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EN DAN NOG EVEN DIT. 

Zoals u in diverse bijdragen in dit jaarboek heeft kunnen 
lezen hebben we ernstig te kampen met ruimtegebrek. 
Dit heeft er toe geleid, dat wij enkele maanden geleden, zeer 
tot onze s p i j t , hebben moeten besluiten schenkingen of bruik-
leengevingen in de vorm van ruimte innemende voorwerpen niet 
meer te kunnen aanvaarden. 
Wel willen wij graag uw eigendommen registreren en zo mogelijk 
fotograferen, zodat wij b.v. bij het organiseren van een 
tentoonstelling, daar tijdelijk gebruik van hopen te maken. 
Plaat-en fotomateriaal, kranten- en tijdschriftartikelen 
blijven echter van harte welkom. 
Wij hopen, dat u voor ons standpunt begrip kunt opbrengen 
en dat u ons wilt blijven steunen bij de registratie van 
voorwerpen, die in het verleden een rol in het dagelijkse 
leven hebben gespeeld. 

Het bestuur 

Activiteiten 1993 

1 februari 4e Jaarvergadering van het Historisch Genootschap 
Koudekerk. 
Lezing dhr.C.Beunder over het verdwenen dorp 
Jacobswoude. 

4 maart Opening Tentoonstel 1ing "De Boerin" 
Lezing mevr.G.v.Duijn over de Rijnlandse 
Klederdracht. 

6 maart Openstel 1ing Oudheidkamer 
Tentoonstel 1ing "De Boerin" 

19 april "Boerenwerk" (voorjaar) 
Een avond met dia 's verzorgd door de Historische 
Kring Benthuizen. 

? juni Excursie Goejanverwelles luis en het museum 
Bisdom van Vliet. 

sept/okt Lezing door prof.v.d. Linden over de ontstaans
geschiedenis van de Rijnstreek. 

11 november "Boerenwerk" (najaar) 
Een avond met dia's verzorgd door de Historische 
Kring Benthuizen. 

? december Jaarboek 1993 



Historisch Genootschap Koudekerk 
Ledenlijst 

Titel Voorvoegsel Naam Adres Postcode ïoonplaats 

Dhr. 
Dhr. 
Dhr. 
Dhr. 
Dhr. 

A. 
H.F. 
L. 
J.P. 
J.J. 

Hevr. J.B. 
Dhr. C.G.van 
Mevr. G. 
Dhr. D.van 
Dhr. R.G.van 
Dhr. ï.van 
Dhr. E. 
Mevr. C. 
Hevr. A.van oer 
Dhr. J.v.d. 
Dhr. H. 
Mevr. M.C. 
Mevr. T. 
Dhr. B. 
Hevr. A. 
Mevr. A. 
Dhr. ï.van der 

H. 
J.van 
H.de 
J. 
K.H. 
J. 
M.van 

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

"Schelïingerhöïïr-
Schoneveid 
Slingerland 
Smit 
Siit 
Snit 
Spronsen 
Stroo 
lol 
Varik 
Veen 
Verdoold 
Verhorst 
Viugt 
Vlugt 
Vonk 
Vonk 
Vorenkanp 
Vos 
Vrieling-Zweeris 
Hanschers 
Merff 
Kestdijk 
Kijk 
«it 
Vondergea 
Zijlstra 
Zwartjes 
Zwieten 

TDTj n — ; 27 3rAA= 

Lagewaard 73 2396 AZ 
J.P.Heijestraat 10 2394 XX 
v.Poelgeestlaan 44 2396 BE 
Hoogewaard 43 2396 AB 
Marijkestraat 29 2396 XA 
Rijndijk 265a 2394 CE 
Pr.Beatrixstraat 10 2396 XH 
Stadionweg 94 1077 SR 
Engherzandweg 15 3461 AE 
Hoogewaard 162c 2396 AP 
Dorpsstraat 70/ab 2396 HE 
De Boomgaard 58 2396 VI 
Dorpsstraat 52 2396 HD 
Dorpsstraat 52 2396 HD 
Pauius Potterstr.4 2391 CL 
V.de Zwijgerlaan 11 2396 XS 
Park le Hom 2 2396 CP 
Kerklaan 65 2396 VG 
Kolonelsdiep 75 1509 HR 
Poeleiland 1 2391 BX 
Landlustweg 21 2401 LR 
V.de Zwijgerlaan 5b 2396 XR 
Dorpsstraat 66 2396 HC 
Hoogewaard 160b 2396 AP 
Dr.Vlaanderenlaan 7 2396 GT 
Kerklaan 6 2396 VJ 
Hoogewaard 197 2396 AR 
Lagewaard 46 2396 AV 

"Benthuizen 
Koudekerk a/d Rijn 
Hazerswoude 
Koudekerk a/d Rijn 
Koudekerk a/d Rijn 
Koudekerk a/d Rijn 
Hazerswoude (R) 
Koudekerk a/d rijn 
Atasterdaa 
Linschoten 
Koudekerk a/d Rijn 
Koudekerk a/d Rijn 
Koudekerk a/d Rijn 
Koudekerk a/d Rijn 
Koudekerk a/d Rijn 
Hazerswoude (Dj 
Koudekerk a/d Rijn 
Koudekerk a/d Rijn 
Koudekerk a/d Rijn 
Zaandam 
Hazerswoude-dorp 
Alphen 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 
Koudekerk a/d Rijn 



Titel Voorvoegsel Naam 

Historisch Genootschap Koudekerk 
Ledenlijst 

Adres Postcode ïoonplaats 

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

A. 
L.J.B. 
M. 
C. 
D. 
G.F. 
J. 
J.C.van 
M.A. ï. 
A.L. 
A.J.H.v.d. 
J.H.van 
J.van ï. 
A. van der 
M.van der 
T. 
B. ft.van de 
A.v.d. 
S.van der 
A. 
J.H. 
L 
C. van der 
A. ï. 
J. 
A.C.van 
J.v. 
J.A. 
F. M.van 
A.S.K.v.d. 
C.J.B.H.v.d 
P. 
A. 
G. A.de 
H. J.de 
M.C. 
E.J 
L. 
T. 
D. 
N. 
H. 
A. 
P. 
H. 

Koenans 
Koot 
Kroes 
Kroon 
Kroon 
Kroon 
Kruider 
Kuilenburg 
Kuiper-Leenheer 
Lagerweij 
Lapre 
Leenheer-Bauer 
Leest 
Leeuwen 
Leeuwen 
Ler.x 
Lely 
Lely 
Lipman 
Hark 
Heijden 
Heulen 
Miedema 
Miedema 
Molema 
Molen 
Muller 
Huiier 
Neijman 
Nieuwenhuyze 
Nieuwenhuyze 
Pennings 
Poelgeest 
Pols 
Pols 
Rademater 
Rademaker 
Regt 
Regt 
Reijneveld 
Roefstra 
Roefstra 
Roeloffs 
Scheer 
Scheliingerhoud 
Schellingerhout 
Schellingerhout 
Scheilingerhout 
Schellingerhout 

De Tas 30 2396 VM 
Lagewaard 25 2396 AV 
Dr.Vlaanderenlaan 30 2396 Gï 
Rubens laan 6 2391 HG 
Hoogewaard 71 2396 AG 
Hoogewaard 71 
Den Tollstraat 42 2396 CH 
5 Meistraat 19 2396 ED 
Koepel 21 4336 JX 
Pr.Harijkestraat 23 2396 XA 
De Deel 13 2396 EV 
Hoogewaard 36 2396 AC 
Hoogewaard 115 2396 AM 
Rijndijk 282b 2394 CG 
Dorpsstraat 17 2396 HA 
Hoogewaard 145 2396 AH 
Dorpsstraat 1 2396 HA 
Dorpsstraat 1 2396 HA 
Jaagpad 12 2394 CN 
Burg.Verheul laan 29 2396 EP 
Dorpsstraat 66 2396 HD 
Utrechts Jaagpad 115 2314 AT 
Ridderhoflaan 65 2396 CK 
Ridderhoflaan 65 2396 CK 
De Deel 82 2396 EZ 
Pr.ïilhelminastr.29 2396 XL 
Ridderhoflaan 23 2396 CJ 
Ridderhoflaan 23 2396 CJ 
De Boomgaard 7 2396 VP 
Hondsdijk 16 2396 HJ 
Hondsdijk 16 2396 HJ 
Hondsdijk 53 2396 HK 
Ramen 38 1621 EL 
Park Ypenburg 16 2396 CS 
Park Ypenburg 18 2396 CS 
Honasdijk 44 2396 HK 
Hondsdijk 44 2396 HK 
Lagewaard 75 2396 AZ 
Lagewaard 75 2396 AZ 
Lagewaard 13 2396 AT 
Italiëlaan 24 1946 ZD 
Italiëlaan 24 1946 ZD 
Pr.Margrietstraat 3 2396 XC 
Smaragdstraat 17 2403 BS 
Veidedreef 15 2396 EJ 
Europasingel 19 2396 EJ 
Den Tollstraat 17 2396 CB 
B.de Herderplts. 64 2396 VV 
Bej.Huis Rhijndael 2396 EH 
kamer 323 

Koudekerk a/d Rijn 
Koudekerk a/d Rijn 
Koudekerk a/d Rijn 
Hazerswoude(D) 
Koudekerk a/d Rijn 
Koudekerk a/d Rijn 
Koudekerk a/d Rijn 
Koudekerk a/d Rijn 
Middelburg 
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 
Koudekerk a/d Rijn 
Koudekerk a/d Rijn 
Hazerswoude(R) 
Koudekerk a/d Rijn 
Koudekerk a/d Rijn 
Leiden 
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 
Koudekerk a/d Rijn 
Koudekerk a/d Rijn 
Koudekerk a/d Rijn 
Hoorn 
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 
Beverwijk 
Beverwijk 
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 



Titel Voorvoegsel Naam 

=Histori:sch=Genootschap-Koudekerk= 
Ledenlijst 

Adres Postcode ïoonplaats 

Dhr. G.van 
Mevr. van 
Mevr. J.L. 
Dhr. J. 
Mevr. C. 
Mevr. M. 
Dhr. A. 
Mevr. D.v.d. 
Dhr. ï. 
Mevr. CE. 
Dhr. A. 
Mevr. J.E. 
Dhr. J.v.d. 
Dhr. G.van 
Dhr. L. 
Mevr. E.M. 
Dhr. J. 
Dhr. L. 
Dhr. ï.B. 
Dhr. A.H. 
Mevr. S.M. 
Hevr. C. 
Dhr. J. 
Dhr. H. 
Dhr.- G. 
Dhr. A. 
Hevr. G.v.d. 
Mevr. H.E. 
Dhr. ï.P.van 
Mevr. H.H.van 
Dhr. H.J.de ï. 

J.A.P. 
J.P.M. 

Dnr. 
Dhr. 
Dhr. 
Fan. 
Dhr. 
Dhr. 

A. 
H.C. 

Mevr. H. 
Hevr. J.M. 
Dhr. C.v.d. 
Dhr. J.van 
Dhr. J.A. 
Mevr. G.R. 
Dhr. H. 
Fam. 
Dhr. 
Dhr. 
Dhr. 

de 
H.de 
A. 
F. 

Hevr. S. 
Dhr. F.V. 

Aalst 
Amsterdam 
Backes 
Bal 
Bal 
Bateiaan 
Beijersbergen 
Bergh 
Bervoets 
Bervoets 
Blom 
Bos-Leenheer 
Bosch 
Bostelen 
Bromaers 
Bruijne 
Bruijne 
Bunnig 
Burton 
Butteraan 
Cnossen-Xool 
Colijn 
Crucq 
Didden 
Dorrepaal 
Dorrestein 
Ende 
Eradus 
Gent 
Gen: 
Graat 
Groen 
Heemskerk 
HeemskerE 
Heemskerk 
herijgers 
Hiep 
Hogenes 
Hoilebeek 
Horn 
Houten 
Hunteman 
Huson 
Jansen 
Jong 
Jong 
Jongebloed 
Jongeneei 
Katsman 
Ketel 

Achthovenerweg 62 2396 VI 
De Boomgaard 84 2396 VV 
De Tas 41 2396 VN 
Ridderhoflaan 17 2396 CJ 
Ridderhoflaan 17 2396 CJ 
Rijnaijk 234 2394 AN 
loiiweide 2 2396 CE 
Lagewaara i 2396 AT 
Eoceenstraat 31 6412 DC 
Eoceenstraat 31 6412 DC 
Den Tollstraat 2 2396 CE 
Dorpsstraat 11 2391 BA 
Dorpsstraat 56 2396 HD 
De Tas 1 2396 VN 
B.Verheullaan 31 2396 EP 
Europasingel 43 2396 EL 
Europasingel 43 2396 EL 
De Veenderij 17 2412 HE 
Lagewaard 1 2396 AT 
A.v.d.Graeffstr. 11 3284 AA 
Kievitiaan 2 2396 JC 
Pr.Berhardstraat 22 2396 GJ 
v.Poelgeestlaan 32 2396 BE 
Ridderhoflaan 48 2396 CN 
Den Tollstraat 95 2396 CD 
Den Tciistraat 56 2396 CH 
Ridderhoflaan 87 2396 CL 
ïeicecreet" 19 2396 JA 
De Tas 5 2396 VN 
De las i 2396 VN 
Dorpsstraat 47 2396 HC 
De Boomgaaro 5 2396 VP 
hcogewaard 2 2396 AA 
hcncsaijK 55a 2396 HK 
Rijndijk 201 2394 CC 
Eurcpasingei 6 2396 EH 
Rhijndael.kamer 301 2396 EH 
Lacewaard 14 2396 AT 
Europasingel 12 2396 EM 
Kaasmarkt 12 2312 KV 
Hcogewaard 101 2396 AL 
Riddernciiaan 34 2396 CM 
ï.v.Vegtenplants.1 2396 VK 
Landlustweg 9 2401 LR 
Eurcpasingei 25c 2396 EK 
Pr.Bernnarostraat 14 2396 GJ 
Hondse:ik 59 2396 HK 
hecgewaard 62 2396 AE 
ï.ie Zwijgerlaan 5c 2396 XS 
De Tas 42 2396 VK 

Koudekerk a/d Rijn 
Koudekerk a/d Rijn 
Koudekerk a/d Rijn 
Koudekerk a/d Rijn 
Koudekerk a/d Rijn 
Hazerswoude (Rj 
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 
Nieuwkoop 
Koudekerk a/d Rijn 
Zuid Beijerland 
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 
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) 
Koudekerk a/d Rijn 
Koudekerk a/d Rijn 
Koudekerk a/d Rijn 
Koudekerk a/d Rijn 
Leiden 
Koudekerk a/d Rijn 
Koudekerk a/d Rijn 
Koudekerk a/d Rijn 
Alphen 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 
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Geknield sprak Jan van Poelgeest het volgende uit: 
Voor de waarheid van mijn nageslacht. Ik open deze tentoon
stelling over Aleid van Poelgeest, om alle feiten naar voren 
te brengen, 
(foto J.Hakkaart) 
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aanko/nst van ridder Jan I van Poelgeest bij de Oudheidkamer. 
(Het paard van Marieke Nes (Romana) was door medewerking van 
de heer 6. Dorrepaal (manege de Hoogewaard) beschikbaar 
gesteld.) (foto J.Hakkaart) 
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De daarop volgende zaterdagen was er steeds een flink aantal 
belangstellenden, waaronder velen uit de regio. Dit is mede te 
danken aan de publikaties in een aantal streekbladen en niet 
te vergeten de Hazetkoerier, die door mevrouw R.Eradus zeer 
nauwgezet worden verzorgd. 
Tijdens de bazar in Onder Dak op 7 november was de Oudheidka
mer geopend van 10-16 uur. Ruim 60 mensen kwamen even b i j ons 
binnen. Een leuk resultaat! 

Een nieuwtje b i j deze tentoonstelling is een klein speelhoekje 
voor kinderen. Een jeugdige inwoner van ons dorp, inmiddels op 
de middelbare school, stond spontaan zijn voorraad Lego in 
bruikleen aan ons a f . Aangevuld met wat papier en kleurtjes 
geeft dat moge 1ijkheden voor onze jongste bezoekers waarvan al 
dankbaar gebruik is gemaakt. De ouders kunnen op deze manier 
rustig rondkijken of op hun gemak de fotoboeken doornemen. 
Na afloop van deze tentoonstel 1ing wil Wi1lem-Jan zijn Lego 
wel weer terug hebben. Vandaar een oproep. 

OPROEP 
Heeft u wat grotere kinderen die niet meer met Lego spelen, 
wilz u aan overwegen om een deel ervan af te staan aan de 
Oudheidkamer? wij kunnen het heel goed gebruiken! Heeft u geen 
Lego in de aanbieding, dan z i j n g i f t e n ook van harte welkom. 
We kunnen dan zelf aanvullen waaraan nog behoefte i s . Aanbie
dingen graag aan: mevrouw J. Miedema, Ridderhoflaan 65, 13377 

mevrouw A. Muller, Ridderhoflaan 23, 12944 

Harte 1 i j k dank voor uw medewerking en graag tot ziens in de 
Oudheidkamer. 
Namens de Oudheidkamercommissie 
A.E. Mullez—de Ruiter. 
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Ër werden 3 vitrines in bruikleen verkregen en in samenwerking 
met de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland, afdeling 
Rijnstreek, werd de tentoonstelling "Uit kast en klei" inge
richt. Hierbij werd ook gebruik gemaakt van bodemvondsten van 
inwoners van Koudekerk. 

Op 4 maart vond de opening plaats door burgemeester Boelen en 
hield de heer D. van der Kooij een lezing met als titel: 
Archeologie in lokaal bestek. Een van de punten hieruit was 
het belang van vondstmeldingen voor het bodemarchief. 
Over het Archeologisch Spreekuur van 2 mei kunt u een en ander 
lezen in het artikel van de werkgroep Bodemvondsten. 

