
historisch Qenootschap %gudekerf^ 

JaarBoel^l993 



Inhoudsopgave 

Historisch Genootschap Koudekerk 5 

Vooraf 7 

Voorwoord van de voorzitter 8 

Historische foto's op moderne cd's (Dhr.H.de Graaf) 10 

Interview met dhr.van Bostelen (Mevr.E.Bruijne) 13 

Verslag lezing Prof.v.d.Linden (Dhr. F.M. van Poelgeest) 17 

Samenvatting van de lezing van Prof.v.d Linden (Dhr. B.Vos.) 25 

Afbeelding Groot-Poelgeest geschilderd door Antonie van Beerstraten .. 31 
(Dhr. B.Vos) 

Het scheve torentje van Koudekerk (Dhr. J.Wondergem) 34 

Familiewapens bij de boerderij Bronstee (DhrJ.Wondergem) 39 

Rondom de Oudheidkamer (Mevr.A.Muller) 41 

Expositie over de boerin aan het begin van deze eeuw 44 

(Dhr.J.Bruijne) 

Duizend jaar Poelgeest, "Uit de tijd van Aleid " 51 

Ledenlijst Historisch Genootschap Koudekerk 53 
Activiteiten 1994 57 

Jaarboek 1993 



Historisch Genootschap Koudekerk 

Bestuur 

Voorzitter: Dhr. J. Wondergem 
Dr. Vlaanderenlaan 7, 2396 GT Koudekerk a.d. Rijn, tel.: 01714-12752 

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

Penningmeester: Mevr. A.v.d. Pols 
Park Ypenburg 18, 2396 CS Koudekerk a.d. Rijn, tel.: 01714-12822 

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

Overige gegevens 

Rekeningnummers t.n.v. Historisch Genootschap Koudekerk 
Postbank: 171479 
Bondsspaarbank: 8928.24689, (giro van de bank): 133880 

Jaarcontributie:/ 30,-
2e lid van een gezin:/ 15,-
Jaarboek (niet-leden):/ 9,50 

Redactie Jaarboek: B.Vos, Mevr. 
A.v.d.Vlugt 

Lay-out en verzorging Jaarboek: 
Mevr. I . de Graaf (Astra-Com) 
Dorpsstraat 47 
2396 HC Koudekerk a/d Rijn 

Foto's blz. 34,35,37, met dank aan K. Molema 

Jaarboek 1993 



Adres Oudheidkamer: 
Dorpsstraat 55 a, 
2396 HD Koudekerk a.d. Rijn 

Openstelling: 
Elke le en 3e zaterdag van de maand 
's morgens: 10.00 - 12.00 uur. 
Voor eventuele bezoeken buiten de openingsuren kunt u contact opnemen 
met Mevr. H. Miedema (tel. 01714-13377) 

Werkgroepen 

Werkgroep Interview: 
Coördinator: Mevr. E. Bruijne 

Europasingel 43 
2396 EL Koudekerk a.d Rijn 

tel.:01714-12059 

Werkgroep Foto en Kaartmateriaal: 
Coördinator: Dhr. H. Didden 

Ridderhoflaan 48 
2396 CN Koudekerk a.d. Rijn 
tel.:01714-12511 

Werkgroep Oude Boerderijen: 
Coördinator: Dhr. J.Bruijne 

Europasingel 43 
2396 EL Koudekerk a.d. Rijn 
tel.: 01714-12059 

Werkgroep Bodemvondsten: 
Coördinator: Mevr. H. Miedema 

Ridderhoflaan 65 
2396 CK Koudekerk a.d. Rijn 
tel.: 01714-13377 

Oudheidkamercommissie: 
Voorzitter: Mevr. A. Muller 

Ridderhoflaan 23 
2396 CJ Koudekerk a.d Rijn 
tel.: 01714-12944 

Historisch Genootschap Koudekerk 



Vooraf 

Voor U ligt nu het vijfde jaarboek van het Historisch Genootschap "2 c Z . 

Koudekerk. In dit jaarboek wil de redactie een overzicht geven van de 
artikelen, die bij de redactie zijn binnen gekomen. 

Net als in vorige jaren heeft de redactie gemeend artikelen.die geen betrek
king hebben op de geschiedenis van Koudekerk niet te publiceren. 
Elk jaar is het streven van de redactie erop gericht de kwaliteit van de uit
gave van het jaarboek te verbeteren. Dit jaar is de redactie versterkt met 
Mevr. I. de Graaf, die de nodige ervaring heeft met het verzorgen van een 
goede lay-out. 
Helaas is dit jaarboek niet dikker geworden dan het vorige.Dit jaar werd er 
aanmerkelijk minder kopij ingeleverd. Een oorzaak voor deze achteruitgang 
zou wel eens kunnen liggen in de onbereikbaarheid van het (Oud) Archief 
van de voormalige gemeente Koudekerk. 

Na de samenvoeging van de drie gemeenten werd het gemeentehuis een dag
verblijf voor geesteüjk gehandicapten. 
Het archief van Koudekerk ligt nog steeds in de archiefruimte van dit ge
meentehuis. Hoewel de gemeente Rijnwoude besloten heeft dit archief naar 
het streekarchief in Alphen over te brengen, heeft dit niet de hoogste pri
oriteit. 
Een vervelende situatie! In het streekarchief is de archivaris dhr. F. de Wilde 
dageüjks behulpzaam bij diverse archiefstudies. Het kwartaalblad van de his
torische vereniging Alphen krijgt daardoor meer kopij aangeleverd. 
De geschiedenis van Koudekerk is zeker net zo boeiend als die van de Al-

Ifat phen a/d Rijnr(fiphoop daarom, dat de overbrenging van het archief nog in 
t fl^fo, 1 9 9 4 w o r d t gerealiseerd. 

Misschien staan in het 6e jaarboek dan wel archiefstudies. 

Namens de redactie 

B.Vos 
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Voorwoord 

Voor u ligt het vijfde jaarboek van ons Historisch Genootschap, wat naar 
ik hoop weer een aantal uren leesgenoegen zal verschaffen, maar boven
al onze kennis over de historie van Koudekerk aan den Rijn en haar 

bewoners, zal verbreden. 

In het jaarboek 1992 schreef de toenmaüge voorzitter Joost Crucq zijn laatste 
voorwoord, want sinds 1 februari 1993 heb ik de voorzittershamer van hem 
overgenomen. Helaas is de gezondheid van Joost daama sterk achteruit ge
gaan, zodat wij hem op bijeenkomsten node hebben moeten missen. Vanaf 
deze plaats wens ik hem namens het Genootschap veel sterkte en kracht toe. 
Als we terugblikken op het afgelopen verenigingsjaar, dan springen twee 
zaken in het oog, t.w. het grote succes van de tentoonstelling "De Boerin" in 
onze oudheidkamer en de boeiende lezing van professor H. van der Linden 
over de ontginning van de Hollands-Utrechtse laagvlakte in de vroege Mid
deleeuwen, waarbij hij nauwe aandacht schonk aan Koudekerk en omgeving. 

Een kwestie, welke de gemoederen bij de direct betrokkenen in de werkgroep 
Boerderijen en het bestuur bezig hield was de mededeling dat ons Genoot
schap heeft moeten besluiten geen goederen e.d. meer in ontvangst te kunnen 
nemen. In het coördinatorenoverleg is de zaak uitgebreid aan de orde ge
weest, met als resultaat dat, hoezeer wij anders zouden willen, er voorshands 
geen verantwoorde inname van schenkingen kan plaatsvinden. 
Waar het om zeer waardevolle Koudekerkse zaken gaat, willen wij deze van 
geval tot geval beschouwen om verlies ervan te voorkomen. 
Primair zullen wij ons richten op foto- en kaartmateriaal, alsmede de historie 
in woord en geschrift. 

Verder kan ik memoreren, dat er een provinciaal kontakt van start is gegaan, 
welke een betere en waardevolle uitwisseling c.q. ondersteuning beoogt 
tussen de Zuid-Hollandse historische verenigingen. Nieuw was ook een bij
eenkomst met historische verenigingen van Benthuizen, Zoetermeer, Moer-
kapelle/Zevenhuizen, Waddinxveen, Nieuwerkerk a/d IJssel en de heer C. 
Kroon uit Hazerswoude-dorp. 
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Was het mijnerzijds een voorzichtig begin als uw voorzitter, uiteraard zijn 
onze activiteiten ondenkbaar zonder de voortreffelijke inzet van de overige 
bestuursleden en deelnemers in de werkgroepen, waarvoor wij hun dank ver
schuldigd zijn. 

Rest mij u een goed jaareinde toe te wensen en een voorspoedig 1994. 

Jan Wondergem 
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Historische foto's op moderne cd's 

De werkgroep foto-, kaart- en prentmateriaal van het Historisch Genoot
schap heeft zo langzamerhand een aardige verzameling foto's van 
Koudekerk, ruim 400. 

Alle originelen zijn opnieuw gefotografeerd en de negatieven ervan zijn op
geborgen in een archief. De afdrukken kunt u regelmatig bewonderen in de 
oudheidkamer en zelfs bestellen. 

Het huidige systeem werkt prima mede dank zij de inspanningen van ons 
groepslid Jan Neyman die zowel de fotografie- als de opbergactiviteiten voor 
zijn rekening neemt. We hebben nu echter de mogelijkheid om het systeem 
nog verder te verbeteren, dank zij de nieuwe computertechnologie. 
Daarbij krijgen we de de mogelijkheid om met het fotomateriaal nog meer te 
gaan doen dan tot nog toe het geval was. 

De nieuwe computertechniek waar ik hier over spreek is gebaseerd op zoge
naamde 'foto-cd's'. 
U kent allen ongetwijfeld de cd, compact disk, waar muziek op staat. Het is 
sinds kort nu ook mogelijk om foto's op een speciaal soort cd te laten zetten 
door de gespeciahseerde fotograaf. De kosten zijn eenmaal 15,- voor de cd 
en 1,50 per foto. Op één cd kunnen ongeveer 100 foto's. 
De foto's staan dan digitaal op zo'n foto-cd en kunnen pas te voorschijn 
getoverd worden via speciale foto-cd spelers, gekoppeld aan een computer. 
Kosten van zo'n foto-cd speler ongeveer 500,- en men heeft een standaard 
personal computer nodig die op het ogenblik ongeveer 3.000 kost. 

