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In Memoriam 

Op 18 maart 1994 overleed te Koudekerk aan den Rijn op 79-jarige leeftijd 
Jozias Crucq, vanaf de oprichting tot 1 februari 1993 voorzitter van ons ge
nootschap. 
Joost was bereid de moeilijke taak om het genootschap een goede start te 
geven, op zich te nemen. 
Met zijn beminnelijke doortastendheid heeft hij veel voor ons genootschap 
en in het bijzonder voor de historie van Koudekerk kunnen doen. Dat zijn 
geliefde Hervormde Kerk daarbij een belangrijke plaats innam, was hem van 
harte gegund. 
We hadden, net als hij zelf graag gezien, dat hij nog vele jaren als aktief lid 
in ons midden zou verkeren. Een slopende ziekte maakte daaraan echter een 
eind. 
Wij zijn hem veel dank verschuldigd. 

Het bestuur 

Historisch Genootschap Koudekerk 



Voorwoord 

Aan de Hoogewaard (no. 46) werd een oude woning nagenoeg geheel 
gesloopt en geheel herbouwd met de nodige wijzigingen, echter op zo
danige wijze, dat het geheel goed past in de oude lage lintbebouwing. 

Handhaving en verbetering van het oude dorpsgezicht is een zaak, die ons 
Historisch Genootschap zeer ter harte gaat. 
Inventarisatie van waardevolle elementen in ons dorpsbeeld lijkt ons dan ook 
zeer gewenst. Vandaar ook dat we het een aardig idee vonden om de lezing 
van H. de Kort, die hij op schrift heeft gesteld, in dit Jaarboek op te nemen. 
Er is sindsdien het nodige veranderd. 

Het is al weer het zesde Jaarboek van ons genootschap en als we de inhoud 
bekijken, dan zijn we van mening, dat het kwalitatief gezien mag worden. 
Uiteraard gaat het om het geschrevene en ook daarvan vinden we, dat we 
voor u een goede keus hebben gedaan. 
Uit het interessante artikel van Wim Lagerweij blijkt, dat onze gemeente
grens nog dezelfde is zoals beschreven in 1828. Van de hand van Len Hoog
kamer is het artikel over Boerderijkelders. Zij heeft onderzoek ernaar gedaan 
in het kader van haar studie kunstgeschiedenis (architectuur). 
Uit het door de gemeente tussen 1959 en 1973 uitgegeven contactblad "Ge-
meentepost" werd een kroniek samengesteld, die zeker nog kan worden aan
gevuld, doch op zich voor velen herinneringen zullen oproepen. Van de heer 
van Eendenburg kregen we een weergave uit het notulenboek van het Wees
en Armenhuis hier ter dorpe, over een pikante geschiedenis in 1796. 
Door de provinciale Stichting Kadastrale Atlas Zuid-Holland 1832 is een 
beroep gedaan op ons genootschap om medewerking tot realisering van de 
Atlas van onze oude gemeente. Bas Vos vertelt u, wat er zoal aan te pas 
komt. 
Het bestuur heeft haar boeken- en artikelenbezit gerubriceerd en geregis
treerd en zodoende toegankelijk gemaakt voor nadere studie. 
Jan Wondergem doet weer verslag over de scheefstand van het torentje van 
Poelgeest. Verder zijn er de gebruikelijke verslagen, met voor het eerst een 
jaaroverzicht van onze activiteiten in 1994. 
Nieuw is dat we de ledenlijst niet meer hebben opgenomen, maar volstaan 
hebben met de mutaties te vermelden. Nieuw is ook dat wij de plaatselijke 
middenstand benaderd hebben met de vraag of zij een bijdrage wilde geven 
in de kosten van dit jaarboek. Op de laatste bladzijde worden de gevers met 
name genoemd. 
Naar het ons lijkt een waardevol Jaarboek voor en van ons Genootschap, 
waarvan wij hopen, dat het u weer een aantal genoeglijke leesuren zal geven 
en als naslag mag dienen. Een woord van dank aan de hiervoor genoemde 
auteurs voor hun bijdragen aan dit Jaarboek. 
Tot slot willen wij onze waardering uitspreken voor de wijze waarop mevr. 
I . de Graaf alle aangedragen tekst heeft verwerkt tot een verzorgd geheel. 

De redactiecommissie 
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Een wandeling door Koudekerk 

X J ieronder volgt onverkort en ongewijzigd de tekst van een lezing, welke 
-'--•-de heer Huug de Kort heeft gehouden omstreeks de zestiger jaren. Om

trent het juiste tijdstip en plaats tasten wij in het duister, doch wij von
den de inhoud te interessant om u die te onthouden. 
De heer De Kort was werkzaam op het notariskantoor van de heer Bakker 
(later Heenk en thans Van Breugel) aan de Hoge Rijndijk te Hazerswoude. 
Hij was van 1950 tot 1987 correspondent voor Hazerswoude en Koudekerk 
a.d. Rijn van de historische vereniging "Oud-Leiden".Van zijn hand is ook 
het boekje "Oude Prentbriefkaarten vertellen over Koudekerk en Hazers
woude" (1969). Hier en daar zal de tekst aanleiding geven tot commentaar, 
in dat geval lijkt het ons aardig om in het volgende jaarboek daarvan mel
ding te maken. 

De redactiecommissie 

Zo l a n g JSUBD. JTalk- (Enilieen. :ka\ Tiouwinj^* moSig l i e e f t ; 

Znl ' l- JCo ulelrerik. aoTcniet aan-'t .noiligo anïljiieekciiL . 
DilBoiip i'OPiniil u i l o os op l iaar^nc^* *n.^ri.uitk:lil>i?e^i«<im3. , 

' T i i n n g l VIIJ m-ls imniaain.'vïiiii-een jler njuiseiiaamfle ü i ï f e im. . 

Zo bezong in de 18e eeuw de Nederlandse Stads- en Dorpsbeschrijver het 
dorp Koudekerk. En al lijken deze bewoordingen voor de hedendaagse be
grippen wat gezwollen en te hoog gegrepen, een feit is dat Koudekerk lange 
jaren tot één van de mooiste dorpen langs de Oude Rijn behoorde. 
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Omtrent de juiste naamsoorsprong tast men tot op heden in het duister. Som-
=migen=menen=datdeze=ontstaan=is-door=een=volksstam-die=hier̂ vroeger̂ woon-= 
de, namelijk "de Cauchen", doch anderen beweren dat de naam ontstaan is 
doordat de eerste kerk of kapel op een open vlakte stond en daardoor bloot 
lag voor de felle stormen en de koude oostelijke winden. Niemand schijnt 
het echter tot op heden tot een goede oplossing te kunnen brengen. 
Het dorp strekt zich uit van de Gnephoek tot aan Leiderdorp en van de Ge
meente Woubrugge tot aan de Rijn. In het noorden wordt het dorp begrensd 
door de zogenaamde "Ruige Kade", welke naam ontstaan is door de wilde 
begroeiing van hakhout en knotwilgen. Het dorp beslaat een oppervlakte van 
1027 Hectaren. 
De Oude Rijn, die eertijds in Katwijk uitmondde, liep oorspronkelijk door de 
Lagewaard waar nu de Lagenwaardsewetering loopt, doch was veel breder. 
Voorbij het kasteel "Groot-Poelgeest" werd de huidige loop gevolgd. 
Dit verklaart ook het feit dat langs deze rivier twee kastelen en een ridder
hofstad werden gesticht namelijk "Groot- en Klein Poelgeest" en de ridder
hofstad "Den Toll". 