In de zomermaanden waren er weer de voorbereidingen voor de 
najaarstentoonstel 1ing over Aleid van Poelgeest en haar t i j d . 
Hiervoor is het meeste werk gedaan door ons lid de heer J. 
Roefstra. Van zijn hand is ook het boekje over 
Klein Poe 1 geest,dat in de Oudheidkamer te koop is. 

Na een spectaculaire opening op 10 september met een ridder te 
paard, hield hij een lezing over Aleid en Klein Poelgeest. 
Een topper waz betrefz het aantal bezoekers was ongetwijfeld 
12 september-Open Monumentendag. We telden maar l i e f s t 117 
handtekeningen m het boek. In de koorzaal van de kerk ver
zorgde het ensemble Huismuziek Delft 2 optredens met middel
eeuwse muziek, waarvoor veel belangstelling bestond. De lei
ding van dit gezelschap berust bij Karin Jense en z i j gaf met 
veel enthousiasme toelichting bij de te spelen werken. 
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Rondom de Oudheidkamer 

Het nieuwe jaar was nauwelijks begonnen of er waren al diverse 
aktiviteiten in de Oudheidkamer. Op 15 januari hadden mevrouw 
Miedema en ondergetekende, op ons verzoek, bezoek van de 
museumconsulente Marjolein Spruyt. Het was de laatste maand 
van de dakpannententoonstel1ing. 

Wij zijn de ruimte kritisch doorgegaan en z i j was niet onte
vreden over de opzet. 
Als regel wordt gestreefd naar een permanente collectie van 
70% en een wisselende collectie van 30%. Gezien onze (zeer) 
beperkte ruimte kan daarvan natuur 1 ijk worden afgeweken. 
Zaken die specifiek zijn voor Koudekerk genieten daarbij de 
voorkeur. In ons geval zouden de fotoboeken en de 
archeologische verzameling hiervoor in aanmerking komen. 
Verder moet zoveel mogelijk gewerkt worden met bruikleen omdat 
de opslag van goederen veel ruimte ( en onderhoud) vraagt. 

Al pratend ontstond het idee om een tafelblad aan te brengen 
voor de raampartij, zodat er ruimte zou komen om rustig foto's 
te kunnen kijken. Ook de punten inventarisatie en verzekering 
kwamen ter sprake. Al met al een leerzame middag. 

Twee dagen later - op 17 januari - hadden bovengenoemde dames 
een middag georganiseerd voor een aantal dorpsgenoten die 
slecht ter been waren. Samen met hun echtgenotes werden z i j 
per auto naar de Oudheidkamer gebracht. De dakpannenfabri eken 
waren bij eenieder nog wel bekend en het terugzien van de oude 
materialen riep veel herinneringen op. Al met al een gezel 1ige 
middag die voor herhaling vatbaar leek. Helaas is één van de 
bezoekers, de heer L. de Wit, inmiddels overleden en een 
andere bezoeker, de heer N. van Ginhoven, zeer ernstig ziek. 
Er is gelukkig ook een positief bericht n.1. de heer R. de 
Jong is na zijn knieoperatie zodanig hersteld dat hij weer als 
een kievit door het dorp loopt. 

Op 1 februari was het een drukte van belang. Het was de laat
ste dag van de dakpannententoonste11ing en velen maakten van 
de gelegenheid gebruik om de Oudheidkamer te bezoeken. Ook 
burgemeester Boelen en zijn echtgenote kwamen een kijkje 
nemen. Zij konden toen letter 1 ijk aan den lijve ondervinden 
hoe krap onze ruimte is. 

De maand februari werd gebruikt om te wisselen van onderwerp 
en zevens een kleine verbouwing uit te voeren. Alles gebeurde 
in eigen beheer waarbij zoveel mogelijk materiaal werd herge-
öruikz. MeZ name de heer W. Lagerwey heeft zich hierbij zeer 
verdienste 1 ijk gemaakt. 
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Op deze plaats wil ik de volgende personen en instel 1ingen 
bedanken die hun bijdrage hebben geleverd b i j de tot standko
ming van de tentoonstelling Aleid van Poelgeest en haar tijd: 

De Oudheidkamercommissie 
Het bestuur van het Historisch Genootschap Koudekerk 
de heer G. Dorrepaal en de manege de Hoogewaard 
Marieke Nes en haar paard Romana 
De A.W.N. afd. Rijnstreek 
Aleid van Poelgeest 
Huismuziek Delft o.l.v. Karin Jense 
Rob de Vries 
En vele particulieren die materiaal hebben afgestaan voor deze 
tentoonstel 1ing, of in welke vorm dan ook hun steentje hiertoe 
bijgedragen hebben.Maar het allermeest mijn lieve vrouw Linda 
die mij in al die jaren onuitputtelijk gesteund heeft in dit 
onderzoek en de tentoonstelling. 

Jan I van Poelgeest(Edwin J. Roefstra) en Aleid van Beest 
(Linda Roefstra), de ouders van de ongelukkige Aleid van 
Poelgeest, heten de gasten welkom in de Oudheidkamer, 
(foto J. Hakkaart Hazerswoude) 

Edwin J. Roefstra, Beverwijk, oktober 1992. 
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De tentoonstel 1ing over Aleid van Poelgeest 

In de Oudheidkamer van Koudekerk a.d. Rijn is op 10 september 
j . l . de tentoonstelling geopend over Aleid van Poelgeest. De 
titel van deze tentoonstelling luidt: Aleid van Poelgeest en 
haar t i j d . Doel van deze tentoonstel 1ing is een beeld te geven 
over het leven van Aleid van Poelgeest en de tijd waarin z i j 
leefde. Haar dramatische einde door moord (22 september 1392) 
is dit jaar herdacht. De tentoonstel 1ing is één van de vele 
manieren waarop hier aandacht aan werd geschonken. Over Aleid 
is en wordt nog veel onnodige onzin verteld. Daarin wordt de 
werkelijkheid en Aleid zelf veel geweld aangedaan. 

De tentoonstelling heeft dan ook als doel, net als het uitko
men van het pas verschenen boekje Klein Poelgeest, een ridder
hofstede in Rijnland van auteur dezes, om de feiten rond Aleid 
die uit bronnenonderzoek in de archieven afkomstig is weer te 
geven. Tot ver in deze eeuw heeft men (nu nog.') haar afge
schilderd als een naar macht smachtend persoon die er alles 
aan deed om zich te verrijken. Dit is maar één van de vele 
onwaarheden die over haar geschreven zijn. 

De ommekeer kwam in de jaren zestig van deze eeuw. 
Met het publiceren van twee bijdragen "Traditie en werkelijk-
heid", de waarheid aangaande Aleid van Poelgeest, heeft 
H.A. van Foreest laten zien hoeveel onnodige onzin er door de 
eeuwen heen geschreven is. Door diepgaand bronnenonderzoek in 
vele archieven heeft hij bewezen dat hij als amateur-histori
cus vele onderzoekers met titel voor aap zette! Dit heeft vele 
geschokte reacties opgeleverd in de wereld van vakhistorici. 
De bijdragen van H.A. van Foreest zijn heden ten dage nog 
steeds een "fundament" voor degenen die zich in Aleid van 
Poelgeest willen verdiepen. De auteur dezes is verder gegaan 
zodat er nog meer over Aleid van Poelgeest tevoorschijn is 
gekomen. De tentoonstel 1ing heeft ook de bedoeling om iets uit 
de tijd dat Aleid van Poelgeest leefde, te laten zien. Zo 
wordt er o.a. aardewerk, bouwmateriaal, 1iteratuur en 
geschriften en oorlogvoering uit deze tijd (1300-1399) 
getoond. 

Net als met de lezing van 10 september hoop ik u hiermee een 
beeld te geven over Aleid van Poelgeest die op Klein Poelgeest 
heeft gewoond, waardoor Koudekerk aan den Rijn een plaats 
heeft gekregen in de historie. Ik wens u veel plezier met het 
bezoeken van de tentoonstel 1ing. Aldaar is ook het door mij 
geschreven boekje Klein Poelgeest, een ridderhofstede in Rijn
land verkrijgbaar. Daarin vindt u de geschiedenis van het 
kasteeltje Klein Poelgeest, maar ook het nodige over Aleid. 
Ik wens u veel leesplezier toe in het artikel: Aleid van 
Poelgeest, haar leven en haar einde. 
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HERDENKING ALEID VAN POELGEEST EN WILLEM CUSER 
TE KOUDEKERK EN TE 's-GRAVENHAGE 1992 

Dit jaar staat in het teken van de herdenking van de moord op 
Aleid van Poelgeest en Willem Cuser. 

Te Koudekerk zal de plaats waar eens Klein Poelgeest heeft 
gestaan, het decor vormen van het onthullen van een gedenk
steen ter herinnering aan het feit dat Aleid daar gewoond 
heeft. In de Oudheidkamer te Koudekerk a.d.Rijn is een ten
toonstelling ingericht door de auteur dezes, over de geschie
denis van Aleid en Klein Poelgeest en de 14e eeuw waarin z i j 
1eefde. 

Gegevens van het onderzoek verwerkt op het informatiepaneel 
bij het Klein Poelgeestparkje. 

J. Roefstra 
Koudekerk aan den Rijn, september 1992 
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Er wordt uitdrukkelijk genoemd, binnen het hof van Albrecht! 
Nergens leest men het Buitenhof of de Plaats.' De steen is 
z e l f s al enige malen verplaatst in de historie, o.a. in de 17e 
eeuw.' 

De discussie b l i j f t vooralsnog open, waarschijnlijk b l i j f t het 
voor altijd zo, in feite wordt met dit bericht gewoon bedoeld 
het Binnenhof zoals enige onderzoekers al opmerkten! Net zoals 
het f e i t dat de steen herinnert aan de zoen in 1413, wat 
misschien meer verklaarbaar is, ook hier laten de bronnen ons 
in de steek! 

DE VRAGEN BLIJVEN 

Was Aleid in die fatale septembernacht wel het bedoelde 
slachtoffer? Ging het om Willem Cuser, 13 veroordeelden zijn 
afkomstig uit Haarlem, zou het gaan om een derde poging, nu 
wel met succes? Was Aleid een ongelukkige getuige die uit de 
weg geruimd moest worden? Of was de moord een privé aangele
genheid van Dirk en Hugo de Blote, wilden z i j zo in het bezit 
komen van het goed "Ten Hoeke"? Dan zou Willen Cuser weer een 
getuige zijn geweest die ongewenst was, maar zouden beide 
moordenaars wel zo'n risico durven nemen, notabene in "het hol 
van de leeuw"? Wat was de rol van Willem van Oostervant 
hierin? Zo kunnen we vragen blijven stellen, vragen die waar
schijnlijk nooit opgelost kunnen worden 

L i t e r a t u u r : 

H.A.Foreest, "Traditie en werkelijkheid",in: Bijdragen voor de 
geschiedenis der Nederlanden, Deel 20 (1966), blz.110-146 en 
Deel 22 (1968-1969),blz.171-208 
J.G.N.Renaud, De gevolgen van de moord op Aleida van 
Poelgeest, in : Tijdschrift voor de geschiedenis 72 (1959) 
blz.21-22. 
J.Roefstra, Opgraving Klein Poelgeest 88, voltooid verleden 
tijd? in: Fibula 31 jrg.1990 nr.4, blz. 24-31 
J.Roefstra, Klein Poelgeest, een riddermatige hofstede in 
Rijnland, Nederlandse kastelen stichting, serie Nederlandse 
kastelen nieuwe reeks deel 26 sept.1992 
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DE LEGENDE VAN DE STEEN VAN ALEID OP DE PLAATS IN 'sGRAVENHAGE 

Vlak nadat men de Gevangenpoort passeerde kon men tot voor 
kort een blauwe steen aantreffen in de bestrating van de 
Plaats te 's-Gravenhage. 

Volgens de overleveringen zou de steen herinneren aan de moord 
op Aleid van Poelgeest en Willem Cuser. Men ging z e l f s zover 
dat men de krassen in deze steen aanzag als veroorzaakt door 
zwaardslagen tijdens de moord. Het f e i t dat de steen op de 
Plaats lag, was voor vele schrijvers het bewijs dat de moord 
aldaar had plaatsgevonden, echter zonder bewijs daarvoor 
gevonden te hebben. Men wil maar al te graag het verhaal als 
waar aannemen, dat bespaart heel wat zoekwerk, en zo krijgt 
het verhaal dan ook een plaatsaanduiding (de plaats van de 
moordj. Net als zoveel leegte's rond Aleid in de archieven, 
vinden we in geen enkel stuk een plaatsaanduiding van de 
moord. Wat we wel lezen van een kroniekschrijver is het vol
gende : 

"OP SINTE MAURICIUSDACH IN DER NACHT WERT IONCFROUW ALEYD VAN 
POELGHEEST, DIE HERTOGHE AMYE WAS, ENDEN WILLEM DE KUSER, DIE 
SIJNE HOFMEYSTER WAS, DOOTGHESLEGHEN IN DEN HAGHE, BINNEN DES 
HERTOGHEN AELBERTS HOVE". 
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Aleid kwam namelijk uit een geslacht dat de Hoekse partij 
altijd heeft aangehangen.' Hiervan hebben z i j maar al te vaak 
de nadelen ondervonden. De hoofdzetel van het geslacht. Groot 
Poelgeest te Koudekerk aan den Rijn, heeft meerdere malen een 
beleg moeten doorstaan (1352, 1420 en 1488). Haar vader heeft 
lang gediend aan het hof van Jan van Blois, die de Hoekse 
partij maar al te goed gezind was. Nergens vinden wij een 
aanwijzing dat van deze partijkeuze wordt afgeweken, ook niet 
in de latere jaren! Ging het dan misschien om Willem Cuser, 
meesterknaap aan het hof, die haar begeleidde in die zo fatale 
nacht? Willem heeft al twee aanslagen op zijn leven overleefd. 
Te Haarlem waar Willem Cuser voorheen het schoutambacht be
kleedde, is hij tweemaal overvallen. In 1386 wordt z e l f s 
"Willem Cusers scoutehuys" bestormd. Later is Willem z e l f s 
voor het huis van zijn zwager Jan van Foreest ontkomen aan een 
tweede aanslag op zijn leven, de daders achtervolgden hem 
zelis tot in het huis z e l f . Als aanstichter van de aanslagen 
is Philips van Cralingen verantwoordelijk gesteld, Philips was 
uit zijn ïunctie ontslagen met de nodige problemen, hij had 
dus reden om Willem Cuser naar het leven te staan. Ondanks de 
maatregelen die Albrecht van Beieren nam, leek het hem vei— 
standig- om Willem Cuser naar zijn hof te 's-Gravenhage te 
herplaatsen in zijn oude functie. Helaas heeft dit Willem niet 
kunnen redden van de aanslag, ditmaal met succes, op zijn 
leven in die trieste nacht van 1392. 

DE GEVOLGEN VAN DE MOORD 
Onmiddellijk na de moord geeft Albrecht opdracht om het kas
teel van Dirk de Blote in Rijswijk te verwoesten. Dirk en Hugo 
de Blote worden gezien als de hoofddaders. Ook vinden er 
moorden plaats op de daders of verdachten door familieleden 
van Aleid en Willem. Coen Cuser, de vader van de vermoorde 
Willem, dringt in mei 1393 aan op een proces en vervolging van 
de daders. Het zou hier gaan om ongeveer 50 schuldigen! Zelfs 
Willem van Oostervant schijnt iets met de aanslag te maken te 
hebben: Coen Cuser verwoest met toestemming van Albrecht enige 
kastelen van de daders. Het b l i j f t lang onrustig in het graaf-
scnap. Vele jaren later komt het tot een verzoening tussen de 
daders en familieleden van Aleid en Willem, dit vond plaats in 
1396 en 1413. Dit resulteerde in de stichting van twee kapela-
niën, éen te Koudekerk ter nagedachtenis van Aleid, en éen te 
Haarlem, ter nagedachtenis van Willem Cuser. Te Koudekerk 
resulteerde dit in een stichting van het Laurentiusaltaar 
aldaar in de kerk. Het heeft tot in 1453 geduurd voordat dit 
tot stand kwam, tot 1453 had Jan van Poelgeest -dit was het 
kleinkind van Jan van Poelgeest(de vader van Aleid)- het geld 
voor dit doel (300 kronen) in stukken land belegd. 
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DE MOORD OP ALEID VAN POELGEEST EN WILLEM CUSER 1392 

De tragedie die een einde aan het leven van Aleid en haar 
hegeleider Willem Cuser maakt, vond plaats in de nanacht van 
22 september 1392. De verontwaardiging is groot, hoe heeft het 
zover kunnen komen? Deze vraag hebben vele onderzoekers ge
steld. Een van de redenen zou zijn dat Aleid die de Kabeljauw
se partij(!) zou aanhangen, Albrecht van Beieren heeft bewogen 
om de Hoeken uit hun belangrijke functie's te zetten, om 
plaats te maken voor edelen van de Kabeljauwse partij. Zo 
heeft men gemeend dat de moord op Aleid niet meer was dan een 
daad van de Hoeken die hun woede koelden op haar. 

