contact op met Mevr .H.Miedema (tel:01714-13377) 
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Het jbestuur van het Historisch Genootschap krijgt wel 
eens vragen over de jaarlijkse contributie. 
Onze penningmeester kan u er alles over vertel 1 en: 

De contributie van het Historisch Genootschap: 
De contributie bedraagt f25,- per jaar. 
Voor dit bedrag kunt u verwachten: 

a. ± 6 lezingen en ± 2 excursies. 
b. Tijdens de lezingen een kopje k o f f i e . 
c. Aan het einde van het jaar :het Jaarboek, 

(niet-leden betalen hiervoor S15,-) 
d. Deelname aan de activiteiten van diverse werkgroepen. 

G e z i n s l e d e n kunnen l i d worden van he t H i s t o r i s c h Genootschap 
voor J f l O , - p e r j a a r . Daarvoor k r i j g e n z i j he t z e l f d e a l s 
"het h o o f d l i d " met u i t z o n d e r i n g van het Jaarboek . 

Het i s n i e t m o g e l i j k dat 2 personen l i d z i j n voor he t 
c o n t r i b u t i e b e d r a g van ƒ25,-.' 

U wordt verzocht de contributie aan het begin van het 
kalenderjaar te storten op giro 171479 van het Historisch 
Genootschap. 
(Er worden geen acceptgiro 's gestuurd i.v.m. de kosten!) 

Wordt u na 1 j u l i l i d , dan b e t a a l t u voor dat j a a r ƒ15,- en 
een g e z i n s l i d ƒ5,-

Opzegging van het lidmaatschap dient schrifteliIk te 
geschieden aan het bestuur vóór 1 december. 
(nadat u de contributie voor het lopende jaar voldaan hebt. 
Art.7 van de statuten) 

Bent u nog geen lid, maar wilt u het wel worden ,vul dan het 
onderstaande inschrijfformulier in en lever dit in b i j het 
secretariaat. 

Inschrijfformulier 

Dhr/Mevr. 
Voor letter(s) : 
Naam 
Adres 
Postcode 
Woonplaats 
Telefoon 

Geeft zich op als lid van het Historisch Genootschap 
Koudekerk. 

Handtekening: 
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Werkgoep Interview: 

Coördinator : Mevr. E.Bruijne 
Europasingel 43 
2396 EL Koudekerk a/d Rijn 
Tel: 01714-12059 

Oproep: Wie wil meewerken in de groep interview? 
De groep wil graag een aantal actieve 
leden erbij hebben! 

Werkgroep Foto en Kaartmateriaal: 

Coördinator : Dhr.H.Didden 
Ridderhoflaan 48 
2396 CN Koudekerk a/d Rijn 
Tel: 01714-12511 

Werkgroep Oude Boerderijen: 

Coördinator : Dhr.J.Bruijne 
Europasingel 43 
2396 EL Koudekerk a/d Rijn 
Tel: 01714-12059 

Werkgroep Geschiedschrijving: 

Coördinator : Dhr.A.Dorrestein 
Den Tollstraat 56 
2396 CH Koudekerk a/d Rijn 
Tel: 01714-13874 

Werkgroep Bodemvondsten Klein-Poelgeest 

Coördinator : Mevr.J.H.Miedema 
Ridderhoflaan 65 
2396 CK Kouderk a/d Rijn 
Tel: 01714-13377 

Werkgroep Oudheidkamer 

Coördinator : Mevr.A.Mul Ier 
Ridderhoflaan 23 
2396 CJ Koudekerk a/d Rijn 
Tel: 01714-12944 
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Voorwoord I 

Weer i s aan de h i s t o r i e een j a a r toegevoegd met g e b e u r t e n i s s e n 
d i e n i e t meer t e r u g k e r e n . " 
Als we het schokkende wereldnieuws van het afgelopen jaar nog 
eens aan ons laten voorbijtrekken, verdwijnen de feiten uit 
ons dorpsleven natuur 1 i j k in het niet. Toch zijn deze van 
voldoende belang om voor ons nageslacht vast te leggen. 
Er zijn namelijk weer heel wat vorderingen gemaakt in ons 
genootschappelijk bestaan van bijna 3 jaar, nog een prille 
l e e f t i j d , maar het begint best wat te worden. 
Zo gaan de verzamelingen van diverse oude gereedschappen, 
f o t o ' s , beschrijvingen van families en gebouwen, bodemvondsten 
enz. in een vlot tempo door. Zodanig, dat we al geruime tijd 
op zoek zijn naar meer bergruimte, want de Oudheidkamer is al 
lang te klein. We prijzen ons echter gelukkig dat we inmiddels 
de beschikking hebben gekregen over een t i j d e l i j k e opslag
plaats. We hopen nog steeds op een aanbod van een royale 
tentoonstel 1ingsruimte. 
Tot slot nog een woord van dank aan alle aktieve leden, die 
zich het afgelopen jaar weer met enthousiasme hebben ingezet. 
De overige leden moge ik hierbij verzoeken zich b i j één van de 
u bekende werkgroepen aan te melden om zodoende te trachten 
gezamenlijk het gestelde doel van ons Historisch Genootschap 
te bereiken. 
In de hoop, dat we een succesvol 1992 tegemoet mogen gaan, 
wens ik U met de Uwen een in alle opzichten voorspoedig jaar 
toe. 

De voorzitter, 
J. Crucq 

Voorwoord II 

Bij het doorlezen van de krantenknipsels (blz 41-59) uit een 
periode die toch zo'n 60 jaar achter ons l i g t , bekroop mij het 
gevoel dat er eigen 1 i j k nauwelijks iets nieuws onder de zon 
i s . Sommige berichten zouden uit de krant van gisteren of 
vorig jaar kunnen z i j n . Bij de ouderen onder u zal het, 
wellicht reeds vergeten, herinneringen oproepen, b i j anderen 
verwondering over de actualiteit die eruit spreekt. In ieder 
geval wens ik u veel leesgenoegen; ik hoop in een volgend 
jaarboek met ander "nieuws" te komen. 

A.v.d. Vlugt-v. Wijngaarden. 
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Voorwoord van de redactie: 

Dit is al weer de derde jaargang van het door de leden 
van hez Genootschap samengesteld jaarboek. 
Getuige de omvang van dit jaarboek zijn de bijdragen 
van onze leden nog meer toegenomen dan in 1990. 
De redactie heeft waar nodig de teksten gecorrigeerd 
op correct Nederlands en daarbij de inhoud van het 
verhaal zoveel mogelijk intact gelaten. 
Als U ondanks onze goede zorgen toch meent, dat er 
fouten z i j n gemaakt of feiten onjuist zijn weergegeven, 
dan wil de redactie dit graag van u horen. 
Veel plezier gewenst b i j het lezen van het jaarboek 1991. 
Misschien is het goed dit jaarboek ook eens te geven aan 
hen die nog geen lid zijn van het Historisch Genootschap. 
(Ledenwerving!) 
Deze niet-leden kunnen na het inleveren van het aanmeldings
formulier ( blz.4) en het betalen van de jaarkontributie dit 
jaarboek dan zelf krijgen. 

Namens de redactie 
B. Vos 

Excursie op zaterdag 6 april 1991 

(Foto's van K.Molema) 

Gebouw van het 
Hoogheemraadschap 
(met trapgevels) 

Rijnland 



Foto rechts: 

De put op de binnenplaats van de 
burcht. 

Foto boven: 

Het prachtig versierde toegangshek 
van de burcht in Leiden 
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De verdwenen speeltuin aan de Kon.Julianastraat. 
De schommelende kinderen z i j n van rechts naar 
1inks: 
Herma Schellingerhout, Addie Didden en Harry Didden. 

Oude .foto's van Koudekerk 
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De Hoogewaard, met op de achtergrond de L.T.B. 
De man op de solex i s de bekende L.H.v.d. Berg, in leven 
organist van de Gereformeerde kerk. 
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L ^ r ^ V 6 1 " h 0 0 g t e V a n d e Weidedreef. 
ï e c Ï L S M e v r - v - B u r i k - D o r r e p a a l Rechts de garage van de firma Molema. 
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De Hoogewaardse molen. 
Deze wipmolen stond t er hoogte van de Prinsenschouw en 
i s vervangen door een Amerikaanse windmolen, die l a t e r 
helemaal i s opgeruimd. 
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Boerderij Nooitgedacht van dhr. J.D. Reijneveld. 
Op deze plaats i s nu het W.v.Vegtenplantsoen gesitueerd. 
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Smederij van C.Slingerland. 
Deze stond naast de Gereformeerde kerk aan de Hondsdijk. 
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Gemeentebegroting ± 1880 
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GESPREK MET MEVROUW RADEMAKER: MIEN GROEN 

Wilhelmina Klazina Groen werd greboren op 8 augustus 1908 in de 
Gnephoek, gemeente Oudshoorn (Alphen a.d. Rijn). 
Haar geboortehuis (met veranda) staat er nog. De buurman was 
de klompenmaker Klaas Bos. Ze was de oudste van 4 kinderen, 
broer Jo, zus Ko en broer Jaap, die in de Tweede Wereldoorlog 
in Vught is overleden. 

Mi en werd gedoopt in de Oudshoornse kerk door ds. Boon. 
Op 8-jarige l e e f t i j d verhuisde het gezin naar Koudekerk, 
Hoogewaard 103 (thans 122), later bewoond door Ko Groen, 
zuster van Mien, gehuwd met Jan Hogenes en nu door een nicht 
van Mien: Rina Hogenes, dochter van genoemde Jan, gehuwd met 
Frans Bekooy. 
Haar vader had een slagerswinkel met daarachter een slacht
huis. In de volksmond werd hij "knors" genoemd, waarmede een 
handelaar in kalveren, tevens noodslachter werd bedoeld. 

De eerste school van Mien was b i j de Oudshoornseweg in Alphen 
a.d. Rijn, daarna, eveneens een openbare school in Koudekerk. 
Hoofd: meester Post, "een doodgoeie vent", die woonde naast de 
school, thans het gebouw "Onder Dak" en wel in het huis, waar 
nu de familie P. van Arkel, Dorpsstraat 55, woont. 
Meester Post had drie kinderen Trijntje, Ard en Japie. 
Zijn huishoudster was Dien Vooijs. 

Van de schooljaren kan Mien zich niet zoveel herinneren. Wel 
staat haar nog goed b i j , dat z i j met 2 klasgenoten, namelijk 
Klazien van Ommering en Wim Fieret door ds. Israël uit de 
catechesatie werd gestuurd omdat "ze de boel op stelten hadden 
gezet". De catechesatie werd onder schooltijd gehouden. 
Ze waren gevlucht naar een plaats op het nieuwe kerkhof in 
aanleg. 's Middags kregen ze hierover te doen met meester 
Post, want die was natuur1 i j k ingelicht. 

Alle klassen heeft ze doorlopen, het zouden er 5 zijn geweest. 
Met haar 10e jaar nam ze afscheid. Zo ging dat vroeger. 
Ondanks het beroep dat meester Post op vader Groen deed! 
"Keessie, Keessie", zei h i j , "laat die meid toch doorleren, 

mijn kinderen kunnen het niet. Ik wil het wel betalen". 
Maar vader Groen was niet te vermurwen. Hij had zijn oudste 
kind hard nodig in zijn b e d r i j f . Mien werd met de hondenkar de 
weg opgestuurd om kalveren voor de verkoop op te halen. 

Voor de kar liepen 2 honden, eén tussen de bomen van de kar en 
een zogenaamde zij-hond. Dit was zwaar werk; werd het te zwaar 
voor de honden dan zei vader: "Hier heb je een "koe-streng" 
(gevlochten touw) dan trek je zelf maar mee". Verder moest ze 
moeder in de huishouding helpen en elke dag "10 naadjes van 
een kous breien". Van vrijetijds-besteding was geen sprake. 
Vader Groen verkocht de opgehaalde kalveren aan de handelaren 
Sterk en Domburg uit Bodegraven, later aan Domburg, die samen
werkte met Gijs Baars. 

-16-



Het bedrijf van vader Groen rendeerde niet. Daarom ging hij 
werken bij de noodslachtplaats aan de Schinkeldijk met Rein 
van Varik. In de oorlogsjaren vond hier onder meer verkoop van 
vrijbankvlees plaats. Dit was vlees, afkomstig van noodslach-
ting of van ten dele afgekeurde dieren. 

Mien ging op 14-jarige l e e f t i j d , dus in 1922, het huis uit om 
te gaan "dienen". Dit heeft ze tot haar trouwen gedaan. Haar 
werkgevers waren respectieve 1 ijk: 
1. Eldert Rademaker, aan de Hondsdijk, de komijne-kaas boer, 

gehuwd met Neeltje Kort uit Rijnsburg 
2. Arie van Wensveen, gehuwd met "Poe Letta" wonende op de 

boerderij naast de Hervormde Kerk 
3. Eldert Rademaker (zie no. 1) 
4. Fam. van Wensveen (zie no. 2) 
5. Ko van Ommering aan de Hondsdijk, broer van Klazien; 

hij was gehuwd met Jo den Hertog uit Oudshoorn, villa 
naast de kalkovens. 

6. Dr. Piet Jaspers, verloskundige te Leiden; zijn zoon Henk 
oeftent thans nog de praktijk uit. 

7. Studentenhuis naast genoemde dr. Jaspers 
8. Prof. Kramers, sterrenkundige te Leiden, gehuwd met een 

Deense vrouw 
9. Ds. Rous van het Groene Kerkje te Oegstgeest; dit was haar 

laatste dienst. 

Kennelijk was Mien een gewilde kracht en dat legde haar geen 
wind-eieren. Bij elke nieuwe betrekking vroeg en kreeg ze meer 
loon. Dit is opgelopen van f . 4.- per week tot f . 50.- per 
maand, uiteraard met kost en inwoning. 

Op een gegeven moment kwam haar aanstaande man met het bericht 
dat ze een huis konden huren van Jacob Vonk, de manufacturier, 
zeer bekend als organist van de Hervormde kerk gedurende 33 
jaar. Hij werd genoemd: "Jacob met de pak" omdat hij met een 
pak manufacturen per fiets de boer opging. Het aangeboden huis 
lag aan de Hoogewaard op no.48(in 1938) tussen de woningen van 
"kors" van Wetten en Cas Ydo. 

Toen kon er getrouwd worden. Op de dag dat ze 30 jaar werd, 
8 augustus 1936, ging Mien in ondertrouw met Willem Rademaker, 
die werkte bij Eldert Rademaker (le werkgever van Mien) waar 
hij onder meer moest melkrijden. Later werkte hij in de meel
fabriek. Mien en Willem "tekenden aan" bij burgemeester Kwint, 
die het een eer vond dat op haar verjaardag te doen. Dat dit 
als een bijzonderheid gold blijkt uit de ondertrouw op het
zelfde uur van Jaap Bijleveld en Elisabeth van der Meijden 
door de gemeentesecretaris Eeltje Ro11 erna. Dit verschil werd 
ook gemaakt op de trouwdag 19 augustus 1938, de dag waarop 
Willem 33 jaar werd, waarbij burgemeester Kwint fungeerde als 
ambtenaar van de Burgerlijke Stand en de heer Rol 1 erna bij het 
bruidspaar Bijleveld-van der Meijden op diezelfde dag. 
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In het huis van Jacob Vonk hebben ze plm. 26 jaar gewoond. Ze 
kregen er 3 kinderen, Cor van 15 juli 1944, Kobus van 5 sep
tember 1945 en Wim van 30 juni 1948. 
Eenmaal getrouwd maakte mevrouw Rademaker een begin met de 
aktiviteiten, waardoor zijn zo'n bekende naam in Koudekerk en 
vele omliggende gemeenten zou krijgen. Dat kwam zo: 

Haar grootvader werd in 1891 
onderscheiden met zijn best 
melkgevende geit. De hele fa
milie deed met die sport mee. 
Haar moeder was lid van een 
geitenfokvereniging. Zij bezat 
2 geiten, een zwarte en een 
bonte. Ze gaf deze aan Mien, 
die - voortvarend als ze was 
- er onmiddellijk mee aan de 
slag ging. Ze huurde een stukje 
land van Jan Compier aan de 
Rijndijk. Van lieverlede kwamen 
er lammetjes. Mien zat veel op 
de markten o.a. in Leiden en 
Rotterdam; dit had ze van haar 
vader geleerd. 
Ze handeldae in geiten, kippen 
en konijnen. Het vervoer ging 
Schouten uit Alphen en later 
Onderwater uit Zoeterwoude. 

De Nederlandse witte, ongehoornde geit. Haar 
voorouders komen uit ons land en uit Zwitserland. 
Deze melkgeit lijkt daarom veel op de Zwitserse 

eerst met de veeboot van Piet 
met een vrachtwagen van Leen 

In 1955 werd ze lid van de geitenfokvereniging "Ons Doel". 
Ongeveer 20 jaar was ze bestuurslid en van 1980 af z e l f s 
voorzitter. Steeds heeft mevrouw Rademaker le klas geiten 
aangekocht. Zo vernam ze in 1940 van Piet Maat, dat hij een 
geit had verkocht aan Van Zwieten ( vader van Matthijs uit de 
Lagewaard), die volgens Maat prachtige geiten bezat. Van 
Zwieten stopte met de geitenfokkerij en mevrouw Rademaker 
kocht van hem 6 geiten, waarvan z i j er 5 verkocht. Met het 
overgehouden exemplaar behaalde z i j haar eerste kampioens-
prijs. 

Een bij Van der Meijden in de Hoogewaard gehuurde schuur bleek 
al spoedig te klein te zijn zodat naar een grotere ruimte 
moest worden omgezien. Die werd gevonden bij Goedhart (Gerrit 
aan de Rijndijk). Behalve handel in en fokken van geiten zag 
mevrouw Rademaker ook brood in groter vee. Ze beleefde heel 
wat met haar eerste vaars die ze bezat. Dit was in 1942 of 
1943. Na het kalven gaf dit beestje geen melk meer, dus goede 
raad was duur. Zelf had ze nog geen ervaring op dit gebied, 
zodat hier en daar om advies gevraagd werd. Spoedige verkoop 
was geboden, want de vaars zou niet lang meer te leven hebben, 
volgens de deskundigen. Aldus gebeurde en ze bracht f.1000.-
op. 
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In 1964 verhuisde de familie Rademaker naar de Lagewaard 35, 
waar mevrouw Rademaker thans nog woont. Haar man is in 1978 
overleden. Hij hield zich in zijn vrije tijd bezig met de 
konijnenfokkerij. Met deze hobby ging mevrouw Rademaker door. 
Ze moest steeds veel dieren om zich heen hebben. Het was haar 
lust en haar leven. Wat haar zakenrelaties betreft, deze waren 
ook te vinden in België en z e l f s in Suriname, namelijk de 
Hernhutters Miss ion. Daar hebben ze nu bokjes van haar voor 
Stoelmanseiland. Ze vond dat die zendingsmensen voortgeholpen 
moesten worden en daar wilde ze alles voor doen. 

Zo is ze gekomen tot, wat we wel kunnen noemen, haar levens
werk, wat haar heel wat bekendheid heeft gegeven maar - en dat 
is belangrijker - ook een vervul 1 ing van de sinds haar jeugd 
gekoesterde wensen. 

Enkele jaren geleden heeft mevrouw Rademaker om gezondheids
redenen haar werkzaamheden moeten beëindigen, wat haar van
zelfsprekend aan het hart ging. Voor het zover was heeft ze 
nog enkele malen in het middelpunt van de gemeentelijke en 
z e l f s van de landelijke belangstel 1ing gestaan. Allereerst op 
30 april 1982 toen ze uit handen van burgemeester Swaan de 
eremedai1le in zilver, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau 
in ontvangst mocht nemen. De koninklijke onderscheiding was 
een kroon op haar werk en werd verleend wegens de verdiensten 
ten behoeve van het plaatsel ijk verenigingsleven en dat van 
"Ons Doel" in het bijzonder, alsmede voor de geitenfokkerij in 
het algemeen. Niet in het minst vanwege de plaats, die ze in 
de dorpsgemeenschap inneemt. 