Voor de particulier die alleen een afdrukje wil voor het album is deze tech
niek nu nog natuurlijk onnodig en te duur. Voor onze werkgroep zijn er wel 
grote voordelen. 
Er onstaat nu de mogelijkheid om veel foto's op te slaan op een klein schijf
je. Op één plank van een meter kunnen 100 foto-cd's staan met gezamenlijk 
zo'n 10.000 foto's erop. Bovendien zal het opzoeken en selecteren van foto's 
eenvoudiger en sneller worden via zoekprogramma's op de computer. 
En tenslotte kan de foto worden bewerkt, verbeterd en vergroot en vertoond 
op (groot) scherm. Over deze mogelijkheid wil ik hier wat verder ingaan aan 
de hand van een voorbeeld. 
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Stel, de werkgroep krijgt een oude ansichtkaart binnen van Koudekerk. Jan 
Neyman fotografeert deze kaart en we laten het negatief afdrukken op een 
foto-cd. 
Het plaatje ziet er dan als volgt uit: 

Jj£<X- tr-f t~>utr G t é . i ' S (*éC.-T>.*t4*fl» iiWAYHunw. 

Op de computer knappen we de foto op door hem scherper en contrast-rijker 
te maken. Bovendien verwijderen we de teksten, vouwen en vlekken: 

Jaarboek 1993 11 



De opgeknapte foto kunnen we nu afdrukken op papier, maar we kunnen 
hem ook vertonen op een computerscherm bijvoorbeeld in een serie over 'de 
brug' voorzien van commentaar. 

Op de jaarvergadering rond februari 1994 zal de werkgroep aan de leden een 
presentatie van zo'n reeks foto's van Koudekerk laten zien, gemaakt op de 
computer en gebaseerd op cd-foto's. 

Tot dan! 

Hein de Graaf 
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Vraaggesprek met de heer M. van Bostelen, januari 1993 

D e heer Van Bostelen (Burg. Swaanplantsoen 21 te Koudekerk a.d. Rijn) 
werd als vijfde kind van het gezin, in 1913 in Leimuiden geboren. Het 
gezin woonde eigenlijk in de Vriezekoop, een buurtschap bij Leimuiden. 

Destijds liep er nog maar aan één kant van de Drecht een grindpad. De an
dere kant, waar de familie Van Bostelen woonde, was eigenlijk alleen maar 
een polderdijkje. Omdat het mobilisatietijd was van de eerste wereldoorlog, 
was de vader van de heer Van Bostelen als militair gelegerd in Tilburg. 
Het valt te begrijpen dat het geen eenvoudig leven was voor de moeder om 
daar met vijf kleine kinderen in de polder te moeten wonen. Als ze naar het 
dorp wilde, moest er eerst met een roeiboot de Drecht worden overgestoken 
en dan via de grindweg naar Leimuiden. In 1915 besloot het gezin te ver
huizen naar de Lagewaard in Koudekerk, waar de grootmoeder van de heer 
Van Bostelen woonde. 
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Dat was even voorbij de boerderij, thans bewoond door de familie Kapteijn. 
De huidige bewoner van dit huis is nu de familie Freeke. Op een vrije dag 
van de vader van de heer Van Bostelen vond de verhuizing plaats. Al het 
huisraad + het hele gezin werden in een boot geladen en men voer via de 
Drecht, Braasemermeer, Heimanswetering en de Rijn naar de Lagewaard. 

In 1918 kwam Van Bostelen sr. definitief uit de militaire dienst en vatte hij 
zijn vroegere werk als boerenknecht weer op. 
Eerst werkte hij bij Gerrit Dorrepaal en daarna bij Klaas Reyneveld, die des
tijds op de hoeve 's Lands Welvaren in de Lagewaard woonde. Er werden 
nog drie kinderen in het gezin geboren en voor de heer Van Bostelen brak de 
schooltijd aan. 

Hij ging naar de Christelijke Nationaal School, in die tijd gelegen aan de 
Rijndijk. Hij zat daar o.a. in de klas met Willem van Veen, Piet van Dam, 
Niek Reijneveld (die later naar Canada ging) Bas Baars, Anton van Rijn, 
Lena van Diggele en Dien Molema. 

Na schooltijd werd er veel gespeeld in de polder en vooral slootje springen 
was een geliefkoosde bezigheid. En ook werd er natuurlijk het nodige kattek-
waad uitgehaald. Vanaf zijn negende jaar ging de heer Van Bostelen al dik
wijls meehelpen op de boerderij van Arie Hoogeboom (thans bewoond door 
de familie Van der Salm). Hij leerde daar alvast melken, wat later goed van 
pas zou komen en deed er allerlei karweitjes. 

Toen de heer Van Bostelen 12 jaar oud was, kwam hij van school en moest 
direct bij een boer gaan werken. Dat werd bij Henk v.d. Berg in de Lage
waard (thans bewoond door de zoon: Jaap v.d. Berg). Het eerste jaar schetst 
hij als: werken, slapen en eten. Het waren lange werktijden en erg zwaar 
voor een kind, maar zo was de tijd nu eenmaal. Zondags bezocht hij, na 
kerktijd, de knapenvereniging en vanaf zijn zestiende jaar de jongelingsver
eniging, waarvan hij in later jaren in het bestuur heeft gezeten. Een verzetje 
in zo'n lange werkweek was ook de repetitie op donderdagavond van de 
muziekvereniging, waar de heer Van Bostelen de althoom bespeelde. Op 26-
jarige leeftijd trouwde hij met Klaziena Marijtje Oudshoom. 

Mevrouw van Bostelen is een rasechte Koudekerkse. Haar geboortehuis heeft 
gestaan op de plaats waar nu tandarts Van Amsterdam woont; dus naast de 
boerderij van Reijneveld. 
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Na haar schooltijd kwam ze als elfjarig meisje al thuis om haar moeder te 
helpen. Toen ze wat ouder werd werkte ze er eerst halve en daama hele 
dagen op de boerderij bij de familie Reijneveld. 
Ze was daar voor het huishoudelijk werk en hielp ook mee kaasmaken. Ook 
voor haar was het hard werken geblazen, van zes uur 's morgens tot zeven 
uur 's avonds waren toen heel normale werktijden. Ze was meestal woens
dagmiddag vrij, maar dan was er thuis genoeg te doen en haar moeder leerde 
haar naaien en breien. Hoogtepunten in het jaar waren het bezoeken van een 
Bondsdag van de meisjesvereniging in Wassenaar, waar dan meteen een be
zoekje aan het strand aan werd vastgeknoopt. 
Ook werd wel eens een uitstapje naar Marken of Volendam gemaakt. 
Vlak na het huwelijk van het echtpaar Van Bostelen brak de mobilisatie uit 
(1939). De heer Van Bostelen hoefde niet in dienst; hij had in de dertiger 
jaren wekelijks aan oefeningen deelgenomen en werd bij herkeuring afge
keurd. De familie ging in de Lagewaard wonen (het zgn. "Saargebied"): Saar 
den Hollander had destijds deze huizen gebouwd. Ze werden door iemand uit 
Alphen a.d. Rijn gekocht als geldbelegging. Deze persoon werkte bij de firma 
de Vries Lentsch. Later werden de huizen verkocht aan Maarten Reijneveld 
en Henk Kraay. 

Bommen op de Chr.NaLschool aan de Rijndijk 
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In de oorlog werkte de heer Van Bostelen bij Kraan in de Gnephoek. Vakan
tie houden was er haast niet bij in die tijd. Wel kan het echtpaar Van 
Bostelen zich nog herinneren dat ze eens naar familie in Ermelo gingen (zes 
uur fietsen!). 
Ze bleven toen hooguit drie dagen weg en de laatste dag was men al weer 
tijdig terug om met het melken in de middag te kunnen helpen. Verder moest 
er natuurlijk voor vervanging gezorgd worden en deze ook zelf betalen. 

Ook na de oorlog waren het lange werktijden in het boerenbedrijf. In 1946 
kwamen er nog grote problemen over omdat de Landarbeidersbond twee vrije 
uren op de zaterdagmiddag wilde invoeren. De heer Van Bostelen maakte dit 
van nabij mee, want hij was de plaatselijke voorzitter van de vakbond. 
Langzamerhand werd er meer gemechaniseerd op de boerderijen. De heer 
Van Bostelen kan zich nog levendig herinneren hoe alles vroeger met de zeis 
gemaaid werd. In de hooitijd kwamen er dan maaiers bij, meestal uit Brabant, 
omdat men dan handen tekort kwam. Maar toen de maaimachines hun intrede 
deden, was dat niet meer nodig. 

Het echtpaar kreeg negen kinderen, waarvan er twee op jeugdige leeftijd 
overleden. 
Ook in de na-oorlogse jaren was er niet veel vertier, maar een enkele keer 
werd op een mooie zomerse dag paard en brik geleend van de boer waar hij 
werkte en reed men naar Katwijk aan Zee (zo'n anderhalf uur heen en ook 
weer terug). 
Naast de lange werktijden die de heer Van Bostelen maakte, vond hij ook 
nog tijd om in diverse besturen bezig te zijn: zoals in de eerder genoemde 
Landarbeidersbond, die in de dertiger jaren was opgericht. In periodes van 
totaal zestien jaar als ouderling en diaken in de Gereformeerde Kerk. 

Tot zijn vijftigste jaar werkte de heer Van Bostelen bij de boer, maar vond 
het werk niet meer zo aantrekkelijk door de steeds meer toegenomen mecha
nisatie. Hij werkte tot aan zijn pensionering op 65-jarige leeftijd bij Houthan
del Sprey in Alphen a.d. Rijn. 
Na zijn pensionering had hij als hobby's; het maken van kasten en tuin
stoelen. Ook besteedt hij nog de nodige uren aan het werken in zijn tuin. 
Ondertussen hadden zij de woning in de Lagewaard verruild voor een 
seniorenwoning aan het Burg. Swaanplantsoen, waar zij nu al weer twee jaar 
met plezier wonen. 

E.M. Bruijne-Veneman 
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De eerste benaming "Hollanders" werd gevonden in Bremen 

E en verslag van FM. van Poelgeest van de lezing van prof. H. van der 
Linden in het gebouw "Onder Dak" op uitnodiging van het Historisch 
Genootschap Koudekerk aan den Rijn. 

"De ontginning van de Hollands Utrechtsche laagvlakte in de middeleeuwen, 
met bijzondere aandacht voor Koudekerk aan den Rijn", zo luidde de aankon
diging van de lezing. De spreker, hoogleraar rechtsgeschiedenis, professor H. 
van der Linden, is de schrijver van "De Cope", een nog steeds gezaghebbend 
boek betreffende ontginningswerkzaamheden. Een veelbelovende avond dus, 
rondom de diaprojector een volle zaal. Voor het grootste gedeelte bezet door 
leden van het Historisch Genootschap Koudekerk, dorstend naar kennis van 
de historie van hun woongebied. 