Pit kan echter niet op waarheid berusten en moet gezien worden 
als een "romantische legende". Velen hebben dit klakkeloos 
overgenomen. Sterker nog, men bedacht Aleid een rol toe van 
een jonkvrouw die Albrecht vol ledig in haar macht had en zo de 
touwtjes van het landsbestuur in handen had! 
Van Foreest heeft door zijn grondig onderzoek in de bronnen al 
heel wat romantische "onwaarheden" opgeruimd, ook hij beweert 
dat Aleid niet tot de Kabeljauwse partij behoord kan hebben! 
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VAN KLEIN POELGEEST NAAR 
HET GRAFELIJKE HOF VAN ALBRECHT VAN BEIEREN 

Als Jan van Poelgeest de functie van rentmeester van Zuid-
Holland krijgt, is het zijn eerste grafelijke functie aan het 
hof van Albrecht van Beieren. In 13B7 bezoekt Albrecht van 
Beieren, samen met zijn zoon Willem van Oostervant, "Jans huys 
van Poelgeest". Tijdens deze bezoeken moet hij onder de beko
ring van Aleid gekomen zijn. Hij bezoekt Klein Poelgeest 
regelmatig vooral in het volgend jaar. In mei 1388 komt hij 
z e l f s met een heel gevolg op paarden en wagens naar "Jans 
huys". Het gaat er vrolijk aan toe, we lezen dat er wat gege
ten en gedronken wordt. Men gaat z e l f s ter jacht "mit voghelen 
ende mit veel honden". We lezen dat er heel wat geld rond gaat 
om te kunnen "verguaerten ende verspelen". De belangstel 1ing 
die Albrecht in Aleid had, resulteerde in een verhuizing naar 
het hof van Albrecht te 's-Gravenhage. Zo werd z i j Albrechts 
'Amye". Twee jaar hiervoor, in 1386, had Albrecht zijn gelief
de vrouw Margaretha van Brieg verloren, Aleid zou deze leegte 
opvullen. Zij beschikt al op 12 juni 1388 over haar eigen 
gevolg van jonkvrouwen, iets later over een eigen huis en te 
Leiden een hofstede. Ook wordt voor haar een vertrek ingericht 
op het hof, voor de vertimmering ervan wordt een behoor 1 ijk 
bedrag uitgegeven. Aleid zou Albrecht ook op zijn huldigings-
tocht door Holland, Zeeland en Henegouwen vergezellen in het 
jaar 1389. Aleid zou vele geschenken ontvangen van Albrecht 
zoals een Telganger (paard met een bepaalde pas) een apin, een 
hok met konijnen en vele andere kleine geschenken. 

Vaak wordt er gedobbeld in het huis van Aleid, waaraan 
Albrecht en zijn zoons geregeld deelnemen.' Bekend is haar 
"pleziervaart" met Albrecht in de hofvijver op vastenavond 
1390. Tijdens dit spelevaren raakt de boot om onbekende rede
nen beschadigd. Naast enige kleine lenen, voor haar en haar 
naaste familieleden, ontvangt Aleid in 1391 de grote bezitting 
"Ten Hoeke". Dit leen, dat lag in het ambacht Wateringhen, zou 
na haar overlijden weer aan de graaf toekomen. Het verkrijgen 
van dit goed, heeft de woede opgewekt van Dirk de Blote. Hij 
had als verwant van Gerrit van Delft, waarvan het afkomstig 
was, het liever aan zijn eigen bezittingen willen toevoegen. 
Dirk zou samen met Hugo de Blote tot de hoofddaders van de 
moord behoren.Was het willen verkrijgen van het goed 
"Ten Hoeke" de reden, of eigenlijk gezegd de onmacht van het 
niet krijgen van het leen, om tot moord over te gaan? 
meerdere schrijvers zien hierin misschien wel een verklaring 
van de moord. Heeft Van Foreest hiermee in zijn zo geroemde 
werk "de spijker op zijn kop geslagen"? 
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Jan van Poelgeest (de vader van Aleid) draagt dan zijn huis op 
aan Willem van Oostervant, de zoon van Albrecht van Beieren 
Een oudere vermelding is er niet. Na het beleg van Groot 
Poelgeest begeven beide broers zich in dienst van graaf Jan 
van Blois, alwaar z i j onderdak vonden na hun verzet tegen 
graaf Willem IV. Jan van Poelgeest heeft aan het hof van Jan 
van Blois vele functie's vervuld zoals meesterknaap en maar
schalk. En tot 1382 vervult hij nog de functie's van slot
voogd, baljuw, schout of rentmeester van Gouda en Schoonhoven, 
Texel, Beverwijk en Noordwijk. Jan van Blois is z e l f s doopge
tuige geweest van een dochter van Jan van Poelgeest in 1370. 
Zou het hier om Aleid gaan!? Helaas weten we het niet zeker, 
de bron laat ons hier in de steek want Aleid heeft nog twee 
zusters gehad. Het is echter niet onmogelijk! Ook is er geen 
spoor van bewijs dat dit in Koudekerk heeft plaatsgevonden. 
Klein Poelgeest bestond nog niet, de oudste resten die tijdens 
de opgraving van Klem Poelgeest in 1988 gevonden werden, het 
gaat hier o.a. om een fragment van een kleine fundering, 
dateert vanaf rond de eerste vermelding in 1386. Het l i j k t er 
in zijn geheel dus niet op dat Aleid geboren kan zijn op Klein 
Poelgeest, of ik moet mij hierin vergissen! Voor velen zal dit 
een grote teleurstel 1ing zijn; wat wel met zekerheid valt te 
zeggen is dat ze op Klein Poelgeest gewoond heeft! 

Het 14 de eeuwse fundament gevonden op de voorhof van het 
kasteel 
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ALEID VAN POELGEEST, HAAR LEVEN EN HAAR EINDE 

Inleiding 

Aleid van Poelgeest is in de vaderlandse geschiedenis bekend 
geworden door haar "romance" met graaf Albrecht van Beieren. 
Zij was de dochter van Jan van Poelgeest, de eerste heer van 
Klein Poelgeest, en diens eerste vrouw Aleid van Beest. 
Op 22 september dit jaar, is het precies zeshonderd jaar 
geleden dat z i j haar einde vond samen met Willem Cuser op het 
grafel i j k hof te 's-Gravenhage. Na zeshonderd jaar is het 
"raadsel" van deze moordaanslag nog steeds niet opgelost. Door 
de eeuwen heen, tot in onze t i j d toe, zijn er vele legendes om 
haar heen geweven. Zo werd onrecht gedaan aan de waarheid, 
maar wat is er nu wel bekend van haar, wat zijn de feiten? 

TT" «=:.- v. - -

IS ALEID OP KLEIN POELGEEST TE KOUDEKERK AAN DEN RIJN GEBOREN? 

De vraag of Aleid op Klein Poelgeest het eerste 1 evens 1icht 
zag, heert velen geboeid. Maar al te vaak is men daar vanuit 
gegaan, echter zonder de bewijzen daarvoor te noemen! Vaak is 
verondersteld dat Jan na het beleg van Groot Poelgeest, waar 
h i j samen met zijn broer Gerrit de belegeraars weerstond van 
1352 tot 1353, zijn eigen huis heeft laten bouwen (Klein 
Poelgeest). We vinden echter pas de eerste vermelding van 
Klein Poelgeest in 1386. 



Dit is de titel van een nieuwe uitgave van de Nederlandse 
Kastelenstichting handelend over de geschiedenis van het 
kasteel Klein Poelgeest (en zijn bewoners)in Koudekerk 
a/d Rijn. De auteur dhr. J.Roefstra heeft de herdenking 
van de moord op Aleid van Poelgeest in 1392 aangegrepen om 
diverse bronnen/archieven te onderzoeken om deze te toetsen 
aan de verhalen, die over het kasteel en zijn (beroemde) 
bewoners in omloop zijn. 
Voor leden kost dit boekje ƒ5,- Voor niet-leden :f6,50. 
U kunt dit boekje op 3 manieren verkrijgen: 
A. Door overmaking van dit bedrag op bankrekening 8923.45764 

van de Bondsspaarbank Koudekerk a/d Rijn 
(giro van de bank:133880) t.n.v.Boekje Klein Poelgeest. 

B. Telefonisch bij: 
Dhr.B.Vos 01714-12760 Mevr.A.v.d.Pols 01714-12822 

C. Het boekje te kopen in de Oudheidkamer. 
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KLEIN POELGEEST 

Nog even terugkomend op de opstrekkende weeren in de Lage 
Waardse Polder, projecteerde de spreker de kaart uit 1565, 
die zuinig bewaard wordt in het Algemeen Rijksarchief. 
Op deze "Caerte van de Lage Waerdt, toebehorend aan de heer 
van Calslagen", vinden we naast het Huis Ten Toll wellicht ook 
de oudste nog bestaande afbeelding van de Ridderhofstad Klein 
Poelgeest. 

En hier zit de veldwerkleider van de opgravingen Klein Poel
geest duidelijk op vertrouwd terrein. Aan de hand van dia's 
toont hij aan hoe tijdens de opgravingen van 1988 is gebleken 
dat o.a. het voorterrein van Klein Poelgeest vele malen werd 
doorsneden door grachten en doorgravingen. 
Zo veranderde het van Ridderhofstad tot een buitenplaats. 

De kaart van 1760 van deze buitenplaats was overigens 
bijzonder nauwkeurig, de eerste zoeksleuf die z i j in 1988 
groeven was meteen raak. De westelijke vleugel met een vrijwel 
gave waterput, gaven de onderzoekers moed. Later t r o f f e n we 
voor het kasteeltje een aantal oudere waterputten aan, waarvan 
één opgetrokken uit houten tonduigen, en één rustend op een 
oud wagenwiel. 
Op de bodem van de put een soort vuil filter in de vorm van 
schelpen. Opmerkelijk was dat al deze oude putten op het 
westelijk deel van het kasteel terrein werden aangetroffen. 

Sprekende over de toegepaste onderzoeksmethode liet Van der 
Kooij zien hoe de sporen die hij in "het vlak" aantrof werden 
doorgesneden door een z.g. "coup". Zo werden ook de aangetrof
fen uitbraaksleuven onderzocht, vooral om te ontdekken of ze 
nog verder doorliepen. 

Overigens is het bijzonder moei 1 ijk sporen in de kleigrond te 
ontdekken en te fotograferen. Met enkele dia's van de eveneens 
door hem geleide opgraving van kasteel Rouwkoop te Voorscho
ten, toonde hij aan, dat die sporen in het zand van de oude 
strandwal heel duidelijk zijn vast te leggen. Bijzondere 
vermelding verdiende daarbij de reusachtige waterput, die 
bovendien met een dikke laag klei was omzoomd, om te voorkomen 
dat het water van het kasteel terrein via de stenen putwanden 
in het drinkwater zou belanden. 
Met de opwekking aan de aanwezigen om b i j bouwwerken en wegen
aanleg en s l o o t k a n t e n t e observeren omdat daar m o g e l i j k sporen 
r e sp . s c h e r f j e s op vroegere gebouwen zouden kunnen duiden, 
b e s l o o t Van der K o o i j z i j n wandel ing door de bodemhis tor ie. 
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Toch moet in vrij korte tijd de welvaart weer in Koudekerk 
zijn teruggekeerd want boerderijen aan het oostelijk deel van 
de Lage Waardse Wetering (omgeving van het voormalige Huys van 
Foreest), moeten kort na de tachtigjarige oorlog versteend 
zijn, m.a.w. zeer brandbare houten wanden werden door stenen 
muren vervangen. Ook het vinden van 16e en 17e eeuwse 
tegelresten tonen een zekere welvaart aan, aldus de A.W.N. 
voorzitter. 

Klein Poelgeest 18de eeuw 
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HISTORISCH UNIEK GEBIED 

Hoewel helaas nog heel weinig van de resultaten van deze 
opgraving door het R.O.B. is gepubliceerd, weten we dat dit 
deel van de voormalige Rijnoever bewoning heeft gekend vanaf 
de eerste eeuw van onze jaartel1ing tot heden. Een unieke 
continuïteit van bewoning, die tal van sporen in de bodem van 
de Lagewaard heeft achtergelaten. 

Bij het afkleien ten behoeve van de steenfabrikage zijn ze te 
voorschijn gekomen, die potten met rolstempel, de knikwandpot 
en de reeds genoemde crematiepotten, waarbij in één van de 
exemplaren de bewoner, via de moderne verpakking in plastic, 
in de pot aanwezig is gebleven. 

OUDSTE ONTGINNINGEN 

Wie boven de Rijnstreek heeft gevlogen, zal onmiddel1 ijk de 
oude ontginningen in dit gebied herkennen. Duidelijk kan men 
aan de hand van de grillige begrenzing zien dat het in cultuur 
brengen van deze oorspronkelijk woeste gronden vanuit de Oude 
Rijn plaats vond. Een enorm karwei, alles handwerk, waarbij 
het soms wel 2 eeuwen duurde voordat zo'n gebied in cultuur 
gebracht was. 

Belangrijk bij het zoeken naar sporen van vroegere bewoning is 
o.a. de wetenschap dat b.v. in de 12e eeuw het maaiveld hoger 
dan nu lag, en de boeren midden in hun perceel land woonden. 
Sporen hebben aangetoond dat de boeren hier akkers met graan 
hebben gehad. Later o.a. als gevolg van het uitdrogen van het 
veenpakket daalde de bodem, het werd steeds natter, en men 
verplaatste zijn boerderij naar de kop van de kavel. Zo onge
veer midden veertiende eeuw moet deze omschakeling van land
bouw naar veeteelt zijn begonnen. 
Als gevolg van gebrekkige bemaling waren de weilanden alleen 
in de zomer bruikbaar. 

SPAANSE TROEPEN 

Koudekerk moet tijdens de poging om Leiden te bevrijden uit de 
Spaanse omsingeling een ellendige tijd hebben doorgemaakt. Het 
water dat via de doorgestoken dijken de geuzen voor de stad 
moest brengen, maakte de landerijen voor langere tijd onbruik
baar. 



-59-

INLEIDING ALEID VAN POELGEEST HERDENKING 

Elke keer weer opnieuw sta je versteld van de grote hoeveel
heid materiaal die in de beperkte ruimte staat opgesteld. 
Graag een woord van waardering voor dit uiterst e f f i c i ë n t e 
gebruik van de in wezen veel te beperkte ruimte. 
Jammer dat het tentoongestelde brandewijnvat uit de eerste 
h e l f t van de 17e eeuw droog stond, want een toastje op deze 
geslaagde tentoonstel 1ing was beslist op zijn plaats geweest. 
Tenslotte vormde deze collectie een uitstekende inleiding op 
de herdenking van Aleid van Poelgeest die in Koudekerk op
groeide en in 1392 te 's-Gravenhage haar droevig einde vond. 

Bovendien paste de duidelijk met zorg samengestelde collectie 
uitstekend bij de door de voorzitter van de Archeologische 
Werkgemeenschap, dhr. D. van der Kooij gehouden lezing, waar
van hier een beknopt verslag. 

ARCHEOLOGIE IN LOKAAL BESTEK 

Ditmaal geen zaal vol met leden van de Archeologische Werkge
meenschap maar Koudekerkers, die hun kennis van de historie 
van hun dorp via de voorzitter van de A.W.N. a f d . Rijnstreek 
trachten aan te vullen. 

Daarin zijn z i j zeker niet teleurgesteld want Dhr. v.d. Kooij 
die zijn lezing met een aantal dia's toelichtte, voerde zijn 
toehoorders door zo'n tweeduizend jaar bewonersgeschiedenis. 
Aan de hand van de reconstructie van ons land aan het begin 
van onze jaartel1ing, toonde de spreker aan dat de zee ver 
landinwaarts reikte. Opvallend was het brede stroomgebied van 
de huidige Oude Rijn, in het Zuiden en Westen begrensd door 
enorme veenkussens. 

Op de rand van het kleidek bestaat de kans om een nederzetting 
met de daarbij behorende vondsten uit een ver verleden aan te 
t r e f f e n . Achter het voormalige kasteel Groot Poelgeest lag 
zo'n kleidek, dat door de R.O.B.aan een onderzoek werd 
onderworpen. Daar werden oude kreekbeddingen aangetroffen die 
vanuit het veengebied in de Oude Rijn uitmondden. 
Daarbij stonden tot in de negende eeuw 3 schepige boerderijen. 
Men kan z e l f s spreken van concentraties van bouwwerken, die 
alle haaks op de kreekbeddingen stonden. Het is o.a. daar dat 
het bekende middeleeuwse grafveld werd aangetroffen, waarvan 
achter Groot Poelgeest nog een restant als archeologisch 
beschermd gebied, op nader onderzoek wacht. 
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ARCHEOLOGISCH ALLERLEI UIT KAST EN KLEI 

Het l i j k t wat overdreven als je op de uitnodiging van een 
Oudheidkamer leest dat de belangstellenden in groepen moeten 
worden ingedeeld. Wat een optimisme in deze tijd van wedstrij
den, spelletjes, dramaseries, crimi's en ander T. V. -amusement. 
Maar het bestuur van de Oudheidkamer blijkt de Koudekerkers 
goed te kennen, het werd in elke geval een bomvolle tentoon
stellingsruimte waarin de imposante figuur van de burgemeester 
van Rijneveld, mr. M.J.J.M. Boelen zich slechts met moeite kon 
verplaatsen. 