In 1331 werd Dirk van Poelgeest eigenaar van de Heerlijkheid Koudekerk en 
met hem begint de geschiedenis van een vermaard geslacht in Koudekerk. 
De eigenaar van de Heerlijkheid was in het bezit van "heerlijke rechten". 
Deze bestonden uit het heffen van tienden, d.w.z. de boeren moesten van de 
opbrengsten van hun produkten een zeker deel afstaan, het recht van overzet 
over de Rijn behoorde hiertoe, bovendien waren verschillende opstallen in de 
Gemeente Koudekerk belast met "een capoen of cijnsrecht" ten behoeve van 
de Heer van Poelgeest. Oorspronkelijk bestond deze belasting uit 't verstrek
ken van een vette capoen (gecastreerde haan) aan de Heer, later werd dit 
veranderd in het zogenaamde cijnsgeld, een soort erfpacht. 
Dit recht heeft bestaan tot 1867 en werd toen afgekocht. Het zogenaamde 
tiendrecht werd reeds eerder afgeschaft, terwijl het veerrecht in 1840 werd 
afgeschaft bij de bouw van de eerste Koudekerkse brug. Wel verkreeg de 
Heer van Koudekerk vrijdom van tolrecht dat op de brug werd geheven. 
Bovendien behoorde tot de heerlijke rechten het zogenaamde "approbatie-
recht" d.w.z. de benoeming van een predikant en kerkeraadsleden moest ter 
goedkeuring aan de Ambachtsheer worden voorgelegd. 
Na de familie van Poelgeest kwam de Heerlijkheid in het bezit van de fami
lie Holtius. Deze familie bezat de Ambachtsheerlijkheid tot 1867. Toen wer
den de nog aanwezige bezittingen en de heerlijke rechten, voorzover nog 
bestaande, publiek verkocht. 
Van ouds was veeteelt het hoofdbestaan, met de daaraan verwante bereiding 
van kaas en boter. Een specialiteit was de zogenaamde Leidse kaas, die op 
enkele bedrijven nog tot de Tweede Wereldoorlog werd gemaakt, doch thans 
niet meer gemaakt wordt vanwege het vele werk dat hieraan was verbonden. 
Voorts vond men in deze gemeente pannen- en steenfabrieken, 3 kalkovens, 
1 azijnfabriek , 1 jeneverstokerij en een scheepswerf. 
Het dorp was schilderachtig gelegen aan de Oude Rijn. Men telde er vele 
buitenplaatsen met mooie koepels aan het water. Doch na de Franse over
heersing, toen de armoede groot was, werden vele van deze buitens gesloopt. 
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De verbinding met de omliggende plaatsen was primitief. Iedere dag had 
men een trekschuit van Leiden naar Utrecht, die in de avond Koudekerk 
passeerde. Deze schuit diende ook voor vrachtvervoer en de post. 
Alle zondagen had men een trekschuit op Amsterdam en om de veertien 
dagen een op Rotterdam. Vanzelfsprekend had de boer zijn eigen vervoer 
Ik heb u iets verteld over Koudekerk als plaats en ik zou nu graag met u in 
gedachten een wandeling gaan maken door Koudekerk, waarbij ik u dan over 
de verschillende plaatsen die wij passeren, iets zal vertellen. 

De Wandeling 

We beginnen onze wandeling aan de grens met de Gemeente Leiderdorp. 
Op deze scheiding liep vroeger landwaarts een kade, de Klaas Kettingkade 
genaamd. Het was hier, dat tijdens de Franse overheersing een groep jonge 
mannen die in Koudekerk gevangen waren genomen en afgevoerd werden 
naar Leiden, ontsnapten, en via deze kade en de Ruige Kade in de nacht 
Koudekerk weer bereikten. 
De buurtschap draagt de naam "de Vette Lap". Waarschijnlijk zo genoemd 
naar de oude herberg en de jeneverstokerij die hier gestaan hebben. 
De jeneverstokerij had een uithangbord, waarop te lezen stond: 

Leg er eens aan, leg er eens an. 
Ik tap jenever bij de kan, 
Ik tap jenever bij het glas. 
Ik wou dat hier geen water was. 

De jeneverstokerij floreerde op de lange duur toch schijnbaar niet al te best, 
want later werd het gebouw veranderd in een stal. Thans wonen hier onder 
meer de families Francken en de Ligny. 
Tegenover deze stokerij trekt het oude inrijhek van de hoeve "Bronstee" 
onze aandacht. 
Gebouwd in fraaie 18e eeuwse stijl met twee siervazen bekroond, heeft dit 
hek twee wapenschilden. Het linkerschild stelt het wapen voor van de Fami
lie La Fontaine en het rechter van de familie Valckenier. 
De familie La Fontaine-Valckenier was eigenaar van deze boerderij en 
woonde in Heemstede. 

Wij passeren nu de boerderij "Rijnhoeve". Hier bevond zich vroeger een 
buitenplaats, die vermoedelijk in 1840 gebouwd werd voor een fabrikant uit 
Leiden, de heer Meder. Deze woonde er echter niet lang. Na hem woonden 
er de families Usselstein, de Bordes en Zegers Vekens. 
Toen kwam het in het bezit van de heer Zirkzee, een Leiderdorpse boeren
zoon, die achter het woonhuis een boerderij liet bouwen. Na hem kwam het 
huis met landerijen in het bezit van de familie Corts. De aanleg van de tuin 
met vijvers laat nog iets van de vergane grootheid zien. 
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Oude voorgevel van de Rijnhoeve 

Even voorbij "Rijnhoeve" stond de buitenplaats "Vredeslust". Het was een 
groot grijs huis, waarin een grote zaal met fraaie marmeren schoorsteen. 
Deze schoorsteen werd later overgebracht naar het huidige raadhuis doch bij 
het bombardement in 1940 geheel vernield. Het huis werd gebouwd in het 
laatst van de 18e eeuw, doch het is onbekend door wie. In het begin van de 
19e eeuw woonde er Mr. Daniël Michiel Gijsbert Heldewier, burgemeester 
van Leiden. Deze heeft "Vredeslust" enigszins gemoderniseerd. 
In 1822 stierf hij en na zijn dood kwam het goed door aankoop in handen 
van Ds. Simon Eland, die bij de hem betamende onberispelijke levenswan
del, toch niet afkerig was van aardse goederen. Wij zouden hem een predi-
kant-grondspeculant kunnen noemen, want hij bezat behalve de vele landerij
en te Koudekerk nog drie buitenplaatsen, waaraan hij er een had verkregen 
door zijn huwelijk met Elizabeth van den Briel. 

Zijn zoon werd na hem eigenaar van "Vredeslust". Het was Gerard Spoors 
Eland, burgemeester van Koudekerk en azijnfabrikant. Ook was hij presi
dent-kerkvoogd van de Hervormde Gemeente. Hij overleed ongehuwd en nu 
kwam "Vredeslust" in bezit van de families Brouwer Ancker en daama Wee
ning ten Sande. De heer en mevrouw Weening ten Sande overleden beiden 
op "Vredeslust" en werden op het kerkhof in het Zwaantje begraven. 
In 1885 kocht de heer Comelis Dirk van Meurs het buitengoed. Hij was de 
laatste mannelijke nakomeling van een familie, die van 1600 tot 1885 be
kend was in de dakpannenindustrie te Alphen aan den Rijn. 
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Na zijn dood werd het buiten publiek verkocht en in 1895 aangekocht door 
de heer D. Dorrepaal. Deze heeft het huis tot ongeveer 1922 bewoond en 
verhuisde toen naar het huidige gemeentehuis. Na zijn vertrek verviel het 
huis meer en meer, zodat het uiteindelijk in 1932 werd gesloopt. 

Ook de boerderij van de heer H.J. Heemskerk, genaamd "Lindengrond" was 
eertijds een buitenplaats. Hier woonde de bekende familie Holtius, doch deze 
buitenplaats werd in de Franse tijd gesloopt en de tuin tot weiland veranderd. 
De koepel waar thans de heer Bezuyen woont is het restant van de voormali
ge buitenplaats "Rijnleven". 
In het midden van de vorige eeuw woonde er de familie Glasbergen, een 
bekende naam in de wereld van de kaashandelaren in die dagen. Ook dit 
buiten bezat een fraaie feestzaal en had bovendien een mooi park met vijver. 
Tegenover "Rijnleven" was vroeger een overzetveer, het "Boerenschouw" 
genaamd. De pont zette hier de jaagpaarden over naar de Hoge Rijndijk. Bij 
het overzetveer behoorde een aardig veerhuis. 

Even voorbij het Boerenschouw treffen wij nog heden ten dage een groot 
gebouw aan dat bewoond wordt door de heer E. Rademaker. In vroeger da
gen bevond zich hier de rozijnwijnazijnfabriek "De Ster", welke azijn door 
haar goede kwaliteit een gewild artikel was. Tegen de grote concurrentie kon 
het bedrijf echter niet optornen, zodat deze zaak werd opgeheven. Eertijds 
was dit bedrijf eigendom van Ds. Eland en later van de families Spruyt en 
Van der Lee. In de vorige oorlog diende het gebouw ook voor huisvesting 
aan Belgische vluchtelingen. 