In datzeifde jaar kreeg mevrouw 
Rademaker landelijke bekendheid 
doordat ze werd uitverkoren om 
mee te werken aan het N.C.R.V. 
-televisieprogramma SHOWROOM 
van Jan Fi11ekers en Henk van 
der Horst, waarin gesproken werd 
met unieke personen. 
De opnamen hiervoor in de Groen-
oordhal in Leiden en b i j haar 
thuis hebben een hele dag in 
beslag genomen. Dit was een 
vermoeiende bezigheid maar ze 
heeft ervan genoten en denkt 
er nog met veel genoegen aan terug. 
Bij de verwerking van dit gesprek 
heb ik me zeer moeten beperken 
want over deze markante figuur is een boek vol te schrijven. 
Thans is haar levensloop summier weergegeven om als een stuk 
historie bewaard te blijven. 
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ï'ot sJot mag ik nog vermelden dat mevrouw Rademaker heeft 
besloten haar trotse bezit aan medai1 les, linten, bekers, een 
ouderwets koftieservies en andere herinneringen aan de vele, 
door haar gewonnen prijzen, aan het Historisch Genootschap te 
Koudekerk te schenken. 
Bovendien 2 medai1lekasten en een prachtig album met foto's en 
beschrijvingen van haar en haar lievelingsdieren. Het hoeft 
geen betoog, dat wij mevrouw Rademaker hiervoor zeer erkente
lijk zijn. 

Wij hopen daarbij dat z i j nog vaak in de gelegenheid zal mogen 
zijn om haar trofeeën in de Oudheidkamer met nog andere voor
werpen en foto's uit Koudekerk, waarvoor z i j eveneens belang
stelling heeft, te bezichtigen. Dit alles, mits haar gezond
heidstoestand dit toelaat, wat we van harte hopen. 
Mevrouw Rademaker, hartelijk dank voor dit gesprek en voor de 
toezegging van de prachtige geschenken. 

Koudekerk a.d. Rijn, 13 november 1991 
J. Crucq, voorzitter. 

De Toggenburger melkgeit is helemaal van Zwit
serse afkomst. 
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Een vraaggesprek gehouden met Mevrouw Van Kempen, 
Hoogewaard 59 op 11 december 1990 

Mevrouw Van Kempen werd geboren in 1911 in Valburg(omgeving 
Nijmegen). Zij werd opgevoed door de familie Van Kempen die 
destijds op het eiland Rozenburg bij Rotterdam woonde. 
Zij was de dochter van een nicht van de familie Van Kempen en 
haar eigenlijke achternaam is Kuiper. 

Vader Van Kempen was geboren en getogen op het eiland Rozen
burg, zijn vrouw kwam van Abbenbroek op het eiland Putten. Het 
echtpaar Van Kempen dreef eerst een bakkerij in Heenvliet, 
gedurende ongeveer 10 jaar. Daarna werd de bakkerij van Cor 
Bijn van Willemswaard overgenomen en verhuisde het gezin naar 
Koudekerk a.d. Rijn. 

Samen met de eigen kinderen Piet en Jannetje bewoonde de 
familie het pand aan de Hoogewaard waarin nu nog steeds bakke
r i j Van Kempen gevestigd is. Voordat hier een bakkersbedrijf 
was gevestigd woonde daar een beurtschipper. De huidige winkel 
was eerst een poort waardoor de goederen werden vervoerd naar 
het schip dat in de Rijn lag afgemeerd. Mevrouw Van Kempen was 
bijna 1 jaar oud toen ze in Koudekerk kwam wonen en heeft haar 
verdere leven hier doorgebracht. Toen de tijd van schoolgaan 
voor haar aanbrak ging ze naar de Openbare School aan de 
Dorpsstraat (thans gedeeltelijk bij "Onder Dak"behorend). 

Ze herinnert zich nog goed het spelen op het schoolplein onder 
de grote kastanjebomen. Het gehamer van de smid in de smederij 
er vlak naast en in de zomertijd het zingen van de vogels in 
de boomgaard van de boerderij "Kindervreugd", destijds bewoond 
door de familie Dorrepaal. 

Oude schoolfoto's die ze me laat zien tonen o.a. Aartje de 
Wit, Nel van Vegten, Sien Kuiper, Rob en Klaas Schel linger-
hout. Bouw van Vegten en nog vele anderen. Dit alles onder het 
toeziend oog van Juffrouw Oostveen uit Leiden, de heer Pos, 
destijds hoofd van de school en de heer De Jong uit Gouda. 
Deze "meester" De Jong was nog enige tijd in de kost bij de 
familie Van Kempen. De school telde 3 lokalen, wat natuurlijk 
betekende dat er twee klassen bij elkaar zaten. Na schooltijd 
moest mevrouw Van Kempen haar moeder dikwijls helpen in de 
huishouding en ook waren er dikwijls klusjes in de bakkerij te 
verrichten. Gelukkig bleef er ook tijd over voor buitenspelen 
en dan werd er touwtje gesprongen en gebald op de Hoogewaard. 
Verkeer was er nog nauwelijks in die dagen. De Hoogewaard was 
nog niet bestraat, het was een grindweg met bomen erlangs en 
een sloot. Alleen in het midden liep een klinkerpaadje, het 
zogenaamde paardenpad. 
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Als meisje van 10 è 11 jaar ging ze vier keer per week naar de 
naaischool van Cor Vlasveld. Dat was bij de kleermakerij 
Vlasveld aan de Hoogewaard naast de open plek, waar nu aan de 
ene kant kapsalon "Haarfijn" is gevestigd. Cor Vlasveld leerde 
de meisjes daar naaien. In die dagen was confeciiegoed nog 
vrij zeldzaam en werden de kleren, boven- zowel als ondergoed, 
thuis genaaid. Aangezien naaimachines in die tijd vrij zeld
zaam en duur waren, werd dit allemaal met de hand gedaan.' 

Mevrouw Van Kempen maakte daar onder andere de bakkersschor-
ten, maar ook het verstelwerk werd onder handen genomen. Om 
het geheel wat gezel liger te maken werd er om de beurt door de 
aanwezige meisjes (meestal zes of zeven) voorgelezen en ze 
kregen er thee met een babbelaar erbij. De kosten van dit 
naai-onderricht bedroegen 60 cent in de week. 

Mevrouw Van Kempen kwam 
als dertienjarig meisje 
van school af en ging toen, 
zoals gebruikelijk in die 
dagen, haar moeder helpen 
in de huishouding. 
Ook in de bakkerij was ze 
dikwijls bezig. Soms bracht 
ze ook brood weg maar meestal 
was dat de taak van haar broer 
Piet. Totdat Piet groot genoeg 
was, werkte er een knecht in 
de bakkerij. Mevrouw Van Kempen 
weet zich nog te herinneren dat 
als de Vasten afgelopen waren 
er veel gebak, koekjes en 
broodjes besteld werden door 
de Roomskathol ieke klanten.Er was toen nog lang niet zo'n 
variëteit in brood als tegenwoordig. Gebak werd alleen op 
bestel 1ing gemaakt, en koekjes en banket alleen aan het eind 
van de week. 

Ook bakte Vader Van Kempen puntkoeken van koekkruimels voor 1 
cent per stuk. Bij een andere bakker kostten ze 3 cent, maar 
die spoot er dan wat gekleurd glazuur op. Deze "punten" werden 
gemaakt van koekkruimels en gebroken koekjes, vermengd met wat 
meel . 

Oudere Koudekerkers zullen zich deze tractatie zeker nog wel 
herinneren. De familie Van Kempen ventte het brood, behalve in 
het dorp, ook in de Lagewaard, de Gnephoek en de Hondsdijk. 
Eerst ging dit per hondenkar (met twee honden ervoor) later 
werd een paard en wagen aangeschaft, en nog later bracht men 
het brood per bakfiets bij de klanten. 
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Aangrezien er ook klanten aan de Rijndijk bediend werden, was 
dit een hele omweg die gemaakt moest worden. Als de bakfiets 
leeg was, werd hij meestal per roeiboot teruggehaald van de 
andere kant van de Rijn. 

In die dagen hadden de meeste mensen die langs de Rijn woon
den, een eigen roeiboot. Ondanks de lange arbeidstijd die toen 
gemaakt werd, was er ook nog wel tijd voor ontspanning. Thuis 
werd veel gehandwerkt, gebreid of genaaid in de avonduren. Ook 
was Mevrouw Van Kempen op de zang en lid van de gymnastiekver
eniging. Ze droegen dan zwarte jurkjes met mouw en lange 
zwarte kousen. Eenmaal per jaar werd een uitvoering gegeven in 
het gymnastieklokaal van de Openbare School. 

Groot was de opschudding toen men besloot bij de jaarl ijkse 
uitvoering witte jurken en witte lange kousen te dragen. 
Hoofdschuddend kwam Vader Van Kempen bij de barbier vandaan op 
zaterdagavond waar hij dit nieuws had gehoord: het werd wel 
zedenloos zo langzamerhand! 

Ook het volgen van de Catechisatie betekende een verzetje in 
die dagen en Mevrouw Van Kempen besloot met haar vriendin, een 
dochter van Jongeneel, nog maar een jaartje te wachten met 
belijdenis doen, anders zou dit wekelijkse uurtje komen te 
vervallen. Verder bezocht men wel de uitvoeringen van de 
muziekvereniging, waar naast muziek, ook altijd nog een to
neelstuk door de eigen leden op de planken werd gebracht. 

Echt vakantie houden was er niet bij in die dagen. Een dagje 
met de zang naar Katwijk was al een heel evenement. Het gezel
schap vertrok dan 's morgens vroeg met beurtschipper Van der 
Velde naar Leiden, waar men dan de tram nam naar Katwijk. Ook 
weet mevrouw Van Kempen nog van een schoolreisje dat helemaal 
naar Haarlem en omgeving ging. Ook weer 's morgens met schip
per Van der Velde naar Leiden en vervolgens per trein naar 
Haarlem. 's Avonds werden de kinderen bij station Leiden 
opgehaald door een aantal boeren met brikken(bepaald soort 
wagen met een paard ervoor). Vader en moeder Van Kempen gingen 
eens een dagje op pad met de familie Van Beek (schilder) naar 
Den Haag en Scheveningen, een gebeurtenis waarover nog jaren 
werd gesproken. 

De oorlogstijd bracht ook in de bakkerij van Van Kempen de 
nodige problemen met zich mee. Het pand werd gelukkig niet 
getroffen tijdens het bombardement op Koudekerk in de meidagen 
van 1940. Maar wel trad al spoedig een schaarste aan meel op 
en ging het brood op de bon. Ook de toewijzigingen voor brand
stof voor de oven werd steeds schaarser en men besloot toen 
gezamenlijk bij bakker Visser te gaan bakken, wat waarschijn
l i j k niet altijd probleemloos verliep. 
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Na de oorlog werd de bakkerij verbouwd en modernere ovens 
aangeschaft. Hoe langer hoe meer dingen werden machinaal 
gedaan of rechtstreeks van de fabriek betrokken. Zo raakte het 
in onbruik om zelf nog chocolade figuren te gieten met Sinter
klaas en letters te maken. 

Ook de Sint-Nicolaastafel die vroeger bij veel bakkerijen te 
bewonderen viel verdween zo langzamerhand. Mevrouw Van Kempen 
weet nog dat de schooljeugd al reikhalzend uitkeek of de 
gordijnen in de slaapkamer gesloten bleven want daar werd de 
Sint-Nicolaastafel opgesteld. De klanten liepen dan door de 
huiskamer naar de slaapkamer waar de tafel stond opgesteld 
beladen met chocolade figuren, suikerbeesten en chocolade 
letters. (Marsepein werd toen nog niet zoveel gemaakt, omdat 
het vrij duur was). 

Mevrouw Van Kempen heeft haar hele leven met veel plezier in 
de bakkerij gewerkt. 
Ook nu kan ze het nog niet laten af en toe bij bakker Van 
Ginhoven te helpen bij het maken van marsepeinen figuren. 

december 1990 E.M. Bruijne-Veneman. 
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Een vraaggesprek gehouden met mevrouw L. Blij leven, 
Dr. Vlaanderenlaan op 26 december 1990 

Mevrouw Leuntje Maria BI i j leven is een geboren Koudekerkse en 
zag daar het levenslicht op 12 juni 1903. Zoals ze later 
hoorde van haar moeder werd ze "gehaald" door dr. Baar, dus 
nog voor de tijd van dr. Vlaanderen. 
De familie Blij leven, die in 1902 vanuit Nieuwkoop naar Koude
kerk was gekomen, bewoonde een huis met daarnaast de schil
derswerkplaats op de Hoogewaard. Dit pand heeft gestaan op de 
open plek, nu naast kapsalon 'Haarfijn". Verder woonden daar 
Dirk de Jeu, familie Van Houten en er was nog een klein krui
denierswinkel t j e 
Piet van Dam. 
Behalve mevrouw 
dochter Gerritje 
naar. Na Leunt je 

, gedreven door Van Grieken, daarnaast woonde 

Leuntje BI i j leven, bestond het gezin uit 
(de oudste) en thans nog woonachtig in Wasse-
Maria volgden nog Arie, Theunis Adrianus en 

Margaretha 
school. 

Hendrika. Mevrouw BI i j leven bezocht de openbare 
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Een school foto, die op 16 mei 1911 werd genomen, toont ons 
o.a. mevrouw Corts-Van Beek, Grietje de Lange, Gerritje en 
Arie Blij leven onder het toeziend oog van juffrouw Prins en 
meester Pos. Deze meester Pos bewoonde het huis naast de 
N.H.kerk, waar nu de familie Van Arkel woonachtig is. Met 12 
jaar kwam mevrouw BI i j leven van school af en ging toen haar 
moeder helpen in de huishouding. 

Ook hielp ze dikwijls in de winkel als de klanten om verf, 
behang of stopverf kwamen. Omdat haar moeder al op 32-jarige 
leeftijd blind werd kwam al spoedig de hele huishouding op 
haar schouders. Wel was er nog tijd om één keer per week naar 
de naaischool te gaan bij Bet je Schröder, de dochter van de 
koster van de Gereformeerde Kerk. Later ging ze ook bij Mar i j 
van Gelderen aan de Rijndijk op naailes. Naast de verzorging 
van haar moeder verzorgde ze ook twaalf jaar haar grootvader 
van moederszijde die bij hen inwoonde. Veel tijd voor ontspan
ning was er niet. Ze ging wel eens op de fiets naar familie in 
Nieuwkoop. Ook de wekelijkse catechisatie werd trouw gevolgd 
bij ds. Israël. 

Inmiddels trouwden haar zusters en broer Theun en bleef z i j 
met broer Arie bij de ouders wonen. Ook nam ze de administra
tie van de winkel voor haar rekening. Tot op hoge l e e f t i j d , 
hij was toen 88 jaar, heeft haar vader gewerkt. Speciaal voor 
het marmerschi 1 deren, waarin hij zeer bedreven was, werd hij 
in de wijde omtrek gevraagd. Dit schilderwerk met een marmer 
motief werd vroeger veel gebruikt in gangen en op de vloer. 
Zomers werd het buitenwerk onderhanden genomen en in de win
terperiode werden er in de werkplaats rijtuigen, brikken, 
kaaspersen en kuipen geschilderd. 

De oorlog liep goed af voor de familie Blij leven, het pand aan 
de Hoogewaard bleef gespaard bij het bombardement en ook Arie, 
die in de meidagen gelegerd was bij de Dordse Kil, kwam gezond 
weer thuis. Nadat haar ouders overleden in 1962 en 1964, bleef 
ze met broer Arie wonen in het ouderlijk huis. In 1970 werd de 
zaak gesaneerd en kocht de gemeente het huis en de werkplaats. 
Aangezien "Nieuw Poelgeest" toen net klaar was besloten 
mevrouw BI i j leven en haar broer daar hun intrek in te nemen, 
en daar woont mevrouw BI i j leven nog steeds naar volle tevre
denheid. 

E.M. Bruijne-Veneman 
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DE KLEI VAN KLEIN POELGEEST 

Het spectaculaire archeologisch onderzoek óp het terrein van 
de voormalige ridderhofstad Klein Poelge§js±^l igt al weer enige 
jaren achter ons. Zoals wij u vis^di't blad^Xieten weten waren 
de resultaten ondanks de vele verstrorirïïgënvan de bodem 
beslist bevredigend, maar er bleven nog vele vragen. 
Vragen die op dit moment uit de herinneringen moeten komen van 
mensen die in het verleden met het winnen van klei of de 
aanleg van het voetbalveld op dit historisch belangrijke stuk 
grond werkzaam waren. 
Helaas zijn veel van deze personen overleden en moeten we de 
mensen die wellicht nog kostbare gegevens bij zich dragen bij 
de bejaarden zoeken. Geen gemakkelijke opgave, maar de 
Koudekerkse amateur archeologe Aleid Muller heeft ene Manus 
Schel 1ingerhout bereid gevonden zijn herinneringen te 
vertellen en naast zijn verhaal ook zijn familie-album ter 
beschikking van uw verslaggever te stellen, waarvoor uiteraard 
harte 1 ijk dank voor dit grote vertrouwen. 

MANUS SCHELLINGERHOUT OP ZIJN PRAATSTOEL 

Een historisch bekende naam. 
Voor Koudekerkers en kenners van Rijnlands historie klinkt de 
naam van onze gast zeer bekend in de oren. 
Cornelis van Schellingerhout was immers Heer van de vrije 
Heerlijkheid Esselijker- en Heer van Jacobswoude (1685-1749), 
een oude naam voor het gebied tussen Koudekerk en Hoogmade en 
Woubrugge. De opbrengsten van deze Heerlijkheid bestonden voor 
een deel uit die van turfsteken voor brandstof en het afgraven 
van het kleidek van weilanden. Een deel van die klei ging naar 
de steen- en dakpannenfabrieken in Koudekerk en Alphen aan den 
Rijn. 
Als onderdeel van het archeologisch onderzoek en de geschiede
nis van Klein Poelgeest was het dan ook bijzonder interessant 
een gesprek met een Schel 1ingerhout te mogen hebben en nog wel 
met een man die een leven lang midden in de kleiwinning heeft 
gewerkt. Uiteraard kwam ook Klein Poelgeest ter sprake, waar 
in de dertiger jaren een kleidek werd weggeschept. Zoals 
gezegd kwam ook het familie-album op tafel waaruit wij, alles 
dankzij de bemiddeling van Aleid Muller, enkele foto's mochten 
gebruiken om te plaatsen bij dit artikel. 
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MANUS EN DE KLEI VAN KLEIN POELGEEST 

Kostbare herinneringren 
"Bijna 1 miljoen arbeidsongeschik
ten in Nederland, och meneer dat 
bestond vroeger niet, werken of 
hongerlijden, een andere keus was 
er niet. Ik verspeelde op de pan
nen fabriek een aantal vingers, 
maar je moest toch weer aan de 
slag.Het loon was f.l8.= per week, 
dat ging nog wel, maar als er 
regendagen waren of er was vorst, 
dan mocht je niet eens op de 
fabriek komen en kreeg je niets 
uitbetaald. 
" Dit verhaal tekenden we op uit 
de mond van een rasechte Koudekerker 
die lange tijd geleden was ingescha
keld b i j het afkleien van het voor
malige kasteel terrein Klein 
Poelgeest. 
Die Manus Schellingerhout, nu zo'n 
84 jaar jong zoals hij zelf zegt, 
werkte reeds op zijn 11e jaar bij 
tuinder Gerrit Dorrepaal. 
Spitten, onkruid wieden, enfin zo'n 
beetje alle karweitjes die op het 
bedrijf gedaan moesten worden. 
Op zijn 18e kreeg Manus een baan bij 
de pannen fabriek van CM. Oppelaar 
in de Hoogewaard aangeboden. 
Die fabriek stond ongeveer op de 
plaats waar nu Latuco gevestigd is, 
aldus onze verteller. 
De werkweken waren lang,van maandag
ochtend 7 uur t/m zaterdagmiddag 4 
uur,maar och je had schik met elkaar, 
er heerste een goede teamgeest. 
En terwijl de suikerklontjes voor
zichtig in het dampende kopje k o f f i e 
verdwijnen, laat hij weten dat juist 
de klei van Klein Poelgeest uitstekend 
voldeed aan de eisen die de dakpan-
nenindustrie daaraan stelde. " 
Dat was Zavere klei", aldus Manus, 
"een soort zandklei die bijna 2 
steken dik (ca 60 cm.Jonder de zware 
afdeklaag lag.Al les ging met de hand, 
we werkten met zo'n 25 man en we 
groeven baan voor baan. 
De aarde die uit de ene sleuf kwam 
werd gebruikt om een vorige sleuf 
dicht te gooien". " 

Zwate azbzid voor ƒ 1B.= pet weefe 

Mef de loxxiz tedert we de klü 
naax de ichu.it in de lage. — 
Waavi&e. tuetetóig . 
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Dat was nog ver voor de aanleg- van het voetbalveld (ca. 1954)", 
weet Schellingerhout zich te herinneren, "dat we de zware 
klei, kruiwagen voor kruiwagen in een tien tons schuit smeten. 
Daarbij gebruikten we het nu verdwenen toegangsbruggetje over 
de Lagewaardse Wetering,het Poelgeestbruggetje. Er zat nog 
slechts een leuning aan." 