I 
Een vakman als Van der Linden had geen enkele moeite die dorst te lessen, 
want in een boeiend betoog nam hij zijn gehoor mee naar het jaar 1000, 
waarin de ontginningswerkzaamheden in de wildernis, welke zich over de 
gehele Hollands-Utrechtsche laagvlakte uitstrekten, nog in volle gang waren. 
Voor de Koudekerkers die aan de Lagewaard wonen moet het zeer interes
sant zijn geweest te vernemen dat de ontginning van de alleroudste "Cope" in 
dit gebied begon. 
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Het werk van de boer in de Middeleeuwen 

Holtland 
Aan de hand van een in 1944 door de Royal Air Force genomen luchtopname 
toonde de spreker aan dat men in de middeleeuwen in staat bleek het ontgon
nen gebied in gelijkmatige stukken te verdelen. Het is nog steeds een raadsel 
hoe men zo'n duizend jaar geleden met behulp van slechts gebrekkige meet-
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instrumenten, een gelijke verdeling tot stand kon brengen. Uiteraard ontston
den er nederzettingen in dat ontgonnen gebied en één daarvan moet Holtland 
zijn geweest. 

Lijst Utrechtse bisschop 
Om tot die conclusie te komen bestudeerde Van der Linden de volgorde van 
plaatsnamen op de kopie van de bekende goederenlijst van de bisschop van 
Utrecht uit het jaar 860. Het viel de historicus op dat de naam Koudekerk 
ontbrak. Wel genoemd werden het nabijgelegen Esselijkerwoude, Zwieten, 
Roomburg en Leiderdorp. Daartussen staat wel de naam Holtland. 

Koudekerk "verlaten kerk"? 
Het middeleeuwse begrip "Koude" zou volgens Van der Linden op "verlaten" 
duiden. 

Een kerk in een door de Noormannen verwoest dorp, welke bij de wederop
bouw de naam Koudekerk bleef dragen. 
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"Merkwaardig" noemde de hoogleraar de door de R.O.B. opgegraven neder
zetting achter het kasteel Groot Poelgeest. De daar gevonden voorwerpen uit 
de Romeinse tijd en restanten van woningen en bedrijfsgebouwen uit de 
Merovingische en Karolingische periode hebben veel vragen opgeworpen. 
Vanuit de Lutteke Rijn besloeg de nederzetting zo'n 250 meter landinwaarts. 

Noormannen 
Na het bekend worden van de resultaten van deze R.O.B.-opgraving rees een 
massa vragen. In de eerste plaats omdat was aangenomen, dat sinds de Ro
meinen niemand zich noordelijk van deze rijksgrens wilde of mocht vestigen. 
En ten tweede omdat in of omstreeks het jaar 900 de bewoning van deze 
nederzetting of handelspost plotseling eindigde. Als mogelijke verklaring van 
de verdwenen bewoning, noemde de spreker de plundertochten van de Noor
mannen of Vikingen die via de Oude Rijn oostwaarts trokken. 

De kerk van Holtland? 
Het aan Sint Nicolaas gewijde kerkje van Koudekerk moet een houten voor
ganger hebben gekend. De bouw van de kerk die er nu nog staat moet on
geveer uit 1100 dateren, aldus de historicus. 
En zich richtende tot de archeologen in de zaal: "Jullie moeten daar bij die 
kerk maar eens gaan graven!". 
De eerste ontginningen van de wildernis zullen reeds in de periode 850-870 
zijn aangevangen. Vanuit de Lutteke Rijn zijn, omstreeks het jaar 1000, in 
noordelijke richting sloten in het veenpakket gegraven en het land door 
pioniers in cultuur gebracht. 60 roeden lang, eindigden de stroken land bij de 
grafelijke grens het Zwet (Ruige Kade). 

Emigranten 
Daarna moet, volgens de historicus in het jaar 1113 een groep emigranten 
onder leiding van een priester naar Duitsland zijn vertrokken. Daar hebben 
deze specialisten hun in Holtland opgedane ervaring gebruikt bij het in cul
tuur brengen van de noordduitse laagvlakte. De spreker heeft in de omgeving 
van Bremen duidelijk herkenbare overeenkomsten met het gebied rond 
Koudekerk aangetroffen. Met daarbij de aantekening in de archieven dat de 
ontginningswerkzaamheden door Hollanders werden verricht. De afmetingen 
van de stukken land kwamen overeen met die uit de Holland Utrechtsche 
laagvlakte. 
Overigens betekende die naamsaanduiding in dat archief van Bremen de 
oudst bekende vermelding van de naam waaronder de bewoners van ons land 
in de wereld bekend staan. De naam Hollander ontstond dus in het gebied 
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waarin we begin 14e eeuw het kasteel Groot Poelgeest en later in diezelfde 
eeuw de ridderhofstad Klein Poelgeest in de archieven aantreffen. 

Ons vrijheidsgevoel in Holtland geboren 
Uit de archieven weten we dat de ontginners voor het grootste deel uit het 
noorden kwamen, aldus de spreker. Het uit de 11e eeuw daterende dorpje 
Vriesekoop moet de herinnering bewaren aan de Friezen die hier een "cope" 
aangingen. 

••*•*> verkavelingipem 
oude Hej;en 
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In de praktijk kregen zij een stuk land van 1250 meter diepte toegewezen. 
De pioniers in dit gebied leefden in volledige vrijheid. Bij het aangaan van de 
"Cope" werden rechten en plichten van heer en boer vastgelegd, en om 
moeilijkheden te voorkomen was elk stuk land even groot. 

Via jaarlijkse betaling van een simpel muntstukje (denier) erkende men het 
overheidsgezag. Dit in tegenstelling tot Oost-Nederland waar de sporen van 
het middeleeuwse feodalisme zelfs nu nog duidelijk aanwezig zijn. De adel 
wist daar zijn macht te handhaven tot het tijdperk van Napoleon. Maar ook 
nu wordt de adel daar nog steeds met een zekere eerbied tegemoet getreden. 
Volgens de professor werd in dat middeleeuwse Holtland de basis gelegd 
voor het nog steeds in ons volk aanwezige gevoel van vrijheid en ongebon
denheid. 

God schiep de aarde, Hollanders hun eigen land 
Het ontgonnen land moet oorspronkelijk 2.5 meter boven de zeespiegel heb
ben gelegen. De bossen hielden van nature veel water vast, dus de rivieren 
moeten slechts een geringe stijging en daling van het waterpeil hebben ge
kend. Op het door slechts een klein aantal dijken beschermde veengebied 
verbouwde men koren. Het leggen van dijken langs de rivieren moet eerst 
omstreeks het jaar 1200 zijn geschied. Van inpoldering in dit gebied was toen 
nog geen sprake. Toch moeten na het jaar 1163 de eerste moeilijkheden met 
de afwatering van de veengebieden zijn ontstaan toen de monding van de 
Oude Rijn tijdens een stormvloed geheel dichtslibde. 
In 1270 werd de kust opnieuw geteisterd door enorme watermassa's. De zee 
brak door de veengebieden en er ontstonden meren zoals de Purmer, de 

22 Historisch Genootschap Koudekerk 



Beemster en het Braasemermeer. Twintig jaar later joeg de storm opnieuw 
grote watermassa's over ons land en ontstond de Zuiderzee. Door het graven 
van afwateringskanalen zoals de Zijl en de Does trachtte men, via het in 
openstaande verbinding met de zee staande U bij eb het overtollige water te 
lozen. Het graven van de Wouds- en Heijmanswetering moet omstreeks 
1202-1204 worden gedateerd. 

Bult in het land 
Alle zaken werden plaatselijk geregeld, ook koop en verkoop. Graaf en Biss
chop hadden zeggenschap over de wildernis. 
In de twaalfde eeuw stonden er reeds kerken midden in het veen. Aan het 
riviertje de Esselijcke, waaraan het op korte afstand van Koudekerk gelegen 
Esselijckerwoude zijn naam ontleende, moet volgens Van der Linden reeds in 
het jaar 1040 een kerkje hebben gestaan. Een bult in het land ongeveer ter 
hoogte van Ofwegen zou ongeveer de plaats aanduiden waar het stamhuis 
van de Heren van der Woude zou hebben gestaan. Het veronderstelde kerkje 
en de burcht te Jacobswoude zou volgens de spreker slechts op vermoedens 
steunen. Ongeveer in het jaar 1400 moet men aangevangen zijn met de 
ontginning van Jacobswoude. 

Belastingen 
Interessant was de onderzoeksmethode van de hoogleraar naar de stichtings
datum van een bepaalde nederzetting of dorp. Dat geschiedde aan de hand 
van belastinggegevens. 
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Tot begin van de 11e eeuw was het gebruikelijk dat de Hollandse graaf in 
zijn gebied, bijvoorbeeld Esselijckerwoude, recht kwam spreken. Men was 
dan verplicht de landsheer tijdens zijn verblijf voedsel, drank en onderdak te 
verschaffen. Later werd deze verplichting omgezet in een vorm van belasting, 
het "botding", (ding=rechtspraak). Een andere vorm van belasting was de 
afdracht van "tijns" of erfpacht (recognite) aan bisschop of landsheer. Werd 
er door de inwoners "tijns" afgedragen, dan gold dat voor de spreker als 
bewijs dat de datum waarop de nederzetting of het dorp ontstond, reeds voor 
het jaar 1160 een feit was. 

De laatste stukken wildernis 
In de periode 1000 tot en met 1163 was tweederde van de Hollands 
Utrechtsche laagvlakte reeds ontgonnen. Toch moeten ook na die tijd nog 
ontginningswerkzaamheden zijn uitgevoerd, want eerst in 1300-1500 werden 
de laatste stukken wildernis aan de ontginning toegevoegd. 

Huis Ter Horne 
Volgens de archieven heeft het begin 14e eeuw door de Van Poelgeesten aan 
de graaf opgedragen Kasteel Groot Poelgeest voor die tijd de naam "Ter 
Home" (liggende aan een bocht in de Oude Rijn) gedragen. Voor die tijd zou 
volgens een zekere Beunder op die plaats een motte (sterkte op een heuvel) 
hebben gelegen. Een moeiüjk te bewijzen stuk historie, aldus professor Van 
der Linden tijdens de beantwoording van vragen van zijn toehoorders. Wel is 
het op zijn minst merkwaardig te ervaren dat de oudste ontginning in de 
noordduitse laagvlakte de naam Hom draagt. 
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Profpvan der Linden in Koudekerk a/d Rijn 

Op maandag 4 oktober hield prof.v.d.Linden voor de leden van het His
torisch Genootschap een lezing over de ontginningen in de Hollands 
Utrechtse laagvlakte (1000-1200). Deze lezing is vastgelegd op een cas

setteband. Op veler verzoek geef ik hier een samenvatting. 