In de Dorpsstraat treffen wij nu weinig bijzonderheden aan. Naast de Gere
formeerde kerk staat de boerderij "Withorst", ook eenmaal een fraaie kleine 
buitenplaats. Hier woonde destijds Hendrik van der Mark, schout van de 
Heerlijkheid Koudekerk. 
Het zogenaamde bejaardencentrum "Rijnzicht" dat wij hier tegenover aan
treffen is een gebouw zonder enige monumentale waarden, doch het dient 
wel gemeld te worden. 
Reeds in 1670 wordt van dit gebouw melding gemaakt. Vervolgens vermaakt 
Martinus Grasacker in 1747 aan de Diaconie der Hervormde Gemeente een 
woonhuis. Dit woonhuis grensde aan een huis dat reeds eigendom was van 
de Diaconie en deze beide huizen werden nu in 1748 verbouwd tot een 
wees- en armhuis. Onder leiding van Ds. Nicolaas Holtius werd een Regle
ment opgemaakt en goedgekeurd en zo kwam dit nuttige en nodige gebouw 
tot stand. Tot 1860 blijft de Kerkelijke Gemeente de belangen van dit ge
sticht behartigen, toen ging het over naar de Burgerlijke Gemeente. In 1925 
werd het gebouw geheel vernieuwd en opgetrokken in de huidige staat. 
Van de woning van de heer CJ. Zuidwijk aan de Dorpsstraat, vanouds een 
wagenmakerij, dient vermeld te worden, dat dit pand inwendig een fraai be
tegelde schouw bezit, met een voorstelling van Jozef. 
Wij komen nu bij de Hervormde Kerk. Omstreeks de tiende eeuw na Chris
tus werd alhier een kapel gesticht. 
Van dit gebouw zijn weinig gegevens bekend. Of dit gebouw door de Denen 
en Noormannen werd verwoest is evenmin na te gaan, evenzo of men dit 
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gebouw moet vereenzelvigen met het gebouw dat in 1305 wordt vermeld. In 
^dat̂ jaar namelijk schonk^Vrouwe-Alveraatrweduwe van-Dirk van-Poelgeest" 
een jaarlijkse gift van drie ponden aan de Kerk van Koudekerk tot het lezen 
van Heilige Missen tot rust van de ziel van haar echtgenoot. Deze allereerste 
kerk zou bestaan hebben uit een klein vierkant gebouw met een toren, waar
op een hoge spits en nog vier kleinere op de hoeken van deze toren, ter 
aanduiding dat deze kerk, als hoofd- of moederkerk van de omgeving werd 
beschouwd. 
Voor de reformatie was deze kerk aan de bescherming van de Heilige Nico
laas opgedragen, terwijl zij tevens de H. Willebrord, de bekende evangelie
prediker als patroon heeft gehad. De aanstelling van de pastoor geschiedde 
door het College van O.L. Vrouw te 's-Gravenhage, aan wie Graaf Albrecht 
van Beieren het toezicht in 1374 had opgedragen. 
Behalve het hoofdaltaar (waarvan de nis in het koor nog goed zichtbaar is) 
vond men in deze kerk nog twee altaren, waarvan het een aan het H. Kruis 
en het andere aan de H. Laurentius was toegewijd. In 1453 werd de kerk met 
een koor verrijkt, als zoenoffer voor de moord op Aleida van Poelgeest. 
De toren is heel vroege Gothiek en vermoedelijk gebouwd in de eerste helft 
van de 13e eeuw. Het portaal aan de zuidzijde van de kerk werd in de 18e 
eeuw aangebracht. Het schip van de kerk heeft waarschijnlijk in 1453, toen 
het koor werd ingewijd, nog dezelfde breedte als het koor gehad. Een aantal 
jaren later, vermoedelijk in het laatste der 15e eeuw, werd het schip vergroot. 
Dit is zeer goed te merken aan de sleuf die ontdekt werd bij de laatste res
tauratie, boven het orgel. Het schip werd vergroot met zijbeuken en om aan 
de behoefte aan licht te voldoen, kregen de twee traveen aan beide zijden 
een uitbouw gedekt met een zadeldak en afgesloten door een topgevel, waar
in de vensters werden aangebracht. Het zijn vooral die topgevels die de 
lengterichting van het dak zo aardig onderbreken. 
Het oudste gedeelte van de kerk is wel de kapel van de familie van Poelgeest 
en dateert van ongeveer het jaar 1400, doch werd in 1603 gerestaureerd, 
terwijl toen de bestaande ingang werd aangebracht, welke eenvoudig maar 
stijlvol genoemd kan worden. In deze kapel vonden de bewoners van het 
kasteel Poelgeest hun laatste rustplaats. Bij de aanleg van de nieuwe centrale 
verwarming, enkele jaren geleden, was het noodzakelijk deze grafkelder te 
openen en bleek het dat deze bestond uit een grote kelder, met aan weerszij
den twee kleinere overwelfde graven. Een enorme zerk dekte deze kelder af. 
Tot in het laatst van de 19e eeuw vond men in deze kapel nog een tweede 
grafzerk, voorstellende Gerrit van Poelgeest, gehuld in malienkolder. Laatst
genoemde, die de Hoeksgezinde partij was toegedaan, moest zijn sympa
thieën met de dood bekopen. Helaas was deze zerk zo uitgesleten, dat ten
slotte van deze figuur bijna niets meer te zien was en uiteindelijk bedekt 
werd met een laag cement. De kapel werd enige jaren geleden grondig geres
taureerd, als sluitstuk van de algehele restauratie van de kerk. 

De consistorie werd gebouwd in 1780. Inwendig zijn de fraaie 18e eeuwse 
preekstoel en regeringsbank het vermelden waard. Zeer fraai is ook het 
rouwbord dat in de kerk hangt. Oorspronkelijk hing dit bord in de kapel, 
doch nadat het geheel was opgeknapt, werd dit bord in de kerk opgehangen. 
Het herinnert ons aan Alida van Schellingwoude, de laatste bewoonster van 

14 Historisch Genootschap Koudekerk 



het kasteel Groot-Poelgeest, die er op 29 mei 1717 overleed. De Hervormde 
Gemeente bezit voorts prachtig avondmaalzilver, waarvan de oudste stukken 
dateren uit 1673. 
Heel veel restauraties heeft dit kerkgebouw in de loop der eeuwen onder
gaan. Zo werd in 1827 door G.S. een subsidie van f. 200.- verleend tot het 
herstel van dit kerkgebouw. Schijnbaar werd deze restauratie niet voldoende 
uitgevoerd, want in 1839 gaat men weer aan het werk en verkrijgt men een 
gift van f. 500.- van Koning Willem I I . In 1843 werd de gerestaureerde kerk 
weer in gebruik genomen. Dat deze restauraties wel heel gemoedelijk zouden 
zijn uitgevoerd, blijkt uit de in 1936 gevonden oorkonde, in welke oorkonde 
na de namen van de uitvoerenden der restauratie vermeld staat "en J. van 
Egmond, leverancier van sterke drank". Of het aan laatstgemeld geestrijk 
vocht te wijten is, vermeldt de historie niet, maar nog geen 100 jaar later kon 
de kerkvoogdij met Guido Gezelle klagen "scheef staan de pilaren, van oud
heid geweken, zaal rugde 't dak overal". De in 1936 aangevangen restauratie 
duurde tot september 1937. 

De eerste pastorie van de Hervormde Gemeente was een langgerekt pijpenla-
vormig gebouw. Deze bevond zich op dezelfde plaats waar nu het Groene 
Kruisgebouw zich bevindt. In 1871 werd deze pastorie afgebroken en ver
vangen door een nieuw gebouw dat tot 1958 als zodanig heeft dienst gedaan. 
Toen werd de huidige pastorie in gebruik genomen. 

•• -'ii 

Bruggestraat naar de Hoge Rijndijk gezien, met de eerste stenen brug plm. 1865 

Tot 1830 vond men nog geen vaste brug over de Rijn, doch een veerpont. In 
laatstgemeld jaar echter werd een brug gebouwd. Het was een hoge stenen 
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boogbrug die niet openkon, doch waar de schepen, na het strijken van de 
mast, onderdoor moesten varen. Het jaagpad liep onder de brug door, zodat 
het jaagpaard met de trekschuit rustig hun gang konden gaan. Natuurlijk trof 
men op de brug het traditionele tolhek aan. Op den duur was deze brug 
echter onbruikbaar. 

In 1878 werd een dubbele klapbrug gebouwd, die tot 1928 dienst deed. Toen 
werd de nu bestaande brug gebouwd, die in mei 1929 feestelijk in gebruik 
genomen werd. Waar nu de brugwachterswoningen staan, vond men vroeger 
een groot café "Het Wapen van Hazerswoude". De eigenaar van dit café was 
tevens pachter van het tolhek en de brug. Na 10 uur ging het tolhek dicht; 
wilde men na die tijd over de brug, dan moest men een ijzeren ring ramme
len, waama men dan, na dubbel tarief te hebben betaald, mocht passeren. 
Het café was een bekende trekpleister voor schaatsliefhebbers, terwijl men er 
in de sneeuwtijd een lange rij van bonte arren kon zien staan. Met de nieuwe 
brug verdwenen het café en het tolhek. 

m mr 

De Bruggestraat vanaf de Hoge Rijndijk gezien, met tolhek en het café "Het Wapen van 
Hazerswoude" en de eerste ophaalbrug 

Aan de Koudekerkse kant vinden wij nog heden ten dage een groot café 
namelijk "Hotel van Egmond". Ruim 120 jaar was dit café in het bezit van 
de familie van Egmond. De grote opkamer werd gebruikt voor Raadsverga
deringen en voor sociëteit. 