Vz iabüek in dz Hooge Waaid waai dz klzi van ojuKlzin-Vozlgzzht 
vzxandzidz in ^xaaiz dakpannen . 

Wrakke pannen langs de Poelgeestgracht 
"De kleisoort was heel belangrijk. Vette JcJei konden wij niet 
gebruiken. Een goede klei vonden wij ook in de Lagewaardse en 
Hondsdijkse polder, waar we diep het land in gingen. 
De gemiddelde dikte van de kleilaag was ca. 30 cm, daaronder 
was zand of veen. Na het afkleien gingen de graszoden er weer 
op en oh wee, als er nog een putje in dat grasvlak was. Je kon 
er zeker van zijn dat de boer er geen genoegen mee nam, dus 
voor ons opnieuw graszoden verwijderen, grond opbrengen en 
afvlakken, en dat alles met de hand." 
B l i j f t onze dringende vraag of hij bijzondere vondsten had 
gedaan en zo ja, waar! De rimpels onder de reeds lang verdwe
nen krullen van dhr. Schellingerhout lijken wat dieper te 
worden, als hij laat weten dat er stukken potscherf en steen 
in de klei zaten. " Die kwamen in de fabriek in de machine 
terecht, die ze fijnmaalde of abrupt stopte. 

Wat voor soort scherven het waren weet ik niet meer, je stond 
daar niet bij s t i l . Als gevolg van die opgraving in 1988 en de 
verslagen in de krant, besef je dat het wellicht zeer waarde
volle gegevens waren, maar toen wisten wij niet eens dat er 
zoiets als archeologie bestond." En wijzend op een opgravings
foto van een lange r i j dakpannen langs de voormalige 
slotgracht: "dat noemden wij een rollaag. Dat waren door ons 
afgekeurde z.g. "wrakke pannen", die we wel meer als 
oeverversterking hebben aangetroffen. 
En bij het afscheid van de Koudekerkse amateur archeologe 
Aleid Muller, "Die meneer heet toch Poelgeest? Wel dan denk ik 
steeds aan dat torentje op het kasteel terrein van het voorma
lige Groot Poelgeest en de brede slotgracht was altijd zeer 
geliefd bij de schaatsers. Ook ik mocht er graag even kijken 
en baantjes trekken, daarna gingen we via de sloten naar 
Hoogmade om een pilsje te pakken." 

F.M.van Poelgeest 
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Uit het leven van een pannenbakker. 

Bij de voorbereiding van de tentoonstelling over de pannen-
bakkerijen werden enkele interviews afgenomen bij mensen, 
die vroeger in een pannenbakker i j hebbeii gewerkt. 
Uit deze interviews is gebleken, dat het leven van een 
pannenbakker een hard bestaan moet zijn geweest en dat 
men daarom niet graag over deze tijd spreekt. 
De naam van de geïnterviewde is daarom weg gelaten. 
Uit dit interview een kort fragment 

" In de dertiger jaren werd o.a. gekleid in Haastrecht. 
Men ging op de kleibok er jagend, bomend, varend naar 
toe. De klei werd met een schop afgegraven. 
Als de kleibok vol was, ging men terug naar Koudekerk. 

Daar werd het schip gelost. Dat gebeurde weer met de schep 
en kruiwagen.De klei werd naar de kleistaal (een berg met 
opgeslagen klei) gereden. 

Als het geregend had, was 
het spekglad.Er moest dan 
één man met een zeel aan een 
touw trekken en de ander 
duwde de kruiwagen omhoog. 
Als jongen moest je de 
pannen van het touw (lopende 
band) halen en op de rekken 
plaatsen. Je moest gelijk op 
werken.Kwam je achter, dan 
vielen de pannen eraf en 
kreeg je op je duvel! 
De lopende band mocht 
kennelijk niet worden 
stilgezet." 
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VELDVONDSTEN VAN MAART 1991 ACHTER GROOT POELGEEST  

WEGGEGOOID EN TERUGGEVONDEN 

Duizenden scherven vertellen hun geschiedenis 

Wellicht bent u er wel eens langsgereden, een klein stevig 
gebouwtje aan de Leidse Gerengracht, een voormalig pompgebouw 
voor overtol lig regenwater. 
Diep in de kragen gedoken ziet U er zo af en toe iemand naar 
binnen glippen en het moet voor de argeloze voorbijganger 
zoiets zijn als een geheim genootschap, waar b.v. de diepste 
roerselen van de menselijke ziel op tafel komen te liggen. 

Wie echter de moed heeft de ruimte met dozen en stenen te 
betreden, het trapje op te gaan, ziet weliswaar de tafel 
waaromheen een aantal mensen, maar dat zijn voor het grootste 
deel toekomstige amateur-archeologen die om de welgevulde 
tafel scherven samenklonten. 

In de naar k o f f i e geurende ruimte betast een hooggeleerde 
wetenschapper , onder het hongerige oog van naar kennis 
dorstende dames en heren, elke potscherf zoals de goudzoeker 
een stukje veelkleurig metaal gekoesterd zal hebben. 
Geleidelijk vloeit de veelkleurige schervenmassa uiteen in 
ordelijke stapeltjes van zacht of hardgebakken ruwhandig en al 
of niet gemagerd aardewerk. 

De groep aan de tafel vertoont bepaalde overeenkomsten met het 
schilderij "de anatomische les", met dat verschil dat de 
kreten, die door de docent worden uitgestoten zeker geen 
Appendix of Uretha waren, maar zoiets als W3, Trier B, 
Pfingsdorff, Andenne of Romeins zijn. 

U raadt het al, U zit middenin een groep enthousiastelingen, 
die na het wroeten in de bodem nu de resultaten nader gaan 
bestuderen en voor de toekomst vastleggen. 
Doos na doos, vol gekalkt met geheime tekens, als b.v. KK88-23, 
wordt op de tafel uitgestort, scherfje voor scherfje wordt 
bekeken, betast en besproken. 
Duizenden en nog eens duizenden van deze vondsten, gedaan 
tijdens de opgraving van Klein-Poelgeest, zijn op deze wijze 
stuk voor stuk bestudeerd en beschreven, nu gevolgd door een 
groot aantal veldvondsten 

In dat gebouw aan de Gerengracht, waar archeologiestudenten en 
amateurs hun kennis opdoen, staat de kelder reeds barstensvol 
nog te onderzoeken vondstenmateriaal. 
Materiaal, dat sinds maart 1991 werd aangevuld door het 
A.W.N.-team, bestaande uit het echtparen Miedema en Muller, 
die met volle medewerking van dhr. Reijneveld het land achter 
het voormalige kasteel Groot-Poelgeest afzochten naar 
bewoningssporen. 
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Daar- het op dat land aangetroffen materiaal voor het grootste 
deel uit de periode Romeinse tijd t/m 9e eeuw bleek voort te 
komen, werd voor de datering en de mogelijke herkomst van dat 
scherveimateriaal een jonge vakarcheolooq met specialisatie 
"vroege middeleeuwen" aangetrokken. 

Potscherfrand 
Aardewerk met golflijnversiering 
van de rand van de hals. 
(Vroeg Middeleeuwen) 

Waarschijnlijk Romeins 
baksteenfragment met detail 
van een stempel. 

Deze Herman van Klaveren weet samen met de archeoloog Piek van 
der Kooy, vaak aan de hand van een scherfje, dat niet veel 
groter is dan een vingernagel, vast te stellen of dit uit de 
19e eeuw stamt of van zo'n 2000 jaar geleden is. 

Op lange lijsten vol met voor de leek onbegrijpelijke tekens, 
worden de vondsten (waaronder bijzonder fraaie), beschreven 
en weer in de dozen teruggezet. Die dozen gaan naar de Rijks
opslagplaats en worden bewaard voor eventuele nadere 
bestudering.Bijzondere en zeldzame scherven krijgen een aparte 
bewaarplaats, eventueel als leerstof of ter vergelijking, 
met vondsten elders. 

Er zit vanavond interessant materiaal 
tussen de voor het grootste deel aarde 
werkfragmenten, waarbij vooral de 
radstempels en kamversieringen 
(het eerste uit de nieuwe stapel) 
van hand tot hand gaan en worden door 
Fred van Poelgeest vluchtig geschetst. 
Later zal dit materiaal immers in Hoorn 
onder de macro-camera 
worden geplaatst en met behulp van 
speciale verlichting, gereed gemaakt 
worden voor eventuele wetenschappelijke 
publikatie. 

Badorff met z.g radstempel 
uit de 2e helft van de 8e eeuw. 
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Zoals u ziet zinvolle arbeid, met als resultaat het vastleggen 
van gegevens van niet te schatten waarde voor de toekomst. 

De Koudekerkse bodem is rijk aan geschiedenis, reeds aan het 
begin van deze eeuw werden door Koudekerkers vondsten in de 
Hondsdijkse Polder gedaan. Iedereen kent de naam Gijs Fieret, 
die via het Oudheidkundig Museum in Leiden liet weten wat hij 
in de bodem had aangetroffen. 

Niet te vergeten in 1978 de grote opgraving, onder leiding van 
de veldarcheoloog A.Buisman van de Rijksdienst Oudheidkundig 
Bodemonderzoek, achter Groot-Poelgeest kort voordat een laag 
klei voor de steenfabrieken van het land werd geschaafd. 

GEHEIMZINNIGE TEKENS 

Een archeologisch onderzoek van de Rijks
dienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek, 
waarbij een groot deel van een 
nederzetting uit de 7e en 8e eeuw werd 
blootgelegd. 
Het lag aan de oevers van de zijarm van de 
Oude Rijn, de z.g. Lutteke Rijn. 

detail schaal met 
kamvers i eri ng. 
(7e eeuw) 

Opmerkelijk is dat de thans op het land verzamelde scherven 
wat datering betreft voor het grootste deel met de vondsten 
van deze nederzetting overeenstemmen, dus waarschijnlijk van 
deze bewoners afkomstig zijn. 

Vraagteken b l i j f t echter de verspreiding over zo'n groot 
terrein van de scherven uit de late middeleeuwen en z e l f s 
enkele uit de negentiende eeuw. 
Mogelijke verklaring is de inpoldering van enkele honderden 
jaren geleden of het afkleien, waarbij de vroeg middeleeuwse 
scherven werden verspreid. 
De latere aardewerkfragmenten zijn mogelijk via de mest uit 
de beerputten of de bagger uit de stadsgrachten op dit land 
gekomen. 

Bij de vele raadsels, die z e l f s na een onderzoek van een 
specialist als Herman van Klaveren resteren, kan men de niet 
te ontcijferen tekens optellen, die op een aantal scherven 
voorkomen. 

detail Romeinse baksteen 



Besluiten wij dit kijkje in de keuken van de Archeologie met 
een vermelding van de z.g. spreeuwenpotten, die men in de 
middeleeuwen in de kasteelmuren aanbracht. 
Die potten hadden aan beide zijden een opening en zo kon de 
kasteelkok op een gemakkelijke wijze een vers spreeuwenboutje 
aan het menu toevoegen. 

HOLLE VATEN EN DE ACOUSTIEK 

Wie denkt dat de archeologie een saai vak is, moet beslist 
eens een avondje b i j de A.W.N. gaan doorbrengen. 
Zomaar tussen de gebruiksvoorwerpen van onze voorouders worden 
we geconfronteerd met acoustiek en geluidsversterking. 
En dan spreek je over de 8e en 9e eeuw, waarin electronica nog 
heel ver weg was. 
Hoe dat systeem werkte, ontdekte men b i j de restauratie van 
een kerk. Uit de restanten daterend uit de 9e eeuw bleken 
aardewerkpotten als klankpotten in de wanden en gewelven te 
zijn gemetseld als accoustische versterkers en klankregula
tors. En dat alles met milieuvriendelijk aardewerk. 

F.M.van Poelgeest 

Stichting A 
Oman voor Vbch IS 241 
2132 ECHoofcldaip 
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Het vignet van het Historisch Genootschap 

Het zal u misschien opgevallen zijn dat op de ledenkaarten 
en de uitnodigingen voor een ledenavond de afbeelding van 
het Torentje van Groot-Poelgeest gebruikt wordt als vignet 
voor het Historisch Genootschap. 

Deze afbeelding is gemaakt door de bekende 
schilder P.K.Francken en is zeker niet de 

enige in zijn soort. 
In 1836 maakte de bekende schrijver 
N.Beets (Camera Obscura) een tekening 
van beide torentjes. 
Over deze tekening straks meer. 
Allereerst verdiepen we ons in de 
geschiedenis van dit torentje. 
De rechteraanzet van het poortgedeelte 
op dit torentje, 
laat zien, dat het hier om het linker 
torentje gaat. 
Het kasteel Groot-Poelgeest, dat we op 
de afbeelding zien is ontstaan uit een 
restauratie van het middeleeuwse kas 
teel Groot-Poelgeest. In 1606 werd de 
zuidelijke kant van het kasteel tot de 
fundamenten afgebroken. 
In sierlijke zeventiende eeuwse s t i j l 

verrees een stevig huis, half kasteel en half buitenplaats. De 
ingang werd geflankeerd door 2 achtkantige torentjes. Boven 
deze ingang werd 
een gedenksteen aangebracht met het jaartal van restauratie en 
de wapens van de eigenaar en diens echtgenote. 
Het kasteel Groot-Poelgeest werd in de jaren daarna slecht 
onderhouden.Toen de schrijver N.Beets het kasteel bezocht 
in 1836 was het een ruïne en stonden alleen het poortgebouw 
en de torentjes nog overeind. 
N.Beets gebruikte de afbeelding van deze torentjes voor 
een verhaal, dat zich echter afspeelde in het kasteel 
Klein-Poelgeest. Voor een afbeelding van dit kasteel kwam 
N.Beets 5 jaar te laat, aangezien dit kasteel al in 1831 
was afgebroken. 
Ondanks dit feit leende de 
trieste aanblik van deze vervallen 
torentjes zich schitterend voor 
zijn zelfmoordverhaal van ene 
Guy de Vlaming, die vermoedelijk 
op Klein Poelgeest heeft gewoond. 
N.Beets schrijft hierover: 

" De ruïne levert een niet onaardig 
geheel op , zoo als zy met hare 
begroeide en gebrokkelde muren in 
het water spiegelt, waarboven het 
poort jen eenige voeten verheven is. 
Het uitgewiste wapenbord staat nog 
op de sluitsteen.... 
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In de beide torentjes hingen nog de dikke, dubbele, 
bloedroode deuren. Het schenen gevangencellen geweest, 
en zy werden tot dat zelfde einde, nog bij geheugenis 
van het tegenwoordig geslacht, door het bestuur van 
Koudekerk gebruikt. Akelige hokken voorwaar.' Een kil gewulf, 
een el in omtrek en geen licht dan een enkele schemering, 
die door een kleine getraliede koekoek binnen valt. 
Het op de grond gespreide, nog vrij versche stroo, deed my 
vermoeden, dat door den nabywonenden boer hier nog wel eens 
aan dezen of genen zwerver een nachtverblijf wordt 
aangewezen. " 

Door een wonderbaarlijk toeval bleef daarna het linkertorentje 
gespaard en in 1933 werd het gerestaureerd. 
Anno 1991 is het kenmerk van Monumentenzorg op het torentje 
niet meer blauw/wit, maar egaal blauw. 
Dit torentje staat model voor de rijke geschiedenis van 
Koudekerk en daarom zal het als vignet niet misstaan. 

B. Vos 

Dc ruïne van Groot-Poclgccst in 1836. 
Tcckcning naar de natuur door Nicolaas Bccts. 
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De spooklegende van de zwarte kamer op Klein Poelgeest 

De dichter Nicolaas Beets (1814-1903) vertelt in zijn hoek 
"Guy de Vlaming", een merkwaardig verhaal dat teruggaat op een 
oudere vermelding in 1714( P. Plemper). Hier volgt een verkor
te versie: 
Was daar. aan 't eind van een der gangen, een zaal met zwart 
behangen. Waar menschenvoet nooit binnentrad, waar door gebro
ken vensterramen, slechts raaf en vleermuis binnenkwamen, en 
't uilgebroed zijn nesten had. Waar ge, als de maan door 't 
venster speelde, en ge opzaagt naar den rechterkant, u iets 
dat blonk te zien verbeelde. Dat afstak bij dien zwarte wand. 
In deze kamer had een "Vlaams" edelman in een vlaag van waan
zin zijn rapier tevoorschijn gehaald "waarmee hy die jonge 
bloem, in haer vierentwintigste jaargetyde, en ook zig zelve 
vermoorde"....Deze kamer werd met rouw behangen en gesloten 
voor de nabestaanden. 

't Huis Kz.Ei2r POELGEEST, t* ^Xoudrkerk .lyj*. 