De geschiedenis van de vroege middeleeuwen is hoofdzakelijk rechtsgeschie
denis. Verbintenissen, ontginningen, huwelijk, het stichten van steden en dor
pen werden in het latijn vastgelegd. De middeleeuwse bronnen zijn zeer 
schaars, zodat deze acten vaak de enige bron zijn om een beeld te vormen 
van de maatschappij. 
Voor de ontginning zijn de belangrijkste acten de "Copen". Bestudering van 
deze "copen" heeft ons geleerd dat er meer aan de hand was dan alleen de 
verkoop van een stuk grond. 

Historici zijn altijd van mening geweest, dat Holland voor het jaar 1200 één 
groot moeras moet zijn geweest, omdat er nog geen dijken waren langs het U 
en de Maas. Er zijn echter sterke aanwijzingen, dat juist in de periode van 
1000 tot 1200 de grote ontginningen in Holland hebben plaatsgevonden. 
• De Duitse schrijver Richel vertelt van de Hollandse priester Hendrik, die 

in 1106 de ontginningen leidde in de omgeving van Hamburg. Deze ont
ginningen lijken erg veel op die in Holland. 

• In Esselijckerwoude en Rijnsaterwoude stonden in 1040 al kerken en 
bovendien werd er al belasting geheven. Er moeten daar dus dorpen zijn 
geweest. 

• Omstreeks het jaar 1000 was er alleen bewoning op de hoge geestgronden 
en langs de rivieren. De Zuiderzee was maar een klein Almere; Purmer, 
Schermer en Haarlemmermeer waren er nog niet. Het veen in de Utrechtse 
laagvlakte lag zelfs 21/2 meter boven de zeespiegel! Bewonen kon alleen 
door te zorgen voor een goede afwatering. Men had dus geen last van de 
Noordzee, die ook nog eens een meter lager lag dan nu het geval is. 
Bovendien lagen in Duitsland enorme wouden, die er voor zorgden dat er 
weinig aanvoer was van water door de grote rivieren. 

Het lijkt dus aannemelijk te stellen, dat de Hollanders hun pas verworven 
kennis van het ontginnen hebben overgebracht naar Duitsland. 
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De bewerking van het land 
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De ontginningen 

De Hollandse graaf en de Utrechtse bisschop hadden de zeggenschap over de 
wildernis en sloten met de ontginners overeenkomsten. ("Copen") 
In de "Cope werd o.a. geregeld: 
a. De aanstelling van de schout.(deze leidde ook de ontginningen). 
b. De plaats van de kerk (de graaf benoemde een pastoor). 
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c. Hoeveel belastingen de gemeenschap moest betalen. 
d. De graaf kon rekenen op een aantal riemen, (bemanning voor een oor

logsschip) 

Men begon met het graven van sloten naar de rivier toe. 
Ploegen deed men met een paard. De os was in het veenlandschap minder 
geschikt. Na het ploegen werd er op dit land koren verbouwd 
Boerderijen stonden op 30 roeden afstand van elkaar. Elke boerderij was ver
plicht één tijns (belasting) te betalen. 

Aan het kaartbeeld is vaak af te leiden 
hoe oud de ontginningen zijn. De ont
ginningen zijn allemaal even diep: 1250 
meter of wel 6 voorlingen (een voor-
ling: de afstand van één voor, de ploeg 
keerde om). 
De eindgrens van de ontginning kreeg 
dezelfde vorm als het riviertje waar men 
begonnen was. 

De ontginningen liepen ongeveer van 
het jaar 1000 tot 1163. 
In 1163, het jaar van de eerste grote 
overstroming was 2/3 al ontgonnen, 
zonder dat daarvoor dijken behoefden te 
worden aangelegd. 

Door de stormvloed van 1163 slibde de 
Rijn bij Katwijk dicht. 
De Zijl en de Does werden daarom ge
graven om zo een verbinding naar het 
noorden te maken met het U (uitloper 
van de Zuiderzee). 

20 km 

Unge 

Het gebied van de grote 
ontginningen (1300) 

De stormvloeden van 1170 en 1190 waren echter veel zwaarder. De zee over
stroomde grote delen van Holland. 
Veel veen werd door het zeewater weggespoeld. Hierdoor ontstonden o.a.: de 
Brasemermeer, de Schermer en de Purmer. De Zuiderzee kreeg zijn grootste 
omvang. 
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De gemeenschappen, die na de grote overstromingen werden gesticht, betaal
den aanzienlijk meer tijns (belasting). Een lage tijns duidt dus op een neder
zetting van voor 1163. 

Ontginningen langs de Rijn 

Deze ontginningen zijn al voor het jaar 1000 begonnen. 
De Zwet (ruige ka) vormde de uiterste grens van deze ontginning. De verdere 
ontginningen werden geregeld door de graaf met "Copen". Dit gebied wordt 
de bakermat van de Hollandse beschaving genoemd. In tegenstelüng tot de 
bewoners van de hoge geestgronden, die gebonden werden aan de eigen 
grond, kregen de Hollanders het recht op persoonlijke vrijheid (geregeld in 
"Copen"). 

Holtland en Koudekerk 

Koudekerk behoorde tot het oudste rechtsgebied van de graaf van Holland. 
Net als Oudshoom en Esselijckerwoude betaalde men in 1163 de "Bodding". 
Letterlijk betekent dit "geboden ding". De graaf kwam langs de dorpen voor 
de rechtspraak (ding). Aangezien daartoe ook de huisvesting van de graaf 
behoorde, kocht men dit bever af. 
De plundertochten van de Noormannen strekten zich ook uit tot het gebied 
rond Koudekerk. Kerk en dorp werden daama verlaten. (In de kou(de) ge
laten). Vermoedelijk werd in de 11e eeuw een nieuwe nederzetting gebouwd 
met een kerk. De kerkheilige van deze kerk werd Nicolaas (de latere sint.) 

In 860 het de Utrechtse bisschop zijn bezittingen registreren. Deze lijst wordt 
de goederenlijst van Sint Maarten genoemd. In deze lijst worden o.a. ge
noemd : 
"Leython (Leiderdorp) Holtland (4 boerderijen) en Oudshoom." 
Gelet op deze volgorde kan het Holtland tussen Leiderdorp en Oudshoom 
hebben gelegen. 
Vondsten van enorme boomstammen in de Lagewaard door dhr.G.Fieret 
zouden in dit beeld goed passen. 
Menig Koudekerker herinnert zich nog het bos van Piek. Schuin tegenover de 
afslag van het fietspad naar Woubrugge staat nog steeds het boswachtershuis, 
dat bij dit bos hoorde. 

De naam Oudshoom is een verbastering van Houtshome. Oudshoom is dan 
de hoom(bocht), die aan het hout grensde. 
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In Koudekerk vinden we het Huis te Hoome (het latere Groot Poelgeest). Dit 
kasteel lag in de bocht van de Luttike Rijn. 
Bij de oudste ontginningen in Duitsland (Bremen) wordt ook het woord hom 
teruggevonden. 

Na de verwoesting van de Noormannen reorganiseerde de graaf van Holland 
zijn graafschap. Om de herinnering aan het verdwenen Holtland levend te 
houden noemden de ontginners zich Holtlanders. 

Door de ontginningen wordt de Hollandse staat gevormd. Mede door de vrij
heid, die de ontginners hebben genoten, groeit deze staat uit tot een bolwerk 
van (gast)vrijheid. 
Deze vrijheid heeft zijn oorsprong in Koudekerk. 
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Afbeelding Groot Poelgeest, geschilderd door A. v. Beerstraten 

Is deze afbeelding van het kasteel Groot Poelgeest bekend bij het Historisch 
Genootschap schreef onlangs één van onze leden, dhr. Schone veld. 

Deze afbeelding vond hij terug in de museumcatalogus van het Nationaal 
Museum te Warschau (Polen). Naast de afbeelding stuurde hij mij een be
schrijving in het Duits, waarover straks meer. 

De afbeelding is wel degelijk bekend. Zij is o.a. terug te vinden in het 
boekje: "Koudekerk in oude prenten" van dhr.A. Huisman (Leiden 1975). 

Jaarboek 1993 31 



Bovendien wordt bij de stichting Poelgeest een detail van dit schilderij ge
bruikt als ansichtskaart. 
Toch behoort deze afbeelding tot één van de oudste van dit kasteel Groot-
Poelgeest. Uit de archieven weten we daxdit kasteel stamt uit het jaar 1604. 

Door het schilderij weten wij, dat de 2 torentjes aan de ingang oorspronkelijk 
niet als zodanig bedoeld zijn. 
Een grote en een kleine uivormige toren vormden toen de intree. Een stenen 
brug voerde dan naar de hoofdingang van het kasteel.Nog iets opmerkelijks 
verdient onze aandacht. Links naast de ingang is nog duidelijk een oud ge
deelte van de burcht Groot-Poelgeest van vóór 1604 te bespeuren. 
Dit gedeelte werd als fundament gebruikt voor een torentje. 

R. ROGHMAN 
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Op latere afbeeldingen is dit torentje nog maar gedeeltelijk te zien. Op de 
afbeelding van 1730 is deze geheel verdwenen. 
Misschien vinden we hier al een eerste teken van verval, dat aan het einde 
van de 18e eeuw veel sneller zal gaan. 

Wat zegt de catalogus van dit schilderij? 

Het olieverfschilderij meet 92cm bij 128cm en wordt toegeschreven aan de 
Amsterdamse schildervan stadsgezichten A.Beerstraten. Van zijn leven weten 
wij vrijwel niets. 
Bij de beschrijving van dit schilderij in het boekje "Koudekerk in oude pren
ten wordt daarentegen gesproken van de de bekende kunstverzamelaar A. van 
Beerstraten. 
In de trouwzaal van het oude raadhuis van Alphen a/d Rijn hangt nog een 7 
schilderij van A.van Beerstraten, het dorp Aarlanderveen in de winter. (Dhr. — î m n «"W". 
C. Beunder weet heel wat over van Beerstraten te vertellen!) 

Het kasteel wordt als volgt beschreven: 
"Onder een donkere hoge winterlucht ligt het van muren omgeven gebou
wencomplex van het kasteel Poelgeest temidden van dichtgevroren sloten. 
De ingangstoren heeft de vorm van een karakteristieke uientoren. Op de 
sloten wordt geschaatst, de dijken en een brug, die naar een dorp voeren, 
zijn vol met wandelaars.. 
Het Warschau-schilderij stelt Groot-Poelgeest voor bij het dorp Koudekerk 
in de provincie Zuid-Holland, tussen Leiden en Alphen. Op dit moment is 
van dit kasteel nog maar een kleine ingangstoren bewaard gebleven, het 
kasteel werd in de 19de eeuw verwoest." 