Tussen al dat gedrang 
de organisatrices, 
de dames Muller en 
Eradus, die via hun 
toelichting de waarde 
van het tentoongestel
de belangrijk wisten 
te verhogen. 
De beschikbare ruimte 
in dit jaarboek laat 
een uitgebreide be
schrijving helaas niet 
toe, maar voor de 
nagenoeg klokgave 
grijsbakkende voor 
raadpot datering 1375, 
het kookpotje met 
kromstaart en het 
knikwandpotje met 
crematiere sten, menen 
we toch een uitzonde
ring te moeten maken. 
Een spinsteentje uit 
1350, een steen 
goedkan uit de slot 
gracht van Groot 
Poelgeest en een 
aantal zilveren mun
ten, er was van alles 
te zien. Staan we nog 
even stil bij de 
kloostermop komende 
van het Huys van 
Foreest, bouwfragmen
ten die ooit de 
ridderhofstad Klein 
Poelgeest hebben 
gesierd en tegels 

welke de welstand van de Koudekerkse boeren aan het einde van 
de 15e eeuw aantoonden. 
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Zo is er onder hun leiding met hulp van enthousiaste AWN-ers 
ongeveer v i j f weken intensief gegraven. Er kwamen meteen al 
veel scherven, botmateriaal en hout te voorschijn uit de 
romeinse t i j d . Dit wijst op een vroege bewoning. Ook in die 
dagen was het hier blijkbaar al prettig wonen! 
Al zal het nog geen Koudekerk geheten hebben. 
Bij deze opgraving is iets heel bijzonders gevonden: een 
biezen mat, bestaande uit drie lagen, gedeeltelijk gevlochten, 
van ca 14 meter lengte, van 1 meter 30 breed uitlopend tot 2 
meter dertig. Hiermee was een naar rechts buigende en enigs
zins aflopende greppel, met een diepte van ca 60 cm aan het 
oostelijke begin, helemaal bedekt. De bodem aan het breder 
gemaakte westelijke uiteinde kwam aan de oppervlakte. Ongeveer 
6 meter vanaf het begin was onder de mat dwars op de lengte-as 
over de volle breedte een verhoging tot 10 cm onder de boven
rand van de greppel aangebracht, zodat een bassin met overloop 
ontstond. 

Tot nu toe is dit een voor Nederland volstrekt unieke vondst. 
Niemand weet waar dit voor gediend kan hebben. Wèl is reeds 
vastgesteld dat het om een bies gaat die hier niet meer vooz— 
komt. Al het materiaal, met uitzondering van de grondmonsters 
en gedeelten van de biezenmat, is voorlopig opgeslagen in het 
Rijks Museum van Oudheden in Leiden waar determinatie en 
eventueel restauratie plaats zal vinden. 
We hopen natuur 1 ijk ook van deze opgraving eens een tentoon
stelling in de Oudheidkamer te kunnen houden. 

Mevr.J.H. Miedema-Potjer 
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Een mevrouw uit Hazerswoude kwam met een oliekruikje aan, ze 
had het altijd een leuk ding gevonden. Wij waren het met haar 
eens! Het werd gedateerd tussen 1575 en 1625. 
Het was grappig dat er een gouden horloge uitrolde, toen wij 
het kruikje omdraaiden. Dat bleek al jaren kwijt te zijn. Deze 
mevrouw vond het archeologisch spreekuur in elk geval een 
groot succes. 

Na de bouwvakvacantie in augustus heeft er een opgraving 
plaatsgevonden in Koudekerk. 
De aanleiding hiervoor was een doos met scherven en brieven 
die mevrouw A. Muller-de Ruiter tijdens de dakpannententoon
stel 1 ing had gekregen van één van de oud-werknemers van de 
firma Van Oordt. De scherven bleken uit het begin van de 
jaartel1ing te zijn en de brieven bleken de correspondentie 
te bevatten met de ROB. 
Bij navraag daar bleek de plaats waar de scherven vandaan 
kwamen terug te vinden te zijn; nauwkeurig omschreven met de 
kaarten erbij. Nadat de familie Jongerbloed zo vriendelijk was 
geweest de AWN afdeling Rijnstreek toestemming te geven, zijn 
in juni proefboringen verricht. 

Toen na de bouwvakantie het stuk land, waar de boringen vei— 
richt waren, werd afgekleid, was dat natuurlijk aanleiding om 
te gaan kijken. Niet voor niets, bleek al direct, want bij de 
eerste hap van de graafmachine kwam er een "vuurplaats" te 
voorschijn. Dit werd uiteraard gemeld aan de provinciaal 
archeoloog en de ROB vond het de moeite waard om hier een 
opgraving te starten. 

Ook potten en scherven kunnen een archeoloog veel vertellen 
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Jaarverslagr van de werkgroep bodemvondsten. 

In het afgelopen jaar is de werkgroep doorgegaan met het 
inventariseren van de bodemvondsten van Klein Poelgeest. 
Het botmateriaal is uitgesorteerd en staat klaar om verzonden 
te worden naar de Rijksdienst voor het Oudheidkundig 
Bodemonderzoek (ROB) te Amersfoort. 
Daar zal bekeken worden van welke dieren de botten of botfrag
menten afkomstig waren. Hieruit valt af te leiden wat er zoal 
werd gegeten: rund, schaap, geit, wild, gevogelte of vis en 
schaaldieren. Daar zijn dan weer (voorzichtige) conclusies uit 
te trekken over de welstand van de bevolking. 

Tijdens de tentoonstel 1ing "Uit kast en klei, archeologisch 
allerlei" is er een spreekuur gehouden waar een ieder 
informatie over zijn eigen bodemvondsten kon krijgen. 
Een middenstuk van een majolica bord (een duur soort aarde
werk) had aan de onderzijde in blauw uitgevoerde initialen. 
Dat komt niet vaak voor. In de Renus, het tijdschrift van de 
afdeling Rijnstreek van de Archeologische Werkgemeenschap 
Nederland (AWN), is het uitvoerig beschreven. 

Niet alleen Koudekerkers waren geinteresseerd, ook mensen van 
buitenaf zijn geweest. Een meneer uit Langeraar had scherven 
bij zich van potten en kannen uit de 15e eeuw, gevonden in 
zijn eigen tuin. 

T&kew'.ioq & v/.D. Kooi j 
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Weinige bezoekers van het café zullen zich realiseren, dat ze 
op de plek zitten, waar vroeger recht werd gesproken en waar 
de notaris vei 1ingen van onroerend goed organiseerde met een 
brandende kaars, waarbij het rechtsgebruik voorschreef, dat 
een ieder mocht bieden of zijn bod intrekken, zolang de kaars 
nog brandde. Maar doofde de kaars, dan was de laatste bieder 
de rechtsgeldige en verplichte koper. 

Slotopmerking 

Het besproken katern Koudekerk uit "De Nederlandsche Stad- en 
Dorp-Beschryver" bevat veel aardige informatie over Koudekerk 
in 1800 en geeft enkele sappige verhaaltjes over de vroege 
geschiedenis. Uit enkele details blijkt overigens wel, dat de 
informatie niet klakkeloos voor waar mag worden aangenomen. 

ir C. J. B. H. van der Pols 

Noot 1). Eigenlijk is dit een beetje flauwe opmerking. We weten namelijk 
nu, dat de uitvinding van het buskruit en de eerste toepassingen daarvan in 
West-Europa niet aan het einde, maar eerder aan het begin van de 14e eeuw 
plaats vonden. In 1331 werd in Italië bij een belegering al geschut 
gebruikt en in 1340 werden de eerste bronzen bombarden bij het beleg van 
Doornik ingezet, waarbij men nog niet de beschikking had over een lont. 
Hoewel de invoering van deze moderne bewapening razendsnel verliep is het 
toch hoogst onwaarschijnlijk, dat schepen in onze omgeving voor 1345 een 
kanon aan boord voerden. 
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Qyer de "beezigheden" 

Onze beschrijver vermeldt dat er veel bezigheden zijn, die 
voor de ingezetenen een dagelijks bestaan kunnen opleveren. 
Behalve landbouw en boerderijen worden twee kalkovens, twee 
steenbakkerijen, drie pannebakkerijen en een onlangs vernieuw
de "Rozyn-Azyn-Makery" gevonden. Voorts zijn er smeden, tim
merlieden, metselaars, slagers, grossiers, bakkers, een "Ver-
wer", "Chirurgyn", wagenmaker, scheepsbouwers, leertouwers, 
schoenmakers, kleermakers en verschil lende kruideniers-win
kels; "zynde er verders verscheiden Buitenplaatsen die mede 
alle het hunne toebrengen tot de florizantie des Dorps". In 
het hoofdstukje over de bijzonderheden worden die buitenplaat
sen opgesomd: Meerwijk van de burger van der Meer, het slot 
Paanderen van de burger A. van Meurs, Rijn-Vermaak van H. 
Polman, Lust-Rust van M. van Arp, Vrijheid-Blijheid van J. van 
Bunschooten, Withorst van H. van der Mark, Rijnleven van M. 
Spoors, Vrede-Lust van Heldewier "en nog meer anderen; die 
alle aangenaam en verrukkend geleegen zijn". Wel wordt daar in 
tegenspraak met de eerdere opmerking over de "florizantie" -
het ging economisch slecht in de jaren rond 1800 - aan toege
voegd: "Zynde dit getal uit hoofde dat er zederd eenige Jaaren 
nog verschelde Plaizier Plaatsen weggebrooken zyn, aanmerkelyk 
vermindert." 

Over herberg en logement 

Het laatste hoofdstukje is kort maar krachtig. Er wordt niet 
meer gezegd dan: "Is hier geen ander optegeeven dan het Recht
huis". De herberg - bedoeld is het huidige pand tegenover de 
kerk, waarin het établissement "de Hoek" is gevestigd en dat 
ik nog ken als "Hotel van Egmond" - diende in vroeger tijden 
dus ook als rechthuis. 
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Floris nam de naam "van Tol" aan en trouwde met een dochter 
van Gerrit van Poelgeest. Haar reeds zeer oude broer Diederik 
zou de heerlijkheid in 1331 hebben gekocht. Wel bleef een van 
haar zonen eigenaar van Den Tol en een ander, ook een Gerrit, 
eigenaar van (Klein) Poelgeest. Diederik kon kennel ijk niet 
goed overweg met zijn neven en liet direct na de koop een slot 
bouwen en gaf het uit nijd ook de naam van (Groot) Poelgeest. 
De beschrijver vervolgt dan over Diederik met: 

"en zijn Recht te doen gelden [ .... ] en om nu boven dit al nog te 
toonen, dat van Tol zijn Recht van Tolheffing kwyt was, verpligte en 
dwong hy alle Scheepen en Jachten voorby zyn Slot zeilende haar Zylen 
te stryken, en zy die kanon voerde hetzelve te lossen, en de Posten 
te doen blaasen. " 

Dit moet zich hebben afgespeeld voor 1344, want toen stierf 
Diederik. Met andere woorden; in onze omgeving voerden de 
scnepen reeds geschut voor de uitvinding van het buskruit.1^ 

De "Hooge-Vrye-Heerlykheid" was in de tijd van onze beschrij
ver eigendom van Adriana Catharina Vosmaer, echtgenote van 
Reynier Zwigholt. 
Het Criminele College voor Koudekerk was in zijn tijd samenge
steld uit een Baljuw, de "burger Jacob Spoors", zijn substi
tuut de "burger Jan van der Snoeck" en verder uit zeven "wel-
gebooren Mannen", naast een secretaris. 

De Municipaliteit en het College van Civiele Justitie bestond 
uit een Schout en Secretaris en v i j f overige leden, met als 
Schout, tevens Secretaris, de "burger van der Snoek". 
We moeten daarbij bedenken, dat Koudekerk toen 837 zielen 
telde. De ambtelijke dichtheid verschi1de dus niet zoveel van 
die van nu, terwijl het aantal taken wel heel wat minder was. 
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De ordinaire herberg was niet ordinair in de huidige beteke
nis, al zou de historie van Koudekerk met zo'n herberg mis
schien wel zijn verrijkt. Ordinair betekende toen niets meer 
of minder dan gewoon. 

Een "verbeterhuis" maakt Koudekerk wel interessant. 
Kennel ijk was er dus vroeger een "Rasphuis" in Koudekerk, waar 
landlopers, zich ongepast gedragende vrouwen en kleine crimi
nelen door het verrichten van dwangarbeid tot nuttige leden 
van de maatschappij werden omgevormd. Het is de moeite waard 
om daar verder onderzoek naar te verrichten, want het zou 
kunnen betekenen, dat het geen plaatselijke maar een regionale 
functie vervulde. 

Over de wereldlijke regering 

In dit hoofdstukje bericht de beschrijver vrij uitgebreid over 
haat en nijd in de toenmalige familie van Poelgeest. Volgens 
hem waren de eerste Heren van Koudekerk van het geslacht van 
Tei1ingen en bezat Floris van Tellingen in 1250 al de goederen 
van Den Tol. 

Het Huis Tol. 17de eeuw 
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Deze moord wierd door den Hertog ten uitersten verfoeid en zeer hoog 
opgenoomen, zo zelfs dat niet minder dan 54 Persoonen, die men wist 
dat deel daar aan hadden, gecondemneert wierden Lyf en Goed verbeurt 
te hebben.Daarna egter wierden zommige hunner wederom vrygesteld, 
onder deze voorwaarde dat zij aan de Kerk van Koudekerk een Kapel 
ten hunne kosten zoude doen aanbouwen, waaraan zy dan ook voldeeden; 
zo dat men met recht kan zeggen, dat door deze Noord, de Kerk voor 
het eerst vergroot geworden is." 

De beschrijver vermeldt nog dat de "schoone" predikantswoning 
nabij de kerk is gelegen en beschikt over een tuin met een 
fraai koepeltje, dat een "heerlijk" uitzicht over de Rijn 
heeft. Hij besluit dit hoofdstukje met: 

it 

Het Dorps Schoolhuis het welk ook voor een Kostschool is geschikt, 
is tevens een in alle opzichten goed gebouw, en bevat bovendien een 
goede wooning voor den Schoolhouder, tot welke 't zedert den Jaare 
1781 benoemd is den Burger Johannis tlaree; werdende er voorts ook 
hier nog eenige kleine Schooien voor eerst beginnende gevonden. 
Een Gereformeerd Ueeshuis is hier wel, dog geene Roomsche Kerk, 
moetende de Roomschgezinde dezer Plaats, die zich ter Kerk begeven 
willen, zich ten dien einde naar de Kerk te Hazarswoude aan den 
Hoogen-Rhyndyk begeven." 

Over de wereldlijke gebouwen 

Onder de titel wereldlijke gebouwen bespreekt de beschrijver 
hoofdzakelijk de drie "Huizen", namelijk Groot- en Klein 
Poelgeest en Den Tol. 
Over Groot Poelgeest wordt nog vermeld, dat het in zijn tijd 
nog voor een "Criminele Gevangenis" werd gebruikt en als 
zodanig onder de naam "Toorentjes" bekend was. Waarschijnlijk 
was dit laatste rond 1800 niet meer het geval en is dit deel 
van de beschrijving uit de vroege drukken van het boek bewaard 
gebleven. 
Het hoofdstukje wordt met een paar korte zinnetjes besloten: 

"Het Rechthuis is niets meer dan een Ordinairen Herberg, en de 
Dorpswaag een Particulier Gebouw. 
Voorheen wierd hier ook een Vermaard verbeterhuis gevonden." 



-49-

Als de huidige bewoner van Den Tol - dit zou lezen, zou hem 
dat vast zeer plezieren. In het hoofdstukje over de kerkelijke 
en godsdienstige gebouwen draagt de beschrijver nog een 
"bewijs" aan dat de "oudste Heeren van Koudekerk" op Den Tol 
verbleven, omdat hem is bericht, dat in vroeger tijden op het 
huis Den Tol een "Roomsche Kapel" is geweest, hoewel hem 
daarvoor geen "oude aanteekeningen" ter beschikking stonden. 

Over de kerke 1ijke en godsdienstige gebouwen 

De beschrijver ruimt relatief veel plaats in voor de beschrij
ving van historie en ui ter1 ijk van de kerk van Koudekerk. Een 
deel van de beschrijving is uitermate ludiek en volgt hierna, 
al weten we nu, dat het historisch mogelijk niet geheel juist 
is weergegeven. 

"Was de voorzorg om deze Kerk ryk en aanzienlijk te doen zyn, groot 
geweest: niet minder was dezelve ook geweest, om dit Gebouw in zijne 
uiterlijke gedaante te vergrooten; [ J Dan van dien grootsten 
Tooren is egter door het vervolg der tyden niets overgebleeven, na 
welk verval de eerste verbetering al spoedig volgden, en wel door 
dit tusschen komend voorval: 
Aleyd van Poelgeest Dochter van Jan van Poelgeest die Klein 
Poelgeest in Eigendom bezat: was een Hof Dame van Hertog Jan van 
Beyeren: van deeze zeide men dat zy in zeer naauwe Liefdesbetrekking 
met den Hertog leefde, terwyl hy Weduwnaar was, en zy daar door een 
zeer groot gezag aan het Hof voerde. Den Hertog hertrouwde egter 
niet lange daarna met Margaretha van Kleef, waar door deze eerste 
betrekkingen met eerstgemelde Dame merkelyk minder wierden. 

Deze had zich door haar te vooren gevoerd gezag intusschen zeer 
veele vyanden op den hals gehaald, die nu op hunne beurt meende 
hunne slag te moeten waarnemen, en eer het mogt gebeuren dat haar 
oude Liefde met den Hertog weder begon te herleven, haar van kant te 
helpen, het welk binnen zeer korten tyd dan ook wierd ten uitvoer 
gebragt: het gebeurde naamlyk, dat zy op een avond op het Plein van 
het Hof in den haag wandelende eensklaps aangevallen en vermoord 
wierd. Willem Kuyzer van Oostenryk, Hofmeester van den Hertog wilde 
haar ontzetten, dog wierd mede omgebragt. 
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De naamgeving "Koudekerk" zou dan "verlaten/verwoeste kerk" 
betekenen. Het meest interessante daarvan zou zijn, dat moge
lijk onder onze kerk de resten van een vroeger heiligdom 
liggen, omdat het aannemelijk is, dat in de dertiende eeuw de 
bouw van een nieuwe kerk is geschied op de oude plaats. 