De Dorpsstraat was vanouds het centrale punt. Voor het kerkhek werden op 
zondagmorgen de huwelijksafkondigingen voorgelezen en tot 1860 werd er 
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kermis gehouden. Met feestelijkheden werden er de ringstekerijen met paard 
en tilbury gehouden. Een fraaie erepoort verhoogde dan meestal de feestelij
ke sfeer. 

Op de plaats waar thans de bakkerij van de heer Visser staat, vond men tot 
1916 een fraaie oude gevel met de figuren van Adam, Eva en de boom met 
de slang. Het huis droeg dan ook de naam "Het Paradijs". Helaas viel deze 
gevel onder slopershanden. De beelden werden overgebracht naar de Rijns-
burgerweg te Leiden, waar zij heden tendage nog in de gevel van een woon
huis prijken. 
Het tegenwoordige raadhuis werd ongeveer 1830 gebouwd door de toenmali
ge notaris van Koudekerk, Nicolaas Samsom, voorvader van de bekende Al
phense familie Samsom. Verschillende personen hebben er gewoond, onder 
andere Vrouwe Alida Groenia, weduwe van Burgemeester Cuneaus. Haar 
voorgangster, mevrouw van Teutem, liet aan de weg een optrekje of koepel 
bouwen, dat later gemeentehuis werd, en waarin nu de kapperszaak van de 
heer Witte is gevestigd. Dit gebouw bezat een fraai plafond en een mooie 
schoorsteen. Op de plaats waar nu het gemeentehuis staat bevonden zich 
vroeger een tweetal huizen, genaamd "Vrijheid-Blijheid" en "De Jonge Rijn". 
In 1933 werd het huidige gemeentehuis als zodanig ingericht. Naast het raad
huis zien wij de oude paardestal van het kasteel "Groot Poelgeest", gebouwd 
in 1648. 

Nu richten wij onze schreden naar het laatste overblijfsel van het eens zo 
machtige en beruchte kasteel "Groot Poelgeest". In 1326 wordt Dirk van 
Poelgeest, Heer van Hoogmade, eigenaar van dit kasteel en met hem begint 
de geschiedenis van een oud vermaard geslacht. Lang heeft hij er niet ge
woond, want in 1344 sterft hij en laat het kasteel na aan zijn zoon Gerrit van 
Poelgeest, die er met zijn broef Jan bleef wonen. 
Inmiddels waren de Hoekse en Kabeljauwse twisten begonnen en Gerrit en 
Jan hielden zich in de strijd niet afzijdig. Integendeel, als ijverige aanhangers 
der Hoekse partij maakten zij zich Graaf Willem van Beijeren tot vijand. 
Deze belegerde het kasteel. Maar Gerrit en Jan voelden zich achter de sterke 
muren van hun kasteel veilig. Immers een bestorming van het kasteel was in 
dit land van poelen en plassen, met de onbeholpen gevaarten waarmede men 
zich in die dagen moest behelpen, onuitvoerbaar. Willem van Beijeren zag 
dan ook naar andere middelen om en wilde met de Heren van Poelgeest een 
overeenkomst sluiten. Laatstgenoemden, ziende dat Willem van Beijeren on
machtig was, weigerden iedere overeenkomst en wachtten geduldig hun tijd 
af. Toen nu Margaretha in 1354 afstand had gedaan ten behoeve van haar 
zoon, besloten de Heren van Poelgeest te gaan praten met Willem van Beije
ren en spoedig was alles pais en vree. 
Gerrit van Poelgeest woonde nu rustig op Groot-Poelgeest en overleed aldaar 
in 1383. Zijn opvolger was Dirk van Poelgeest. Deze stierf echter in 1409, 
nauwelijks 46 jaar oud, nalatende zijn zoon Gerrit van Poelgeest. Een rustig 
leven was laatstgenoemde niet gegund. Tijdens zijn leven was Jacoba van 
Beijeren aan het bewind en met grote hevigheid woedde de brand der partij
schappen. Gerrit van Poelgeest behoorde onder de weinigen die de zaak der 
ongelukkige vorstin voorstonden. Hij maakte zich daardoor Jan van Beijeren, 
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bijgenaamd Jan zonder Genade, tot vijand, die bewees dat hij zijn bijnaam 
^niet=ten-onreehte=had=gekregen—InJ420=werd-de=burcht-als^een=der-meest-
bekende Hoekse uitwijkplaatsen belegerd en alle personen die zich op het 
kasteel bevonden onthoofd en het kasteel in puin veranderd. Gerrit was niet 
bij de verovering van het kasteel aanwezig. Hij vergezelde Jacoba van Beije
ren, als één der voornaamste raadslieden op haar zwerftochten en op zijn 
beurt kan Gerrit veel van Jacoba van Beijeren gedaan krijgen. Nadat rustiger 
tijden waren aangebroken herbouwde hij het kasteel in nieuwe luister. Na 
zijn dood komt het kasteel in handen van zijn kleinzoon, eveneens een Gerrit 
van Poelgeest. Tijdens diens leven brandde het kasteel, dat door zijn groot
vader was herbouwd, tot de grond toe af. Na het herbouwd te hebben, woon
de hij er nog enkele jaren en stierf er in 1518. Hij werd begraven in de 
grafkapel van de Hervormde Kerk. 

Het slot gaat na zijn dood in handen van verschillende Van Poelgeesten over 
en komt tenslotte in het bezit van Gerrit van Poelgeest. Deze had in 1566 
met zijn beide broeders het Verbond der Edelen ondertekend wat tot gevolg 
had dat hij bij de komst van Alva uit het land moest wijken. Ofschoon 
Katholiek bleef hij de partij van Willem van Oranje voorstaan en moest het 
daarom aanzien dat het aloude stamslot werd geconfisceerd. Doch toen in 
1576 de Pacificatie van Gent tot stand kwam, werd het slot weder aan de 
rechtmatige eigenaar teruggegeven. Inmiddels had het kasteel tien jaren leeg-
gestaan en in 1573 en 1574 tot verblijf gestrekt aan de Spaanse troepen, die 
van hieruit de omtrek afstroopten. Zuinig zijn zij niet met het kasteel omge
sprongen. Integendeel, al het houtwerk werd verbrand, het lood van de daken 
tot kogels vergoten en het ijzerwerk en de ankers uit de muren genomen. Het 
kasteel was dan ook vrijwel onbewoonbaar. Gerrit van Poelgeest liet het slot 
nu geheel restaureren. Aan geld ontbrak het hem niet daar hij was gehuwd 
met een schatrijke Belgische gravin. In 1606 kwam de restauratie van Poel
geest tot stand, de laatste die eraan werd verricht. Het slot was geen getrou
we kopie van het voormalige. Immers, men had geen behoefte meer aan een 
middeleeuws kasteel. Er verrees nu een huis in sierlijke 17e eeuwse stijl. Tot 
1614 mocht Gerrit van Poelgeest hier wonen. In dat jaar overleed hij en 
werd zijn stoffelijk overschot bijgezet in de grafkelder te Koudekerk. Daama 
gaat het met het kasteel bergafwaarts. 

In 1692 overleed op het kasteel de kleinzoon van Gerrit van Poelgeest, zijn 
boedel met schulden overladen nalatende, nadat hij reeds gepoogd had met 
gelden van de Diaconiekas, die op Groot-Poelgeest was gedeponeerd, zijn 
schuldeisers te voldoen. Zijn weduwe, gravin de Mérode, zag zich daarom 
genoodzaakt als boedelhoudster en voogdes over haar minderjarige zoon 
Gerrit van Poelgeest de schulden van haar overleden echtgenoot te dekken 
door de verkoop van het kasteel met toebehoren. 
Op 29 mei 1692 vond de verkoop plaats en werd het kasteel aangekocht door 
Alida van Schellingwou, die het betaalde, aanvaardde doch slechts één jaar 
rustig bezat, want toen volgde er een proces, dat Alida van Schellingwoude 
vooralsnog verloor. De gravin de Mérode had zich intussen met haar beide 
dochters in een klooster te Halle in België begeven. Doch haar zoon trachtte 
toen hij meerderjarig was geworden de verkoop te vernietigen. Dit proces 
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duurde tot 1713 toen Gerrit, als laatste van zijn geslacht, ongehuwd overleed. 
Als toen werd de Ambachtsheerlijkheid met aanbehoreri op 8 februari 1714 
door de Staten van Holland en West-Friesland in beslag genomen, op grond 
van het feit dat de Ambachtsheerlijkheid ca. bij gebrek aan mannelijke of 
vrouwelijke nakomelingen aan de Staten moest vervallen. Tegen betaling van 
1000 ducaten werd alles nu afgestaan aan genoemde Alida van Schelling-
wou. Deze overleed er in 1717. 