De laatste zin over de verwoesting van het kasteel, is volgens mij door de 
auteur van de catalogus verzonnen. Uit de archieven en andere afbeeldingen 
van het kasteel kon de auteur begrijpen, dat het kasteel door verwaarlozing in 
elkaar is gestort en later gesloopt. 
Het kasteel is zeker niet ten gevolge van één of andere ramp (gevecht) ver
woest. 
Het schilderij van Beerstraten zou misschien meer op zijn plaats zijn in de 
gemeente Koudekerk. Daar is men in ieder geval beter op de hoogte van de 
geschiedenis van Groot Poelgeest. 
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Het scheve torentje van Koudekerk 

Het logo van het Historisch Genootschap Koudekerk toont het torentje als 
laatste restant van wat ooit het kasteel Groot Poelgeest was. Onze 
plaatsgenoot Francken tekende het bouwsel in een redelijke staat verke

rend, rechtop staand tussen het houtgewas van het kasteeleiland. Een goede 
waarnemer echter, zal in werkelijkheid constateren dat er aan die rechte stand 
wat mankeert. Het torentje staat dan ook enigszins uit het lood. Aangezien 
we wat alarmerende berichten kregen, dat het torentje zogenaamde Pisa-
neigingen vertoonde, heeft het bestuur van het genootschap zich beraden over 
wat er te doen stond. 

Er werd contact opgenomen met de gemeente, doch die verwees ons naar de 
eigenaar, als ook naar Monumentenzorg. Bij de laatste, vertelde de rayonar
chitect W. van Hemert, dat het torentje ten tijde van de restauratie in 1981 
reeds scheef stond. Overigens maakte hij zich daarover geen zorgen. Daarop 
besloot het bestuur door middel van periodieke opmeting, na te gaan of er 
inderdaad sprake is van een verontrustende verzakking. 

Op 7 september j . 1 . 
hebben twee leden 
van ons genootschap, 
t.w. Wim Lagerwey 
en Jan Wondergem, 
zich gewapend met 
een ladder, schietlood 
en duimstok naar het 
eiland begeven. Op 
een vijftal hoeken van 
het achtkantige bouw
werk werd het schiet
lood vanaf de metsel-
sierrand neergelaten 
tot op de rollaag van 
de fundering. Met be
hulp van een af-
standsklos werd de 
scheefstand van het 
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muurvlak zo nauwkeurig mogelijk opgemeten en geregistreerd (zie foto). Uit 
die opmetingen blijkt, dat het torentje met de zijde, die het dichtst naar de 
gracht is gekeerd(zuidzijde), over de hoogte van het muurvlak tussen sierrand 
en rollaag, 5 centimeter voorover helt. y 
t — — 

We hebben afgesproken dat we dezelfde meting over zes maanden zullen 
Jierhalen. 
Over de restauratie van het torentje in 1981 kan nog het volgende worden 
verteld. Begin jaren zeventig maakt men zich zorgen over de slechte staat 
waarin het bouwwerk zich bevindt. Pas begin 1978 zijn er gesprekken met de 
eigenaar, de heer T.Reijneveld, wonende op de boerderij Poelgeest aan de 
Lagewaard 1, de rayonarchitect van Monumentenzorg, de heer W. van He
mert en B&W van Koudekerk aan den Rijn. De gemeente stelt voor, dat de 
eigenaar opdracht tot herstel geeft, de gemeente de nodige aktiviteiten ver
richt en de eigenaar de uiteindelijke netto-kosten aan de gemeente zal be
talen. De verwachting is dat indien de gemeente de subsidieaanvraag doet, 
deze circa 80% zal bedragen. 

X 
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Aannemer P. de Raat uit Ter Aar wordt verzocht een offerte uit te brengen. 
Voor een bedrag van f. 12.450,- excl. BTW wil hij de volgende werkzaam
heden uitvoeren: 
1. Het maken van 15 meter beschoeiing van azobé-perkoenspalen met azobé-

matten en aanvullen met door de opdrachtgever beschikbaar gestelde 
grond; 

2. het uithakken en inboeten met 5 m2 éénsteens metsel-en voegwerk, het 
inbrengen van een gesmeed tralievenster in de bestaande lichtopening en 
het verkleinen van de bestaande deuropening en het inbrengen van een 
eiken lateibalk en een eiken opgeklampte deur met gesmede gehengen en 
sluitwerk; 

3. het vernieuwen van alle houtwerk van het kapje met opleggen van pannen 
en vorsten. Houtzwaarten als bestaand; 

4. het leveren en plaatsen van een gesmede spil met een verguld windvaatje, 
waarvan de vormgeving in nader overleg zal worden bepaald. 

Bij brief van 20 mei 1978 bericht de 
heer Reijneveld dat "mijn aandeel 
hierin van dien aard is, dat ik niet 
akkoord kan gaan met deze opgave", 

f ] 
Desondanks verzoeken B&W de 
heer Reijneveld de machtiging om 
het subsidie-verzoek, namens hem 
gereed te maken en in te dienen. 
December 1978 gaat het verzoek uit 

IX- naar de Rijksdienst 
Monumentenzorg en Gedeputeerde 
Zaken van Zuid-Holland, als ook 
aan de gemeente zelf. Zoals te doen 
gebruikelijk, schorten GS hun stand-
puntbepaling op tot na de beshssing 
omtrent de rijkssubsidie. Pas in 
maart 1980 bericht Monumenten
zorg dat het "niet mogelijk is een 
subsidie te verlenen in de aan deze 
restauratie verbonden kosten". In 
overweging wordt gegeven over 
enige jaren het verzoek te herhalen. 
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Burgemeester Swaan neemt direct kontakt op met de heren Reijneveld en 
Van Hemert. Besloten wordt dat van gemeentezijde - "omdat het grote belang 
van handhaving van dit historisch gebouwtje algemeen wordt onderschre
ven "-zal worden bevorderd, dat de werkzaamheden ten spoedigste worden 
uitgevoerd in opdracht v ^ en voor rekening van de gemeente. Van de kosten 
begroot op f. 15.750,- zal Monumentenzorg f. 10.500,- voor haar rekening 
nemen en de gemeente het resterende. 
De heer Reyneveld gaat accoord. 
In haar vergadering van 28 april 1980 besluit de gemeenteraad tot uitvoering 
van de werken tot herstel van het torentje en stelt een krediet beschikbaar ad 
f. 15.750,-. Gedeputeerde Staten worden op de hoogte gesteld van één en 
ander. 

Uit jte'door de Dienst Gemeentewerken nader ingesteld onderzoek blijkt, dat 
het gewenst is ter plaatse van het torentje een degelijke en verankerde be
schoeiing van azobé-damwand aan te brengen, in plaats van de voorgenomen 
lichte oevervoorziening van azobé-matten. 
In september 1980 brengt De Raat een nieuwe offerte uit, waarin de 
beschoeiing is vervallen en er sprake is van 1.5steens metselwerk in plaats 
van éénsteens. De aanbieding bedraagt f. 8.470,- excl. BTW. De beschoeiing-
swerken zullen apart en vooruitlopend op de restauratie worden uitgevoerd en 
zijn begroot op f. 8.500,- excl. BTW. 

Een en ander heeft tot gevolg dat de raming van 
kosten, inclusief onvoorzien, opslagkosten Di- X 
enst Gemeentewerken en de verschuldigde 18% 
btw, in totaal sluit op een bedrag van f. 22.000,-. 
De gemeenteraad besluit 24 november 1980 een 
aanvullend krediet beschikbaar te stellen van 
f.6.250,-. 

Omstreeks februari 1981 wordt door het aan
nemingsbedrijf Dijkers en Pijl te Middelharnis, 
de beschoeiing aangebracht. Door de aannemer 
worden de benodigde bouwstoffen, t.w. 12 m. 
azobé-damplanken, dik 4 cm, lang 4m., inclusief 
gordingen, koppelbouten en 5 stuks stalen anker-
staven M20, lang 4m met betonnen ankerplaat, 
alsmede de benodigde aanvulgrond, om niet 
beschikbaar gesteld. 
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In mei 1981 verzoekt de gemeente aan de Rijksdienst Monumentenzorg we
derom subsidie in de herstelkosten. In de zomermaanden van dat jaar voert 
De Raat de restauratie-werkzaamheden uit en declareert in oktober de aan
neemsom. 

Bij brief van 7 juli 1983 bericht Monumentenzorg aan de heer Reijneveld, 
die inmiddels geen eigenaar meer is van de boerenwoning en het x 

kasteeleiland, dat het subsidie is bepaald op 30% van 20.725,- n.1. f. 6.218,-, 
welk bedrag aan de gemeente zal worden overgemaakt. De provincie laat in 
december 1983 weten, dat ze 20% van het door Monumentenzorg betaalde 
bedrag aan de gemeente zal overmaken, dus f. 1.243,-. Rekening houdend 
met de extra-inkomsten van de gemeente via de zgn. verfijningsuitkering uit 
het gemeentefonds, tot eenzelfde bedrag als het subsidie van Monumenten
zorg, resteerde derhalve voor rekening van de gemeente een bedrag van ruim 
zevenduizend gulden, welk bedrag gedurende 25 jaar zal worden afgeschre
ven. 

Over een periode van ongeveer 10 jaar van praten en schrijven, is de zo 
noodzakelijke restauratie van het torentje gerealiseerd, dankzij de inzet en 
financiële medewerking van de voormalige gemeente Koudekerk aan den 
Rijn en het aannemingsbedrijf Dijkers en Pijl. 

Gelet op de steeds krapper wordende financiën bij de overheid, zal medewer
king van die zijde bij eventueel onderhoud of wel restauratie, er niet makkeli- ^ 
jker op worden. 
Aan ons genootschap om in samenwerking met de eigenaar, dit waardevol 
historisch bouwwerkje te koesteren en te bewaren voor de toekomst. 

Jan Wondergem, oktober 1993 
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Familiewapens 

Zodra men, komend vanuit Leiderdorp, over de Hondsdijk het bedrijven
complex van Aalst gepasseerd is, ziet men aan de noordzijde van de in 
1992 gereconstrueerde weg een aantal 

boerderijen liggen. 
Eén ervan, n.1. BRONSTEE, dateert uit 1611 en heeft een monumentale inrit 
met twee gemetselde hekkepalen afgedekt met een stenen siervaas. 
Het opvallendst aan deze palen zijn echter de wapenschilden. 

Op de linkerhekkepaal bevindt zich het wapen van de familie FONTAINE en 
op de rechter die van de familie VALCKENIER. 
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De beschrijving van deze familiewapenschilden is respectievelijk als volgt: 
"Gevierendeeld, waarbij de delen I en IV in blauw een gouden fontein, 
getopt met een zilveren vogel (een pelikaan), die zich in de borst pikt, uit 
welke borst een rode bloedstraal komt, die in het bassin van de fontein 
valt. 
De delen II en EI in goud een rood gekroonde zwarte adelaar met rode bek 
en rode poten." 