De Grootte van Koudekerk in de 18e eeuw 

De beschrijver vermeldt, dat Koudekerk in 1632 maar 106 huizen 
telde. Dat was in 1732 vermeerderd tot 136 met meetelling van 
de steen- en pannebakkerijen en kalkovens. In 1795 en in 1798 
woonden er 837 zielen. 

Het wapen van Koudekerk 

De beschrijver zegt over het wapen, dat het afkomstig is uit 
het Huis van "Teylingen van Tol" en beschrijft het als een 
zilveren schild, waar een op zijn achterpoten staande leeuw, 
doorsneden door een zwarte balk, op is af-geheeld . Vóór de 
leeuw zijn vier en er achter twee zwarte balkjes opgenomen. 
Als we dit juist interpreteren, dan houdt dit in, dat het 
gemeentewapen in die tijd was afgeleid van de toenmalige 
bezitter van de huidige zogenaamde ridderhofstad Den Tol. 
De beschrijver vermeldt als stichter van het tolhuis aan de 
kennel ijk ongeveer langs de huidige Lagewaard stromende hoofd
ader van de Rijn in het jaar 1250 "Floris van Teylingen". 
Als dat alles waar zou zijn is de "claim" van de familie van 
Poelgeest op Koudekerk van later datum en dient ons gemeente
wapen postuum aangepast te worden. 

mm 
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Toen de Noormannen via de Rijn - in die tijd stroomde de Rijn 
nog bij Katwijk in zee en vormde langs ons dorp de hoofdstroom 
het achterland introkken zal de bevolking zijn verjaagd en de 
kerk verwoest. Toen in de tiende/elfde eeuw de bevolking 
terugkeerde en men zich weer op deze plek vestigde kwam men 
dus terug naar waar een "koude" - in het middeleeuws Neder
lands met de betekenis "verlaten/verwoeste" - kerk had ge
staan . 
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Wy zei ven egter kunnen dit gevoelen voor het onze zeer wel 
aanneemen, wyl het bekend is, dat dit genoemde Volk, mede met andere 
Vuitsche en Roomsche Volken naar deze Landen afgezakt is. Plinius 
heeft voorts bewezen dat de naar deze Landen afgekomen zynde Volken; 
(onder welke hy deze Cauchen noemd,) den Middel Rhyn tot aan de Maas 
bewoond hebben. 
Van Rhyn wil dat den naam van Koudekerk daar van zoude afkomstig zyn, 
dat de Kerk op een meer dan gewoone koude of windrige plaats zoude 
zijn gebouwd: dog het geen ons egter als zeer ongegrond en stootende 
voorkomt, te meer daar het onzens bedunkens hier ter plaatze niet 
kouder dan in allen overigen deelen van Rhynland zyn zal: hy wil 
alleen dit Volk de naam des Dorps onttrekken, wijl men ook in Zeeland 
Dorpen van dien Naam ontmoet.Daar nu alle deze gezegdens op niets 
meer dan gissingen gegrond zyn, willen wy ook hieromtrent onze 
gedachten ter neder stellen, en zeggen dan naar onze mening, dat de 
Cauchen na deze streek Lands in bezit te hebben genomen, hunne naam 
by Schrift of andertzints by overleevering in gedachten zal zyn 
gebleeven: dat in de dagen toen men hier te Lande een aanvang maakten 
met Christen Kerken te bouwen, veele Dorpen en Ambachten den naam van 
Kerk als een Slotwoord verkreegen, en dus hier het woord Cauchen en 
Kerk te zamen zal zyn gevoegd, en het Dorp in vroeger tyd dus 
Cauchenkerk zal zyn genoemd geweest, aanduidende dat op de grond 
welke de Oude Cauchen bewoond hebben mede een Kerk is gesticht. 
Zynde voorts de naam denkelyk door de plaats gehad hebbende Letter 
veranderingen naderhand in den tegenswoordigen naam van Koudekerk 
getransformeerd geworden. En dit dunkt ons den waaren Naams Oorsprong 
van dit Dorp te zyn. Dat er nu nog Dorpen in Zeeland werden gevonden, 
die dezelfde naam van Koudekerk draagen, dit is algemeen bekend. 
Van Rhyn zegt dat de naamen van de Heeren van Koudekerken al zeer 
vroeg en menigmaal en voorkomen; dan wy kunnen er dit nog byvoegen, 
dat de eerste Persoon, aldus genaamd, ons voorkomt in de Jaare 1264, 
zynde eenen Wissche van Koudekerken, die op dien tyd, te Vlissingen 
(in Zeeland,) woonachtig, en dus in die dagen deze naam reeds bekend 
was. " 

Ondertussen is ons meer bekend over de naamgeving van Koude
kerk. De huidige opvattingen stroken meer met die van de door 
onze dorpsbeschrijver verguisde van Rhijn. Immers, er wordt nu 
aangenomen, dat in de Merovingische periode in Koudekerk reeds 
een kerkje was gesticht als middelpunt van de op de oeverwal-
len levende bevolking. 
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Het leuke is namelijk, dat onder het ovaaJ te iezen is "Anna 
C. Brouwer fe." - ofwel, de gravure is door Anna C. Brouwer 
gemaakt - waarbij het al tamelijk revolutionair is, dat een 
vrouw hierbij was betrokken en het gebruik van de aanduiding 
"Anna C." wel erg modern aandoet. 
Tenslotte vraag ik nog Uw aandacht voor het gemeentewapen. De 
latere invloed daarop van de van Poelgeesten ontbreekt. Het 
hoofdbestanddeel wordt gevormd door een naar rechts "klimmen-
de" leeuw. Een aardig detail, waarop in het verdere wordt 
teruggekomen. 

De beschrijving 

De beschrijving vangt aan met de tekst " DE / HOOGE EN VRYE / 
HEERLYKHEID / VAN / KOUDEKERK, / Vinden wy beschreven in 
deszelfs / LIGGING ". Het begrip "LIGGING" vormt de titel van 
het eerste hoofdstukje, waarna de hoofdstukjes "NAAMS-OOR-
SPRONG. ", "STICHTING en GROOTTE", "WAAPEN", "KERKELYKE EN 
GODSDIENSTIGE GEBOUWEN.", "WAERELDLYKE GEBOUWEN", "KERKELYKE 
REGEERING", "WAERELDLYKE REGEERING", "VOORRECHTEN. ", "BEEZIG
HEDEN. ", "GESCHIEDENISSEN."BYZONDERHEEDEN", "REISGELEGEND-
HEEDEN" en "HERBERG EN LOGEMENT" volgen. 

In het hoofdstukje "LIGGING" vinden we enkele leuke bijzonder
heden. Zo wordt vermeld, dat het dorp ten noorden "paaiende" 
is aan " Esselykerwoude" en ten oosten aan de "Griephoek". Dit 
laatste zal een drukfout zijn, immers "ri" l i j k t gedrukt veel 
op een "n" en de naam Gnephoek is al heel oud. 
Verder wordt er vermeld: "Voor dat de weg tusschen de Steden 
Rotterdam en Gouda was bestraat, wierd genoegzaam alle de 
daaglyksche Passagie van Rotterdam en andere Plaatzen naar 
Amsterdam en terug door dit Dorp genomen". Tot aan het eind 
van de achttiende eeuw lag Koudekerk dus aan een belangrijke 
noord-zuid verbinding. Hopelijk is dat geen voorbode van de 
hoge-sne1he ids1i j n. 

De Benaming van Koudekerk 

In het hoofdstukje "NAAMS-OORSPRONG" vinden we de vroegere 
speculaties over de naamgeving terug. Vanwege de aardige 
sfeertekening wordt het in zijn geheel geciteerd. 

"Deze moet men zeggen dat zeer duister is; Oudaan in zyne 
Roomsche IJogendheid Pag. 16 zegt: dat dezelve zoude 
afdaalen van de Oude Duitsche Volken Cauchen genaamd,het 
geen den bekende Schryver Boxhoorn volgd, dan door een ander 
Schryver Alting genaamd, verworpen word. 
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Een beschrijving van Koudekerk aan den Rijn in de tijd van de 
Bataafse Republiek 

Omdat het archief van onze vroegere gemeente Koudekerk aan den 
Rijn gedurende 1992 niet voor de werkgroep geschiedschrijving 
bereikbaar was - dat was eigenlijk ook al zo in 1991 - moet 
ook dit jaar teruggegrepen worden op ander materiaal, maar dan 
wel l i e f s t met een Koudekerkse achtergrond. 
De bron: "DE NEDERLANDSCHE STAD- en DORP-BESCHRIJVER" 

Vele lezers zullen het bovenstaande prentje met zijn rijmpje 
over Koudekerk herkennen. Het genootschap heeft het zelf in 
bezit via een vererving van het oude gemeentebestuur. Niet 
allen zullen weten dat het een schutblaadje is van het katern 
met een beschrijving van Koudekerk uit de "Nederlandsche Stad-
en Dorp-beschrijver", die in het vierde kwart van de 18e eeuw 
verscheen en enkele malen in die tijd werd herdrukt. De druk, 
die hieronder zal worden besproken, is die uit de tijd van de 
Bataafse Republiek. De datering is ongeveer 1800. Het gematigd 
revolutionair karakter is zo nu en dan in de tekst merkbaar 
door een woordkeus als "den burger Jacob Spoors" en de opmer
king "dan na dat de Kerk van den Staat gescheiden is". 
Het is niet mijn bedoeling om het complete katern van 16 
pagina's te citeren. Ik heb het bestuur van ons genootschap 
voorgesteld mijn exemplaar te fotokopiëren en het op die wijze 
aan geïnteresseerden ter beschikking te stellen. 
Een opmerking vooraf: op de kopieën zal niet duidelijk zicht
baar zijn door wie de gravure van het ovaal met het gezicht op 
Koudekerk is gemaakt. 
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Hier werd bijgaande foto gemaakt. 
Vermeldenswaard is ook nog, dat op deze middag de algehele 
mobilisatie werd afgekondigd. Verschi1 lende mannen uit dit 
gezelschap vertrokken een paar uur nadat deze foto werd geno
men naar hun mobilisatiebestemming. Een donkere tijd zonder 
Koninginnedagen zou aanbreken. 
Wie staan er hier op deze foto (van Thijs Maat) 
Achterste r i j van links naar rechts: 

Bartha Batelaan-Wi1le; Wim Wille(broer en zus); Hil Batelaan-
Smit en Henk Batelaan; Alie van Veen en Piet van Kempen; Stien 
Dorrepaal-Kwakemaak; Wim v.d. Bijl en An v.d Bijl-de Bruin; 
Jaap Dorrepaal; Marie v.d. Bijl-de Bruin; Cor v.d. Bijl; 
daarvoor: Neeltje Visser-de Jong; Thijs Maat; Nel Klerk-Borst; 
Huug van Driel en Jannie van Driel-Dantuma; Jan Klerk; mid-
voor: Arie Hoogenboom en Lies Hoogenboom-de Boer. 
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KONINGINNEDAG 1939 

Op 31 augustus was Koningin Wi Ihelmina jarig: feest!! 
Het onderdeel ringrijden had dit jaar een extra feestelijk 
tintje, omdat de deelnemers gecostumeerd gingen. Sommigen 
leenden costuums van familie of bekenden. Anderen huurden een 
costuum in Leiden. De herkomst van de klederdracht was uit 
allerlei streken van het land: Zeeland, Brabant of Volendam -
het deed er niet toe, als het maar gecostumeerd was. (Opge
merkt moet worden, dat de aankleedwij ze soms niet authentiek 
verantwoord is - dit voor kenners van klederdracht!). 
Ook de Rijnlandse kap werd gebruikt de kap, die vroeger ook in 
Koudekerk werd gedragen. Over deze dracht ziet en hoort u 
meer, als de tentoonstelling van DE BOERIN in de Oudheidkamer 
wordt gehouden (maart 1993). 

Op deze bewuste 31 augustus 1939 werd voor de laatste keer 
Koninginnedag gevierd, voor de oorlog begon. 
Na het ringsteken ging de groep gewoonlijk na afloop naar 
hotel Toor in Alphen a.d Rijn. Er was daar altijd iemand, die 
op de paarden paste, terwijl het gezelschap iets gebruikte. 
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In de Leidsche Courant van 15 september 1929 stond een be
richtje over ongemerkte huizen. "In verband met het veelvuldig 
verzuim in Koudekerk a.d. Rijn om na het schilderen van gebou
wen de wijkletter met het nummer weder aan te brengen, worden 
de eigenaars ingevolge art. 22 van de Bouw- en Woningverorde
ning hierop attent gemaakt om zoo spoedig mogelijk aan hunne 
verplichtingen te voldoen. Binnenkort zal door de politie 
daarop een schouw worden gehouden". 

Uit Koudekerk a.d. Rijn: "Een niet alledaagsch geval heeft 
zich onlangs alhier voorgedaan. Door den ambtenaar van den 
Burger 1 ijken Stand zou des middags een paartje in den echt 
worden verbonden. De bruidegom, afkomstig uit Wageningen, was 
met zijn familie reeds de avond vóór het voltrekken van deze 
plechtigheid bij de bruid in den Hondsdijk alhier gearriveerd. 

Men zou den nacht alvast maar doorbrengen met een f u i f j e , 
welke vreugde al spoedig telkens door de familie van den 
bruidegom werd gestoord. Toen het uur was aangebroken voor de 
voltrekking van de trouwplechtigheid. was de bruidegom het 
blijkbaar met zijn familie eens geworden, en met achterlating 
van zijn bruidje, aanvaardden plotseling allen de terugreis 
naar Wageningen, inplaats van naar de trouwzaal. Na van deze 
teleurstel 1ing eenigszins te zijn bekomen, werd denzelfden 
avond door de familieleden der bruid de feestvreugde nog 
vroolijk zonder bruidegom voortgezet". 

Mevr.A.v.Leeuwen 
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Enige jaren geleden bestond "De Leidsche Courant" 60 jaar. 
Naar aanleiding daarvan publiceerde z i j stukjes uit die t i j d , 
ook over Koudekerk a.d. Rijn. Enkele publicaties uit 1929/30. 

Foei! uit Koudekerk a.d. Rijn. 
"De kantonrechter te Alphen a.d. Rijn veroordeelde den koud-
slager C.G.G. alhier tot een geldboete van f . 70 subs. 20 
dagen hechtenis wet last tot openbaarmaking van het vonnis in 
de plaatselijke bladen, wegens het in voorraad hebben van een 
partij ondeugdelijk vleesch. De rijksveldwachter Tempelman had 
aangetroffen eenige stukken varkensvleesch die een vieze lucht 
verspreidden. ,t Vleesch was verkleurd en gaf een bedorven 
indruk. In de schuur was aanwezig een tweetal zakken waarin 
zich bevonden ribstukken, bedekt met een laag schimmel. Op den 
zolder in een hangkast trof verbalisant aan varkensreuzel en 
een lever, eveneens beschimmeld. Als deskundige werd gehoord 
de veearts Kuiper te Koudekerk, die het in beslag genomen 
vleesch had onderzocht. Het bleek dat het vleesch bedorven was 
en alles verkeerde in ondeugdelijken toestand, beschimmeld en 
wankleurig (vuil rood en vies geel). De ambtenaar van het O.M. 
achtte het ten laste gelegde f e i t zeer ernstig. De gevolgen 
van net verkoopen van bedorven vleesch kunnen zeer funest 
zijn. Verdachte had weinig aan te voeren". 

Uit Koudekerk a.d. Rijn: 
"Naar wij vernemen mocht dezer dagen onder de geneeskundige 
zorg van onzen geneesheer dr. Vlaanderen de duizendste wereld
burger uit zijn 10-jarige practijk het levenslicht 
aanschouwen. Voor dit f e i t mochten de ouders Reumerman een 
fraai cadeau van hem ontvangen, waarvoor z i j zeer dankbaar 
zijn. " 

" B en W van Koudekerk a.d. Rijn 
stellen de raad voor om in de Bouw
en Woningverordening een bepaling 
op te nemen, in zake het aanbrengen 
van een brievenbus in alle wonin
gen. De voorzitter deelt mede, dat 
dit voorstel verband houdt met een 
circulaire van den Minister van 
Waterstaat, waarin betoogd wordt, 
dat de postboden veel hinder onder
vinden van het f e i t , dat in vele 
woningen een gleuf voor het inwer
pen van stukken ontbreekt." 

'«•'«vei*»»* 

) <ZH ^ 
' _ J I ^ J 

Zoiets had je nu eenmaal in een 
tijd dat veel plaatsen nog geen 
namen aan hun straten gegeven 
hadden. 

hangende oude brievenbus 
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De beurtschipper hoorde er ook nog 
b i j . J.M. v.d. Velden. Hij bracht 
graan en vee naar Amsterdam en veel 
pakjes die de Koudekerkers meegaven, 
bezorgde hij en zijn knecht Harskamp 
naar familieleden. In de tijd dat er 
nog geen bussen reden, gingen de 
kinderen van de kinderzang en school 
met de schuit naar Katwijk. 
Feest was dat. Soms werden er in 't 
ruim door zijn vrouw dan nog panne
koeken gebakken. 

Beurtschipper J.M. v.d. Velden 1863-1975. 

Later kwam ook nog eenmaal in de week de orgelman Paridon uit 
Leiden. Er kwamen helaas te veel auto's en toen was het afge
lopen. . . 

Mevrouw J. van Driel-Dantuma. 
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Hij pakte eens een bakkerskar, 's avonds laat, stopte er een 
dronken man in, die gevallen was, wilde hem naar huis rijden, 
maar de man ging zo te keer... de bodem liet los en de man 
rolde in de sloot! 