We lezen echter niet waar beide begraven zijn, of waar dit 
gebeurd is. Maar in zijn gedicht heeft Beets een 
verklaring:"Dat 's nachts een bloedig spooksel dwaalde, waar
van u 't haar te berge rees". Waar de Alphense en Koudekerkse 
boeren met heilige eed bezwoeren, dat menig hunner in de nacht 
die hoek met huivering langsgekomen. 
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Een akelig gillen had vernomen, dat opkwam uit de diepe 
gracht! Zo dat de wanklank eeuwig scheen. Die 't hart doorreet 
van alle braven, "T lyke der gestorvenen onbegraven" 
Een prachtig verhaal dat zo naar het land der fabelen verwezen 
kan worden, zal ieder die dit gelezen heeft, verklaren! Het is 
alleen wel vreemd dat er in de gracht voor het kasteel, mense
lijke resten zijn aangetroffen 

De onderkaak van een mens, die werd gevonden in de gracht voor 
het kasteel, is onderzocht bij de Rijksdienst voor oudheidkun
dig bodemonderzoek(R.O.B.). De resultaten luiden: 
geslacht: wellicht een vrouw (onzeker) 
l e e f t i j d : een redelijk jonge volwassene 
bijzonderheden: aan de rechterkant mist een kies(M2) al ver

loren tijdens het leven. 
Net zoals de vondstomstandigheden, de inhoud van de gracht 
dateert tussen de 16-19e eeuw, is het moeilijk om te conclude
ren dat we hier het bewijs van de legende hebben die gebeurd 
moet zijn volgens de bronnen in de 16e eeuw. Toch bevat een 
legende of overlevering vaak een kern van waarheid. Immers: 
waar rook is, is vuur! Is het verhaal toch waar of toch een 
legende 
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met dank aan: de A.W.N. afd. Rijnstreek, de Rijksdienst voor 
Oudheidkundig Bodemonderzoek (Rob Lauwerier) 

Literatuur: 
N. Beets, Guy de Vlaming, Haarlem 1837 
C. Kroon, De fluwelen kamer van het huis Klein Poelgeest, 

Tijdschr. Batavier 1965 
P. Plemper, Beschrijving van de Heerlijkheid en het dorp 

Alphen a.d. Rijn, Leiden 1714 
E. Roefstra, Opgraving Klein Poelgeest '88, Voltooid ver

leden tijd? Tijdschr. Fibula (N.J.B.G.)jr. '90 nr.4 
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Van de heer J.D. de Kort te Leidschendam ontvingen wij uit de 
nalatenschap van zijn broer, de heer H.J. de Kort, 
een aantal "Berichten-Nota's" voor het "Leidsch Dagblad"uit de 
periode 1923-1943. De knipselkranten werden samengesteld door 
de correspondente mevrouw wed. H. van Driel. 
In de loop der jaren is er al veel uitgeknipt, maar er is 
genoeg overgebleven om u wat te kunnen laten meelezen uit de 
gebeurtenissen die zo'n 65 jaar geleden ons dorp bezighielden. 

over 

en 9ïayZeréiVmu)e 
^ 

door H.J. de Kort 

Wellicht ten overvloede: de heer H.J. de Kort was woonachtig 
te Hazerswoude-Rijndijk, en werkzaam bij notaris Heenk, auteur 
van het in 1969 verschenen boekje "Oude prentkaarten vertellen 
over Koudekerk a.d. Rijn en Hazerswoude", diaken en kerkvoogd 
van de Hervormde Gemeente en in het bezit van oudheden. 
Hij overleed op 28 februari 1986. 

18 Mei 1923. De uitslag der gehouden stemming voor den 
gemeenteraad op 17 Mei was als volgt: Uitgebracht werden op 
l i j s t 1 (Chr .Hist.) 243 stemmen; op l i j s t 2 (R.K.) 62 stemmen; 
op l i j s t 3(Anti Rev) 258 stemmen; op l i j s t 4(Lib)72 stemmen. 
Gekozen de drie aftredende anti-revolutionairen, de heer D. 
Reyneveld, J. van den Berg en P. de Jong Klz. Van de Chr. 
Historischen de heeren Ant. van Egmond, D. Dorrepaal en G. van 
der Bijl;. Van de Liberalen de heer M.J. Oppelaar. 
De R.K. verloren hun zetel. 
Uitgebracht werden 651 stemmen, van onwaarde 16. 

Uit een ander bericht in die tijd blijkt de herbenoeming van 
de burgemeester de heer J.C. Oeberius Kapteyn, woonachtig te 
Voorschoten. 
Waar hield de gemeenteraad zich o.m. mee bezig? De krant 
schrijft er dit over: 

15 Juni 1923: "Een concept-regeling tot toelating van kinderen 
van den Rijndijk op de openbare school alhier wordt na eenige 
bespreking goedgekeurd". 
"Voorstel van B. en W. tot opheffing van den cursus 
"Vervolgonderwijs". Er is een algemeen gevoelen en oordeel dat 
dit onderwijs niet wordt gewaardeerd en geen prestaties levert 
naar verhouding van de gemaakte onkosten. Men acht het bijzon
der jammer voor de meisjes voor het handwerkonderwijs. 
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Ook hiervan wordt nauwelijks gebruik gemaakt en de kosten 
bedragen f . 700. Dat geld kan dus als weggeworpen worden 
beschouwd. Tot opheffing wordt besloten. 
Goedkeuring tot het onderhoud van de woning bij het slachthuis 
aan den heer P. Berrevoets, ingaande 1 Mei 1.1. tot 31 Dec. 
voor f.200 per jaar plus vrij water.De heer Van Egmond meent, 
dat de vroeger gemaakte berekening wel anders zal uitkomen en 
dat de ontvangsten de gemaakte onkosten niet zullen dekken. 
De Voorzitter zegt ook, dat hij dit wel heeft gedacht, maar de 
zaak is van hoogerhand opgelegd en de uitvoering is naar beste 
weten geschied. 

Voor zooveel mogelijk is er wel berekend dat de ontvangsten 
zoo ongeveer de onkosten kunnen dekken, maar ongesteldheid 
wegens vleeschgebruik is hier nog niet voorgevallen. 
Nu reeds zijn door de opbrengst van keurloon enz. zoo ongeveer 
f.100 ontvangen. 
De heer Van Egmond bevreemdt het ook dat nu over verhuren 
wordt gesproken en reeds voor eenige maanden aan den heer P. 
Berrevoets verhuurd is. De voorzitter bevestigt deze geruchten 
en verzekert, dat Berrevoets tot 1 Mei huur aan dat huis had, 
en dus onmogelijk die praatjes waarheid bevatten. 
De Voorzitter zegt, dat de menschen hier nogal bekwaam zijn in 
het rondstrooien van praatjes, maar verzekert dat men er 
weinig op aan kan. Winstgevend belooft deze zaak nooit te 
worden, en hadden B. en W. er buiten gekund, dan had de 
Voorzitter ook deze zaak tegengehouden. 
De heer Van Egmond zou ook gaarne willen dat het keurloon voor 
afgekeurd vee wordt teruggegeven, gelijk dat in naburige 
gemeenten ook geschiedt. De Voorzitter meent, dat goed- of 
afkeuring kosten veroorzaakt, dus in beide gevallen betaald 
moet worden. De heer Oppelaar meent ook dat de boer bij 
afkeuring reeds schade genoeg heeft en ten slotte nog een trap 
erbij ontvangt in den vorm van keuringsonkosten. 
De Voorzitter meent dat de belanghebbende die een of ander 
stuk klein vee dood heeft het toch niet aan keuring onder
werpt, tenminste onlangs lagen er een big en een kalkoen 
eenige dagen te stinken langs de kant. De heer Van Egmond: dat 
zijn flauwe praatjes! De Voorzitter: Pardon Van Egmond. 
Ik verkoop geen flauwe praatjes! De heer Van Egmond: Ik neem 
deze woorden terug! De heer Van Egmond, gesteund door den heer 
Dorrepaal, doet het voorstel tot teruggave van keurloon van 
afgekeurd vee, welk voorstel wordt aangenomen met 2 
stemmen(die van de heer D. Reyneveld en P. de Jong) tegen. 

25 Juli 1923: De heer Van Egmond informeert omtrent klachten 
drinkwatervoorziening Lagewaard en wijst er op dat een der 
eerste plichten der gemeentelijke overheid is: zorg voor 
afdoende drinkwatervoorziening. De heeren Reyneveld en v.d. 
Berg wijzen op de groote kosten, waarop de heer Van Egmond 
antwoordt, dat dit geen bezwaar mag zijn, waarop hij voorstelt 
dat B. en W. in een der volgende vergaderingen komen met een 
kostenberekening enz. 
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28 November 1923: Aan de orde komt het reeds in vorige 
vergaderingen besproken plan tot uitbreiding van het buizennet 
der waterleiding in de Lagewaard. De voorzitter geeft een 
kostenberekening. 2000M buizen zijn noodig, de vermoedelijke 
kosten zullen bedragen in totaal f.8450, zoodat het de 
gemeente jaarlijks met rente en aflossing kost f . 718,25. 
Bij algemeene aansluiting kan f.700 worden ontvangen per jaar. 

De voorzitter geeft een breede toelichting op de zaak, deelt 
een verzoek mede van 97 pet. der inwoners van den Lagewaard om 
verschoond te blijven van deze onnoodige voorziening, en 
dringt aan ook mede met het oog op de kosten, niet op de 
mogelijke voorstellen in te gaan. Namens de meerderheid in het 
coll. van B. en W. moet de voorzitter deze onderneming 
ontraden, te meer waar de bewoners van den Lagewaard er niet 
alleen niet om vragen, maar vriendelijk verzoeken verschoond 
te blijven. 
Ook al omdat maar steeds op bezuiniging, ook in den Raad, 
wordt aangedrongen, acht de voorzitter deze zaak onnoodig en 
niet gemotiveerd. Een warme discussie volgt, waaruit blijkt dat 
de heeren D. Dorrepaal, A. van Egmond en Corts warme voorstan
ders der watervoorziening zijn, ook ondanks het verzoek 
der Lagewaarders. De andere leden zijn tegenstanders behalve 
de heer M.J. Oppelaar, die het gulden midden wenschte. Na een 
breedvoerige bespreking wordt op voorstel van laatstgenoemde 
met algemeene stemmen besloten de zaak nog uit te stellen tot 
tijd en wijle er meer animo is van de zijde van belanghebben
den. 

29 Februari 1924: 
een verzoek is ingekomen van vele bewoners van den Lagewaard, 
tot aanleg van een bestraat paardenspoor, waarvan het belang 
breedvoerig wordt toegelicht. De Voorzitter heeft b i j de 
lezing van dit adres gedacht: het mocht wel vergezeld gaan van 
een kaartje, waarop:"Hier liggen voetangels en klemmen". Het 
breedvoerige behandelen van de waterleiding voor de Lagewaard 
ligt nog versch in 't geheugen, zoodat de onderteekenaars zich 
in deze zaak toch wat dieper hadden moeten indenken; waar
schijnlijk was dan dit adres achterwege gebleven; 97 % der 
bewoners wenschte niet voor drinkwater in aanmerking te komen, 
en nu is het al leszins begrijpelijk, dat men een beteren weg 
wenscht, maar B. en W. komen nu toch in een moeilijk geval. 
De weersgesteldheid is van dien aard, dat deze winter de wegen 
niet in orde zijn te houden, maar ging men nu den weg in een 
toestand brengen zooals men die wenscht, er er kwamen verzoe
ken tot watervoorziening in, dan hing het zwaard van Damocles 
boven het hoofd. Dan werden er kosten gemaakt van plm f.4000, 
die geheel zouden weggeworpen zijn en wil men beide verbete
ringen, dan zou dat een kosten veroorzaken van f . 9000 en 
f.4000 is f.13000, welke uitgaaf in den tegenwoordigen 
toestand nogal van belang zou zijn, en waarvoor velen, ook de 
Raad, zouden terugschrikken. Om tot deze zaak te geraken zou 
eerst het besluit van 26 Nov.1.1. vernietigd moeten worden. 
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Door alle Raadsleden wordt over deze zaak gesproken; voor- en 
tegenstanders over verschillende plannen komen naar voren, de 
een wil scheiding der zaken, een ander combineering; hier 
wordt gesproken over den smal len weg, daar over het onbegaan
bare, totdat alle conclusies worden saamgesmeed tot die eene: 
afwijzend te beschikken op het verzoek, hetwelk met algemeene 
stemmen wordt besloten. 

17 juni 1924: 
De voorz. doet voorlezing van een verzoek van Ged.St. om 
advies van den raad en een extract uit de notulen aangaande 
een verzoek van de coöperatieve vereeniging "De Hoop" van den 
Rijndijk om met de vrachtauto in de Lagewaard de klanten te 
bedienen. 

1915. Amerikaanse Mack vrachtwagen 

Naar aanleiding van dit verzoek ontspint zich een breedvoerige 
en langdurige discussie o.r. dat B. en W. ook niet eenparig 
zijn; de meerderheid van B. en W. acht de weg ongeschikt en 
zeer gevaar1 i j k , terwijl enkelen onder bepaalde voorwaarden er 
niet tegen zijn. De minderheid in het coll. van B. en W. n.m. 
de heer Dorrepaal verdedigt de zaak, zoodat de voorzitter moet 
opmerken, dat de heer Dorrepaal, vroeger zeer conservatief, nu 
den laatsten tijd zoo verwonderlijk vooruitstrevend is gewor
den. Nadat door alle heeren deze zaak breedvoerig is bespro
ken, vraagt de heer Dorrepaal stemming, waaruit bleek, dat 4 
leden er tegen worden, de heer v. Egmond er voor met de nood
ige bepalingen, zoodat de heer Dorrepaal vrijwel alleen stond. 
De heer Van Egmond brengt de zaak van het slachthuis ter 
sprake en had gaarne nauwkeuriger toezicht op hetgeen vanuit 
Hazerswoude te dezer plaatse wordt verkocht. Er zijn nogal 
eens klachten gehoord over de kwaliteit. De Voorzitter deelt 
mede, dat geen vleesch vanuit Hazerswoude en Oudshoorn hier 
ter plaatse meer wordt verkocht. Het slachthuis, waarmede wij 
bedoelen voor de consumptie geschikt vleesch voor een zachten 
prijs aan den man te brengen, zou door buitenstaanders in een 
verkeerd licht komen te staan. 
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17 September 1924: 
N.a.v. het vorige verslag: "waar aan de gemeentelijke slacht
plaats geen vleesch meer verkocht mag worden uit andere ge
meenten, zulks nu ook geldt voor levend geslacht vee, aange
zien gebleken is, dat het minderwaardige te Koudekerk werd 
geslacht.Rondvraag: De heer Van den Berg informeert waarmede 
de Lagewaardsche weg in de toekomst gemaakt moet worden, want 
het paardenspoor vertoont weer een diepe geul, gevuld met 
water. De voorzitter zegt: met het gewone materiaal. Hij vindt 
het jammer dat de heer Van den Berg altijd maar weer klaagt 
over de Lagewaard. 

Lagewaard rond 1910 Hij meent, dat de weg veel is 
verbeterd, maar met den overvloedi-
gen regen van de laatsten tijd zijn 
alle wegen waterpoelen. 
Na discussie wordt besloten dat 
voor een deel eens een proef zal 
worden genomen met puin. 

Per 1 januari 1925 wordt een nieuwe 
burgemeester benoemd de heer M.J.E. 
Kwint; de onderwerpen blijven 
gelijk: 

£ 26 Februari 1925 .'Aansluiting Lage 
waard aan buizennet drinkwaterlei 
ding en aanleg paardenspoor. 
De voorzitter licht de opnieuw aan 
de ordestelling dezer zaak toe, de 
vele gevallen van typhus, welke den 
laatsten tijd in de Lagewaard voor
kwamen, waren oorzaak, dat een 
samenspreking met den Hoofdinspec-

iëur van He Volksgezondheid is gehouden, waarbij sterk werd 
aangedrongen op den aanleg van waterleiding. 
Reeds vroeger is deze zaak terzijde gelegd, o.a. omdat er geen 
algemeene wensch werd geuit door de belanghebbenden, maar met 
het oog op de volksgezondheid is het noodzakelijk. B. en W. 
hebben de zaak voorloopig aan de orde gesteld en onderzocht, 
waarbij gebleken is, dat de kosten van aanleg der buizen 
zouden bedragen f.7460 voor 1800 meter lengte. Berekend is, 
dat de kosten voor de gemeente niet van beteekenis zijn, daar 
rente en aflossing door de opbrengst zullen worden gedekt. 
Tevens stellen B. en W. voor nu ook een tiental brandkranen te 
plaatsen, die nu bij den aanleg het voordeeligst kunnen 
geplaatst worden. 

Zonder nadere discussie wordt tot deze uitgaaf besloten, 
waarna de voorzitter in bespreking brengt de wegverbetering in 
de Lagewaard door een paardenspoor. B. en f f . hebben deze zaak 
doen opnemen door den gemeente-opzichter, welke tot de navol
gende berekening kwam: een paardenspoor van waalklinkers 
f.4050 en van Rijnklinkers f . 4280. 
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Nadat nog is medegedeeld dat het plan is, dat de waterhuis in 
het midden van de weg wordt gelegd, meent de heer Reyneveld, 
dat het paardenspoor niet direct kan gelegd worden, maar dat 
eerst het opgegravene meer moet gesloten wezen en daarna pas 
kan worden overgegaan tot bestrating. Geen der leden verklaren 
zich tegen het voorstel van B. en W. waarna nog wordt voorge
steld, aangezien de mogelijkheid bestaat een geldleening te 
sluiten, tegen een zeer matige rente(5pCt), voorloopig tot 
vlugge uitvoering een tijdelijke geldleening te sluiten tot en 
met 31 Dec. a.s. De heer Van den Berg, in principe voorheen 
tegenstander der waterleiding zag gaarne nu dit besluit geval
len is vlugge uitvoering met het oog op het gerei in den 
zomer, hetwelk de voorzitter toezegt. 

30 maart 1925: Bij de gebruikelijke rondvraag informeert de 
heer van den Berg of diegenen in den Lagewaard, welke straks 
aan de waterleiding wenschen aan te sluiten, gebonden zijn dit 
werk op te dragen aan een, door de gemeente aan te wijzen 
persoon, waar reeds vroeger geklaagd werd, dat het zoo 
schromelijk veel kost. De voorzitter deelt mede, dat ook deze 
zaak de aandacht van B. en W. heeft, dat in de toekomst deze 
zaak op geheel andere voet zal worden geregeld en dat, waar 
meerdere loodgieters in aanmerking komen, de zaak wel bij 
inschrijving, zoo voordeelig mogelijk zal worden opgelost. 

30 April 1925 Voorts deelt de Voorzitter mede dat van Rijnland 
nog geen toestemming is ontvangen voor het leggen van de 
waterleiding in de Lagewaard, en dat blijkens een rapport van 
de Brandweercommissie voor het leggen van brandkranen in de 
Lagewaard wegens het veraf liggen van de panden, het plan van 
10 kan worden teruggebracht tot 4. De voorzitter is tegenstan
der van die brandkranen geworden en zag gaarne aanschaffing 
van een motorspuit, maar bij het bespreken van dit punt in B. 
en W. zijn de wethouders daarvoor niet te vinden. 

handspuit met los onderstel ± 1890 
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De heer Oppelaar zou de aanschaffing zeer toejuichen, hecht 
niet de minste waarde aan de brandkranen en zou met het oog op 
ons uitbreidend fabriekswezen zeer bezorgd zijn bij eventueele 
branden. 

Breedvoerige besprekingen worden onderling gehouden, waaruit 
bleek, dat de meeningen verschilden, de fabrikanten hebben 
gezamenlijk een bedrag van f . 1000 a f.1100 toegezegd bij 
eventueel aanschaffing en de voorzitter zou bij de e.k. Begro
ting met een voorstel dienaangaande komen. Besloten wordt in 
de Lagewaard geen brandkranen aan te schaffen. 

2 Juni 1925: Voorts komt aan de orde openstel ling Lagewaard 
voor auto's. De voorzitter licht even toe, waarvoor deze zaak 
bij vernieuwing op de agenda komt. Vroeger was een wethouder 
er tegen, maar nu aan dr. Vlaanderen bij uitzondering toestem
ming is verleend, meent h i j , dat algeheele openstelling 
noodzakelijk is. Ged. St. wenschen het gevoelen van den Raad 
te vernemen. De heer Oppelaar heeft den weg bezichtigd en is 
er absoluut tegen. De heer v.d. Berg acht den weg er niet voor 
berekend en meent ook, dat de voorzitter zulks heeft beweerd. 
De heer Corts zou voor uitzonderingen den dokter ter wille 
zijn. Ook de heer De Jong zou zulk een uitzondering toelaten. 
De heer Reyneveld, nu er eenmaal met beginsel is gebroken, 
wenscht nu algeheele openstel 1ing, daar ook anderen voor hun 
zaken ervan zullen profiteren. De heer Dorrepaal ziet geen 
gevaar en is er altijd voor geweest. De heer A. van Egmond 
heeft geen gezwaar, maar onder zekere gewichtsbepalingen. De 
voorzitter vindt het jammer, dat we zulk een weg hebben die 
niet te verbreeden is, houdt zelf van die auto-sport, maar 
moet het gebruik ontraden, en zou dr. Vlaanderen dispensatie 
willen verleenen, waar de laatste verklaarde er zoo weinig 
mogelijk gebruik van te zullen maken. 