De pelikaan is het zinnebeeld van de zelfopofferende üefde, want volgens 
een oude fabel voedde de vogel met zijn eigen bloed zijn jongen. 

Het wapenschild op de rechter hekkepaal is als volgt omschreven: 

"In goud een blauwe paal beladen met een verticaal geplaatste zilveren 
boomstronk en vergezeld van twee afgewende rode wassenaars (maan-
sikkkels)" 

Beide wapens hebben betrekking op de edellieden Martinus FONTAINE, ge
doopt te Amsterdam op 12 maart 1645 en aldaar begraven op 18 november 
1690 en Catherina VALCKENIER,, gedoopt te Amsterdam op 10 maart 1655 
en overleden in 1704. 
Zij trouwden op 7 augustus 1674 en waren eigenaar van de boerderij BRON
STEE aan het einde van de zeventiende eeuw. 
Of de hekkepalen uit die tijd dateren is niet bekend. 
Aan de hand van de bouwstijl wordt aangenomen dat de palen uit de 18e 
eeuw dateren. 

Het bovenstaande werd ons ter hand gesteld door mevr.Koot, die met haar 
echtgenoot de boerderij tot 1964 bewoonde. 
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Rondom de Oudheidkamer 

T n de maand januari was er nog de tentoonstelling over Aleid van Poel-
-'-geest. Het bezoekersaantal overtrof alle verwachtingen. Bijna 300 mensen 

kwamen een kijkje nemen, waarvan velen van buiten Koudekerk afkomstig 
waren. Een succes voor Edwin Roefstra, die een groot aandeel had in het tot 
stand komen van deze tentoonstelling. 

In februari werd de Oudheidkamer omgetoverd in een mini-boerderij met 
heuse stijlkamer, kaasmakerij, voorraadkelder en wasruimte/keukengedeelte. 
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Jaap Bruijne had een groep enthousiaste mensen om zich heen verzameld die 
met elkaar "De Boerin rond de eeuwwisseling" gestalte gaven. 

Op 4 maart vond de opening plaats op een ledenavond waar Mevrouw Gré 
van Duijn een lezing hield over de Rijnlandse kap. Een dame in Rijnlandse 
dracht schonk in de stijlkamer een kopje thee voor enkele aanwezige boerin
nen. Deze dames hadden hun medewerking verleend aan een video-opname 
over de werkzaamheden van de boerin in vroeger tijden. De videoband werd 
tezamen met een video over de kaasmakerij op de openingsdagen vertoond in 
een zaaltje van "Onder Dak", dat speciaal voor deze gelegenheid was ge
huurd. Ook de fotoboeken lagen hier ter inzage. Onder het genot van een 
kopje koffie is hier dankbaar gebruik van gemaakt. 

Het Nationaal Museumweekend, 17/18 april, viel samen met een rommel
markt in "Onder Dak". Reden voor ons om op zaterdag de Oudheidkamer de 
gehele dag open te stellen. Resultaat: 72 bezoekers. Buiten de openingsuren 
zijn er nog 3 groepen geweest voor een rondleiding. 
Als afsluiting was er de Open Monumentendag. Velen namen de gelegenheid 
te baat om nog te komen kijken en om 16 uur waren er 62 belangstellenden 
geteld. Al met al een zeer succesvolle tentoonstelling die met een totaal van 
374 bezoekers een nieuw record vestigde. 
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Eerlijkheidshalve moet gezegd worden dat deze laatste tentoonstelling 7 
maanden geopend is geweest i.p.v. de gebruikelijke 5 maanden. Dit zal het 
aantal bezoekers zeker in positieve zin hebben beïnvloed. 

In oktober werd de Oudheidkamer weer in zijn oorspronkelijke staat terugge
bracht. De vitrines met vondstmateriaal van de opgraving van Klein Poel
geest werden schoongemaakt en opnieuw ingericht. 
De metalen voorwerpen zijn tijdelijk verwijderd i.v.m. conservering. In de 
overige vitrines kwamen allerlei zaken, die we van de voormalige gemeente 
Koudekerk aan den Rijn voor het Historisch Genootschap hebben gekregen, 
aangevuld met schenkingen van particuheren. 

Als pronkstukken noemen we de ambtsketen, een zgn. dievenvanger, een 
Rijnlandse roede en een prachtig borduurwerk uit 1850, voorstellende het 
gemeentehuis, toen nog in het bezit van de familie Samson, omkranst door 
engeltjes, bloemvazen en andere tierelantijnen. 
Een bijzonder fraai stuk dat echter veel zorg vraagt. Het bleek nodig dit bor
duurwerk door een deskundige te laten reinigen en opnieuw in te lijsten in de 
originele lijst. 
Een en ander is gedaan in nauw overleg met de conservator textiel van het 
museum in Enkhuizen, mevrouw Gré van Duijn. 
Het spreekt vanzelf dat hier behoorlijk wat kosten aan verbonden zijn. Willen 
we echter dit bijzondere stuk voor het nageslacht behouden, dan zal er geld 
moeten zijn voor een verantwoord beheer van de ons toevertrouwde zaken. 
Voor zover mogelijk proberen we kleine restauraties en conserveringen in 
eigen beheer uit te voeren. U kunt ervan verzekerd zijn dat de Oudheid
kamercommissie zo zuinig mogelijk met de haar toebedeelde middelen om
springt. 

Inmiddels is de tentoonstelling "Uit eigen bezit" op 6 november door onze 
voorzitter, de heer Jan Wondergem, geopend met het hijsen van de gemeen-
tevlag van de v.m. gemeente Koudekerk aan den Rijn. Op deze dag mochten 
we een kleine 50 mensen verwelkomen. U krijgt gelegenheid voor een be
zoek t/m maart 1994, elke le en 3e zaterdag van de maand van 10-12 uur. 
Voor volgend jaar staan er dan weer 2 tentoonstellingen op stapel. Een over 
het verenigingsleven van vóór 1950 en in het najaar hopen we aandacht te 
schenken aan nieuwe bodemvondsten. Heeft u zin om mee te doen, meldt u 
zich dan gerust. Uw hulp is altijd welkom! 

Namens de Oudheidkamercommissie, 
Aleid Muller-de Ruiter 
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De boerin aan het begin van deze eeuw 

Kaasmaken 

Elke boerin had haar eigen werkwijze om kaas te maken. De ene boerin hield 
andere tijden aan, voegde andere zaken toe of hanteerde andere maten dan de 
andere boerin. 
Ook de grondsoort en het gewas, dat als veevoer diende was er de oorzaak 
van dat de kaas van de ene boerderij anders smaakte dan de kaas van een 
andere boerderij. 

In het boenhokAvringhuis 
Na het melken werd de kaastobbe gevuld met melk.(7.00) 
Met een stremselglaasje werd stremsel afgemeten en roerend toegevoegd. 
Temperatuur van de melk: 29 graden. Zuursel en soms saltpeter werden erbij 
gedaan. 
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Na 25 minuten rust was de melk aangedikt en werd met het snijmes de massa 
gesneden. Als de wrongel bezonken was, werd de wei eruit geschept en door 
een teems in de weikuip gegoten. 
Met heet water werd de temperatuur opgevoerd tot 34 graden. Met het roer
hek werd de wrongel "rijp" gemaakt.(15 minuten) 
Na 10 minuten rust bezonken de wrongdeeltjes, die op de bodem van de kuip 
aangedrukt werden. Dan werd de wei eruit geschept of afgetapt. 

Om 9.00 werden de stukken wrongel in het kaasvat gedaan. Als het vat was 
uitgezakt, ging de kaasdoek erom en werden de vaten onder de kaaspers 
gezet 
Na anderhalf uur geregeld keren en persen werd het kaaszegel (stempel) aan
gebracht. Om 16.00 werd de kaas uit de doek gehaald en los gezet. Daardoor 
ontstond de stevigheid rond de kaas. 

Naar de kelder (in de zomer ook wel stal) 
Om 18.00 ging de kaas in de pekelbak. (van hout of van steen) 
Na 3 dagen pekelen werden de kazen te drogen gelegd op de kaasplanken 
(vaak op schragen). Om 18.00 u begon ook de tweede ronde kaasmaken, die 
laat in de avond eindigde 

Meestal werd de kaas uit de Rijnstreek op de kaasmarkt van Bodegraven 
verkocht. Op dinsdag reden de kaasbriks uit de buurt richting Bodegraven; 
beladen met 36 kazen van ongeveer 10 kilo. 

De wei in de weikuip werd 's avonds en 's morgens afgeroomd voor het 
maken van weiboter, want op vrijdag werd gekamd. De boerin verkocht 
meestal de boter zelf op de markt. De onderwei ging naar de varkens. 

Huisslachting 

November Slachtmaand 
Dan werd op bijna alle boerderijen het gemeste varken geslacht. Soms werd 
er ook eens een kalf of een ander dier b.v. met een gebroken poot geslacht bij 
de noodslachtplaats aan de Schinkeldijk, bij Kees Groen of later bij Rein van 
Varik. 
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Dat slachten gebeurde tot in de oorlog bij de boer thuis in twee gedeelten. 

De eerste dag (middag of avond): 
De boer zorgde voor een fornuis vol heet water. De slager b.v. Kees Groen 
of Jaap van Veen kwam met zijn gereedschap in een hondekar en later met 
een transportfiets. Het hakblok was het dan het zwaarst. 

Met een schietmasker schoot hij het dier met een patroon een pen in de kop 
en het varken viel bewusteloos neer, waama hij het dier door een steek in de 
hals liet doodbloeden. 
De boer of boerin had dan al laten weten of het bloed bewaard moest worden 
voor bloedworst of tongeworst. Dan werd het bloed opgevangen en met de 
blote arm net zo lang geroerd tot het afgekoeld was (het mocht niet stollen). 
Het koude dunne bloed werd tot de volgende dag weggezet. 

Vervolgens werden de varkensharen er afgeschrapt 
met behulp van veel heet water (90 graden). Dit ge
beurde met een schrapper(hoom). Liggend werd het 
varken rondom schoon geschoren met een vlijmscherp' 
mes. 

Daarna werd het hele varken aan een dwarshout/ 
paardezwing op de leer(ladder) gebonden en overeind 
gezet, dan werd het nogmaals schoon geschoren met 
een scherp mes; nu met koud water afgespoeld. (Het 
vlees moet koud worden- tegen bederf) 
Het varken werd nu in twee helften opengesneden. 
Alle ingewanden en organen werden eruit gehaald be
halve de nieren. 