Gijs woonde in de zogenaamde afzaligheden, huisjes in de 
Hoogewaard, die afgebroken werden. Hij had geen geld om huur 
te betalen en kroop toen in een grote bok met kajuit, die in 
de Lagewaard lag, eigendom van de aannemersfirma Van Driel, 
die deze in de Lagewaard legden als ze geen bruggenwerk 
hadden. 
Toe ze in 1938 de schuit weer nodig hadden om de Vierheemskin-
derenbrug aan de Hooge Rijndijk te verbreden, moest Gijs er 
weer uit en kreeg h i j een keet van de gemeente, die gebruikt 
was in de crisistijd als stempellokaal. 
Deze keet kwam in de Lagewaard en bleek b i j afbraak ook op de 
fundering van Klein Poelgeest te staan. Gijs was echter niet 
alleen loodgieter en zwerver, h i j was zeer intel1igent; zodra 
er stenen of andere dingen b i j afgravingen bloot kwamen waar
schuwde Gijs meteen de archeologen en hij was b i j professoren 
zeer gezien. Gijs stierf in 1972 in het AZL. 

Zo ook Kobus Bijleveld. Hij heeft jarenlang b i j mijn man 
gewerkt. Ik vind het jammer dat ik niet alles wat h i j in die 
40 jaren heeft meegemaakt op een bandje heb vastgelegd. De 
manier waarop hij kon vertellen.... 
Hij werkte eens in Woubrugge aan een huisje dat op palen boven 
het water stond. Hij raakte zijn evenwicht kwijt, pakte een 
paal, maar brak daarbij een vinger. Met zijn natte kleren de 
auto in en meteen naar het ziekenhuis. "Doe je kleren maar uit 
en trek dit aan", zei de zuster, "zó kan de dokter je niet 
helpen". 

Hij kreeg een witte broek, jasje en een paar witte gebreide 
operatiesókken aan en moest op de brancard gaan liggen. "Lig
gen", zei Kobus, "voor die kapotte vinger?". Verdoving wilde 
hij niet, dus met zijn kiezen op elkaar werd de vinger gezet 
en h i j moest zes weken in het gips. De natte kleren kon hij 
niet meer aan, dus alles ging in een zak op zijn rug. Het 
toeval wilde dat mijn dochter, toen leerling-verpleegster, net 
het plein op kwam en Kobus daar in het witte pak en sokken zag 
lopen. Verbaasd zei ze: "Maar Kobus wat kom j i j hier doen?" 
Waarop hij antwoordde:"Mijn jacht halen, dat ligt in de Witte 
Singel". 

Jacobus Bijleveld, geb. 1906 te Koudekerk a.d. Rijn. 
Groot humorist, kon veel vertellen. 
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De omroeper met koperen bord, waar we door 
gewaarschuwd werden als er een stukje vlees 
op het abattoir te halen was... 
Piet Bervoets, de omroeper, die ook alle 
gemeentenieuws moest omroepen. 

De hondenkar, je ging er met een bocht omheen, want dat beest 
beet je als je er te dicht bij kwam. 

Hondenkar veel gebruikt door bakker enz. 

En dan nog paard en wagen. Maar op 't laatst hield geen paard 
het op de weg meer uit. Ik zag één van de laatste paarden op 
hol slaan en met zijn buik in de punten van het ijzeren hek 
van J. van der Horst terechtkomen. Het arme beest moest afge
maakt worden. 

Laatste paard en wagens waren tussen 1950 en 1960. 

Dan hadden we nog onze Gijs Firet, altijd klaar om gekheid uit 
te halen. Hij haalde eens de kleren, die een boerin op de 
bleek had laten liggen, weg, bond de onderbroeken met de 
banden aan de spoorbomen vast en toen op het station de bomen 
omhoog gedraaid werden zag je het hele zaakje in de lucht 
wapperen... 

Gijsbert, Gerrit Firet van 1895-1972. (in het midden) 
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KENT U ZE NOG? 

Diegenen, die hier al jaren wonen, herkennen misschien nog 
onderstaande personen. 
Het ging hier vroeger heel gemoedelijk toe. Auto's waren er 
toen nog niet; alles ging als 't nodig was met paard en 
rijtuig of paard en kar. 

Toen mijn schoonmoeder haar eerste 
verwachtte moest de dokter, toen 
dokter Bertels van de Hooge Zij komen. 
Hij woonde op de Hoogehomen. Hij zag 
al gauw dat het nog wel even zou 
duren, was moe en zei .-"schuif maar een 
eindje op vrouw" en ging rustig naast 
haar liggen. Al gauw lag hij heerlijk 
te snurken. ... Zo ging dat.' 
dr. S.J. Bertels, arts aan de Hooge 
Rijndijk in Hazerswoude van 1857-1910. 
Hij woonde op de Hooge Bomen, waar nu 
(1992) veearts Krol woont. 
Hij overleed in 1912 

Er kwamen in die tijd ook nog wel mensen met negotie aan de 
deur. Zo ook Nieuwenhuizen. Hij zei dan: "heeft u nog gebrek 
nodig". Rimmeltoirelastiek(directoire) of een ski 1lertje?" En 
als je dan iets kocht zei hij: "bedankt voor je centen; Gods 
zegen en dat je nog lang mag leven." Alleen daarvoor kocht je 
al iets... 

Van Nieuwenhuizen woonde aan het begin van de Dorps
straat. Oorspronkelijk denk ik, aan de taal te horen, 
kwam hij uit 't Gelderse. 

Ook Kok met zijn scharens1 iep was altijd present. Stoelen 
matten en veel andere klusjes, waar je tegenwoordig niet meer 
weet waar je er mee naar toe moet. 

Kwam lopend uit Leiden. 

En dan de 1orrenboer met zijn handkar. Hij kwam altijd op zijn 
gympjes helemaal uit de stad vandaan lopen. Van verre hoorde 
je hem al aan komen en moest ik vlug alle oude kleren wegstop
pen, want voor een oud jasje kreeg je een molentje en als 
moeder aan niets had gebeurde het wel, dat vaders overall uit 
de werkplaats verdwenen was, want een molentje moesten ze 
toch 

Naam onbekend, kwam lopen uit Leiden 

De nieuwjaar-wensers. Gelukkig niet meer nodig. De kinderen 
met hun marmotje en hun versje: Juffrouw wil je mijn marmotje 
zien het is zo'n aardig beestje... Ze zongen natuurlijk uit 
volle borst voor een snoepje of een cent. 

Vooral oudere mensen. Er was toen nog geen AOW. 
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In 1974 wordt in de Herv. Kerk een concert gegeven ter 
gelegenheid van het 55-jarig bestaan met medewerking van een 
Alphens meisjeskoor o.l.v. Dirk van Vliet. 
Jn 1975 is het aantal leden gestegen tot 53! 
Jammer, dat in 1976 de heer Zaalberg om gezondheidsredenen het 
dirigentschap moet neerleggen. Zijn opvolger, Jos Schohaus, 
lukt het niet om tot goede samenwerking met het koor te komen 
en vertrekt weer in 1977. Nu treedt de heer Nic. Blokker aan, 
die enkele mooie Kerstconcerten op z'n naam brengt, o.a. in 
1979 in samenwerking met het gemengd koor "Zang en Vriend
schap" te Hazerswoude, het Hervormd Kerkkoor te Koudekerk, een 
Hazerswouds muziekensemble en vier solisten. 
Maar helaas - ook de heer Blokker moet om gezondheidsredenen 
het werk opgeven. Hij wordt tijdel ijk vervangen door de heer 
Rob de Vogel. 

In 1982 bestaat het koor uit 54 leden: 25 sopranen, 17 alten, 
2 tenoren -die hun mannetje wel moeten staan! 
- en 9 bassen. Een forse damesmeerderheid; trouwens, het 
bestuur bestaat - i s dat wel geheel reglementair? - nu ook 
alleen uit dames. In dat jaar treedt de heer Moejes aan als 
dirigent. Het blijkt tussen koor en dirigent ook hier niet te 
gaan zoals 't moet, want nog in 't zelfde jaar vertrekt hij en 
wordt opgevolgd door Ad Hesseling. 
Deze leidt o.a. een mooi concert t.g.v. het 65-jarig bestaan, 
met als solisten Cora Hesseling, fluit, Ad Hesseling, piano, 
Harry Blackman, bas, en met medewerking van een jongerenkoor 
uit Hardinxveld-Giessendam. Maar in 1984 neemt ook deze 
dirigent weer afscheid. Een zo frequente dirigentenwisseling 
komt de koorzang niet ten goede. Er is in de zangstudie geen 
vaste lijn; de prestaties dalen en in gelijke mate de animo 
bij de leden. Het wordt sukkelen. Ten slotte zijn er nog maar 
14 leden over. 

Dan komt mevrouw Liesbeth Boertien het koor leiden. Het gaat 
goed, het koor klimt weer opwaarts en het ledental groeit. 
Maar in 1989 moet ook mevrouw Boertien om gezondheidsredenen 
het dirigentschap neerleggen. 
Nu treedt de heer Tom Hesseling aan als dirigent en van dit 
ogenblik af komt er een keer ten goede. Koor en dirigent 
kunnen het met elkaar goed vinden; het enthousiasme herleeft, 
het ledental neemt toe, er wordt weer druk gerepeteerd voor 
uitvoeringen in bejaarden- en ziekenhuizen, kerkdiensten en 
wat er meer op de weg van een zangvereniging l i g t . 
De sfeer is goed, verzuim op repetities komt vrijwel niet 
voor. Als de tekenen niet bedriegen, gaat Soli Deo Gloria een 
goede toekomst tegemoet, wat we het meer dan zeventigjarige 
koor dan ook van harte toewensen! 

Dhr.C.v.d.Molen 
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Het concours slaagde naar wens. Het uitvoerend comité, 
bestaande uit de heren Jac. Brommers, W. Nagtegaal, A. Gulde
mond en N. van Ginhoven hadden eer van hun vele werk. 
Begunstigd door fraai zomerweer traden de eerste dag elf en de 
tweede dag zestien verenigingen op om zich te laten beoordelen 
door de jury, bestaande uit de heren K.J. de Beun (dirigent 
Soli Deo Gloria), A. Verboom en H. van der Veld (dirigent 
Kunst na Arbeid). Ook werd 's woensdags een marswedstrijd 
gehouden. Beide jubilerende verenigingen konden na afloop van 
het concours terugzien op een alleszins geslaagd evenement. 
In 1960 moest de heer De Beun om gezondheidsredenen afscheid 
nemen als dirigent. Zijn goede naam leeft bij de oudere koor
leden nog altijd voort. Opvolger werd de heer Zaalberg uit 
Leiden. 

De dirigent pakte het werk weer anders aan. Hij was ook leider 
van verschil lende kerkelijke koren in Leiden en omgeving en 
probeerde met al z'n koren tot gezamenlijk optreden te komen, 
met name in kerkdiensten. 

Dat lukte wel en het kwam zo ver, dat Soli Deo 
Gloria met de andere Zaalberg-koren optrad in een 
zangdienst in één der Leidse kerken, welke zang 
dienst onder auspiciën van de NCRV en onder leiding 
van Kees Deenik door de NCRV werd uitgezonden. 

Nadat in 1946 al in het reglement was opgenomen dat ook dames 
in het bestuur zitting mochten nemen, en wel in de verhouding 
twee dames tegen vier heren, werd in 1963 het reglement nog
maals gewijzigd om mogelijk te maken dat Hervormde zanglief
hebbers en -hebsters ook lid van Soli Deo Gloria konden 
worden. Het Hervormde gemengde koor (Koudekerks Gemengd Koor) 
had nl. in 1959 opgehouden te bestaan. Dit bracht het ledental 
van 20 op 36. 

In 1969 bestaat het koor v i j f t i g jaar. Er is een receptie met 
toespraken en vele gelukwensen. Op zondag 19 januari wordt ter 
ere van dit jubileum een gemeenschappe1ijke kerkdienst belegd 
in de Herv. Kerk, waarin de beide predikanten voorgaan en het 
koor enkele liederen zingt, nl. De Heer is mijn Herder, 
Ambrosiaans Lofgezang, psalm 116 en gezang 147:1-5. 
Een commissie om te bepalen welke uniforme kleding de koorle
den op niet-kerkelijke uitvoeringen zullen dragen, komt tot 
het besluit: dames in 't lang, heren met grijze broek, zwart 
jasje en strikje. 

In 1973 gaat men voor 't eerst repeteren in de Ridderhof, 
terwijl op 24 december aldaar kerstliederen worden gezongen 
voor publiek. 
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Hij deed graag en vaak mee aan zangconcoursen en leidde Soli 
Deo Gloria, dat het tot dusver had gebracht tot een tweede 
prijs in de tweede afdeling via een r i j t j e eerste prijzen tot 
in de hoogste afdeling. Hij wist uit zijn zangers en zangeres
sen te halen wat er in zat en soms z e l f s meer dan dat. Een 
glorieus tijdperk! 

Behalve in zangwedstrijden werd 's zomers ook opgetreden in 
sanatoria, bejaardentehuizen e.d. 
In 1954 werd z e l f s gesproken over het instuderen en uitvoeren 
van een operette - een wat ongebruikelijk voorstel voor een 
koor op gereformeerde grondslag . . . Het is dan ook bij een 
plannetje gebleven. 

In 1959, toen Soli Deo Gloria veertig jaar bestond, wilde het 
toeval, dat de muziekvereniging "Kunst na Arbeid" in hetzelfde 
jaar zijn vijfendertigjarig bestaan herdacht. 
Een mooie gelegenheid om tot een gezamenlijke feestviering te 
komen. Hoe? 
De besturen en de twee dirigenten - de heer De Beun namens 
Soli Deo Gloria en de heer Van der Veld namens Kunst na Arbeid 
kwamen na ampele bespreking overeen een zang- en muziekcon
cours te organiseren. 

Veel voorbereidingen waren nodig om het ambitieuze plan te 
realiseren, maar het lukte. 

Het zou een tweedaags concours worden, te 
houden op het nieuwe sportterrein, belan
geloos ter beschikking gesteld door de heer 
P.G. Smit en op de data woensdag 17 en 
donderdag 18 juni. 
De dinsdagavond ervoor vond de o f f i c i ë l e 
opening plaats. 
Een muziekvereniging uit Noordwijkerhout, 
met de poëtische naam "Echo der Duinen", 
die ook onder leiding van de heer Van der 
Veld stond, was hiervoor uitgenodigd. De 
opening - met erewijn - werd in het raad
huis verricht door burgemeester Waverijn. 

Daarna volgde een feestelijke avond op het concoursterrein met 
veel muziek en majorettes, terwijl verschi1 lende kermisattrac
ties op het land ernaast de feestvreugde nog verhoogden. Een 
krantekop uit die dagen meldt: "Honderden op de been b i j 
opening muziek- en zangconcours". En even verder:"Gisteravond 
leek de gemeente een drukke stad". 
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Het programma zag er als volgt uit: 
1. Verenigingslied 
2. Psalm 150 
3. Cantate "Soli Deo Gloria" - J. Smit 

en als hoogtepunt 
4. Das Lied von der Glocke - Homberg 

voor solisten, koor en orkest. 
Solisten waren - in volgorde van het programmaboekje genoemd -
Arie Rietveld, tenor( op het concert wegens ziekte vervangen 
door de heer Binnenkamp), mej. Cor van Dokkem, sopraan en mej. 
Bouwman, alt. Het orkest was het "Leidsch Strijkorkest". Het 
geheel stond onder leiding van de heer De Wolf. 

Op 23 januari 1934 werd een kinderkoor opgericht met 47 leden, 
nadat op Tweede Kerstdag 1933 al een kinderkoor ad hoe had 
meegewerkt aan het uitvoeren van de Adventscantate van Franz 
Schubert voor soli, gemengd koor en kinderkoor. 

Op 4 januari werd ter gelegenheid van het huwelijk van prinses 
Juliana en prins Bernhard een concert gegeven samen met 
Koudekerks Gemengd Koor en de muziekvereniging "Kunst na 
Arbeid". Het aantal leden bedraagt dan 32. In 1937 overlijdt 
dirigent De Wolf. Hij wordt opgevolgd door de heer Han 
Zirkzee. 
Het harmonium (het tweede al) wordt verkocht en vervangen door 
een piano: de heer Zirkzee is een goed pianist. 
In 1942 legde de heer Zirkzee de dirigeerstok neer en wordt 
opgevolgd door de heer B.J. Verdoorn uit Leiden. In dat jaar 
wordt meegewerkt aan een Kerstconcert in de Ned. Herv. Kerk 
met Koudekerks Gemengd Koor en de beide kinderkoren; het 
geheel onder leiding van de heer P. de Rook, dirigent van 
Koudekerks Gemengd Koor. 

In de latere oorlogsjaren moesten de repetities worden 
gestaakt: gebrek aan brandstof en verlichting, uitgaansverbod 
in de avonduren, later razzia's en vrijwel alle mannen 
ondergedoken. 

Na de bevrijding in 1945 begon het koor de repetities te 
hervatten, z i j het zonder dirigent Verdoorn, die in de oorlog 
niet politiek brandschoon was gebleken. 
De leiding werd voorlopig overgenomen door de heer C. van der 
Molen, die echter geen vast dirigentschap wilde. Daarom werd 
hij nog in hetzelfde jaar opgevolgd door de heer K.J. de Beun 
uit Gouda. 