Na gehouden stemming met 4 stemmen tegen en 3 voor, die van de 
heeren D. Reyneveld, D. Dorrepaal en A. van Egmond, wordt van 
openstel 1ing afgezien. 

21 Juli 1925: 
Uit de mededel ingen blijkt c. dat de hoofdleiding voor het 
buizennet in de Lagewaard gereed is. 
De voorzitter deelt tevens mede, dat na inschrijving de werken 
tot aansluiting aan de Waterleiding in de Lagewaard is 
opgedragen aan de heer Oudshoorn van Hazerswoude als zijnde de 
laagste. De heer de Jong dringt aan op nauwkeurig toezicht. 
Bij de gebruikelijke rondvraag vestigen de heeren Oppelaar en 
van Egmond de aandacht op enkele kleine weggebreken en de heer 
v.d. Berg op een paar water- of brandkranen in de Lagewaard, 
welke te diep liggen, terwijl de heer van Egmond nog wijst op 
enkele boomen die noodzakelijk moeten gesnoeid worden, omdat 
ze te ver over den openbaren weg groeien. De voorz. belooft op 
een en ander te letten. 
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26 October 1925: 
Bij de rondvraag maakt de heer v.d. Berg den voorzitter op
merkzaam op de kuilen in het wielerspoor van de Lagewaard en 
meent dat wanneer er nu verharding plaats vindt de weg in orde 
komt. De voorzitter zegt nauwkeurig toezicht toe en meent goed 
te doen. nu mede te deel en dat de aannemer van het paardenpad 
moet zorgen dat de zaak in orde komt. Hij doet mededeeling van 
het verloop der aanbesteding en zegt dat de tegenwoordige 
aannemer beduidend lager was, dan de ambachtsbazen in de 
gemeente. Aangenomen is voor f.0.58 per M. met inbegrip van 
zandlevering. De heer Oppelaar zou eerst aanbevelen een proef 
met grint en bazalt, en verwacht van het eerste meer succes 
dan van het laatste. 

20 November 1925: 
In de rondvraag zegt de heer Van Egmond dat bij de bestrating 
van den Lagewaardschen weg rekening moet worden gehouden met 
de hoogte van den weg als waterkeering. De heer Reyneveld 
merkt op, dat dan eerst die hoogte wel nader mag vastgesteld 
worden, hetwelk de heer Van Egmond als voorzitter van den 
Hondsdijkschepolder, toezegt. 

Na deze periode vinden we geen raads vers lagen meer in de 
knipsels terug. We weten dus niet of de reconstructie toen ook 
beëindigd werd met een barbeque. 
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VARIA 

27 Juli 1923: Woensdag maakte de Chr. Knapenvereeniging 
Rom.1:16a een uitstapje naar Noordwijkerhout, uitgaande van 
het district Rijnstreek. Door het slechte weer was de pret er 
gauw a f . Even werd Noordwijk nog bezocht waarna men weer naar 
Leiden vertrok, waar men zich in de wachtkamer van het station 
nog wat amuseerde. Maar een echte Hol landsche jongen is voor 
een beetje regenwater niet bang, zodat men toch in een opge
wekte stemming ongeveer 9 uur 's avonds huiswaarts keerde. 

Woensdag maakte de Chr. zangvereeninging"Koudekerksch Gemengd 
Koor" een uitstapje naar Marken, 's Morgens halfzeven vertrok 
de boot uit Leiden, waar andere zangvereeningen al aanwezig 
waren die ook den boottocht meemaakten. Te ongeveer 2 uur 
bereikte men het eiland, waar slechts een half uurtje werd 
vertoefd, waarna men den terugtocht weder aanvaardde, jammer 
dat deze mooie boottocht door zulk slecht weer begunstigd 
werd. Doch ondanks den regen, wist men de goede stemming er 
nogal in te houden, opgewekt door de muziek van het Leider-
dorpsche muziekgezelschap. 

september 1923: Woensdag en donderdag j.1. zijn hier de fees
ten ter gelegenheid van het regeeringsjubi leum van H.M. de 
Koningin onder begunstiging van prachtig weder gevierd. Woens
dag werd de dag begonnen met de godsdienstoefeningen in de 
beide kerkgebouwen, waarna des middags een optocht werd gehou
den van de schoolkinderen in vereeniging met de scholen Ha
zerswoude-Rijndijk, waarna ook de kinderspelen werden gehou
den, met de daaraan verbonden tractatie. Des avonds werden 
eenige muziekstukken uitgevoerd door de beide zangvereenigin-
gen. Den volgenden dag werd begonnen met het ringsteken op de 
fiets, en een wedstrijd met versierde fietsen gehouden. Des 
middags hadden de vermakelijke volksspelen en ringsteken met 
paard en tilbury plaats, waarbij verscheidene keurig versierde 
tiIbury's werden opgemerkt. Een aardige verrassing was de 
gondelvaart, die ook schitterend geslaagd mag heeten. Een mooi 
vuurwerk besloot de feesten. Nog een tijdlang heerschte er een 
gezellige drukte. Dit feest mag in alle opzichten geslaagd 
heeten, dank z i j de wakkere feestcommissie van Koudekerk. 
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26 November 1923: Gisternacht wist men door 
opschuiving van het raam, de woning binnen 
te dringen van den heer F. W. aan den Hooge 
Rijndijk. Een gouden horloge en ongeveer 
f.60 worden vermist. Van de(n) dader(s) geen 
spoor. 

22 December 1923: Woensdagmiddag werd de groentenschuit van L. 
alhier, door een motor aangevaren, waardoor de groentenschuit 
met inhoud onmiddellijk zonk. Op 't hulpgeroep werd de jongen, 
die op de schuit was door enkele omwonenden weer spoedig op 
het droge gebracht en daarna werden de groenten, zo goed als 
het kon, weer opgevischt. 

6 November 1924: De landbouwer V. was Woensdagmorgen bij den 
heer S. aan het varkensladen, toen eensklaps het paard op hol 
sloeg en bij den politieagent D. het hek instormde, waar het 
meteen tot stilstand kwam. Het hek was stuk en ook de brik 
gehavend. 

25 November 1924: Onder eenige jeugdige fabrieksarbeiders 
ontstond Zondagavond een vechtpartij, waarbij drie personen 
zoodanig verwond werden, dat z i j zich onder geneeskundige 
behandeling moesten stellen. 
- Terwijl CK. Zaterdagavond bij de wed. de G. in huis was is 
zijn rijwiel dat hij buiten had staan, spoorloos verdwenen. 

30 December 1924. Het fanfarecorps "Kunst na Arbeid" gaf 
tweeden Kerstdag 's avonds en Zaterdagavond een uitvoering in 
de bovenzaal van het cafe De Bruyn. De zaal had voor dit doel 
een feestelijk aanzien. De eerste avond was voor donateurs en 
genoodigden, o.a. was ook aanwezig het bestuur der Oranjevei— 
eniging, op welks initiatief dit corps ontstaan is. De heer 
M.J. Oppelaar sprak namens de Oranjevereeniging een openings
woord, waarna men het programma begon af te werken. Verschil
lende Kerstnummers werden door het publiek meegezongen. Hoewel 
de vereeniging nog maar kort bestaat en z i j 16 leden telt, kan 
z i j met voldoening op deze avonden terugzien. Dank z i j de 
uitstekende leiding van den heer J.v.d. Kaai, uit Leiden, werd 
er aardig gespeeld. Na de muziek werden nog enkele voordrach
ten en samenspraken gehouden, welke ook veel succes hadden. De 
voorzitter van "Kunst na Arbeid", de heer H. v.d. Berg, sprak 
nog een kort woord, dankte alle aanwezigen voor hun opkomst en 
dankte ook pianist en violist voor hun welwillende medewer
king. De zaal was beide avonden stampvol. 
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8 Januari 1925. Reeds geruimen tijd kwamen in deze gemeente 
telkens inbraken voor, het laatst nog bij den secretaris dezer 
gemeente. Gisteravond omstreeks 11 uur mocht het onzen gemeen
te-veldwachter Dalebout en den rijksveldwachter Tempelman 
gelukken een drietal inbrekers, terwijl z i j op het raadhuis 
bezig waren den boel te doorsnuffelen, op heeterdaad te be
trappen. De derde persoon wist van de korte worsteling partij 
te trekken en nam de vlucht door een ruit van de burgemees
terskamer met een ruit van een der tochtramen te verbrijzelen, 
en daarna den gevaar 1 ijken sprong van af een hoogte van onge
veer 5 meter te wagen. Hierdoor gelukte het dezen te ontkomen. 
De beide anderen werden onmiddellijk achter slot en grendel 
gezet. Een woord van bijzonderen dank voor de activiteit onzer 
Koudekerksche politie is hier zeker wel op haar plaats. Onze 
politie heeft hier een bijzonder goede vangst gedaan, daar 
beide gearresteerden beruchte inbrekers zijn. 

10 Maart 1925: Loop der bevolking gedurende het jaar 1924. 
Werkelijke bevolking op 31 Dec. 1923: 919 mannen, 866 vrouwen, 
totaal 1785. Vermeerdering gedurende het afgeloopen jaar door 
geboorte 28 m. en 27 vr. Door vestiging 49 m. en 50 vr. Gehee
le vermeerdering 77 m. en 77 vr. totaal 154. Vermindering 
gedurende het afgeloopen jaar door sterfte 5 m. en 13 vr., 
door vertrek 60 m. en 74 vr. Geheele vermindering 65 m. en 87 
vr., totaal 152. Verschil tusschen de geheele vermeerdering en 
de geheele vermindering bedraagt 2, zoodat de gemeente met een 
zielental van 2 persoonen gedurende het afgeloopen jaar is 
vooruitgegaan. 

8 Juni 1925: de melkprijs is alhier verhoogd met een cent en 
is nu 14 cent per liter. 

10 Augustus 1925: Op Zaterdag a.s. treedt in werking de aan
vulling van de algemeene politieverordening voor deze gemeen
te, waarin o.a. voorkomt, dat het verboden is in autobussen te 
rooken, of zich daarin te bevinden met een brandende sigaar, 
sigaret of pijp, of die voertuigen door spuwen of op andere 
wijze te verontreinigen. 

25 december 1925: Toen de heer C. v.d. Werff, groentenhande-
laar alhier, met zijn paard en wagen zijn klanten aan het 
bedienen was, reed in snelle vaart een vrachtauto voorbij. 
Door niet voldoende naar links uit te wijken kwam de auto in 
aanraking met den groentenwagen, met het gevolg, dat de groen-
tenwagen geheel in elkander werd gereden. De veeren waren, 
zoowel als de wielen, geheel in elkander. De bestuurder der 
auto reed gewoon door zonder zich om deze aanrijding te bekom
meren. Het nummer der auto is bekend. De politie heeft de zaak 
in onderzoek. 
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8 April 1926: In verband met de veelvuldig voorkomende ver
stoppingen van de in den weg gelegen afvoerkolken, heeft de 
Burgemeester alhier de politie last gegeven om voortaan het 
schrobben der voetstraat te verbieden en daarop speciaal toe 
te zien. 

20 November 1926: Er bestaan in onze gemeente plannen om met 
het bestraten van den weg in de toekomst voort te gaan, aange
zien het tegenwoordige verkeer dermaten den weg in het onge-
reede brengt, dat gewoon onderhoud onvoldoende b l i j k t . Alvo
rens echter deze plannen werkelijkheid worden achtte de burge
meester het niet ongewenscht de bewoners van den Hoogewaard te 
polsen of er genoegzame deelname zou gevonden worden om den 
electrischen kabel door te trekken. Een commissie is benoemd 
teneinde te onderzoeken in hoeverre dit plan kans van slagen 
heeft. Circulaires zijn reeds aan belanghebbenden verzonden 
welke binnenkort zullen worden opgehaald, waarbij zoo noodig 
inlichtingen door genoemde heeren zullen worden verstrekt. 

18 Maart 1927: Na oproep van den burgemeester waren eenige 
bewoners van den Hoogewaard in een der lokalen van de openbare 
School vergaderd, waar de hoofd-ingenieur van de Lichtfabrie
ken breedvoerige inlichtingen verschafte over de voordeelen 
van electriciteit. Vervolgens werden een drietal films afge
draaid, welke de groote gemakken voor huiskamer enz. van de 
electriciteit toonde. De burgemeester dankte de heeren uit 
Leiden voor hun bereidwilligheid en wekte op tot aanschaffing. 

- Door de militaire politie werd onlangs proces-verbaal opge
maakt tegen P. de L. alhier wegens het dragen van zijn mili
tairen overjas buiten dienst. Tengevolge daarvan is hij opge
roepen om binnenkort 4 dagen onder de wapenen te komen. Een 
ernstige waarschuwing voor anderen! 

7 Maart 1927. De gebroeders Marinus en Cornelis de Wit zullen 
Dinsdag het zeldzaam feit beleven, dat ze beiden 65 jaar op 
een fabriek werkzaam zijn. En wel op de dakpannen fabriek 
"Rijnleven", waarvan thans de eigenaar is de heer J. Oppelaar. 
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Veel hebben ze in de jaren, die liggen tusschen den dag waarop 
ze als jongens van resp. 14 en 8 jaar het werk op de fabriek 
begonnen en den dag waarop ze als oude menschen nu, hun 65-
jarig jubileum zullen vieren, zien veranderen. Zoowel op 
economisch als op industrieel gebied. Maar wat nimmer veran
derde, dat is hun trouw. Want trouw zijn ze geweest al die 65 
jaren. Trouw hebben ze de verschillende patroons op dezelfde 
fabriek gediend. En die trouw is met den ouden dag niet minder 
geworden. Integendeel! Geen uur zullen ze nog verzuimen als 
het niet strikt noodzakelijk is. Toen ze, nu .15 jaar geleden, 
met nog een derden broer hun gouden jubileum vierden, werden 
ze door H.M. de Koningin vereerd met de bronzen medai 1 le van 
de Oranje Nassau-orde. Wij twijfelen er niet aan of het zal de 
beide oudjes, die in Koudekerk erg populair zijn, a.s. Dinsdag 
aan belangstelling niet ontbreken. 

25 Juni 1927; Het publiek z i j medegedeeld, dat het verkeer aan 
den Lage Rijndijk de eerstvolgende weken in deze gemeente 
belemmering zal ondervinden door het opbreken van den weg voor 
de bestrating. Momenteel is men begonnen met het opbreken van 
den weg tusschen boerenschouw en de Koudekerksche brug. Daarna 
zal een aanvang worden gemaakt met het gedeelte tusschen de 
Koudekerksche brug en Prinsenschouw. 

Ter voorkoming van belemmeringen wordt dus aangeraden de 
eerste weken zooveel mogelijk den Hooge Rijndijk te berijden. 

8 October 1927 Gistermiddag had een langdurige verkeersstrem
ming plaats op de veel besproken Koudekerksche brug. Door 
bovengenoemde brug moest een tweetal groote aken, ter breedte 
van 6.60 m passeeren. Aangezien de doorvaartwijdte ongeveer 
dezelfde is, bleven op sommige plaatsen de aken vastzitten. 
Het duurde ongeveer 25 minuten voordat de beide aken door de 
brug waren. 

Uit de raadsvergadering van 15 October 1927: Bij de gebruike
lijke rondvraag klaagt de heer Lieverse over het woest rijden 
van auto's en motoren; hij acht verscherpt politietoezicht en 
uitbreiding van de kom der gemeente noodig en zag gaarne nog 
een brandende lantaarn bij den landbouwer Van den Berg, nabij 
de grens der gemeente. Wat het eerste betreft antwoordt de 
voorzitter, dat Ged.Staten de lengte der kom vaststellen en 
ten tweede: daarmede maakt de opmerker het den voorzitter zeer 
moei 1 i j k , omdat bij de behandeling van de begrooting aange
drongen is op bezuiniging aangaande de straatverlichting; hij 
zal persoonlijk ter plaatse eens kijken. 
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16 November 1927: Ei erenveilingr 
"Koudekerk-Rijndijk" Aanvoer 835 
stuks. Kippeneieren f . 12-f.13.50; 
eendeneieren f.6.50-f.7.50 per 100 
stuks; kuikeneieren f . 0.08 per 
stuk; hanen f . l . - f . 1.30 per stuk. 

23 December 1927: Door den heer Heynes 
aan den Rijndijk werd een levend i j s -
vogeltje gevangen, waarvan de rug 
pauwblauw, borst en onderlijf rood en 
vleugeltjes zwart waren. Het beestje, 
ter grootte van een spreeuw, heeft 
'n korte staart, grooten kop en langen 

snavel. Den heer H. vond het beestje 
van genoegzame waarde, om het naar "Artis" 

ig)leghen 5 weken oud 

te zenden. 

9 November 1931: Den 25sten November hopen de 70-jarige Aartje 
van der Sluis en de 84-jarige Marinus de Wit, wonende te 
Koudekerk aan den Rijn, hun 50-jarige echtvereeniging te 
herdenken. Heden zijn de bruidsdagen ingegaan. Beiden bezitten 
gelukkig nog een goede gezondheid en zijn, gelet op hun leef
tijd nog zeer kras. "Moeder de vrouw", die evenals haar man 
een werkzaam leven achter den rug heeft, verricht nog steeds 
alle huishoudelijke bezigheden en eerst kort geleden heeft z i j 
de "waschton" vaarwel gezegd. Zij houdt evenwel nog een kan
toor schoon. 

Het echtpaar heeft niet minder dan 11 kinderen gehad, waarvan 
er thans nog slechts 6 in leven zijn en verheugt zich voorts 
in het bezit van 15 kleinkinderen. Vader de Wit die vroeger 
werkzaam was bij den fabrikant Voorthuizen en thans bij de 
firma Jac. Oppelaar, heeft een jaar geleden het stoken op de 
pannenfabriek neergelegd. Vanaf zijn 14e jaar was hij daar 
werkzaam en hij verricht er nog steeds lichte bezigheden. Wij 
wenschen de oudjes op 25 November een prettigen dag toe en 
denken zeker, dat het hun aan groote belangstelling niet zal 
ontbreken.' 
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Januari 1927 

De Koudekerksche brug. 

Beambten van de Prov. Waterstaat zijn in de laatste maanden in 
deze gemeente herhaaldelijk bezig werkzaamheden te verrichten 
in verband met de Koudekerksche brug. 
Heeft men in de afgeloopen zomer reeds kunnen constateeren, 
dat alle passanten gedurende eenige weken over de brug werden 
genoteerd, thans is men weer herhaaldelijk bezig met het doen 
van boringen en opmetingen. Wij kunnen omtrent de plannen nog 
geen mededeel ingen doen, doch wel omtrent de oorzaak van al 
deze geheimzinnige werkzaamheden. Reeds in April 1925 zijn er 
door het Gemeentebestuur alhier ernstige pogingen aangewend, 
dat de Koudekerksche brug door de Provincie wordt overgenomen. 

KOUDEKERK, - „Tolbrug. 