De keurmeester kon o.a. aan hart, lever en nieren bepalen of het dier kon 
worden goedgekeurd voor consumptie. (Dit geschiedde voor het varken werd 
afgehakt). De dunne darmen werden schoongespoeld en gekeerd. Daama 
werd de binnenkant met een lepel of mes in de hand schoongeschrapt. 
De darmen werden in het zout bewaard om daar later worst of saucijzen in te 
stoppen. 
De boerin gaf aan: 
• of het hart door het gehakt moest 
• of er leverworst van de lever gemaakt moest worden 
• of er tongeworst gemaakt moest worden 
• of er groffe rauwe rookworst gemaakt moest worden 
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Schnitzel. 
Fricandeau. 

De tweede dag: 
Na de keuring kwam hij terug om het dier af te hakken. Elk half varken werd 
in 5 of 6 onderdelen verdeeld. 

Lende en 
Haaskarbonade. 

Kotelet. 
Rollade. 

Schouderkarbonade. 
Halskarbonade. 

Speklappen. 

Kluiven. 

De boerin gaf aan hoe ze het wilde hebben. Wilde ze hoofdkaas (zure zult) of 
leverworst? 
Kop, tong en kinnebak werden dan met wat reuzel en snippers gekookt in een 
grote pan. (3 uur koken) Dan ging het vlees los van het bot. Met een schuim
spaan werd het uitgeschept en nadat het aangepakt kon worden werden de 
botten eruit gehaald. Alles ging dan in de gehaktmolen. Het zwoerd bleef 
eraan. Na de molen werd het in een bak overgoten met bouillon. 
Voor de hoofdkaas (zure zult) werden azijn, kruiden en kleurzout toege
voegd. Dan werden allerlei bakjes, schalen en puddingvormen gevuld met 
deze brei, die daama in de pekelbak in de kelder onder een laagje azijn werd 
bewaard. 
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Voor leverworst werd bij het koken en malen lever toegevoegd met andere 
kruiden. 
Voor bloedworst werden kruiden en spekblokje toegevoegd. Tong werd ook 
wel gekookt en op het brood gegeten. 

Aan de stopmachine werd een vultuit gemaakt, waarop de darm was gescho
ven. Zo kon er rauwe of verse worst of saucijzen uit gedraaid worden. 

Wat overbleef waren twee schouders voor worst of varkenslappen; de ribben 
voor karbonaden; de buik voor gezouten of gerookte speklappen; het rugspek 
werd altijd gezouten en gerookt (zij-spek); de twee achterhammen werden 
meestal gezouten en gerookt of stukgesneden voor hamlappen of fricandeau. 
Van de buik van een mager varken werd ook wel eens een rolstuk (rollade) 
gemaakt. 

Het zouten duurde ongeveer 3 weken; het vlees werd dan onder droog zout in 
de pekelbak bewaard; dan gespoeld, gedroogd en gerookt. Bij andere boerin
nen werden de hammen en zijden van slacht tot consumptie onder zout be
waard. 

Het roken gebeurde in het rookkanaal van het heetwater-fomuis of in de 
rookruimte van de boerderij schoorsteen, maar ook bij de slager. 
Meestal werden de hammen en zijden droog weggehangen in een rookkast 
met vliegengaas. In de loop van het jaar kwamen deze op tafel. 
(Soms hingen de ranzige spekzijden nog in de rookkast als de nieuwe erbij 
kwamen.) 

Onder het vet werden gebraden varkenslappen, karbonaden en speklappen 
ook wel bewaard. Er werden restanten zoals oren poten, krabbetjes (schou
derbotjes) gekookt voor de erwtensoep. Dit kon niet bewaard worden 
Restanten van het gesmolten vet werden gebakken en vonden als kaantjes 
gretige afnemers bij o.a. de kinderen. 
Reuzel werd bewaard in potten. Met Oud en Nieuw werden daarin de lekker
ste oliebollen gebakken. 

Tot slot moet nog worden opgemerkt, dat er in die tijd heel vet gegeten werd. 
De boeren en werkers in de steen- en pannenfabrieken konden er wel wat 
van! 
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Werkzaamheden van de boerin 

Herinneringen van mevr. J.v.Leeuwen-de Vos , geboren in 1893 in het buurt
schap Bloemendaal bij Gouda; vanaf 1916 boerin op hoeve Withorst 
Dorpsstraat 17 te Koudekerk aan den Rijn. 
Haar woorden werden opgeschreven door haar dochter Annie. 
Haar moeder is in 1982 overleden. 

In het voorjaar als de koeien naar buiten gingen, werd de stal schoongemaakt, 
(stront boenen) 
Kaasinventaris klaarzetten; kaasplanken schoonmaken, schuren met een half 
versleten klomp en schilpzand. Iedere morgen en avond het waterfomuis sto
ken voor de kaasbereiding 
Op de dag: kaas keren en pekelen. Er werd ook Jodenkaas gemaakt onder 
toezicht van een Joodse man, die op zijn blote voeten door de kaaswrongel 
liep. 
Naast het kaasmaken werd er van tijd tot tijd gekamd en boter gemaakt. Voor 
de kaas naar de markt ging, werd deze eerst gewassen. Ook het manvolk 
hielp mee. De boerin reed mee met paard en wagen als de kaas naar de markt 

Jaarboek 1993 49 



ging. Zij ging dan met juk en twee grote manden met afgewogen ponden 
boter naar de botermarkt om de boter eigenhandig te verkopen. 

Het schoonmaken van het huis was in het voorjaar een heel karwei. Grote 
zolder, voorhuis met mooie kamer, die alleen gebruikt werd bij hoogtijdagen, 
de grote woonkeuken, de kelder. Het linnengoed en de serviezen uit de 
kabinetten werden onder handen genomen. 

Van tijd tot tijd de oven stoken om brood te bakken; met kerstmis en andere 
hoogtijdagen ook krentenbrood. Een enkele keer werden er wafels gebakken. 
Zij zorgde voor rozijnen en brandewijn om boerenjongens te maken. 
Kamemelkse pap en biest hoorden op de boerderij tot de normale producten. 
(Ook de eigen gekweekte groenten.) 
Tuinwerk: bonen plukken en afhalen. Daama onder 't zout zetten in de 
Keulse potten. 

In de slachtmaand was men druk het varken, dat geslacht werd te verwerken: 
karbonaden onder vet, hoofdkaas maken, enz. 
Op feestjes en vastenavond werd er harmonika gespeeld als er gasten waren. 
Men zong liedjes als ; "Tolhuis , kiele-kiele tolhuis" (een potpourri van 
Tholen en van Lier). Ook werd er dan een kaartje gelegd. 
Ze schonk brandewijn met suiker of cognac, boerenjongens, advocaat of ani
sette. 
Overige huishoudeüjke bezigheden waren; iedere dag het vloerkleed vegen 
met blik en asvarken, de stenen vloer werd met een lange asvarken geveegd. 
Regelmatig kleden kloppen, virtrage wassen en strijken. 
Naaien en verstellen; sokken breien. De japonnen waren lang van rok. Bij het 
stoepwerk droeg men een boesel (half schort van zwart dik flanelachtige 
stof). 
Klompen schoon borstelen en witten met schilpzand. 
Bij bijzondere gelegenheden en ook wel 's zondags droeg zij een grote hoed 
met veren, die stonden haar mooi! 
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Duizend jaar Poelgeest 

Op maandag 8 november 1993 overhandigde ten gemeentehuize de heer 
F.M.van Poelgeest, in bijzijn van zijn echtgenote de eerste exemplaren 
van het zojuist verschenen deel 2 van het boek "Duizend jaar Poelgeest" 

aan de burgemeester van Rijnwoude, mr. M.J.J.M.Boelen en de voorzitter 
van ons genootschap, de heer J.Wondergem. 

Het deel heeft als ondertitel "Uit de tijd van Aleid" en behandelt de historie 
van het geslacht Poelgeest tussen 1350 en 1450, waarbij vrouwe Aleid van 
Poelgeest centraal staat. 
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Ook wordt aandacht geschonken aan de laat Middeleeuwse rechtspraak, de 
opgravingen in Koudekerk, waar Aleids ouderlijk huis heeft gestaan en de 
600 jaar-herdenking van de moord op Aleid in 1392. 

De heer Fred van Poelgeest stelde het ten zeerste op prijs het 384 pagina's 
tellende boekwerk aan ons genootschap aan te bieden, als bewijs en dank van 
de goede historische banden tussen Koudekerk en het geslacht van Poelgeest. 
Een prachtig en waardevol boek voor onze bibliotheek, waarvoor we de 
stichting Poelgeest zeer erkentelijk zijn. 

Dit boek is niet in de boekhandel verkrijgbaar. 
Voor bestellingen kunt u zich wenden tot: 
stichting Poelgeest 
Ramen 38 
1621 EL Hoom 
02290-15330 jHufepttb Jaar ÏWlgrcHt 

M 2 

ïïütoülnö uan Kinb 

ham frrb uan ?nrlgrrHl 
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Dhr.J.A.P.Heemskerk 
Phr.J.P.M.Heemskerk 
Fam.Heemskerk 
Dhr.A.Herijgers 

4 $ Dhr.H.C.Hiep 

Achthovenerweg 62 
De Boomgaard 84 
De Tas 41 
Ridderhoflaan 17 
Ridderhoflaan 17 
Rijndijk 234 
Tollweide 2 
Lagewaard 1 
Apollolaan 15 
Apollolaan 15 
Den Tollstraat 2 
Dorpsstraat 56 
Dorpsstraat 19 

De Tas 1 
Dorpsstraat 11 
Burg.Verheullaan 31 
Europasingel 43 
Europasingel 43 

De Veenderij 17 
Lagewaard 1 
A.v.dGraeffstr. 11 
Kievitlaan 2 
Pr.Berhardstraat 22 
v.Poelgeestlaan 32 
Ridderhoflaan 48 
Den Tollstraat 95 
Den Tollstraat 56 
Hoogewaard 34 
De Deel 66 
Kerklaan 9 
Ridderhoflaan 87 
Weidedreef 19 
De Tas 5 
De Tas 5 
Dorpsstraat 47 
De Boomgaard 5 
Hoogewaard 2 
Hondsdijk 55a 
Rijndijk 201 
Europasingel 6 
Rhijndael.kamer 301 

2396 VT Koudekerk a/d Rijn 
2396 W Koudekerk a/d Rijn 
2396 VN Koudekerk a/d Rijn 
2396 0 Koudekerk a/d Rijn 
2396 CJ Koudekerk a/d Rijn 
2394 AN Hazerswoude (R) 
2396 CE Koudekerk a/d Rijn 
2396 AT Koudekerk a/d Rijn 
6411 BA Heerlen 
6411 BA Heerlen 
2396 CE Koudekerk a/d Rijn 
2396 HD Koudekerk a/d Rijn 
2396 HA Koudekerk a/d Rijn 