Tot 1737 blijft het nu in haar familie, doch daarna wordt alles verkocht. 
Tenslotte komt nu het bezit in handen van de familie Holtius, die dit bezit 
behield tot 1867. Toen werd alles weder publiek verkocht en kwam Poel
geest met aanhorigheden in het bezit van diverse eigenaren. Na de dood van 
Alida van Schellingwou in 1717 bleef het kasteel verlaten en verviel hoe 
langer hoe meer. Stuksgewijs werd het huis gesloopt en het puin naar de 
dijken vervoerd. Twee torentjes bleven staan. Een hiervan stortte in 1840 in 
elkaar. Het nog bestaande torentje diende jarenlang tot gemeentegevangenis. 
Toen het kasteel in erge mate begon te vervallen, werd alles wat waarde had 
van de hand gedaan. Het oud-archief werd in kisten gepakt en opgeborgen 
op de zolder van de bijbehorende boerderij. Een groot gedeelte van dit ar
chief is verloren gegaan omdat het perkament gebruikt werd voor de verpak
king van boter. Na ons met de geschiedenis van Groot-Poelgeest een ogen
blik bezig te hebben gehouden, vervolgen wij onze wandeling. 

Aan de rechterzijde van de Lagewaard, waar thans de heer J. van der Horst 
woont, zien wij nog een groot inrijhek staan waarop de naam "Lust-Rust". 
Tot 1870 stond hier een grote buitenplaats met vijvers, goudvissenkom, me
nagerie en druivenkas. Er tegenover lag de oranjerie met een grote veranda 
aan de Rijn. Deze plaats werd het laatst bewoond door de heer G.W. Koning, 
een Rotterdams makelaar, die het goed in 1843 had aangekocht. In 1870 
werd het huis gesloopt en het plantsoen veranderd in tuinland. Op een deel 
hiervan werd in 1919 de Algemene Begraafplaats gesticht. 

De Hoogewaard geeft verder weinig stof voor vertellingen. Richten wij thans 
onze schreden naar de Steenplaats, zo genoemd naar de pannen- en steenfa
brieken die men daar vroeger aantrof. Vroeger vond men hier niet minder 
dan vijf grote buitenplaatsen namelijk Rhijnvermaak, Rhijnleven, Het Fort, 
Paanderen en Meerwijck. Daartegen heerste er onder de fabrieksarbeiders, 
vooral in de winter, grote armoede. Ook tierde er het drankmisbruik welig. 

Van de buitenplaatsen is weinig meer over. Rhijnvermaak, thans garage van 
de Gebroeders Molema werd lange tijd bewoond door de fabrikant A. van 
der Pauw, die ook gemeenteraadslid was. Zaterdags ging hij met zijn rijtuig, 
voorzien van koetsier en palfrenier naar Leiden. 
Rhijnleven brandde in 1900 geheel af. Het Fort is gesloopt. De naam leeft 
nog voort op een fabriekspand. Van de buitenplaats Meerwijck is niets meer 
te vinden, en waar eens fraaie plantsoenen lagen bevindt zich nu het indus
trieterrein van Koudekerk. 
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Hoogewaard richting Alphen met links de woningen van de families Batelaan, Verbaan en 
Guldemond Rechts de fabriek van A.B.van Leeuwen (later Colijn). De 2e en 3e schoor
steen van rechts behoorden tot de fabriek van CM. Oppelaar. 
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Paanderen dat reeds in de Spaanse tijd genoemd wordt, werd verbouwd tot 
een tweetal woningen. Vroeger ging het verhaal dat in de kelder een schat 
begraven zou zijn. Nieuwsgierig ging men graven en vond men het geraamte 
van een hondje. 
Bij het huis behoorde een fraaie overtuin, alsmede het visrecht op de Rijn 
over een afstand van diverse kilometers.Verscheidene families hebben er ge
woond, o.a. van Meurs, van der Chijs en Braat. 

De voormalige buitenplaats Paanderen in de Hoogewaard 

Wij gaan nu onze wandeling voortzetten door de Lagewaard. Zoals ik u 
reeds eerder vertelde was de Lagewaard belangrijk, omdat de Rijn hier haar 
loop had en een uitermate geschikt terrein was om hierlangs nederzettingen 
te stichten. Waar zich nu de sportvelden van Koudekerk uitstrekken bevond 
zich eenmaal het kasteel Cleyn-Poelgeest, dat in 1437 werd gebouwd door 
Jan van Poelgeest. Hij was burgemeester van Leiden. In 1457 overleed hij en 
liet de bezittingen na aan zijn zoon Adriaan van Poelgeest, die eveneens 
burgemeester van Leiden was. Hij stierf kinderloos in 1507 en liet Klein 
Poelgeest na aan zijn neef, Gerrit van Hoogchwoud. Bij zijn dood in 1526 
liet hij Klein-Poelgeest na aan zijn dochter Willemyne van Hoochwoud, die 
het op haar beurt vermaakte aan haar tweede echtgenoot Steven van Blitters-
wijk. 
Over de lotgevallen in de beginjaren van de tachtigjarige oorlog is niet veel 
bekend. Ook met dit kasteel zullen de Spanjaarden niet zuinig zijn omge
gaan. In 1611 blijkt het huis toe te behoren aan een ver familielid van de 
vorige eigenaren, Jonkheer Johan Hackfort, die het drie jaar later verkocht 
aan een lid van de Leidse Magistraat, Hendrick Sergeanszoon. Deze heeft 
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het huis in oude luister doen herstellen. Zijn gelijknamige zoon, die dit bui-
=ten-in=1636=van=hem=erfdei=dacht-wellicht-nog-=niet-aan=rentenierennen-ver— 
kocht het goed op 28 augustus 1637 aan de gezeten Utrechtenaar Daniël 
Schonck, die hier nu van de landelijke rust kwam genieten. In mei 1640 
overleed hier zijn eerste vrouw Catharina van Overbeecke en in september 
1644 zijn tweede echtgenote Anna de Joncker. 

Op 13 september 1654 werd eigenaar Jonkheer Jacob van Randerode van der 
Aa, gesproten uit een Vlaams geslacht, die met zijn vrouw Maria van 
Bodeck op Klein Poelgeest kwam wonen. Hij stierf als weduwnaar in 1672 
en liet zijn bezit na aan zijn vier jonge kinderen, waarvan de oudste zoon 
Bonaventura op 17 mei 1672 in het bezit van Klein Poelgeest werd gesteld. 
Hij was toen pas 17 jaar oud, blijkt wat al te vroeg op eigen benen te moeten 
staan en raakt in zijn studententijd, na het gebruik van wat al te veel wijn in 
een duel, waarbij hij dermate wordt gewond, dat hij kort daarop sterft. Op 5 
augustus 1679 wordt hij in de Pieterskerk te Leiden begraven. 
Zijn broeder en zijn beide zusters verkrijgen nu het eigendom doch dezen 
droegen het in 1687 over aan Hugo van der Mast, baljuw en dijkgraaf van de 
Klundert, die hier met zijn vrouw Sara Tromp woonde. Zij overleed op 31 
maart 1711, hij overleed op 27 augustus 1719. Hun dochter Elisabeth bleef 
tot 1721 het kasteel bewonen. Vervolgens gaat het huis van hand tot hand en 
komt het op 13 januari 1726 in het bezit van Dirk Roos, kapitein ter zee. 
Volgens de omschrijving bevatte het huis toen onder meer vier grote zalen 
met fraai behangsel. De koopsom bedroeg f. 7675.-. 
In deze tijd begint echter het verval, hetgeen gevolgd wordt door de afbraak. 
Dirk Roos verkocht op 20 december 1742 het goed aan de patriciër Louis 
Trip de Marez, eigenaar van het bekende Trippenhuis te Amsterdam. Hij was 
in 1710 te Utrecht geboren en trad op 18 jarige leeftijd in het huwelijk met 
Hillegonda van der Does. Uit dit huwelijk, dat slechts enkele jaren duurde en 
door echtscheiding werd ontbonden, werd een dochter geboren. Hij liet Klein 
Poelgeest geheel verbouwen en er een deftige buitenplaats van maken. Le
gendarisch zijn zijn milde gaven aan behoeftigen van Koudekerk. Elk najaar 
betrok hij enige tijd deze buitenplaats en liet dan een paar vette koeien slach
ten. Het vlees werd onder de armen verdeeld. Een hooglopende twist met de 
plaatselijke en strenge predikant Ds. Holtius maakte een einde aan zijn goede 
verhouding met deze gemeente. Hij overleed op het slot Hagestein 3 oktober 
1773 en werd in het familiegraf van de Van Loons in de Hervormde Kerk 
van Zwammerdam begraven. In zijn testament werden zijn vrouw en dochter 
in het geheel niet genoemd. Alles werd vermaakt aan verre bloedverwanten, 
zodat over zijn nalatenschap grote processen werden gevoerd. Klein Poel
geest werd vermaakt aan de stad Leiden, terwijl zijn nicht het vruchtgebruik 
ervan zou hebben. Bij haar dood in 1810 was het buiten al sterk vervallen. 
In 1822 werd nog een ver familielid in het genot van het vruchtgebruik ge
steld, hetgeen duurde tot 1832. Op 5 april 1832 werden de opstallen voor 
1790.- gulden verkocht aan Arie Metselaar, aannemer te Maassluis die de 
opstallen sloopte. De stad Leiden blijft tenslotte dan eigenaar van de grond. 
Bij veiling in het logement De Burcht op 10 en 17 oktober 1845 wordt de 
grond publiek verkocht en gaat in eigendom over aan diverse eigenaren. 
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Thans behoort een groot gedeelte toe aan de Gemeente Koudekerk aan den 
Rijn. 