• 1 u:->̂ i::̂ *TOB;*Ji4̂ Jti5t««p|̂  

Aanvankelijk waren deze pogingen zonder succes, doch in de 
daarop volgende maanden werden er van verschillende zijden bij 
Ged. Staten klachten ingebracht omtrent de toestand der brug, 
waarop Ged. St. de meening van het gemeentebestuur hebben 
gevraagd. Uit verschillende omstandigheden bleek toen dat deze 
zaak de aandacht van Ged. Staten had, want de Commissaris der 
Koningin heeft in hoogst eigen persoon een bezoek aan de brug 
gebracht en zich daar ter plaatse inlichtingen laten 
verschaffen. 
Het is ons niet mogelijk omtrent de rapporten van het 
gemeentebestuur thans reeds nadere mededeelingen te doen, 
doch, zijn wij goed ingelicht, dan zou men niet ongenegen zijn 
zich een groot financieel o f f e r uit de gemeentekas te 
getroosten, zulks met het oog op de belangen, die ook deze 
gemeente bij deze brug heeft. 
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Het spreekt vanzelf, dat het de bedoeling van het 
gemeentebestuur is, om de brugrechten af te schaf f en. Zooals 
algemeen bekend is, zijn deze gegrond op een oud voorrecht. 
Vroeger was dit onaantastbaar, doch wij meenen, dat de 
Veerenwet hierin verandering heeft gebracht. Hopen wij, dat 
deze voor de gemeente zoo belangrijke zaak, in samenwerking 
met de gemeente Hazerswoude, spoedig in orde kome. 

Uit de raadsvergadering van 22 mei 1927: 
"Na heropening der vergadering deelt de voorzitter mede, 
dat de lang gevoerde besprekingen over de Koudekerksche brug 
door B. en W. van hier met die van Hazerswoude bij Ged. Staten 
is voortgezet. Hazerswoude heeft, naar haar zeggen, geen 
belang bij de brug, voelt niets voor het publieke verkeer, 
zoodat van een oplossing, waarnaar zoo innig werd verlangd, 
niets kan komen en Koudekerk de zaak ook geheel laat rusten" 

Uit de raadsvergadering van 2 December 1927: 
"Aangaande de Koudekerksche brug deelt de voorzitter mede, 
dat eerlang verandering zal komen. De zaak zal wellicht 
publiek verkocht worden en binnen enkele dagen zal er weer een 
conferentie plaats hebben met Ged.Staten. 
Nadere bijzonderheden zullen in geheime zitting besproken 
worden. 

Uit de raadsvergadering van 15 December 1927: 
"De vergadering gaat in geheime zitting ter behandeling van de 
zaken de Koudekerksche brug betreffende. Na langdurige bespre
king werd in de openbare vergadering medegedeeld dat door den 
raad is besloten, de Koudekerksche brug niet te koopen, omdat 
de koopprijs veel te hoog is, de brug in een slechten toestand 
verkeert en een nieuwe brug te hooge kosten zou medebrengen, 
te meer, daar er gevaar is, dat te eenigen tijd het veerrecht 
zou verdwijnen. Ook de samensprekingen met Ged.Staten hebben 
tot geen gewenscht resultaat geleid, daar de brug nog te veel 
als een plaatselijk belang wordt beschouwd.". 

Uit de raadsvergadering van 8 Januari 1928: 
"Thans stelt de voorz. aan de orde: de Koudekerksche brug. 
De heeren Oppelaar en Lieverse verzoeken tot besloten vergade
ring over te gaan; de voorz. acht dit onnodig, omdat reeds met 
de fam. de Graaf over den prijs geconfereerd is. De voorzitter 
geeft hierop een uitvoerige toelichting en een verslag van de 
onderhandelingen met Ged.Staten en B.en W. van Hazerswoude. 
Het is den raad bekend dat spreker er sterk tegen was om op 
het oorspronkelijke voorstel van Ged. Staten in te gaan; door 
onderhandelingen met Ged.Staten is echter zooveel bereikt dat 
B. en f f . thans voorstel len over te gaan tot aankoop van de 
Koudekerksche brug, het brugrecht, de woningen met aanhoorig-
heden voor de som van f . 45.500. 
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De dubbele klapbrug van 1876 
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Uit een gisteren met de erven de Graaf gehouden bespreking is 
gebleken dat dit de uiterste prijs is. Den toeslag afwachten 
acht de meerderheid in het college van B. en W. te gevaarlijk. 

De toestand zou aldus worden:Hazerswoude draagt bij voor de 
helft in alle nadeelen en verkrijgt de helft van alle voordee
len. Met de heffing van brugrecht wordt doorgegaan tot de 
leening is afgelost en tot een fonds is gevormd van f . 24.000 
waaruit dan de onderhoud- en bedieningskosten worden betaald. 
Eerst als dit fonds er is wordt de brug tolvrij. Er is echter 
kans dat de Provincie eerder het fonds volstort. Ged.Staten 
leggen onmiddellijk een nieuwe brug, aan alle eischen van 
land- en scheepvaartverkeer voldoende. De gemeente betaalt 
hiervoor f . 7000, welke som ook afgelost wordt met de 
brugrechten. Beide gemeenten storten, zoolang het fonds van 
f . 24.000 er nog niet is, ieder f . 250 per jaar in het 
brugfonds; verder worden daarin gestort de bijdragen van 
industrieel en uit Leiden en van Rijnland, tezamen bedragende 
f.600 per jaar. 
Al deze bijdragen worden aangewend voor aflossing. 
Bedienings- en onderhoudskosten zouden volgens het eerste plan 
van Ged. Staten geheel voor rekening der twee gemeenten komen; 
deze plicht kwam reeds op de gemeente te rusten na aflossing 
der schuld. 

Thans is bereikt dat de Provincie in de toekomst f.900 per 
jaar bijdraagt, uit het fonds van f.24.000 zal plm f.1000 per 
jaar worden gekweekt, zoodat slechts als onderhoud en bedie
ning meer eischt dan plm, f.2000 per jaar, de beide gemeenten 
moeten bijspringen. Voorts mogen de bijdragen van particulie
ren behouden worden. In het brugfonds zal mede worden gestort 
de opbrengst van de woningen. Verder geeft spreker een uitvoe
rige verhandeling van de verhoudingen tusschen de beide 
gemeenten. 

De heer v. Egmond zou gaarne van deze regeling een concept 
ontvangen. De voorz. zal alle leden een ontwerp zenden, doch 
wijst er op dat de regeling pas in de volgende vergadering aan 
de orde mag komen. Eerst moet machtiging van Ged.Staten worden 
verkregen. De heer van Egmond vraagt naar de particuliere 
bijdragen, waarop de voorzitter antwoordt dat deze f . 600 per 
jaar beloopen, verder betalen de gemeenten samen f . 500 per 
jaar. 
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Voortgraande zegt de voorzitter dat Koudekerk f . 150 per jaar 
vergoeding zal krijgen voor administratiekosten. 
De heeren Van Egmond en Lieverse achten dit bedrag veel te 
laag; het bezit eener brug geeft veel zorg en verantwoording, 
ook geldelijk. 

De voorz. zegt dat de eigenlijke administratie niet veel tijd 
vereischt, wel het beheer. Het c i j f e r is voorloopig opgenomen 
en de raad kan er zich nader over uitspreken. Op verzoek van 
B. en W. van Hazerswoude is ook voorloopig overeengekomen, 
dat de ingezetenen der beide gemeenten vrij van betaling van 
brugrechten zijn. 
Verschillende leden wijzen er op dat dit een speciaal belang 
voor Hazerswoude is omdat velen te Koudekerk ter kerke gaan. 
De voorz. acht het •t beste aan Ged. Staten de beslissing te 
laten; dezen zullen er zeker niet mee instemmen, omdat het 
interlocaal verkeer niet vrij van betaling is. 
De heer Oppelaar zal zijn stem niet aan het voorstel kunnen 
geven. Spreker t w i j f e l t of de bediening en het onderhoud 
straks als de brug tolvrij is, met f . 2000 per jaar te betalen 
is. Er is wel veel bereikt door B.en W., maar toch wil spreker 
de zaak laten loopen. Ook de heer Lieverse is van hetzelfde 
gevoelen, het tolvrij maken van de brug is slechts voor enkele 
ingezetenen van groot belang. Bovendien duurt het nog jaren. 
De voorzitter zegt het vreemd te vinden dat de heeren Oppelaar 
en Lieverse het algemeen belang niet zien. Er zijn toch gege
vens over Augustus 1926 en men kan veilig aannemen, dat onze 
ingezetenen meer dan f.2000 per jaar aan brugrechten betalen. 
Laat men de brug in particulier bezit, dan komt men nooit van 
het brugrecht a f . Er is nu door B.en W. veel bereikt; 
voorloopig kost het plan de gemeente f.100 per jaar, later 
hoogstens enkele honderden. De heer Lieverse meent dat de 
opbrengst zal tegenval len. De voorz. zegt dat dit volgens de 
gegevens onjuist is. 

Het voorstel in stemming gebracht, wordt aangenomen met 5 
tegen 2 stemmen; tegen stemmen de heeren Oppelaar en Lieverse. 
Thans stelt de voorz. voor aan Ged.Staten machtiging te 
verzoeken tot het aangaan eener regeling met de gemeente 
Hazerswoude op de gronden, hierover medegedeeld. Aldus wordt 
besloten. Verder stelt de voorzitter voor met de Bank van Ned. 
Gemeenten aan te gaan een geldleening groot hoogstens f.50.000 
tegen een rente van 4 7/8 pet. per jaar, tegen den koers 100, 
met aflossingen van minstens f.2500 per jaar en de bevoegdheid 
tot meerdere aflossing. De heer Oppelaar acht het wenschelijk 
de leening zoodra mogelijk af te lossen en dus zoo weinig 
mogelijk vrijdom van tolrecht te verleenen. De voorz. is het 
hiermede eens; voor iedere vermindering is echter ook 
goedkeuring van Ged.Staten vereischt." 
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De Engelsche Tieranny 

Het onderwerp van dit artikel heeft geen betrekking op de 
specifieke geschiedenis van Koudekerk aan den Rijn. Ik acht 
het echter toch zo van belang voor het weergeven van de sfeer, 
waarin óók de Koudekerkse bevolking in de laatste eeuwen heeft 
geleefd, dat ik het u niet onthouden wil. 

Verplaatst u zich eens naar het einde van de 18e eeuw. Veel 
zaken in het tegenwoordige West-Nederland waren vanzeifspre
kend anders dan nu het geval is. Toch leefden er net zulke 
mensen als wij. Hun gedachtenwereld, de inrichting van de 
maatschappij en dus vooral de politiek verschilden heel duide
lijk met die van tegenwoordig. 

De macht in de Republ iek der Verenigde Nederlanden lag toen 
bij de Staten ofwel de provincies, waarin het beleid weer werd 
bepaald door de steden of de rijke families die vooral in de 
handel werden aangetroffen. In naam was de Prins van Oranje, 
de stadhouder, de machtigste. Aan het einde van de 18e eeuw 
was dat Prins Willem V, die gehuwd was met prinses Wi Ihelmi-
na,een zuster van de koning van Pruisen. Prins Willem V had 
weinig in de melk te brokkelen. In naam was hij onder meer 
verantwoordelijk voor de veiligheid van de Republiek, maar de 
Staten moesten daarvoor betalen en dat deden ze liever niet. 
Daarnaast was men gebiologeerd door de revolutie in het verre 
Amerika en toen Engeland daar was weggejaagd, werd ook hier de 
stemming ten opzichte van het Oranjehuis er niet beter op. 
Revolutiemakers waren de Hol landers niet, maar Willem V moest 
zich "gedeisd" houden. Mede door onze steun aan de Amerikaanse 
vrijheidsstrijd raakten wij verzeild in de Vierde Engelse 
Oorlog. Die werd dan ook verloren, omdat de vloot jarenlang 
was verwaarloosd. Dat verlies werd Willem V aangerekend. Daar 
kwam nog bij dat hij ernstig verdacht werd van sympathie voor 
Engeland. Dat was niet eens zo gek. Immers, 100 jaar eerdei-
was een ver familielid. Prins Willem II, tevens koning van 
Engeland. Een en ander leidde tot het verzet tegen de wet in 
1787 door de Patriotten en de komst van de Pruisen om het 
onrecht aan Prinses Wilhelmina aangedaan, recht te zetten. 

Eerder schreef ik al dat de gedachtenwereld in die tijd anders 
was dan nu. Politieke ideeën werden vaak neergeschreven in 
gedrukte, anonieme pamfletten en op ruime schaal verspreid. 
Hoewel de lezers ze direkt konden plaatsen als een aanval op 
Oranje of als een aanval op regenten, is de toonzetting meest
al zo keurig en beleefd dat wij ons nu niet kunnen voorstellen 
dat men er zich druk om maakte. 

Laatst kon ik de hand leggen op een oud ogende herdruk van het 
boekje "de Engelsche Tieranny", uitgegeven te Amsteldam bij 
Hendrik Gartman in 1781. Dat was op het einde van de Vierde 
Engelse Oorlog. 
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•.;-A E N G E L S C H E 

T I E R A N N Y . 

M E T F R A A I J E 

K U N S T P L A A T E N . 

M D C C L X X X I . 

T t A M S T E L D A Af, .V.,: 
By H E N D R I K G A R T M A N , r- '; 

Omdat de s c h r i j v e r u i t g e b r e i d v e r t e l t over de schanddaden van 
de Engelsen op het e i l a n d S i n t E u s t a t i u s en s l e c h t s summier de 
s l a g op de Doggersbank b e s c h r i j f t - welke s l a g h i j over igens 
een overwinn ing voor "den kloekmoedigen Zoutman" noemt 
kunnen we aannemen dat he t boek je i n augustus o f september 
1781 was v o l t o o i d en daarna nog i n 1781 i s ged ruk t . Het boekje 
vangt aan met een "opdragt". De t e k s t l u i d t a l s v o l g t : 

"Opdragt aan de vorstlijke kinderen van zijne doorlugtige 
hoogheid, Willem den Vijfden, Prins van Oranje en Nassau, 
erfstadhouder, enz. enz. enz. der Vereenigde Nederlanden. 
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Vorstlijke kinderen! en inzonderheid gij, 
llanlijke Telgen! ons gezegend Nederland, 
heeft, na de moedwil der Span jaar den be
teugeld is geworden, geene Vijanden gehad, 
die met zo veel ijver onzen ondergang 
hebben trachten te bewerken, dan de Engel-
schen. Zij hebben, om der Koophandel, de 
voornaamste bron van 's lands bestaan, te 
verzwakken, en daar door de onaf bangelijk
heid van onzen Staat te vernietigen, alles 
wat tegen Godlijke en ttenschlijke wetten 
strijdig is, aangewend, en hun onverschoon
baar gedrag, tegen ons, met den schijn van 
Rechtvaardigheid, poogen te bedekken -
Voor u Prinsen! die door de Voorzienigheid 
geschikt zijt, om de aanzienlijkste Eeren
standen in onze vrije Republiek te eeniger 
tijd te bekleeden, moet het van 't hoogste 
belang zijn, het volk, aan wiens eer en 
grootheid, de luister van Uw doorluchtig 
Stamhuis verbonden is, in alle opzichten 
te zien verdedigen, en de hun aangewreevene 
schande en las ter, op hunne vijanden te 
zien nederdalen. - Hier toe is dit werkje 
ingericht; en vermits Gij Prinsen! de aan
zienlijkste van Nederlands jeugd zijt, 
neeme ik de vrijheid hetzelve, uwe Hoogheden, 
ten blijke mijner achting, optedragen. -
God neeme U, Vorstlijke kinderen ! in zijne 
Heilige bescherming; Hij bedekke u met het 
schild zijner hulpe, en doe uwen spanden 
Avond, zo gezegend zijn, als uwen vroegen 
Horgen. - Lat dit heil op uwe Doorluchtig
heden beklijven moge, is de wensch, van 
uwer Door luchtigs te Hoogheden Onderdanigste 
Dienaar, de Auteur. " 

O P D R A G T 
A A N O E 

VORSTLYKE K I N D E R E N 
V A N Z Y N E 

DOORLUCHTIGE HOOGHEID, 

WILLEM DEN VYFDEN, 
PRINS VAN ORANGE EN NASSAU, 

£K-FSTADHOUDER,e„g.,e„z.te„z, 

DER VEREENIGDE NEDERLANDEN. 

\7 
VORSTELYKE KINDEREN! en inzon

derheid GY, Manlyke Telgen! om gezegend 
Nederland, heeft, m de moedwil der Span
jaarden beteugeld is geworden, geenen Py. 
anden gehad, die met zo veel yver onzen on
dergang hebben trachten te bewerken, dan de 
Jingelfchen. Zy hebben,om den Koophandel, 
de voornaam/te bron van 's Lands befiaan, te 
verzwakken, en daar door de onafhangelyk-
heid van onzen ftaat te vernietigen, alles wat 
tegen Godlyke en Menschlyke wetten Jirydip-
is, aangewend, en hun onverfchoonbaar ge
drag, tegen ons, met den fchyn van Recht, 
vaardigheid, poogen te bedekken. — Voor u 
PRINSEN! die door de VOORZIENIG 
HEID gefihikt zyt, om de aanzienlyijle 

* 3 Eerew 

Een van de bovengenoemde doorluchtigheden is onze latere 
koning Willem I . Maar voordat deze tot koning is gekroond, 
moet Nederland nog door de Bataafse Republiek, het Koninkrijk 
Holland onder de broer van Napoleon en de inlijving bij Frank
r i j k . 

Het boekje is ingedeeld in vier hoofdstukken in de vorm van 
een samenspraak tussen vader en zoon. Ook dat is een kenmerk 
van die periode : een pamflet in de vorm van een samenspraak. 
Na de "opdragt" is er een "voorbericht aan den leezer". Het 
boekje heeft niet tot doel om "eenen algemeenen volkshaat 
tegen de Engelschen inteboezemen". 
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Hoewel "de Engelschen, die alle volken, behalve hunne landge-
nooten, haaten en verachten, gewoon zijn de Nederlanders, in 
hunne Publieke Schriften en dage 1ijkschen omgang, laag, ge
voelloos, geestloos, onbeschoft, gierig, laf en wreed" te 
noemen wordt "derhalven t i j d , dat wij deezen onverdraaglijken 
laster krachtloos maaken, door hen, die ons zo onverdiend en 
bitter hoonen, recht te doen kennen." 
Gebruik het bij de opvoeding van uw kinderen, dan "zal de 
liefde, die men zijnen snoodsten vijanden niet mag ontzeggen, 
even gevoelig in uwe en hunne harten, blijven blaaken." 

De honderd pagina's samenspraak tussen vader en zoon staan bol 
van het misdadig en wreed gedrag van de Engelsen in het alge
meen en sinds de 17e eeuw dat tegen de Hol landers in het 
bijzonder. De Hollanders zijn daarentegen altijd trouw, 
vriendelijk, gevoelig voor de medemens van ander geloof of 
ras. Als zodanig is het een grove vertekening van de feiten. 
In roofzucht en moorddadig optreden tegen andere volken was er 
in de 17e en 18e eeuw waarschijnlijk weinig verschil tussen 
Hollanders en Engelsen. Wel kan worden aangenomen dat er een 
vrij groot verschil bestond door het roofzuchtig en moorddadig 
karakter van de Engelse (inclusief Ierse en Schotse) samenle
ving versus de tamelijk verlichte samenleving in wat nu Neder
land is boven de rivieren. Wij moeten echter wel bedenken dat 
het leven in de 17e eeuw niet eenvoudig was voor de Noord
brabantse bevolking onder Noordnederlands bestuur met de 
daarbij behorende uitbuiting door Noordnederlanders. 

Enige voorbeelden van de in het boekje geschetste "Engelsche 
Tieranny" volgen hieronder. Over de gunsten van de Engelsen 
aan de Sarbarijse zeerovers aan het einde van de 17e eeuw: 

"Onder vele voorbeelden dasu~van, zal het genoeg zijn te zeggen, dat zij een 
schip veroverden, en de manschap, tot tagtig in getal, waaronder veele 
Rotterdamsche Burgers waren, in slavernij voerden" en "Eenige Christenen en 
Jooden begaven zig als Passagiers mede op reis. In zee zijnde, werden de 
Engelsche Schepen door drie Algiersche Roovers tegengehouden: doch de 
Britten( Roovers staan elkaar altoos ten dienst) maakten met hun een 
verbond, om saamen naar Algiers te zeilen, gelijk zij deeden, geevende aan 
de Algerijnen de goederen tot buit, en de Christenen en Joodsche Passa
giers, tot slaaven, daar voor alleenlijk een gedeelte van de landing voor 
zig bedingende". 