Deze dirigent, . een streng, maar toegewijd, ijverig en 
ambitieus man, die zich ook op repetities soms voor meer dan 
100% inzette, wist het koor tot aanmerkelijke prestaties op te 
stuwen. 
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foto 1: Voorste r i j (zittend); de Jong, v.d. Ent, C. Verbree, 

M. Verbree, Kl. Oudshoorn, dirigent Snel, A.B. van 
Leeuwen, R. van Beveren, A. Hogenes, J. van Beveren, 
.. van Beveren, M. Slegtenhorst. 
Tweede r i j : A. van Veen, N. van Bostelen, .v. Leeuwen, 
G. Cok, P. Cok, . de Jong, C. Slegtenhorst, P. van 
Leeuwen of S j . de Jong, Co Guldemond, J. van Veen, Kl. 
van Veen, L. de Hollander, W. Batelaan. 
Derde r i j ; Mooi, Mooi, N. Starreveld, .Haspers, C. van 
Dokkum, . Haspers, M. van Beveren, N. v.d. Ent, ?., M. 
van Veen, v.d. Berg, C. van Katwijk, ?, M. Batelaan, 
A. Guldemond. 
Vierde r i j : S. Batelaan, D. Guldemond, J. van Dam, P. 
Verbree, G. van Veen, . Rietveld, P. van Burik, J. 
Paling, N. Verbree, R. van Veen. 

Hij dirigeerde Soli Deo Gloria tien jaar, bereidde het 
jubileumconcert ter gelegenheid van het tienjarig bestaan nog 
voor, maar overleed in 1929 nog voor de uitvoering ervan. 
Genoemd concert werd toen geleid door zijn opvolger, de heer 
De Wolf uit Leiden. 

foto 3: Voorste r i j : M. Verbree, M. van Beveren, C. Slegten 
horst, ?. ?. ?. ?. N. v.d. Ent, ?., ?., A. Ketel 
?., ?. ?. ?. . 
Tweede r i j : G. Cok, ?., ?., M. Verbree, ?., dirigent 
De Wolf, H. v.d. Berg, ?., C. van Veen, N. Batelaan, 
• * 
Achterste r i j : ?., J. Brommers, ?., .Brommers, ?., 
A. Guldemond, ?., ?., R. van Veen, ?., ?., ?., 
. Langhout, ?., C. Slegtenhorst. 
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DE GESCHIEDENIS VAN HET GEMENGD KOOR "SOLI DEO GLORIA" 
TE KOUDEKERK. 

De kalender wees 19 januari 1919, toen te Koudekerk de oprich
ting plaatsvond van een gemengde zangvereniging op gerefor
meerde grondslag. Het initiatief hiertoe was genomen door 
dominee J. Sybesma, gereformeerd predikant alhier. De naam van 
het koor werd "Soli Deo Gloria": Alleen God z i j de eer. 
De vereniging voorzag blijkbaar in een lang gevoelde behoefte: 
er traden niet minder dan 59 leden toel 
Als repetitieruimte diende het lokaal achter de gereformeerde 
kerk. Voor de zangstudie werd, bekostigd uit vrijwillige 
bijdragen, een - wat het eerste jaarverslag noemt - orgel 
aangeschaft. (bedoeld wordt een harmonium). Een eerste bestuur 
werd gekozen; het bestond uit de heren R. Smit, W. Geerlof 
Rzn, H. Batelaan, P. Smit, H. v.d. Berg en J. Kranenburg, 
welke laatste "de functies onder 1ing verdeelde". Ook werd een 
reglement opgesteld met soms strenge bepalingen als: In het 
bestuur kunnen alleen mannelijke personen zitting nemen, die 
belijdend lidmaat zijn van de gereformeerde kerk. 
Of: leden van Soli Deo Gloria mogen geen lid zijn of worden 
van een andere zangvereniging. 

Het eerste jaarverslag gewaagt ook van de oprichting van een 
kwartet, bestaande uit acht personen(sic), van welk "kwartet" 
echter later niets meer is terug te vinden. 
De eerste dirigent was de heer J. Snel uit Leiden. 
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Maar de kink in de kabel, die het koor naar zijn 
ondergang zou voeren, werd al zichtbaar. 
Het ledental van het toch al kleine ensemble daalde in korte 
t i j d , enerzijds door verhuizing, anderzijds uit oorzaak van 
ziekte en dood; zaken die ook het mannenkoor juist in deze 
tijd niet bleven bespaard. 

Bovendien tobde de dirigent met een snel verslechterende 
gezondheid. Niemand wilde het toegeven, maar ieder begreep, 
dat het zo niet langer meer kon. Toen 
een partij zo uitgedund raakte, dat die zich niet meer staande 
kon houden tegenover de andere, moest men wel besluiten de 
repetities te beëindigen - met pijn in 't hart. Dat was in 
september 1973. 
Veel ouderen, zowel zangers als luisteraars, herinneren zich 
met weemoed de mooie warme klank van het op hoog peil zingende 
Koudekerkse mannenkoor. 

Dhr.C.v.d.Molen 
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Het kleine plattelandskoortje, dat het moest opnemen tegen 
vaak grote, gerenommeerde, ook in het buitenland optredende 
koren, klom ook daar snel op tot in de op een na hoogste - zg. 
A-Kroon- afdeling. 
Het was er de laatste keer nog maar twee puntjes van 
verwijderd. 

5. -y ^ .' 

foto 2 Mannenkoor "Onder 1ing Zanggenot" Koudekerk a.d. Rijn 
tijdens Ned. Koorfestival in de AVRO-studio, 
Hilversum, in 1964 
Voorste r i j : van links naar rechts, de heren 
A. La f f r a , H. van Driel, J. de Kooter, J. Noorlander, 
J. Colijn, A. Paling, A.v.d. Voorst, H. Blom, 
H. van der Ent, D. Deemoed, B. van Hemert. 
Achterste r i j : van links naar rechts, de heren 
J. Lekx, J. Klerk, S. van Driel, L. van Hemert, 
K. Schellingerhout, W. Lekx, M. Schellingerhout, 
H. Lekx, A. van Brakel, 
Voor het koor: dirigent C. van der Molen. 
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Ook werd al spoedig aan zangwedstrijden meegedaan - dat was 
toen nogal in de mode. In luttele jaren klom "Onder1ing Zang
genot" op tot de hoogste afdeling. 
In 1949 werd men zich bewust dat een verenigingsverband zonder 
bestuur aanleiding geeft tot ongewenste toestanden en conflic
ten. Daarom werd een bestuur gekozen; het bestond uit de heren 
J. Bervoets, voorzitter, J. de Kooter, secretaris, 
K. Schellingerhout, penningmeester, H.J. Lekx, bibliothecaris 
en Fr. Lekx, algemeen secundus. 

In 1956 werd meester Van der Molen benoemd tot hoofd van een 
school elders, waardoor hij afscheid moest nemen van zijn 
koor. Zijn plaats werd ingenomen door de heer L. van Wijngaar
den uit Leiden, die ook te Koudekerk bekend was als dirigent 
van het gerenommeerde Leidse mannendubbe1 kwartet "Inter Nos", 
welk gezelschap soms medewerking verleende aan de concerten 
van "Onder1ing Zanggenot". Dat de heer Van Wijngaarden geboren 
was in Koudekerk gaf hem nog een extra voorsprong! 

Het bleek al spoedig, dat de heer Van Wijngaar
den "Onderling Zanggenot" graag liet optreden 
samen met andere onder zijn leiding staande 
gezelschappen en daartoe gemeenschappelijke 
repetities belegde, meestal in Leiden. 
Na een poosje vonden veel leden deze manier van 
werken niet prettig: niet alleen het dikwijls 
heen en weer reizen werd als bezwaar1 ijk ge
voeld, maar - en dat was een meer principieel 
bezwaar - het eigene, de eigen koorklank, 
de zelfstandigheid raakte in de verdrukking. 

De samenwerking met de dirigent ging te wensen overlaten en 
verliep tenslotte zo stroef, dat velen als lid bedankten. 
In 1959 was het aantal leden zo teruggelopen, dat "Onder 1ing 
Zanggenot, dat vroeger toch zo'n dertig zangers had geteld, 
moest worden opgeheven. Einde.... 

Maar in juli 1960 kwam de heer Van der Molen in Koudekerk 
terug, nu als hoofd van de openbare basisschool. Wat eigenlijk 
wel verwacht kon worden, gebeurde prompt. Een afvaardiging van 
het vroegere mannenkoor kwam hem vragen of hij de leiding 
daarvan weer op zich zou willen nemen en toe hij "Ja" zei, 
verrees het koor weer als Phoenix uit z'n as en nam de 
gebroken draad weer op. 
Door de veranderende tijdsomstandigheden werd het wel kleiner; 
er bleef tenslotte een soort kamerkoor over van ca. 20 man. 
Ondanks die kleine bezetting lagen de zangprestaties hoog, wat 
ook wel bleek uit de resultaten, die werden behaald tijdens 
het Nederlands Koorfestival, dat in de jaren zestig gehouden 
werd in de AVRO-studio te Hilversum. 
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foto 1 Mannenkoor "Onderling Zanggenot" Koudekerk a.d. Rijn 
foto 1948, genomen tijdens concours te Bilthoven 
Voorste r i j , zittend, van links naar rechts, de heren 
J. Bervoets, M. van Harskamp, K. Schellingerhout, 
A. Paling, C. van der Molen(dirigent), J. Colijn, 
C. Hoogeveen en J. Paling. 
Middelste r i j , staand, van links naar rechts, de heren 
J. de Kooter, A. de Jong, H. de Jong, J. Langejans, 
H. van Brakel, , A. van Brakel, J. Lekx. 
Achterste r i j , staand, van links naar rechts, de heren 
W. Schellingerhout, Fr. Lekx, J. 
C. Hakkehrak, A. van der Voorst, 
J. Hakkebrak, H. Verburg, B. van 
kamp, H. Lekx, W. van Vegten. 

Schel 1ingerhout, 
M. Schellingerhout, 
Hemert, R. van Hars-
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HET MANNENKOOR "ONDERLING ZANGGENOT" 
LATER:"HET KOUDEKERKS MANNENKOOR" 

In 1945 werd dit ensemble geboren als een zangersgroepje van 
acht man, samengesteld uit leden van de plaatselijke afdeling 
van de landelijke vereniging "Volksonderwijs" - nu "Openbaar 
Onderwijs" geheten - welke vereniging de belangen van het 
openbaar onderwijs behartigt. 
Het dubbelkwartet was in het leven geroepen om propaganda-
feestavonden van genoemde vereniging luister bij te zetten. 
De muzikale leiding was in handen van de dorpsschoolmeester 
C. van der Molen. 

Het zanggroepje oogstte met zijn optreden zo'n succes, dat het 
uitgenodigd werd ook in andere plaatsen voor de afdelingen 
aldaar te komen zingen, waardoor het al gauw een zekere 
bekendheid kreeg. 
Na een poosje bleek, dat meer Koudekerkse mannen graag zouden 
komen meezingen, maar niet konden, omdat z i j geen lid waren 
van de vereniging "Volksonderwijs" en dat door hun levensover
tuiging en schoolkeuze ook niet wilden zijn. 
Het zanggroepje nam toen in 1946 een goed besluit: het zette 
zich zelf om in een voor ieder toegankelijk neutraal mannen
koor. Als de vereniging "Volksonderwijs" ons wilde uitnodigen 
om te komen zingen, kwamen we natuurlijk, maar dit gold even 
natuur 1 ijk voor welke andere vereniging of kerkelijke 
instantie ook. 

De naam van het nieuwe koor werd "Onder 1ing Zanggenot", de 
muzikale leiding bleef in handen van C. van der Molen. 
Bij het oude dubbelkwartet voegden zich onmiddellijk 21 
nieuwe zangers. De zangstudie kon beginnen. 
Een bestuur werd niet nodig geoordeeld: op het terrein van de 
muziek deelt de dirigent de lakens wel uit en wat er aan 
zakelijks te bespreken valt doen we gezamenlijk. Alleen een 
penningmeester - onmisbaar figuur - moest wel worden 
benoemd. Dat werd de heer ZeiIstra. Toen deze na enkele jaren 
wegens drukke werkzaamheden voor deze functie moest bedanken, 
werd zijn taak overgenomen door de heer K. Schel 1ingerhout, 
die hem nog tal van jaren met niet aflatende ambitie en 
accuratesse heeft vervuld. 

"Onder 1ing Zanggenot" startte met een serieuze en degelijke 
zangstudie, waarvan stem- en klankvorming, uitspraak en 
dergelijke technische zaken een niet gering deel uitmaakten. 
Het legde zich met name toe op a capella zang. Dankzij grote 
toewijding van de zijde der zangers en geestdrift van die der 
muzikale leiding kon het koor in korte tijd tot opmerkelijke 
prestaties komen, die door publiek en pers geredelijk werden 
erkend. 
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Ze ging dan met het schip "De Volharding" naar Leiden. Opstap
plaats voor Koudekerk was Café "de Gouden Leeuw", in de Dorps
straat (thans nr. 38). 
De eerste bus die Koudekerk aandeed was "Moda". 

De leiding van het transportbedrijf lag inmiddels in handen 
van de broers Wim en Piet Molema. Tot 1970 maakte het bedrijf 
een groei door; het wagenpark was inmiddels uitgebreid tot 13 
en ook was er een montageploeg aan het werk om betonelementen 
maar ook abri 's in elkaar te zetten. 

Het bedrijf bood werkgelegenheid aan ongeveer 23 mensen en was 
gevestigd in de Hoogewaard ter hoogte van de bocht in de weg 
bij de Weidedreef. 
In 1970 werd het bedrijf verkocht aan de fa. Boot in Alphen 
aan den Rijn. 

Aan het eind van het interview gekomen, wil ik de lezers nog 
een anekdote vertellen die ik optekende uit de mond van Pieter 
Molema. Er was in Hazerswoude een (ongehuwde) juffrouw die les 
gaf aan de Chr. Nat. School; met moederdag stuurde een aantal 
leerlingen(Piet was er niet b i j , zei h i j ) haar een taart met 
het opschrift:"Nooit gebaard, toch een taart". 
Deze grap tekent het gevoel van humor dat Pieter Molema bezit 
en waarvan hij anderen laat genieten. 

Mevr.M. Hogenes-Leenheer 
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In de tijd dat vader Teunis de kolenhandel runde, was het de 
gewoonte dat hij als gereformeerde ook de gereformeerde 
klanten bediende, terwijl Kees de Jong een hervormde en Van 
Wetten een rooms-katholieke klantenkring had. Deze stelregel 
gold over het algemeen genomen voor de gehele middenstand op 
het platteland in Nederland. 
De plaatselijke afdelingen van de vakbonden speelden destijds 
een rol in de aankoop van kolen voor hun leden. Door in één 
keer een grote order te plaatsen kon men korting bedingen, die 
dan weer ten goede kwam aan de leden. 
Bij de huisgezinnen werden de kolen opgeslagen in de schuur of 
in kolenkisten buiten, maar ook kwam het voor dat de kolen 
onder de bedstede werden uitgestort. 

In 1939 kwam er een vrachtwagen bij en werd de basis gelegd 
voor het transportbedrijf fa. W.Th. Molema. 

Voor boeren uit Koudekerk, Alphen en Zoeterwoude werd de melk 
weggebracht naar de zuive1 fabriek "Hollandia" in Vlaardingen. 
De melkrijder!j werd in 1943 verruild voor het rijden van 
betonelementen voor Oosthoek in Zoeterwoude Rijndijk. 
In 1944 trouwde Pieter Molema en vestigde met zijn vrouw aan 
de Hoogewaard; ook dit huis staat er niet meer, het is een 
tiental jaren geleden afgebroken en op deze plaats staat nu 
een r i j t j e huizen (Hoogewaard +/- 100). Buren waren de familie 
L. van Eijk; de laatste bewoners waren Maarten Schel 1ingerhout 
en Steijn Paling. 

Door de spanningen in de oorlog was er onder de buren een 
sterke Dand ontstaan, die resulteerde in de oprichting van een 
buurtvereniging, overigens zonder contributie, en heeft een 
aantal jaren bestaan. 
Mevrouw Molema herinnert zich nog, dat ze boodschappen, die 
niet in Koudekerk verkrijgbaar waren, zoals een nieuwe mantel 
of jurk, in Leiden ging kopen. 
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Doorleren was in die tijd nog geen gewoonte op het platteland 
dus werd de lagere school tot en met de zevende klas doorlo
pen. Juffrouw Louwrens van de eerste en tweede klas staat nog 
in het geheugen geprent, vooral haar grote borsten maakten 
destijds indruk, en naar eigen zeggen was hij verliefd op de 
j u f . De meesters maakten minder indruk op hem. 
De derde klas stond onder leiding van meester Teunissen; de 
vierde van meester Boer; de v i j f d e van meester Van Doornik, 
terwijl in klas zes en zeven het hoofd der school, meester 
Kerkhoven, de scepter zwaaide. 

Een groot deel van de geestelijke vorming kreeg de gerefor
meerde jeugd (jongens) op de knapenvereniging "Timotheus" 
(12-16 jaar). Deze vereniging werd op zondag na kerktijd 
bezocht. Als onderwerpen kwamen kerkgeschiedenis, vaderlandse 
geschiedenis en het voordragen van gedichten aan de orde. 
Pieter ging er graag naar toe; het was er gezellig en al zijn 
vrienden maakten er deel van uit. 

Tot de v i j f t i g e r jaren was het een gewoonte dat een 
Koudekerkse jongen een eveneens Koudekerks meisje, en 
andersom, trouwde. Leiderdorpse en Alphense jongens werden 
niet geduld. Georganiseerde vechtpartijen vonden plaats om de 
niet-autochtonen te verdrijven. Jongens uit Hazerswoude-Rijn
dijk werden toegelaten, de "dorpers" werden teruggejaagd. 

In de tijd dat Piet op school zat runde zijn moeder de kruide
nierswinkel; bijna alles werd los verkocht, z e l f s de groene 
zeep en de stroop. De winkel was 12 uur per dag geopend en op 
zaterdag z e l f s tot 23.00 uur. Vlak voor de oorlog trad de 
winkelsluitingswet in werking; vanaf die tijd sloot de winkel 
om 18.00 uur. In 1941 werd de winkel opgeheven. 
In de kolenhandel van zijn vader werd ook hard gewerkt; de 
kolen werden, afhankelijk van de lokatie, per schuit of met 
paard en wagen bezorgd. 