Tenslotte wil ik u nog iets vertellen over de ridderhofstad "Den Toll". 
Ongeveer in 1276 werd alhier een sterkte gebouwd door Gheerlant van 
Rhijn, die één dochter had, namelijk Marcelia van Rhijn, die huwde met 
Floris van Toll. Met deze Floris van Toll begint een geslacht dat tot een der 
eerste van Nederland gerekend moet worden, doch dat door allerhande te
genslagen tot de laagste stand is afgedaald. Tot 1471 blijft het goed in han
den van de familie van Toll, doch gaat dan over aan Jacob Coppier. Zijn 
zoon Hendrick Coppier volgde hem op. Deze verwierf ook de Heerlijkheid 
Rietveld tussen Alphen en Hazerswoude. Om deze bezittingen gemakkelijk 
te kunnen bereiken liet hij dwars door de venen en moerassen een kade aan
leggen die nog tot op de huidige dag de Coppieren kade wordt genoemd. In 
1532 overlijdt hij, oud 62 jaren, tengevolge van een val van zijn paard. Her
haaldelijk gaat het slot over in andere handen en in 1675 wordt het door een 
grote brand verwoest. Lange tijd blijft de ruïne liggen, doch in 1710 wordt 
het huis herbouwd door de toenmalige eigenaresse, Margaretha Helena de la 
Torre, Vrouwe van Sint Maartenspolder en Middelharnis. Het gebouw wordt 
nu een deftige 17e eeuwse buitenplaats. Na haar dood kwam het goed in 
handen van verre bloedverwanten totdat in 1780 Barend, Ridder van Look
horst, Heer van Venhuizen eigenaar werd. Hij liet het huis geheel restaure
ren. Een fraai gebouw met toren verrees op de historische bodem. 
In 1822 vestigde hij zich in Aken en werd den Toll verkocht. Koper werd nu 
Barend Erkelens, een bloedverwant van mevrouw van Lockhorst. Hij was 
een Rotterdamse koopman, die er tot zijn dood op 29 november 1869 ge
woond heeft. Hij was eerst gehuwd met Christina de Vos, later met Johanna 
Jacoba Simonetta Hordijk. 
De inventaris, na zijn overlijden opgemaakt door de Hazerswoudse notaris 
K.N. Hengeveld op 11 december 1869, laat nog iets zien van de grootse 
inrichting van dit huis. Het bevatte naast een zaal, een kamer en suite, een 
grote keuken, een torenkamer, een hal, een eetkamer en nog een zestal ande
re vertrekken. Vermakelijk is te lezen hoe alles werd beschreven, tot de in
houd van de linnenkasten toe. Er werd dan ook twee dagen van 's morgens 9 
uur tot 's avonds 11 uur geïnventariseerd. 
Na zijn dood werd het goed nog bewoond door Burgemeester Waller, doch 
na zijn vertrek werd het huis veranderd tot een boerenwoning. De plantsoe
nen werden veranderd in weiland, de toren afgebroken. Het huis had een 
ingang met portierswoning aan de Hoogewaard, van waar een fraaie laan 
naar het huis liep. Ook aan de Lagewaard was een ingang. Bij beide ingan
gen stond een stenen zuil met schildhoudende leeuwen. Deze leeuwen wer
den in het begin van deze eeuw door de toenmalige eigenaar verkocht aan 
een opkoper. 

Dames en heren. Wij zijn thans aan het einde van onze wandeling gekomen. 
Ik hoop, dat ik u iets heb mogen laten zien van de rijke historie van 
Koudekerk en dat ik u niet teveel heb vermoeid met dorre jaartallen en dode 
feiten. Ik dank u voor uw aandacht! 

H. de Kort 
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Bepaling van de gemeentegrens van Koudekerk in 1828 

Inleiding 

Als in 1810 ons land wordt ingelijfd bij Frankrijk, worden alle bestaande 
franse wetten, decreten en voorschriften ook hier van kracht. In 1809 
was in Frankrijk een begin gemaakt met de invoering van het kadaster, 

dat de basis moest gaan vormen voor de grondbelasting. De voorschriften, 
waarin stond beschreven hoe die kadastrering moest gebeuren, heetten: "Re-
cueil Méthodique des Lois, Décrets, Règlements, Instructions et Décisions 
sur le Cadastre de la France". Dit is te vertalen als: Methodische verzameling 
van de wetten, decreten, reglementen, instructies en beslissingen die betrek
king hebben op het franse kadaster. Bij keizerlijk decreet van 11 oktober 
1811 werden deze voorschriften in ons land ingevoerd en kon ook hier be
gonnen worden met het werk, dat verbonden was aan de oprichting van het 
nederlandse kadaster. De reden van de oprichting van het kadaster was om 
hiermee een basis te krijgen voor een billijke heffing van de grondbelasting. 
Dit werk heeft geduurd van 1812 tot het najaar van 1832. Op grond van de 
wet van 2 januari 1832 werd op 1 oktober 1832 het kadaster met de daarop 
gebaseerde grondbelasting ingevoerd en hield de "verponding" op te bestaan. 
Deze verponding was een reeds vanaf de vijftiende eeuw bestaande belasting 
op onroerend goed. 

De werkzaamheden, die de kadastrering inhielden, waren de volgende: 
• het verrichten van landmetingen. 
• het in kaart brengen van die metingen. 
• het bepalen van de oppervlakte van de percelen. 
• het opsporen van de eigenaren. 
• het schatten van de belastbare opbrengst van elk perceel. 
• het in registers verzamelen van die gegevens. 
Deze werkzaamheden vonden per gemeente plaats, waarbij jaarlijks een aan
tal gemeenten werd aangewezen om gekadastreerd te worden. De gemeente 
Koudekerk was in 1828 aan de beurt. 

Omdat de gemeentegrenzen niet altijd precies bekend waren en zeker niet 
waren beschreven, moest alvorens met de bovengenoemde werkzaamheden 
te kunnen beginnen, eerst nauwkeurig de gemeentegrens worden vastgesteld. 
Met dit werk waren speciale landmeters, de zogenaamde landmetersdelimita-
teur (landmeters-grensbepaler) belast. Van deze grensbepalingen werd per 
gemeente een "Proces Verbaal van Grensbepaling" opgemaakt, waarin de 
grens werd beschreven. Ter verduidelijking van de beschreven grens werden 
schetstekeningen van die grens bijgevoegd. Deze processen-verbaal bevinden 
zich thans nog in de kadastrale archieven. 
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Bepaling van de gemeentegrens van Koudekerk 

Bij resolutie van 3 november 1827 werd door den heer Staatsraad, Gouver
neur van Zuid-Holland: van der Duijn, de landmeter der eerste klasse van het 
kadaster: W.J. van Campen benoemd tot landmeter-delimitateur om van de 
in Zuid-Holland in 1828 te kadastreren gemeenten, de grenzen te bepalen. 
Deze Van Campen ging op 3 januari 1828 de gemeentegrens van Koudekerk 
bepalen. De grens werd hem in het veld aangewezen door de burgemeester 
van Koudekerk, N. Samsom, tezamen met de burgemeesters van de aangren
zende gemeenten Woubrugge, Oudshoom, Alphen, Hazerswoude en Leider
dorp. Van deze grensbepaling werd door de landmeter-delimitateur een "Pro
ces Verbaal van Grensbepaling" opgemaakt. 
Voorschrift was, dat begonnen werd bij het noordelijkste punt van de ge
meentegrens en dat vervolgens rechtsomgaand de hele grens werd langsge
lopen tot weer bij het (noordelijkst) punt was aangekomen. 
Dit noordelijkste punt van de gemeentegrens van Koudekerk werd gevormd 
door het snijpunt van het midden van de Doespolderwatering, die langs de 
noord-oostzijde van de Ruige kade liep (en nog loopt) en het verlengde van 
het midden van de sloot gelegen aan de westzijde van Klaas Kettenkade (afb. 
1, 2 en 3). In dit punt kwamen de grenzen van de gemeenten Koudekerk, 
Leiderdorp en Woubrugge samen. Zowel de Doespolderwatering als de Rui
ge kade bestaan nu nog en zijn nog steeds bekende toponiemen. 
De Klaas Kettenkade is in het terrein niet meer als zodanig herkenbaar. Wel
licht dat een dam in de zuid-westelijke bermsloot van de Ruige kade nog een 
overblijfsel is van die vroegere kade. De naam Klaas Kettenkade is, voor 
zover mij bekend, niet meer in gebruik. Ook ben ik tot nu toe op geen enkele 
oude en moderne kaart die naam tegengekomen. 