Als voorbeeld van hun misbruik van andere volken even de 
volgende citaten: 

"in .... (1778).... kochten zij een voornaam Indiaansch Opperhoofd, Bernard 
genaamd, om, ten einde de Spanjaarden, in die tijd nog hunne Bondgenooten 
zijnde, in de Spaansche West. 

-te-



Indien bij Mo ttatina door vergif om te brengen, en de over
geblevenen te vermoorden, geevende hem daar toe allerhande 
wapenen, met belofte, van hem voor iedere Spaansche Kop, een 
menigte Europeesche grove Galanterijen te zullen schenken; 
eene aanbieding die oorzaak was dat 'er honderden zijn ver
moord geworden". 

"in .... (1773).... kwam een Fransch Heer met de Paket Boot 
van Amsteldam te Londen. Toen de Comiesen aan de Tolkamer 
zijne goederen visiteerden, en bij dezelven twaalf paar 
Zijdene Kousen vonden, zeiden een derzei ven, dat een Fransch-
man 'er aan ses paar genoeg had, en sneeden de overigen aan 
stukken. Wanneer nu die Heer zig tegen zulke onredelijkheid 
aankantte, wierpen zij hem de trappen af, en deeden hem door 
het grauw, zo vreeslijk met vuiligheid werpen, dat hij uit 
angst in den Theems sprong, waarin hij zo lang met steenen 
werd geworpen, tot zij hem zagen zinken". 

Als voorbeeld van wreedheden tegen de Amerikanen het volgende. 
..(1779) ...De Heer Johnsons en de Colonel Butter, van Oswe-
gen naar Albany langs de Kusten doordringende, staaken alle 
dorpen en de heerlijkste landgoederen in den brand; deeden 
door een Corps van duizend Indiaanen, honderd en twintig 
Amerikaansche Christenen, in koelen moede op het moordda
digst ombrengen. - Anderen lieten zij door de Indiaanen, 
neus en ooren afsnijden, en zonden hen naakt, tot hunne 
vrouwen en ouders te rug". 

En dan tegen de Nederlanders: 

"Nooit en nergens hebben zij met de Hollandsche... Matroozen, 
Godvergetener geleefd, dan te Torbay (in 1781). - Deeze 
ongelukkigen, werden in de onreinste gaten opgeslooten -

De lijken der verstorvenen bleven op den grond liggen, 
en vervulden de reeds besmette lucht zodanig, dat eenige 
nedergezegenen, hunne handen en stem, tot God verhieven, en 
stierven. - De doode lichaamen werden in stukken gehakt, 
en de armen,beenen, hoofden, en verdere leden, hing men in de 
Gevangenis op, ten einde verschrikking, pest, en een langza-
men dood, onder de nog weinige overgeblevenen te veroorza
ken, en hen te dwingen onder de Engelsche vlag dienst te 
neemen". 

En ook: 
"In (1780) schoot een Engelsche Kaper, den Holland-
schen Schipper Jan Schild, met een kogel in de buik 
(en stierf) vervolgens ontmoette hetzelfde Schip, een 
andere Engelschen Kaper, welke den Stuurman vroeg of hij de 
Schipper was. Neen antwoordde deeze, en verhaalde, op wat 
wijze zijn Schipper om 't leven gekomen was. Zo hervatte de 
Rover, op een spottenden toon, indien de Schipper dood is, 
dan zijn wij erfgenaamen van zijne overgeblevene goederen. 
Het volk werd hierop in de boeijens geslooten, alles wat 
hun aanstond werd gastool en, en het overige in zee geworpen". 
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Tenslotte enige voorbeelden met een moralistische tint. 

"De Engelschen, die aan de afschuwelijkste moorden, den naéun 
van dapperheid en overwinning geeven, bekleedden dit gruwzaam 
gedrag, met zo veel schijn van recht en onschuld, als zij 
doorgaans doen, omtrent hunne gewelddadige roverijen, die 
zij aan den Hollanders, en andere Natieën pleegen". 

De slag bij de Doggersbank op 5 augustus 1781. Op de achtergrond de wijkende Engelse schepen. 

En als laatste voorbeeld het deel van de samenspraak waarin de 
zoon zich verwondert over het "snood" optreden van de "Engel
schen ": 

"Dat komt, om dat de voortref lijke zeden van Nederland, die 
niets dan oprechtheid, gevoeligheid en Godvrucht ademen, u 
door eene Christelijke opvoeding van uwe jeugd af aan, zijn 
ingedrukt. Een Hollander is niet bekwaam, zulke gruwelen 
te bedenken, als een Engelschman in staat is uittevoeren. 
Bij alle volken is het den overwinnaar tot eer gerekend, 
als hij den overwonnene menschlievend behandelde 
Bij de gantsche Christenheid , worden zij zodanig behandeld, 
als de overwinnaars zeiven zouden wenschen behandeld te worden: 
- Geen volk, gebruikt tegen eenige Natie, het wreede recht 
der wedervergelding maar alle volken, zullen genoodzaakt zijn 
dat recht, tegen de Engelschen, te gebruiken, ten minste 'er 
hen mede te bedrijgen". 

De laatste aanhaling staat op ongeveer viervijfde van de samenspraak tussen 
vader en zoon. Zij vormt de sleutel voor het "geheim" van de oud ogende 
herdruk van het boekje dat oorspronkelijk in 1781 werd gedrukt. 
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In het begin va.n d i t a r t i k e l wees ik erop dat i k i e t s zou 
weergeven van de s feer , waarin ook de Koudekerkers de l a a t s t e 
eeuwen hebben geleefd. Sprekend over een boekje van 1781 
k l i n k t dat wat vreemd. Toch i s dat zo. Het anonieme pamflet 
van 1781 heeft een bewogen geschiedenis achter de rug en i s 
vele malen van s t a l gehaald. Het i s herdrukt in 1782. 
In 1916, t i jdens de eerste Wereldoorlog, i s het in facs imi l e 
herdrukt door een nog onbekende drukker. Toen i s ook een 
verkorte vers ie gedrukt met het t i t e l b l a d van 1781, de op
dracht aan de kinderen van Pr ins Willem V, zonder het voorbe
r i c h t en met een tekst_ die van 100 pagina's i s teruggebracht 
tot 59 pagina's . "' ' ' " 

Willem V1748-1806). 
Pastel van J. FA. Tischbein, 
'789 
Rijksmuseum, Amsterdam. 

In 1941/1942 is het weer in facsimile uitgegeven als onderdeel 
van de Duitse propaganda-machine. Ook daarvan is de drukker 
niet bekend. Kortom, de Engelse Tierannie is voor een deel van 
onze bevolking van belang geweest van 1780 tot 1945. Wel 
kunnen we aannemen dat het in 1780 veel meer leefde dan t i j 
dens de Eerste Wereldoorlog. Waarschijnlijk bleef het pamflet 
tijdens de Tweede Wereldoorlog vrijwel geheel ongelezen. 

Bronnen : Koninklijke Bibliotheek met exemplaren van 1781, 
1782 en 1916 
Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie met een 
exemplaar van 1941/1942. 

Ir.C.J.B. van der Pols 
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Hoekse en Kabeljauwse twisten in Koudekerk a/d Rijn ( I ) 

De Hoekse en Kabeljauwse twisten hebben in Nederland 
geduurd van 1354 tot 1492. 
Koudekerk aan den Rijn is zeker niet gespaard gebleven 
voor deze twisten en heeft merkwaardig genoeg het begin 
en het einde ervan meegemaakt. 
Voordat ik u probeer uit te leggen, wat wij met de Hoekse 
en Kabeljauwse twisten bedoelen is het nuttig te weten, dat 
deze twisten in diverse delen van de Nederlanden voorkwamen, 
maar dan onder andere namen. 
Zo waren er in het Sticht (Utrecht): de Lichtenbergers en 
Lokhorsten, in Friesland : de Schieringers en Vetkopers, 
in Gelre (Gelderland): de Hekerens en Bronkhorsten. 
De Hoekse en de Kabeljauwse partij hadden een redelijk vaste 
aanhang, maar vormden nooit een meederheid. Het is daarom 
steeds van groot belang gesteund te worden door hooggeplaatste 
figuren zoals een koning, hertog/graaf of bisschop. 
De Hoekse en Kabeljauwse twisten kwamen daarom vooral voor 
in perioden, waarin het niet duidelijk was wie de macht 
in handen had. (machtsvacuüm) 
Bij zeer veel steden en ridders bepaalden de traditie, 
de feitelijke verhoudingen en het voordeel dat de partijkeuze 
kon opleveren, de uiteindelijke keuze. 

Voor alle duidelijkheid heb ik een schema gemaakt, om aan te 
geven wie bij de verschi1 lende partijen hoorden: 

Hoeken Kabeljauwen 

-Het gezag moet vooral 
verdeeld word en. 
(decentra1isatie) 

i -Oude adel met .kastelen 
I op het platteland. 
| 
j-Gegoede burgerij, niet 
I aan de macht. 

-Aan lager wal geraakte 
adel.(Brederode) 

-Gilden 

Het gezag moet sterk en 
centraal zijn. 
(centralisatie) 

Hoge adel, die werkt voor 
de vorst in ruil voor 
privi1eges. 
Burgerij aan de macht. 

Aanhangers steunen vooral 
opkomende grote staten 
zoals Bourgondië,Habsburg. 
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Voor een goed begrip van de Hoekse en Kabeljauwse twisten 
is het tevens van belang, dat men belangrijke figuren in deze 
strijd een beetje kan plaatsen. 

Het volgende overzicht is een beknopte stamboom van de graven 
van Holland en daarbij vermeld de partij die z i j steunden. 

(Met de jaartallen, die tussen haakjes staan, worden de 
regeringsjaren bedoeld) 

Graafschap Holland en Zeeland. 

Graaf Willem IV (1337 - 1345)— 

geen kinderen 

•> Margaretha 
(Oudste zuster) 

f 
% 
li-

Bei erse Huis: 

Lodewijk van Beieren 
(keizer van Duitsland) 

Margaretha 
(Hoeken) 

v. 

(zoon) 
Willem V (1354- 1358) 

(Kabeljauwen) 
(broer) 

Albrecht van Beieren (1358 -1404) 
(Kabeljauwen) 

H 

A l e i d a van P. 
(minares ) 

1392 | 

(zoon) 
Willem VI (1404-1417) 

(Hoeken) 
E 

i 

f - - - - - - ' 

tt I 
(broer) 
Jan v. Beieren 
(kabeljauwen) 

(dochter) 
Jacoba v.Beieren (1417-1433) 
(Hoeken) 
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De Hoekse en Kabeljauwse twisten kenden een paar hoogtepunten. 
Daar was allereerst de strijd tussen moeder en zoon. 
Met deze strijd ,die duurde van 1346-1354 beginnen de Hoekse 
en Kabeljauwse twisten. 
Vervolgens de moord op Aleida van Poelgeest in 1392 en de 
daaruit voortvloeiende vervolging van Hoeken tot 1394. 
Daarna de ongelijke strijd van de Hoekse Jacoba van Beieren 
van 1416-1428 tegen Filips de Goede van Bourgondië. 
Tenslotte de zogenaamde Jonker Fransenoorlog van 1488-1492. 

Een riddergevecht 

Deze hoogtepunten zijn niet ongemerkt aan de adel van 
Koudekerk (Poelgeest,den Toll en Foreest) voorbij gegaan. 
De keuze van deze adel voor een bepaalde partij heeft voor 
de geschiedenis van Koudekerk nogal wat consequenties gehad. 
Men kan zich afvragen of die keuze wel zo gelukkig is geweest. 

Het begin (1346-1354): 

In 1345 stierf Graaf Willem de IV tijdens een veldtocht in 
Friesland. Daar hij geen nakomelingen had, verviel het 
graafschap van Holland en Zeeland aan zijn oudste zuster 
Margaretha, die getrouwd was met de Duitse keizer. 
In Holland vreesde men, dat z i j gelet op haar positie zich 
niet veel zou inlaten met de regering van het graafschap en 
men eiste daarom van haar, dat z i j de grafelijkheid zou 
afstaan terwille van haar zoon Willem.(13 jaar) Dit gebeurde 
in 1349. 
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Omdat hij in 1350 door zijn moeder wordt gedwongen dit weer af 
te staan ,begint Willem een oorlog tegen zijn moeder. De 
oorlog eindigt in 1354 met de afstand van de graafschappen 
Holland en Zeeland aan Willem V. 

Hier duiken voor het eerst de namen Hoeken en Kabeljauwen op. 
De Hollandse steden en de adel, die Willem V steunt, 
vergel ijken zich graag met een roofvis de kabeljauw , die zijn 
prooi verslindt. 
Margaretha en haar adel wisten dat z e l f s deze roofvis gevangen 
kon worden door één haak/hoek en z i j noemden zich dus hoeken. 

Dirk en Jan van Poelgeest kozen in deze oorlog de kant van 
Margaretha en door deze keuze moest het kasteel Groot-Poel
geest in 1352 een belegering door Kabeljauwen doorstaan. 
Het kasteel was dermate sterk gebouwd, dat men een bestorming 
niet aandurfde. Aangezien men toen nog niet de beschikking had 
over kanonnen was zo'n belegering geen ramp. 

Een belegering 

Na de verzoening van moeder en zoon opende Dirk van Poelgeest 
zijn poorten voor zijn nieuwe heer Graaf Willem de V. 
De Poelgeesten en zeer waarschijnlijk ook de families van Toll 
en Foreest kozen nu de partij van de Kabeljauwen. 
Gelet op de latere wapenfeiten van bovengenoemde families 
moet ik echter concluderen, dat deze keuze een plichtmatige 
is geweest. In hun hart bleef men toch trouw aanhanger van de 
Hoekse partij. Daarover straks meer... 
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Een vreemd tussenspel in de Hoekse en Kabeljauwse twisten, 
vormt de moord op de Kabeljauwse Aleida van Poelgeest. 
De Hoekse adel. bang voor haar invloed op de Graaf Albrecht 
van Beieren. vermoordde haar samen met haar hofmeester 
Willem Cuser op het Binnenhof. 
De woede van Albrecht van Beieren manifesteerde zich in een 
ware heksenjacht op Hoeken . 
Toen bleek dat ook de zoon van Albrecht van Beieren, Willem 
van Oostervant b i j deze moord betrokken was, moest deze 
vluchten voor zijn vader. 
Er dreigde echter een oorlog tegen de Friezen en daarom kwam 
al in 1394 een verzoening tot stand tussen vader en zoon. 

Tot zover ae feiten. Volgens de meeste geschiedschrijvers 
heeft juist aeze moord ervoor gezorgd, dat de Hoekse en Kabel
jauwse twisten weer in alle hevigheid oplaaiden. 

Er b l i j i t toch een aantal vragen over: 
A. Hoeveel invloed had Aleida op Albrecht van Beieren? 

( z i j was zeker niet zijn enige maitresse!) 
B. De Hoekse moordenaars vermoordden een dochter van een 

Hoekse familie ( Poelgeest) 
C. Op Willem Cuser waren vroeger al twee moordaanslagen 

gepleegd. Met andere woorden ging het wel om Aleida? 
Moest Aleida als ooggetuige ook worden gedood? 

D. De moord op Aleida heeft de strijd tussen Hoeken en Kabel
jauwen zeker doen oplaaien. Maar kan deze strijd niet beter 
gezien worden als een testcase voor de ware machtsverhou
dingen binnen het Graafschap Holland? 

Hoewel de Kabeljauwen enkele successen boekten ,kwam het erg 
snel tot een verzoening tussen vader en zoon. 
(De Hoekse partij heeft immers met de troonopvolger Willem op 
den duur de beste papieren.) 
De moord zou dan een ongelukkig incident zijn geweest en 
niet de waarde verdienen, die de geschiedschrijvers daaraan 
hebben gegeven. 

In 1404 volgt Willem van Oostervant zijn vader op als Graaf 
Willem VI. 
De verzoening tussen de Hoekse moordenaars en Gerrit van 
Poelgeest en Adriaan van Tol kwam in 1413 tot stand. 
Graaf Willem betaalt namens de moordenaars een flinke som 
geld. Dit geld was bestemd voor de bouw van een kapel aan de 
Hervormde kerk. 
(Zie het boek "Op pad langs Rijnlandse dorpskerken") 

De broer van Aleida: Gerrit van Poelgeest belooft in 
1416 aan Willem Oostervant, dat hij na diens dood zijn 
dochter Jacoba van Beieren zal steunen. 
(Een belangrijk figuur in de hofhouding van Willem was één van 

de moordenaars, Hugh die Blote!) 

-71-



Met deze eed van Gerrit van Poelgeest in 1416 zijn we 
aanbeland bij een roerige episode uit de strijd tussen Hoeken 
en Kabeljauwen. 

De Hoeken krijgen nog één keer de macht, maar donkere wolken 
pakken zich samen boven het Graafschap Holland. 
Het vervolg van deze strijd bewaar ik voor het jaarboek 1992. 

B. Vos 

Het leven bij een kasteel 
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JAARVERSLAG VAN DE WERKGROEP BODEMVONDSTEN. 

In het afgelopen jaar is de werkgroep doorgegaan met het 
inventariseren en determineren van bodemvondsten zowel van 
Klein Poelgeest als van het land van de heer T. Reyneveld. 
Vrijwel elke donderdagavond is daaraan gewerkt onder leiding 
van de heer D. van der Kooij, voorzitter van de afdeling 
Rijnstreek van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland. 

ARCHEOLOGISCHE WERKGEMEENSCHAP 
VOOR NEDERLAND 

De heer T. Reyneveld had toestemming gegeven een gedeelte van 
zijn land te "belopen", daarbij is veel interessant materiaal 
gevonden. Uit onderzoek bleek het ongeveer uit de periode 
400-900 te stammen. 
Ook is gekeken b i j de sloop van een zgn. renteniershuis aan de 
Rijndijk, daar zijn foto's gemaakt van interessante plafonds 
en bouwconstructies. Diverse bouwfragmenten zijn naar de 
Oudheidkamer in Hazerswoude gegaan. 

Bij de aanleg van het riool en later bij de aanleg van het 
Singeltje aan de Kerklaan ter hoogte van het Burg.Swaanplant
soen werd een dwarsdoorsnede van een kleine en een grotere 
sloot gevonden. Uit de kleine sloot kwamen wat 19e eeuwse 
scherven tevoorschijn. Beide sloten zijn opgemeten en ingete
kend, zodat voor het nageslacht bewaard b l i j f t waar mogelijk 
sloten rond Klein Poelgeest te vinden waren. 
In maart 1992 hopen we diverse vondsten uit de Koudekerkse 
grond tentoon te stellen. 

J.H. Miedema-Potjer 

-73-



RONDOM DE OUDHEIDKAMER 

De Oudheidkamer van Koudekerk a.d. Rijn mag zich in een toene
mende belangstelling verheugen. Sinds de opening in oktober 
'90 hebben velen de weg naar de Dorpsstraat 55a gevonden. 
In mei kwam de Commissie voor de 
Oudheidkamer voor het eerst bijeen. 
We begonnen met het doornemen van de 
l i j s t van taken, die het bestuur van 
het Historisch Genootschap voor ons 
had opgesteld. Hiertoe behoorde o.a. 
het organiseren van tentoonstellingen. 
In juni werd een inventarisatie gemaakt 
van de mogelijkheden en we besloten te 
beginnen met de geschiedenis van de 
plaatselijke dakpannen- en kleiwarenfabrieken. Van verschil
lende kanten kregen we foto's aangeboden en niet te vergeten 
het mooie tegeltableau. Ook diverse dakpannen en dakversierin
gen werden in bruikleen ontvangen. In eigendom hebben we de 
inventaris van de in 1979 gesloten fabriek van de heer Co-
lijn - de vroegere fabriek van Van Leeuwen -. Hiermee waren we 
plotse 1ing eigenaar van een grote hoeveelheid handvormen-
mal 1 en-stompers+kastjes, een werkbank, 2 kruiwagens en diverse 
mondstukken van een strengpers, voor de rest werd tijdel ijk 
opslag gezocht en gevonden. 