In 1937 werd de eerste vrachtwagen aangeschaft en werden paard 
en wagen verkocht. Een auto was voor die tijd zeer modern, in 
het hele dorp reden er slechts enkele rond. Met paard en wagen 
was men meer vertrouwd; de bakkers Van Kempen en Van Dokkum 
hadden er eén en ook melkboer Versluis bracht zijn goederen 
met paard en wagen aan de man, terwijl de groenteman per 
roeiboot zijn klanten bezocht. 
De straten die Koudekerk in die tijd kende, waren: Hondsdijk, 
Dorpsstraat, Hoogewaard en de Lagewaard. De huizen aan deze 
straten waren veelal per schip bereikbaar; de thans zo smalle 
Lagewaardse Wetering was veel breder, er waren hoge bruggen 
waar men gemakkei ijk onderdoor kon varen dan wel bruggen die 
weggedraaid of opgehaald konden worden. 
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Interview met Pieter Molema 

Het is donderdagmiddag 23 januari 1992 als ik er weer eens 
voor een interview op uit trek. 
De thans aan de Europasingel wonende geboren en getogen heer 
Pieter Molema blijkt een onderhoudende gesprekspartner te 
zijn. 
Pieter Molema is geboren in Koudekerk aan de Hoogewaard B97 
op 11 februari 1920 (het pand is afgebroken en bevond zich 
ter hoogte van nr. 154). 
Het gezin telde twee zoons waarvan Pieter de jongste is. 
Zijn vader was de heer Teunis Molema, destijds brandstoffen-
handelaar en kruidenier tevens raadslid/wethouder van de 
Koudekerkse gemeente (A.R.-partij). 

Zijn echtgenote is mevr. Alie van der Meijden op 26 juni 1920 
geboren te Nieuwaal in Gelderland, doch in 1927 met haar 
ouders naar Koudekerk verhuisd vanwege de werkgelegenheid dat 
het westen haar vader bood (Beers steenfabriek, waar nu Bos 
Beton gevestigd i s ) . 
Het gezin Van der Meijden telde 10 kinderen, 7 jongens en 3 
meisjes, waarvan de jongste twee in Koudekerk geboren zijn. 
De plaats Koudekerk bleek geliefd want slechts één telg van 
het gezin Van der Meijden verhuisde naar elders. 
In de tijd dat Pieter Molema de lagere school bezocht, waren 
er in Koudekerk twee lagere scholen: de openbare lagere school 
en de School met de bijbel, in de volksmond de Hervormde 
School. In Hazerswoude Rijndijk was er de Chr. Nationale 
School voor de (hoofdzakelijk) gereformeerde kinderen en de 
R.K. lagere School voor de katholieke kinderen. 
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Hier werden hun v i j f kinderen greboren: drie zoons en twee 
dochters. 
Ze maakten hier ook de oorlogsjaren mee, met de nodige 
spanningen en zorgen omtrent onderduiken en de dagelijkse 
voedselvoorziening. 
De heer van Vegten was enige jaren actief bij de "1uchtwacht", 
een voorloper van de Bescherming Burgerbevolking. 
Voor de oorlog werkte de heer van Vegten op de dakpannenfa
briek van de Graaf. Na de oorlog kreeg hij een baan als 
fondsbode.(destijds werd de bijdrage voor het ziekenfonds 
nog persoonlijk bij de mensen opgehaald) 

Ook was de heer van Vegten actief in het verenigingsleven. 
Hij hielp met het oprichten van de plaatselijke C.N.V. en was 
jarenlang raadslid en wethouder voor de toenmalige 
Christelijke Historische Unie. 
Verder zat hij in het bestuur van de woningbouwvereniging, 
leidde de zondagssschool en was voorzitter van de jongelings
vereniging. 

Onnodig te zeggen, dat hij daardoor veel van huis was en de 
zorg voor het gezin grotendeels op mevrouw van Vegten 
neerkwam. Iets wat ze steeds met veel genoegen heeft gedaan. 
In 1954 verhuisde het gezin naar de Koningin Julianastraat, 
waar een ruimere woning werd betrokken. 

Ook verdriet bleef mevrouw van Vegten niet bespaard; ze 
verloor twee zoons op jeugdige l e e f t i j d . En ook haar man 
overleed een aantal jaren geleden. 
Gelukkig bezoeken haar overgebleven kinderen haar vaak en 
geniet ze van haar kleinkinderen en achterkleinzoon. 
Ook de bezigheden in haar huis en tuin probeert ze zoveel 
mogelijk zelf te doen. 

Mevr.E.Bruijne 
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Met elf jaar kwam z i j van school af en hielp haar moeder 
een jaar met het nog steeds groeiende gezin. Als twaalfjarig 
meisje kreeg z i j een "dienstje" bij een boer. 
Het was zwaar en hard werken; zoals het schuren van de melk
bussen en de weikuipen schoonmaken. 

Ze was b l i j toen ze daarna bij de familie Dorrepaal kon 
werken, die destijds het voormalige gemeentehuis van Koudekerk 
bewoonden. Bij zo'n "burgergezin" was het toch wel wat makke
lijker, al waren de werktijden lang; meestal van zeven uur 
's morgens tot zeven uur 's avonds en dat alles voor vier 

gulden in de week. 

Veel vrije tijd bleef er niet over. Hij dag vakantie per jaar 
was al heel wat en af en toe een middagje vrij; maar daar 
moest toch een gegronde reden voor zijn. 
In de avonduren werd de cathechesatie bezocht bij ds. Israël 
en ds.Ode. Ook zat mevr.v.Vegten op de zang, eerst b i j het 
meisjeskoor en later op een gemengd koor. 

Met dit laatste koor werd ook wel aan concoursen deelgenomen. 
Heel bekend waren in die tijd de zangconcoursen, die in de 
tuin van de boerderij van Corts aan de Hondsdijk werden 
georganiseerd. 
Verder werkte mevrouw van Vegten nog drie jaar b i j het 
burgemeestersgezin van der Meulen in Hazerswoude-dorp. 
Intussen had ze haar man Willem van Vegten leren kennen, 
waarmee z i j op 25-jarige l e e f t i j d trouwde. 
Willem van Vegten kwam uit de "Kakebenen-buurt" aan de 
Hoogewaard. Op deze plaats staat aan de Hoogewaard nog steeds 
een oud boerderijtje met die naam. Mevr.v.Vegten kon me niet 
vertel 1len, hoe deze naam ontstaan is. 
Het echtpaar ging eerst wonen aan de Lagewaard (Schinkeldijk) 
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Interview met mevrouw J.v. Vegten-Oppelaar 
Julianastraat 21 

Mevr.v.Vegten-Oppelaar zag het levenslicht in 1909 
in Hazerswoude-Rijndijk. Ze werd geboren in de zgn. 
"Kippenbuurt", waar nu het bedrijf van de firma Boers is 
gevestigd. Zij kon mij niet meedelen waarom dit buurtje 
zo heette. 

Er stonden acht kleine huisjes, die later zijn afgebroken. 
De huisjes bestonden uit een achterom met klompenhok; 
daar stond ook de trap, die naar zolder leidde. 
Verder was er een kamer en een woonkeuken. 
Vanzelfsprekend ontbraken de bedsteden niet; één waar 
vader en moeder sliepen met de baby in een krib daarboven 
en nog een bedstede waar drie kinderen lagen. 
De rest van de kinderen sliep op zolder. 
Als derde van een gezin van tien kinderen moest mevrouw 
van Vegten al op zeer jonge l e e f t i j d mee aanpakken met 
diverse voorkomende werkzaamheden. 

Ze bezocht eerst de Gereformeerde school, daarna nog een paar 
jaar de Hervormde school. Na schooltijd waren er voor haar 
ook verschillende dingen te doen, zoals breien, kousen stoppen 
en op de jongere kinderen passen. 
Gelukkig was er af en toe ook wel even tijd om te spelen en 
dan werd er gehoepeld, geknikkerd, touwtje gesprongen of 
getold. 
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Kaart uit 1990 
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Tenslotte willen we ook een zorg van onze werkgroep niet 
verzwijgen. Die betreft het gebrek aan goede, veilige, vocht
bestendige opberg- en archiefruimte. Onze bezittingen zijn 
kwetsbaar: oud papier, fotomateriaal - vooral negatieven 
moeten zorgvuldig voor aantasting door vocht worden beschermd-
moéten provisorisch bij werkgroepleden thuis worden bewaard. 
We zouden geholpen zijn met een voor ons doel geschikte stalen 
kast in een droge, koele, voor ons gemakkelijk te bereiken 
archiefruimte. 

Eén onzer groepsleden heeft contacten gelegd met de archivaris 
van Alphen a.d. Rijn en met de oudheidkundige vereniging 
aldaar om advies in te winnen inzake de meest efficiënte wijze 
van archiveren. Hem is z e l f s de mogelijkheid geboden om onze 
bezittingen onder te brengen in het Alphense archief. Een 
vriendelijk aanbod, maar u begrijpt, dat wij ons archief 
liever in Koudekerk in eigen beheer houden. Enfin, we hopen 
dat we deze zorg het komend jaar van onze schouders kunnen 
wentelen. 

Namens bovengenoemde werkgroep, 
C. van der Molen. 
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Werkgrroep Prent- en Kaartmateriaal 
Jaarverslag 1992. 

Genoemde werkgroep zette ook dit jaar haar werkzaamheden voort 
op dezelfde voet als voorheen. Ons ter beschikking gestelde 
foto's werden door onze altijd vol ijverige werkgroepfotograaf 
gereproduceerd, beschrijvingen of commentaren werden erbij 
gevoegd, zorgvuldig uitgetypt en het geheel, netjes in plas
tic, in de boeken verzameld, die u op geregelde tijden in de 
Oudheidkamer kunt inzien. Naar het ons voorkomt is er voor 
deze fotoboeken veel belangstel 1ing. 

Het laatste halfjaar trad een periode van betrekkelijke rust 
in: De aanvoer van geschikt fotomateriaal op topografisch 
gebied nam a f . Geen wonder, want hiermee zijn we al jaren 
bezig en hebben veel verwerkt. Dat neemt niet weg, dat door 
onze leden al weer nieuwe contacten worden gelegd met perso
nen, van wie wij vermoeden dat ze ons aan interessant fotoma
teriaal kunnen helpen. Want er zit onder de Koudekerkers vast 
nog heel wat, dat - misschien niet in eigen ogen, maar dan 
toch in de onze - de moeite waard is. 

Kijk maar eens in door vererving verkregen kaartverzamelingen. 
Eén onzer werkgroepleden heeft in het ouderenmaandblad "Uit en 
Thuis", dat vooral door bewoners van Rhijndael wordt gelezen, 
een oproep geplaatst om oud fotomateriaal niet weg te gooien 
of te vernietigen, maar aan onze werkgroep voor korte tijd af 
te staan om te reproduceren. Ieder, die foto's of prentbrief
kaarten ons ter beschikking stelt, krijgt ze heel gauw onbe
schadigd terug. Ze komen niet in handen van derden. Ondanks 
deze beloften is op de oproep nog weinig respons gekomen. 
Op 't ogenblik trachten we zoveel mogelijk foto's te verzame
len van de plaatselijke zangkoren en de muziekvereniging 
"Kunst na Arbeid", waarvan ondergetekende probeert de geschie
denis te achterhalen en te beschrijven. 
Plannen voor het komende jaar zijn al in voorbereiding: 

Ten eerste zouden we graag in het bezit komen van foto's of 
ander plaatwerk, betrekking hebbende op het leven in Koudekerk 
tijdens de oorlog 1940-1945. 

Ten tweede houden we ons aanbevolen voor oude schoolfoto's, 
l i e f s t voorzien van zoveel mogelijk namen, met het doel de 
geschiedenis van de Koudekerkse scholen te beschrijven. 

Ten derde stellen we prijs op verenigingsfoto's, l i e f s t uit 
lang vervlogen jaren, teneinde een inzicht te krijgen in het 
Koudekerkse verenigingsleven van "toen". U ziet, ook voor de 
komende tijd is er werk aan de winkel. 
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4.Luchtfoto uit een andere positie. Dezelfde punten 
als op foto 3 zijn duidelijk te zien. 



3.Luchtfoto van 25 jaar geleden. 
Het zwembad in aanbouw is duidelijk te zien; 
rechts onder de Toll. Het einde van de be
bouwing is hier het Park Ypenburg en de 
eerste "platte daken"blokken van de Poel geest laan. 
De brug staat op en het gemeentehuis is duidelijk 
te zien. 
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2. Steenfabriek van Beers 



J. Winkel van F.P. Geerlof aan de Hoogewaard. 
Op de achtergrond de betonfabriek van Bos. 
Vroeger was hier de steenfabriek van Beers 
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Voorwoord van de redactie 

Voor u ligrt het vierde jaarboek van het Historisch Genootschap 
Koudekerk. In vergelijking met vorig jaar is dit jaarboek 
iets dikker uitgevallen. 
De redactie heeft dit jaar niet alleen de teksten 
gecorrigeerd, maar ook gekeken of de teksten een bijdrage zijn 
voor een beter begrip van de geschiedenis van Koudekerk. 
Hoewel er nog veel teksten na de inleverdatum van 15 november 
werden geaccepteerd, moesten er helaas toch enkele blijven 
liggen voor het volgende jaarboek. 
Voor de vol ledigheid noem ik ze hier: 
l.Foto en beschrijving van het koor Soli Deo Gloria (± 1950) 
2.Stamreeks van het geslacht Butterman. 
3. Parenteel van het geslacht van den Berg. 
4. Genealogie van de familie Maat. 
Vervolgens is het de redactie opgevallen, dat diverse teksten 
met behulp van een computer zijn gemaakt. 
Teksten voor het jaarboek 1993 kunnen dan beter op een floppy 
of diskette worden ingeleverd. Dit scheelt de redactie nog al 
wat werk. 
Wat betreft de floppy of de diskette, maakt het niet uit hoe 
deze zijn geformatteerd. Het enige vereiste is, dat de teksten 
zijn aangemaakt met behulp van een MS-Dos computer. 
(De teksten voor dit jaarboek zijn gemaakt met Wordperfect) 
5.1. 

Foto 's: 

Ook dit jaar werden voor de diverse artikelen een aantal 
foto's ingeleverd. 
Wat betreft oude foto's, zaten er vaak donkere en onscherpe 
afbeeldingen b i j . De redactie heeft daarom gemeend enkele 
foto's niet te plaatsen. De resterende foto's in dit jaarboek 
zijn niet altijd van prima kwaliteit, maar kunnen nu eenmaal 
niet gemist worden bij een bepaald artikel. 
Het komt vaak voor, dat de auteur van een artikel geen enkele 
afbeelding b i j zijn verhaal kan leveren. 
U zou de redactie daarom erg behulpzaam zijn indien u zelf 
zorgt voor foto's/afbeeldingen van goede kwaliteit. 

Copy Jaarboek 1993 

Inleveren vóór 1 november 1993 



Een mens zonder geschiedenis 
i s als eön boom zonder wortels. 
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VOORWOORD 

Mijn laatste voorwoord als voorzitter wil ik beginnen met een 
pennevrucht van de bekende duitse dichter Schiller, die leefde 
van 1759 tot 1805 en die een grote vriend van Goethe was: 

drievoudig is de gang des tijds: 
dralend komt de toekomst nader, 

pijlsnel is vervlogen 
het heden, 

eeuwig stil staat het verleden. 
Dit geldt ook voor het jaar 1992, dat spoedig achter ons l i g t . 
Een jaar met toenemend onheil in de hele wereld als ziekten, 
hongersnood, natuurrampen, burgeroorlogen en waarin we in ons 
eigen land nog kortgeleden een nationale ramp beleefden. 
Ondanks dit alles mogen we toch het verleden van ons dorp, dat 
eeuwig stilstaat, in ons genootschap trachten levendig te 
houden door in geschrift en anderszins historische feiten en 
gebeurtenissen vast te leggen. 

Eén gebeurtenis wil ik nog onder uw aandacht brengen en wel de 
verrijking van ons dorp met een monument. Ter herdenking van 
de in 1392 gepleegde moord op Aleid van Poelgeest, bewoonster 
van het voormalig kasteel KLEIN POELGEEST werd op de Open 
Monumentendag, 12 september, een gedenksteen onthuld en een 
beeldje van Aleid geplaatst op de plek, waar KLEIN POELGEEST 
stond: het huidige Burgemeester Swaanplantsoen. De stichting 
Poelgeest had het initiatief tot deze "happening" genomen. 
In onze Oudheidkamer is hieraan een tentoonstel 1ing gewijd, 
die nog tot en met januari a.s. te bezichtigen is. Ook de 
muzikale omlijsting in de Aleid-kapel van onze dorpskerk heeft 
hieraan op een bijzondere wijze bijgedragen. Velen genoten van 
de onder leiding van Karin Jense uit Delft ten gehore gebrach
te middeleeuwse muziek. 

Ons genootschap mag zich, dank z i j de grote inspanningen van 
een aantal onzer leden, waarvoor bartel ijk dank, verheugen in 
een bloeiend bestaan. Vele reacties van bezoeker van de Oud
heidkamer wijzen hierop. 
Hopende dat we in het nieuwe jaar opnieuw vruchtbaar werk  
mogen verrichten ten behoeve van hen, die hiervoor belangstel 
ling hebben en van hen, die na ons komen, wens ik u prettige  
feestdagen en een in alle opzichten voorspoedig 1993 toe,  
boven al het begin van vrede en geluk voor de hele mensheid. 

Joost Crucq. 
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