In artikel 1 van het proces-verbaal van grensbepaling (afb. 1 en 2) werd de 
grens beschreven tussen Koudekerk en Woubrugge. De burgemeester van 
Koudekerk: N. Samsom en die van Woubrugge: Cs. Kempenaar wezen de 
grens aan de landmeter-delimitateur aan. Ter bepaling van het snijpunt van 
de grenzen van Koudekerk, Leiderdorp en Woubrugge was ook de burge
meester van Leiderdorp: van Goor den Oosterlingh aanwezig. 
Vanaf het hiervoor genoemde snijpunt werd de grens gevormd door het mid
den van de aan de noord-oostelijke respectievelijke noordzijde van de Ruige 
kade gelegen watering of sloot. Vanaf de Ofwegener watering werd de 
noordzijde respectievelijk oostzijde van de Gemenelandse Vaarsloot gevolgd. 
De grens van Koudekerk met Woubrugge eindigde en de grens met Ouds
hoom begon in het punt waar het verlengde van het midden van de berm-
sloot aan de zuidkant van de Zuiddijk van de Oudendijkse Polder de hierbo
ven beschreven grens tussen Koudekerk en Woubrugge sneed. 
Hiermee was de grens tussen Koudekerk en Woubrugge bepaald. Nadat dit 
in het proces-verbaal was opgeschreven werd het ondertekend door de be
treffende burgemeesters en die van Leiderdorp, (afb. 2) 
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De hier genoemde Ofwegener watering, Gemenelandse Vaarsloot e.d. be-
=staan-noĝ steeds=en=ook=hun=namen-zijn=nog=bekendT=Op--analoge=wijze=werd-
de grens tussen Koudekerk en Oudshoom in aanwezigheid van de burge
meester van Koudekerk en de burgemeester van Oudshoorn: L. Kalkoven 
vastgesteld en in artikel 2 beschreven. 
De burgemeester van Woubrugge was weer aanwezig ter bepaling van het 
snijpunt van de grenzen tussen Koudekerk, Woubrugge en Oudshoom, zoals 
hiervoor beschreven. De grens tussen Koudekerk en Oudshoom volgde de 
oostkant van de hiervoor genoemde Gemenelandse Vaarsloot tot aan de La-
gewaardse brug (inmiddels verdwenen) en liep vervolgens verder langs de 
oostkant van de Lagewaardse watering tot het midden van de Rijn. Dit punt 
vormde tevens het beginpunt van de grens tussen de gemeenten Koudekerk 
en Alphen. Op de "figuratieve schets" (afb. 4) is bij de Lagewaardse brug het 
"huis van Jan Verduin" getekend. Dit huis is ongetwijfeld het huidige huis 
"Lutteke Rhijn" aan de Landlustweg nr. 21. In hoeverre het huis van Jan van 
Buuren bij de Lage Rijndijk nog aanwezig is, weet ik niet. Wel bevindt zich 
op die plaats oude bebouwing. In de tuin van Willem Benschop staat nu het 
huis Landlustweg nr. 1. Gezien de ouderdom van dit huis - sommige delen 
zijn uit de 17e eeuw - stond dit huis er al toen de grenzen van Koudekerk 
werden vastgelegd. Tussen de Lage Rijndijk en het Jaagpad ligt thans de 
weg genaamd Hoogewaard. 

In artikel 3 werd de grens tussen Alphen en Koudekerk beschreven. Bij de 
grensaanwijzing was naast de burgemeester van Koudekerk en die van Ouds
hoom - voor het snijpunt van de grenzen van Koudekerk, Oudshoom en 
Alphen - de burgemeester van Alphen: V.J. Ooijkaas aanwezig. De grens 
tussen Alphen en Koudekerk volgde het midden van de Rijn, tot de grens 
tussen de gemeenten Alphen en Hazerswoude werd gesneden. Deze grens 
(tussen Alphen en Hazerswoude) werd gevormd door het midden van de 
westelijke bermsloot van de Copierenkade en het midden van de sloot tussen 
het bosje van Kors Verheul en het perceel waar het huis van Comelis Ver
heul op stond en liep door tot het midden van de Rijn. (afb 4). De Copieren
kade met de westelijke bermsloot is nog steeds aanwezig. Van het huis van 
Comelis Verheul en het bosje van Kors Verheul, alsmede de sloot tussen die 
twee percelen, is niets terug te vinden. Op de plaats van het bosje van Kors 
Verheul is wel beplanting aanwezig, maar in hoeverre die nog origineel is, is 
de vraag. 
Het hiervoor in artikel 3 beschreven snijpunt vormde vervolgens het begin 
van de in artikel 4 beschreven grens tussen Koudekerk en Hazerswoude. 
Namens Hazerswoude werd de grens aangewezen door de burgemeester van 
Hazerswoude: E.H. Geraerds Thesing. Het midden van de Rijn bleef de zuid
grens van de gemeente Koudekerk vormen tot daar waar de gemeente Lei
derdorp begon. Het snijpunt van de grenzen van Koudekerk, Hazerswoude 
en Leiderdorp lag in het midden van de Rijn, daar waar dat midden werd 
gesneden door het verlengde van het midden van de sloot tussen het bos van 
de heer Eland en een tuin van de heer Ernst Fermeulen (afb 3). Deze sloot is 
nog aanwezig en het midden ervan vormt nog steeds de grens met Leider
dorp. Op de plaats van het "bosch van de Heer Eland" staat nu het huis 
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Hondsdijk nr. 2 en op de plaats van de "tuin van de Heer Ernst Fermeulen" 
het huis Achthovenerweg nr. 64. 
In het laatste artikel (art. 5) van het proces-verbaal van grensbepaling van de 
gemeente Koudekerk werd de grens tussen Koudekerk en Leiderdorp be
schreven. Aanwezig waren weer de burgemeesters van Koudekerk en Leider
dorp, en voor het beginpunt tevens de burgemeester van Hazerswoude. De 
namen van de betreffende burgemeesters zijn we al tegengekomen. 
Voor het beschrijven van de grens gebruik ik hier de letterlijke tekst van het 
proces-verbaal, die luidt: 

"Voortgaande uit het laatst omschreven punt, hebben wij naar aanwijzing 
van den Heere Burgemeester van Koudekerk, en in tegenwoordigheid van 
den Heere Burgemeester van Leijderdorp bevonden, dat de lijn die de beide 
gemeenten scheidt gevormd wordt. In eene Noord Oostelijke strekking mid
den door laatst omschreven sloot, voorts in genoemde strekking dwars over 
den Lagen Rhijn Dijk, en midden door eene sloot gelegen tussen een bosch 
van den Heere Eland onder Koudekerk en het weiland van Leendert Tas 
onder Leijderdorp, tot aan de zuidelijkste hoek van een boschje, toebehoor-
ende aan Leendert Tas, en gelegen onder Leijderdorp; van die hoek een wei
nig Oost en daama Noordwaarts tot in het midden van de sloot aan de Wes
telijken kant van de Klaas Ketten Kade. Eindelijk in eene Noord Oostelijke 
en Noordelijke strekking, midden door laatst genoemde sloot en in dezelfde 
rigting over de Ruige kade, tot in het midden van de Doespolderwatering. 
Ter dezer plaatse gekomen, hebben wij bevonden bij hetzelfde punt te zijn, 
van waar wij onzen arbeid begonnen hadden, gevolglijk de omtrekslijn der 
gemeente Koudekerk ten einde gebragt zijnde sloten wij ons proces verbaal 
op den derden dag der maand en van het jaar bovengemeld, hetwelk door de 
respective daarbij geinteresseerde Heeren Burgemeesteren en door ons Land
meter Delimitateur geteekend is" 
De sloot tussen "het bosch van den Heere Eland" en "het weiland van Leen
dert Tas" is nog aanwezig. Op het perceel waarop het bos van de heer Eland 
stond, staat nu de boerderij Hondsdijk nr. 1. Achter die boerderij is nog een 
bosje aanwezig op de plaats waar in 1828 "het bosch van Leendert Tas" 
stond. 