Met hulp van velen kwam alles op tijd klaar en kon de eerste 
tentoonstelling op 7 oktober worden geopend. Op deze avond 
waren ruim 50 leden en belangstel lenden naar Onder Dak gekomen 
voor een lezing van de heer Schellingerhout over de geschiede
nis van de dakpan. Na dit boeiende betoog werd de tentoonstel-
ling door hem geopend. Nooit geweten dat mensen zo enthousiast 
kunnen zijn over zo'n al ledaags artikel als een dakpan. Het 
werkt wel aanstekelijk want ook ik bekijk m'n omgeving nu "op 
een andere hoogte". 

Om zoveel mogelijk mensen gelegenheid te geven de expositie te 
bezoeken heeft de Commissie besloten de openingstijd met 2 
maanden te verlengen t/m 1 februari 1992. De maand februari 
hebben we dan om te wisselen van onderwerp en vanaf maart 

komen de bodemvondsten aan de beurt. 
Een aantal Koudekerkers heeft al hun 
medewerking toegezegd en eigen materi
aal tijdel ijk beschikbaar gesteld. 
Wie volgt? 
In samenwerking met de Archeologische 
Werkgemeenschap voor Nederland hopen we 
er een boeiend geheel van te maken. 
U hoort daar ongetwijfeld nog meer 
over. 

-74-



In het najaar van '92 komt Aleida van Poelgeest aan de beurt, 
op enige afstand gevolgd door de Koudekerkse boerin. U ziet, 
plannen genoeg voor de komende t i j d . 

Het l i j k t haast overbodig te zeggen 
dat de inmiddels zeer gewaardeerde 
fotoboeken over Oud Koudekerk altijd 
aanwezig zijn tijdens de openingsuren. 
Komt u eens kijken en breng gerust een 
fami1 ielid of bekende mee. Laten we er 
met elkaar voor zorgen dat een stukje 
Koudekerkse historie bewaard b l i j f t . 
Heeft u opmerkingen of ideeën voor de 
Oudheidkamer, dan horen we dat graag van u. 

U kunt terecht bij de leden van de Oudheidkamercommissie: 
de heer J. Bruijne tel. 12059 
mevr. B. Eradus 
de heer W. Lagerwey 12537 
mevr. J. Miedema 13377 
mevr. A. Muller 12944 
mevr. A.v.d.Vlugt 12960 

Namens hen, 
Aleida Muller 
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Dhr. Schel 1ingerhout met z i j n boeiende 
lezing over de geschiedenis van de 
dakpan. 

Veel gehoorde kreten: 

Een Tuile du Nord 
Een opnieuw verbeterde Hollepan 
Een Friese pan 

Voor de deur van de Oudheidkamer liggen 
dakpannen van de firma van Oordt. 
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De ingang wordt weer vrijgemaakt 
aoor anr.Schel 1ingerhout en Dhr.v Rijn 

Veel belangstelling voor de tentoonstel 1ing, 
die is samengesteld door actieve leden 
van de Oudheidkamercommissie. 
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Historisch Genootschap Koudekerk 
Ledeniiist 

Titei Voorvoecse: daan Adres Postcode ïoonoiaats 

J. 
V.B. 
A.K. 

Dhr. G.van 
Hevr. van 
«evr. J.L. 
Dhr. J. 
Mevr. C. 
Hevr. H. 
Dhr. A. 
Hevr, D.v.d. 
Dhr. ï. 
«evr. CE. 
Dhr, A. 
Hevr. J.E. 
Dhr. G.van 
Dhr. L. 
Hevr, E.H. 
Dhr. 
Dhr. 
Dhr, 
Mevr, S.K. 
Hevr. C. 
Dhr. J. 

K. 
G. 
A. 
L.V. 

Hevr. H.E, 
Dhr. Ï.P.van 
Hevr. H.H,van 
Dhr. H.J.de 

ï. 
J.A.P. 
J.P.H. 
B.J. 
A.D.H. 
A. 
H.C, 

Dhr. 
Dhr. 
Dhr. 
Dhr. 

Dhr, 
Dhr. 
Dhr. 
Dhr. 
Dhr. 
Dhr. 
Dhr. 
Hevr. H. 
Hevr. J.H. 
Dhr. 
Dhr. 
Mevr, 
Dhr. 
Fam. 
Dhr, 
Dhr. 
Dnr, 

J.van 
J.A. 
G.R. 
H. 
de 
K.de 
A. 
i 

Hevr. S, 
Dnr. 
Dhr. 
Dhr. 

F.V. 
A. 
L.J.K. 

Aaist 
Amsterdam 
Backes 
Bai 
Bal 
Bateiaan 
Beijersbergen 
Bergh 
Bervoets 
Bervoets 
Blom 
Bosch-Leenheer 
Bosteien 
Brommers 
Bruijne 
Bruijne 
Burton 
Butterman 
Cnossen-ïooi 
Coiijn 
Crucq 
Didaen 
Dorrepaal 
Dorrestein 
Eüer; 
tradus 
Gent 
Gent 
Graaf 
Groen 
Heemskerk 
Heemskerk 
Heemskerk 
Heenk 
Herijgers 
Hiep 
Hogenes 
Hoiiebeek 
Houten 
Hunteman 
Huson 
Jansen 
Jong 
Jong 
Jongebloed 
Jongeneel 
Katsman 
ietei 
ioemans 
Koot 

Acnthovenerweg 62 2396 VI 
De boomgaard 64 2396 VV 
De Tas 41 2396 VN 
Ricdernofiaan 17 2396 CJ 
Ridderhoflaan 17 2396 CJ 
Rijndijk 234 23S4 AN 
Tollweide 2 2396 CE 
Lagewaard 1 2396 AT 
Eoceenstraat 31 6412 DC 
Eoceenstraat 31 6412 DC 
Den Tollstraat 2 2396 CE 
Dorpsstraat 13 2391 BA 
De Tas 1 2396 VN 
B.Verheul laan 31 2396 EP 
Europasingei 43 2396 EL 
Europasingei 43 2396 EL 
Lagewaard 1 2396 AT 
A.v.d.Graefrstr. 11 3284 AA 
Eievitiaan 2 2396 JC 
Pr,Bernardstraat 22 2396 GJ 
v.Poeigeestiaan 32 2396 BE 
Ricdernofiaan 48 2396 CN 
Den Tollstraat 95 2396 CD 
Den loiistraat 56 2396 CH 
Gemeentenuis 
üeiaedreef 19 2396 JA 
De Tas 5 2396 VN 
De Tas 5 2396 VN 
Dorpsstraat 47 2396 HC 
De Boomgaard 5 2396 VP 
Hoogewaard 2 2396 AA 
Hondsdijk 55a 2396 HK 
Rijndijk 201 2394 CC 
Gerard Douiaan 2 3723 Gï 
Europasingel 6 2396 EM 
Rhiindaei,kamer 301 2396 EH 
Lagewaard 14 2396 AT 
Europasingei 12 2396 EH 
Hoogewaard 101 2396 AL 
Ridderhoflaan 34 2396 CM 
ü.v.Vegtenplants.1 2396 VK 
Landlustweg 9 2401 LR 
Europasingei 25c 2396 EK 
Pr.Bernardstraat 14 2396 GJ 
Hondsdijk 59 2396 HK 
Hoogewaard 62 2396 AE 
Si.de Zwijgeriaan 5c 2396 XS 
De las 42 2396 VM 
De las 30 2396 VH 
Laeewaard 25 2396 AV 

Koudekerk a/d Rijn 
Koudekerk a/d Rijn 
Koudekerk a/d Rijn 
Koudekerk a/d Rijn 
Koudekerk a/d Rijn 
Hazerswoude (R) 
Koudekerk a/d Rijn 
Koudekerk a/d Rijn 
Heerlen 
Heerlen 
Koudekerk a/d Rijn 
Hazerswoude-dorp 
Koudekerk a/d Rijn 
Koudekerk a/d Rijn 
Koudekerk a/d Rijn 
Koudekerk a/d Rijn 
Koudekerk a/d Rijn 
Zuid Beijeriand 
Koudekerk a/d Rijn 
Koudekerk a/d Rijn 
Koudekerk a/d Rijn 
Koudekerk a/d Rijn 
Koudekerk a/d Rijn 
Koudekerk a/d Rijn 
Daifsen 
KoudekerK a/d Rijn 
Koudekerk a/d Rijn 
Koudekerk a/d Rijn 
Koudekerk a/d Rijn 
Koudekerk a/d Rijn 
Koudekerk a/d Rijn 
Koudekerk a/d Rijn 
Hazerswoude (R) 
Biithoven 
Koudekerk a/d Rijn 
Koudekerk a/d Rijn 
Koudekerk a/d Rijn 
Koudekerk a/d Rijn 
Koudekerk a/d Rijn 
Koudekerk a/d Rijn 
Koudekerk a/d Rijn 
Aiphen a/d Rijn 
Koudekerk a/d Rijn 
Koudekerk a/d Rijn 
Koudekerk a/d Rijn 
Koudekerk a/d Rijn 
Koudekerk a/d Rijn 
Koudekerk a/d Sijn 
Koudeserk a/d Rijn 
Koudekerk a/d Rijn 
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Titei Voorvoegsel Kaam 

Historisch Genootschap Koudekerk 
Ledenlijst 

Adres Postcode Koonpiaats 

Dhr. 
Dhr. 
Dhr. 
Dhr. 
Mevr. 
Dnr. 
Mevr. 
Dhr. 
Dhr. 
Dhr. 
Dhr. 
Dhr. 
Mevr. 
Dhr. 
Mevr. 
Dhr. 
Mevr. 
Dhr. 
Mevr. 
Dhr. 
Dhr. 
Dhr. 
Mevr. 
Dnr. 
Dhr. 
Hevr. 
Dhr. 
Dnr. 
Dhr. 
Mevr. 
Dhr. 
Dhr. 
Dhr. 
Mevr. 
Dhr. 
Dhr. 
Dhr. 
Dhr. 
Dhr. 
Dhr. 
Dhr. 
Dhr. 
Dhr. 
Dhr. 
Dhr. 
Dhr. 
Dhr. 
Mevr. 
Dhr. 
Dnr. 

M, 
r, 
J. 
J.C.van 
M.A. ï. 
A.J.H.v.d. 
N.V.de 
J.M.van ï. 
A. van der 
M.van der 

B. N.van de 
A.v.d. 
S.van der 
A. 
J.H, 
K. 
C. van der 
R.E.F. 
A. 
K. 
J. 
J.G.van 
J.v. 
J.A. 
F. M.van 
A.ï.H.v.c. 
CJ.B.H.v.d 
p, 
G. A.de 
H. J.de 
M.C 
E.J 
T. 
D, 
H. 
H. 
A. 
P. 
H.F. 
L. 
J.P. 
J.J. 
C. G.van 
G. 
D. van 
R.G.van 

Krees 
Kroon 
Kruider 
Kuilenburg 
Kuiper-Leenneer 
Lagerweij 
Leenheer-Bakker 
Leest 
Leeuw 
Leeuwen 
Lekx 
Lely 
Lely 
Lipman 
Mark 
Meijden 
Meuien 
Miedema 
Miedema 
Molema 
Molen 
Boenen 
Muiier 
Muiier 
Neijman 
Nieuwenhuyze 
Nieuwenhuyze 
Pennings 
Poelgeest 
Po:s 
Pols 
Raaeraar.er 
Regt 
Regt 
Reijneveld 
Roefstra 
Roeloffs 
Scheer 
Schei üngernoud 
Scheiiingernout 
Scheiiingerhout 
Scneiiingerhout 
Schoneveld 
Slingerland 
Smit 
Smit 
Spronsen 
Stroo 
Tol 
Varit 

Dr.Vlaanderenlaan 3Q 
Rubens laan ó 
Den Tollstraat 42 
5 Meistraat 19 
Koepel 21 
Pr.Marijkestraat 23 
Hoogewaard 36 
Hoogewaard 115 
Hondsdijk 63 
Rijndijk 282b 
Hoogewaard 145 
Dorpsstraat 1 
Dorpsstraat 1 
Jaagpad 12 
Burg,Verheul laan 29 
Dorpsstraat 66 
Utrechts Jaagpad 115 
Ridderfiofiaan 65 
Ridderhoflaan 65 
De Deel 82 
Pr.ïilheiminastr.29 
Ridderhoflaan 59 
Ridderhoflaan 23 
Ridoernofiaan 23 
De Boomgaard 7 
riondsdijK 16 
Hondsdijk 16 
Hondsdijt 53 
Ramen 38 
Park Ypenburg 18 
Park Ypenburg 18 
Hondsdijk 44 
Lagewaard 75 
Lagewaard 75 
Lagewaard 13 
Itaiiëniaan 24 
Pr.Margrietstraat 3 
Smaragdstraat 17 
ïeidedreef 15 
Europasingel 19 
Den Tollstraat 17 
B.de Herderpits. 64 
Lagewaard 73 
J.P.Heijestraat lü 
v.Poeigeestiaan 44 
Hoogewaard 43 
Rijndijk 265a 
Pr.beatrixstraat 10 
Stadionweg 94 
Engnerzanaweg 15 

2396 Gï Koudekerk a/d Rijn 
239i HG HazerswoudeiC) 
2396 CH Koudekerk a/d Rijn 
2396 ED Koudekerk a/d Rijn 
4336 JX Middelburg 
2396 XA Koudekerk a/d Rijn 
2396 AC Koudekerk a/d Rijn 
2396 AM Koudekerk a/d Rijn 
2396 HK Koudekerk a/d Rijn 
2394 CG Hazerswoude (R) 
2396 AM Koudekerk a/d Rijn 
2396 HA Koudekerk a/d Rijn 
2396 HA Koudekerk a/d Rijn 
2394 CN HazerswoudelR,' 
2396 EP Koudekerk a/d Rijn 
2396 HD Koudekerk a/d Rijn 
2314 AT Leiden 
2396 CK Koudekerk a/d Rijn 
2396 CK Koudekerk a/d Rijn 
2396 EZ Koudekerk a/d Rijn 
2396 XL Koudekerk a/d Rijn 
2396 CK Koudekerk a/d Rijn 
2396 CJ Koudekerk a/d Rijn 
2396 CJ Koudekerk a/d Rijn 
2396 VP Koudekerk a/d Rijn 
2396 HJ Kouoeterk a/d Rijn 
2396 HJ Koudekerk a/d Rijn 
2396 HK Koucekerk a/d Rijn 
1621 EL Hoorn 
2396 CS Koudekerk a/d Rijn 
2396 CS Koudekerk a/d Rijn 
2396 HK Koudekerk a/d Rijn 
2396 AZ Koudekerk a/d Rijn 
2396 AZ Koudekerk a/d Rijn 
2396 AT Koudekerk a/d Rijn 
1946 ZD Beverwijk 
2396 XC Koudekerk a/d Rijn 
2403 BS Aipnen a/d Rijn 
2396 EJ Koudekerk a/d Rijn 
2396 EJ Koudekerk a/d Rijn 
2396 CB Koudekerk a/d Rijn 
2396 ïV Koudekerk a/d Rijn 
2396 AZ Koudekerk a/d Rijn 
2394 XX Hazerswoude 
2396 BE Koudekerk a/d Rijn 
2396 AB Koudekerk a/d Rijn 
2396 CE Hazerswoude (R) 
2396 XH Koudekerk a/d rijn 
1077 SR Amsterdam 
3461 AE Linschoten 
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Titei Voorvoegsel Naam 

Historiscn Genootsctiap Koudekerk 
Ledenlijst 

aar es Postcode üoonpiaats 

Dhr. 
Dnr. 
Mevr. 
Hevr. 
Mevr. 
Dnr. 
Dhr. 
Mevr. 
Mevr. 
Dhr. 
Mevr. 
Mevr. 
Dhr. 
Dhr. 
Dhr. 
Dhr. 
Dhr. 
Dhr. 
Dhr. 
Dhr. 

«.van Veen 
t. vereooia 
C, Verhorst 
LH.van oer Vis 
A.van der Vlugt 
J.v.a. 
H. 
H.C. 
T. 
E. 
A. 
A. 
V.van der 
H. 
J.van 
H.de 
J. 
ï.H. 
J. 
M.van 

Vlugt 
Vonk 
vonk 
Vorenkaip 
Vos 
Vrieiing-Zweeris 
ïanschers 
ïerff 
ïestdiik 
«ijk 
«it 
ïondergem 
Zijistra 
Zwartjes 
Zwieten 

Hoogewaard 162c 
Hoogewaard 106 
De Boomgaard 56 
toreeststraat i4 
Dorpsstraat 52 
Dorpsstraat 52 
Foreeststraat 7 
ï.de Zwijgeriaan 11 
Park Te Horn 2 
Kerkiaan 65 
Koioneisdiep 75 
Poeieiiand i 
Landlustweg 21 
ï.de Zwijgeriaan Sc 
Dorpsstraat 63 
Hoogewaard 160b 
Dr.Vlaanderenlaan 7 
Kerkiaan 8 
Hoogewaard 197 
Lagewaard 46 

2396 AP Koudekerk a/d Rijn 
2396 AL Koudekerk a/d Rijn 
2396 VT Koudekerk a/d Rijn 
2396 CV Koudekert a/d Rijn 
2396 HD Koudekerk a/d Rijn 
2396 HD Koudekerk a/d Rijn 
2396 CT Koudekerk a/d Rijn 
2396 XS Koudekerk a/d Rijn 
2396 CP Koudekerk a/d Rijn 
2396 VG Koudekerk a/d Rijn 
1509 ïR Zaandam 
2391 BX Hazerswoude-dorp 
2401 LR Aiphen a/d Rijn 
2396 XR Koudekerk a/d Rijn 
2396 HD Koudekerk a/d Rijn 
2396 AF Koudekerk a/d Rijn 
2396 GT Koudekerk a/d Rijn 
2396 VJ Koudekerk a/d Rijn 
2396 AR Koudekerk a/d Rijn 
2396 Ati Koudekerk a/d Rijn 

- 4 Januari 

- J Februari 

- 5 Februari 

- 5 Maart* : 

- 7 Maart 

- 21 Mei * 

- 20 Sept.* 

Activiteiten 1992 

Tentoonstelling in de Oudheidkamer. 
(De geschiedenis van de dakpannenfabrieken 
in Koudekerk) 
Laatste kans voor een bezoek aan de 
tentoonstelling. 
3e Jaarvergadering Hist.Genootschap. 
Lezing Dhr.H.Bouwman "Water ons een zorg" 
(De betekenis van de bemaling in Nederland) 
Lezing dhr.D.v.d.Kooy over opgravingen in 
Koudekerk. 
O f f i c i ë l e opening van de tentoonstelling 
over Koudekerkse bodemvondsten. 
Tentoonstelling in de Oudheidkamer: 
" Uit Kast en Klei " 
(Koudekerkse Bodemvondsten bewaard en 
opgegraven.) 
Lezing Dhr.W.Raue van de vereniging 
Hendrick de Keyser 
Lezing Dhr.E.Roefstra over Aleida van 
Poelgeest. 
Aleida-Herdenking met historische optocht 
en Aleida-tentoonste11ing. 

*Dit zijn nog voorlopige data, die nog kunnen veranderen. 
De activiteiten staan wel vast! 
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