2396 VN Koudekerk a/d Rijn 
2391 BA Hazerswoude-dorp 
2396 EP Koudekerk a/d Rijn * 
2396 EL Koudekerk a/d Rijn 
2396 EL Koudekerk a/d Rijn 
2412 HE Nieuwkoop 
2396 AT Koudekerk a/d Rijn 
3284 AA Zuid-Beijerland * 
2396 JC Koudekerk a/d Rijn 
2396 GJ Koudekerk a/d Rijn 
2396 BE Koudekerk a/d Rijn 
2396 CN Koudekerk a/d Rijn 
2396 CD Koudekerk a/dRijn 
2396 CH Koudekerk a/d Rijn 
2396 AC Koudekerk a/d Rijn 
2396 EZ Koudekerk a/d Rijn 
2396 VA Koudekerk a/d Rijn 
2396 CL Koudekerk a/d Rijn 
2396 JA Koudekerk a/d Rijn 
2396 VN Koudekerk a/d Rijn 
2396 VN Koudekerk a/d Rijn 
2396 HC Koudekerk a/d Rijn 
2396 VP Koudekerk a/d Rijn 
2396 AA Koudekerk a/d Rijn 
2396 HK Koudekerk a/d Rijn 
2394 C Hazerswoude (R) 
2396 EM Koudekerk a/d Rijn * 
2396 EM Koudekerk a/d Rijn * 
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Mevr.M.Hogenes 
MevrJ.M.Hollebeek 
Mevr.D.v.d.Horst 
DhrJ.van Houten l l C T ^ f f 
DhrJ.A.Hunteman 
Mevr.CR.Huson 
Dhr.H.Jansen 
Fam.de Jong 
Dhr.N.de Jong 
Dhr.A Jongebloed 
Dhr.FJongeneel 
Mevr.S .Katsman 
Dhr.F.V.Ketel 
Dhr.K.H.L.v.Klaveren 
Mevr.A.v.Klaveren 
Dhr.A.Koemans 
Dhr.L.J.M.Koot 
Dhr.HJ.Kraay 
Dhr.M.Kroes 
Dhr.C.Kroon 

«yft,! >Iavr.G.F.Kroon 
Dhr.J.Kruider 
Dhr.J.C.v.Kuilenburg 
Mevr.M.A.Kuiper-Leenheer 
Dhr.W.Lagerweij 
Dhr.A.L.Lapré 
Mevr.Leenheer-Bakker 
Mevr.AJ.H.v.d.Leest 
Dhr. J .M. v .Leeu wen 
Dhr.J.v.Leeuwen 
Dhr. W.Lekx 
Dhr.A.v.d.Lely -in'^f 
Mevr.M.v.d.Lely 
Dhr.T.Lipman 
Dhr.P.CMaat 
Dhr.M. Maat 
Mevr.A.Maat-Hoogendoom 
Mevr.B.N.v.d.Mark 
Dhr.A.v.d.Meijden 
Mevr.S.v.d.Meulen 
Dhr.A.Miedema 
Mevr.J.H.Miedema 
Dhr.K.Molema 
Dhr.C.v.d.Molen 
Mevr.A.Muller 

Lagewaard 14 2396 AT 
Europasingel 12 2396 EM 
Hoogewaard 1 2396 AA 
Hoogewaard 101 2396 AL 
Ridderhoflaan 34 396 CM 
W.v.VegtenpIants.1 2396 VK 
Landlustweg 9 2401 LR 
Europasingel 25c 2396 EK 
PrBemhardstraat 14 2396 GJ 
Hondsdijk 59 2396 HK 
Hoogewaard 62 2396 AE 
W.de Zwijgerlaan 5c 2396 XS 
De Tas 42 2396 VM 
W. v.Vegtenplantsoen 5 2396 VK 
KonJulianastraat 13 2396 XN 
De Tas 30 2396 VM 
Lagewaard 25 2396 AV 
Dorpsstraat 44 2396 HC 
Dr.Vlaanderenlaan 30 2396 GW 
Rubenslaan 6 2391 HG 
Hoogewaard 71 2396 AG 
Den Tollstraat 42 2396 CH 
5 Meistraat 19 2396 ED 
Koepel 21 4336 JX 
PrMarijkestraat 23 2396 XA 
De Deel 13 2396 EV 
Hoogewaard 38 2396 AC 
Hoogewaard 115 2396 AM 
Rijndijk 282b 2394 CG 
Dorpsstraat 17 2396 HA 
Hoogewaard 145 2396 AM 
Dorpsstraat 1 2396 HA 
Dorpsstraat 1 2396 HA 
Jaagpad 12 2394 CN 
Lagewaard 69 2396 AZ 
Lagewaard 69a 2396 AZ 
Lagewaard 69 2396 AZ 
Burg.Verheullaan 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.Wilhelminastr.29 2396 XL 
Ridderhoflaan 23 2396 CJ 

Koudekerk a/d Rijn 
Koudekerk a/d Rijn 
Koudekerk a/d Rijn 
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 
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 ( D) 
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 
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 
Koudekerk a/d Rijn 
Koudekerk a/d Rijn 
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Dhr.K.Muller 
Dhr.J.Neijman 
Mevr. A .Cv .Nieuwenhuyze 
Dhr.J.v.Nieuwenhuyze 
Dhr.J.A.Pennings 
Dhr.F.M.v.Poelgeest 
Mevr.A.W.M.v.d.Pols 
Dhr.C.J.B.H.v.d.Pols 
Dhr.P.Rademaker 
Mevr.A.Rademaker 
Dhr.CA.de Regt 
Mevr.M.J.de Regt 
Dhr.M.C.Reijneveld 
Dhr.E.J.Roefstra 
Dhr.T.Roeloffs 
Dhr.D.Scheer 
Dhr.N.Schellingerhoud 
Dhr.H.SchelIingerhout 
Dhr.A.Schellingerhout 
Dhr.P.Schellingerhout 
Dhr.H.SchelIingerhout 
Dhr.A.Schellingerhout 
Dhr.H.F.Schoneveld 
Dhr.L.Slingerland 
Dhr.J.P.Smit 
DhrJJ.Smit 
Mevr.J.B.Smit 
Dhr.C.G.v.Spronsen 
Mevr.G.Stroo 
Dhr.D.v.Tol 
Dhr.R.G.v.Varik 
Dhr.W.v.Veen 
Dhr.F.v.Veen 
Dhr.E.Verdoold 
Mevr .C .Verhorst 
Mevr .A.v.d.Vlugt 
Dhr.J.v.d.Vlugt 
Dhr.H.Vonk 
Mevr.M.C.Vonk 
Mevr.T.Vorenkamp 
Dhr.B.Vos 
Mevr.A.Vrieling-Zweeris 
MevrA.Wanschers 
Dhr.W.v.d.Werff 
Dhr.H.Westdijk 

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 18 2396 CS 
Park Ypenburg 18 2396 CS 
Hondsdijk 44 2396 HK 
Hondsdijk 44 2396 HK 
Lagewaard 75 2396 AZ 
Lagewaard 75 2396 AZ 
Lagewaard 13 2396 AT 
Italiëlaan 24 1946 ZD 
Pr.Margrietstraat 3 2396 XC 
Smaragdstraat 17 2403 BS 
Weidedreef 15 2396 EJ 
Europasingel 19 2396 EJ 
Den Tollstraat 17 2396 CB 
Burg.de Herderplts. 64 2396 WV 
Rhijndael kamer 323 2396 EM 
Dijk 4 2731 AA 
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 
Europasingel 8 2396 EM 
Dorpsstraat 70/ab 396 HE 
De Boomgaard 58 2396 VT 
Dorpsstraat 52 2396 HD 
Dorpsstraat 52 2396 HD 
Paulus Potterstr.4 2391 CL 
W.de Zwijgerlaan 11 2396 XS 
Park Te Hom 2 2396 CP 
Kerklaan 65 2396 VG 
Kolonelsdiep 75 1509 WR 
Poeleiland 1 2391 BX 
Landlustweg 21 2401 LR 
W.de Zwijgerlaan 5b 2396 XR 

Koudekerk a/d Rijn 
Koudekerk a/d Rijn 
Koudekerk a/d Rijn 
Koudekerk a/d Rijn 
Koudekerk a/d Rijn 
Hoom 
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 
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 
Benthuizen 
Koudekerk a/d Rijn 
Hazerswoude(R) 
Koudekerk a/d Rijn 
Koudekerk a/d Rijn 
Koudekerk a/d Rijn 

Hazerswoude (R) 
Koudekerk a/d Rijn 
Amsterdam 
Linschoten 
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 (D) 
Koudekerk a/d Rijn 
Koudekerk a/d Rijn 
Koudekerk a/d Rijn 
Zaandam 
Hazerswoude-dorp 
Alphen a/d Rijn 
Koudekerk a/d Rijn 

47 

Jaarboek 1993 55 



DhrJ.v.Wijk 
Dhr.H.de Wit 
Dhr.J.Wondergem 
Dhr.W.H.Zijlstra 
Dhr. J.Zwartjes 
Dhr.M.v.Zwieten 

_ Mevr.G.v.Zwieten 

Dorpsstraat 68 
Hoogewaard 160b 
Dr.Vlaanderenlaan 7 
Kerklaan 8 
Hoogewaard 197 
Lagewaard 46 
Rijndijk 263a 

2396 HD 
2396 AP 
2396 GT 
2396 VJ 
2396 AR 
2396 AW 
2394 CE 

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) 
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Activiteiten 1994 

16 februari 1994 (woensdag) : 5 jarig bestaan van het Historisch genoot
schap met een presentatie van oude foto's van Koudekerk op een groot 
scherm (zie artikel H.de Graaf) 

17 maart 1994 (donderdag): lezing met dia's door dhr. D.Prins over molens 
in het algemeen en daarbij vooral het accent op de molens in de Rijnstreek 

2 mei 1994 (maandag): lezing met dia's ..? (nog niet bekend) 
Opening van de tentoonstelling over de verenigingen in Koudekerk en hun 
geschiedenis. 

7 mei 1994 (zaterdag): Openstelling Oudheidkamer 
Tentoonstelling over de verenigingen in Koudekerk van vóór 1950 

half juni (zaterdag) : molenexcursie o.l.v. dhr.D.Prins 

19 september (maandag): Lezing met dia's door dhr. Sloof over de 
geschiedenis van het Hoogheemraadschap en de waterschappen. 

1 IpktoBer (zaterdag) : geuzenexcursie o.l.v. Dhr.H.Bouwman 

? december Jaarboek 1994 
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