Slotopmerkingen 

Nadat het proces-verbaal was ondertekend door de burgemeesters van Kou
dekerk, Leiderdorp, Woubrugge, Oudshoorn, Alphen en Hazerswoude en 
door de landmeter-delimitateur, werd het ter goedkeuring voorgelegd aan de 
ingenieur-verificateur van het Kadaster en de gouverneur van Zuid-Holland. 
Bij besluit van 22 mei 1828 keurde de Staatsraad, Gouverneur van Zuid-Hol
land, Van der Duijn, het proces-verbaal goed. 
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Uit de wijze waarop de grensbepaling plaats vond blijkt hoe grondig en seri-
=eus=men=te-werk=is=gegaan-Het-proces-verbaal=van=grensbepaling-levert-zeer-
gedetailleerde informatie op o.a. over de topografie van Koudekerk uit de 
beginjaren van de vorige eeuw. We hebben gezien, dat veel nog ongewijzigd 
aanwezig is, maar ook dat sommige zaken verdwenen zijn. Interessant zou 
zijn om in dat verband te onderzoeken wat er met de Klaas Kettenkade is 
gebeurd. 
Na de grensbepaling vond de inmeting van Koudekerk plaats en werden alle 
percelen afgebeeld op kaarten, meestal in de schaal 1 : 2500 de z.g minuut
plans. Informatie over die percelen zoals eigenaren c.q. belastingplichtigen, 
oppervlakten, soort van eigendom e.d. werden opgetekend in een register, de 
z.g. Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel. 
Voor hen die geïnteresseerd zijn in de historie van streek, dorp of stad bevat
ten de kaarten, registers e.d. die het resultaat waren van de kadastrering van 
ons land een schat aan informatie. Deze bescheiden zijn nog in de kadastrale 
archieven of in het rijksarchief aanwezig. 
Ze geven een gedetailleerd beeld van ons land uit het begin van de 19e 
eeuw; uit de tijd dat Nederland er nog uitzag zoals het er eeuwen lang had 
uitgezien. De periode van de grote ingrepen in het landschap t.g.v. de aanleg 
van grote infrastructurele werken zoals spoorwegen, kanalen en wegen en de 
grote stadsuitbreidingen moest nog beginnen. 

Bronnen: 
- Het Kadaster, de oprichting en de geschiedenis. 

W. Dubbelt 1968. 
- Kadaster ir. W. van Riessen. 
- Archief KADOR te 's-Gravenhage. 

september 1994, 
W. Lagerweij 

Noot van de redactie: 
1. In zijn boek "De Waterkeeringen, Waterschappen en Polders van Zuid-

Holland" deel 1, uitgave 1906, beschrijft Jhr. L.F. Teixeira de Mattos de 
begrenzing van de Hondsdijkse Polder (blz.255). Deze polder wordt aan 
de westzijde begrenst "door de Klaas-Kettenkade, keerende het water van 
den polder Achthoven en tevens de grensscheiding uitmakende met de 
gemeente Leiderdorp". 

2. Op de kaart van het Hoogheemraadschap van Rijnland door Floris Baltha-
sars uit 1615, wordt de grens tussen beide eerder genoemde polders aan
gegeven met de benaming "de Scheysloot". Waar deze sloot bij de Lage 
Rijndijk uitkomt, is aan de Koudekerkse zijde een lokatie (boerderij?) aan
gegeven met de benaming "Claes Ket". 

3. In Poelgeest-kontakten, september 1994, is er sprake van een acte van 
teruggave op 8 oktober 1524 van "zeven morgen land en een morgen bos, 
gelegen in het Ambacht van Esselijkerwoude, aan de leenheer Gerrit van 
Poelgeest, Heer van Hoogmade" (blz. 15/16). De akte wordt gezegeld op-
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dat deze "van vaste waerde sal wesen", bij de schout van Koudekerk, ene 
Claes Dirck Kettezn. 

4. Voorheen bestond een vaarverbinding tussen de Lagewaardse wetering en 
de Wijde Aa, via de Gemeenlandse Vaarsloot en de Ofwegener wetering. 
Deze bekade wateren behoorden tot de boezem van het Hoogheemraad
schap van Rijnland. Rond 1960 is de vaarsloot afgedamd, vergraven en 
verlaagd tot polderpeil. 
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De kadastrale atlas van Koudekerk 

" I J ij mijn onderzoek naar de armoede in Koudekerk (1988) kon ik nergens 
- ' - ' i n de archieven de juiste plaats van het oude weeshuis vinden. Bij de 

verhuizing van dit tehuis in 1870 naar het nieuwe weeshuis (thans Elec-
trotechnisch Bureau Hogenes) vond ik de kadastergegevens van zowel het 
oude als het nieuwe weeshuis.De kadastrale kaart van Koudekerk wees uit, 
dat het oude weeshuis zich bevonden had op een perceel grond, direkt ten 
westen van de smederij nabij de Hervormde Kerk. Op onderstaande ets zou 
het kleine gevelhuisje naast de smederij het oude weeshuis moeten zijn, 
waarin soms meer dan 30 personen huisden! 

T ' D O H P K O V D E X E R K . 

De Dorpsstraat anno 1750 met rechts de smederij en de Hervormde Kerk, met ertussen het 
Wees- en Armhuis - ets van K.F.Bensdorp 

Aan de hand van de kadasterale gegevens kan men dus historische zaken 
achterhalen. Toen mij dan ook werd gevraagd om mee te werken aan de tot 
standkoming van een kadastrale atlas van Koudekerk 1832 heb ik (zonder 
mij bewust te zijn van de omvang van het werk) meteen ja gezegd. 



De Stichting Kastrale Atlas Zuid-Holland 1832 stelt zich ten doel, om op 
basis van de eerste kadastrale gegevens uit het begin van de vorige eeuw, 
voor elke gemeente een toegankelijk boekwerk samen te stellen, ten behoeve 
van het lokaal- en regionaal historisch onderzoek. Hierbij doet men een be
roep op de medewerking van plaatselijke historische verenigingen, die in dat 
geval een computerprogramma ontvangen, waarin de gegevens uit de Per
ceelsgewijze Kadastrale Leggers (kortweg Leggers) ingevoerd moeten wor
den. Vervolgens zullen de verzamelde gegevens, statistisch worden bewerkt. 
Daarnaast wordt van de vereniging verwacht, dat zij een korte geschiedkun
dige beschrijving geven van de gemeente vóór en tot 1832. Met de lijsten 
van percelen en eigenaren en de kadastrale kaarten (zogenaamde minuut-
plan's) ontstaat dan eerder genoemde voor historici interessante Atlas. Ik 
kreeg dus een dik pak met 123 Leggers mee naar huis en ging meteen aan de 
slag. Allereerst wat gegevens over deze Leggers. 
De kadastrale Leggers zijn voor het eerst vastgelegd op 25 april 1832. Gelet 
op alle (exacte) gegevens, moet men hier al tientallen jaren aan gewerkt heb
ben. De percelen grondbezit, die erin beschreven worden veranderden wel 
eens van eigenaar. In een aparte kolom wordt dit tot 1879 bijgehouden. 
Welke gegevens werden op deze Leggers verwerkt? 
Voor een overzicht heb ik hier een voorbeeld toegevoegd. 
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15. 

Uit de Perceelsgewijze kadastrale Leggers (kortweg Leggers) 

Het eerste wat mij opvalt is dat er 123 Leggers zijn. Dit zou kunnen be
tekenen dat 123 personen (gezinnen) 1 of meerdere bezittingen hebben. Uit 
de belastinggegevens van 1845 (Hoofdelijke omslag) blijkt dat er 196 gezin
nen waren in Koudekerk. 
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Kijken we nu naar de namen van de eigenaren. Jammer genoeg zijn er maar 
=weinig=namenrdie=we=nu=nog-terugvinden=in=Koudekerkf=De=bekendste-naam-

is die van Gerrit Dorrepaal. De eigenaar van Vredeslust (in de Hondsdijk) 
heeft 7 foliobladen nodig met in totaal 196 percelen! Bij deze percelen telde 
ik 5 huizen en 80 percelen weiland. Grappig is ook de vermelding, dat hij 
een perceel heeft met een tuinhuisje (vreemd genoeg zelden genoemd in de 
leggers). Verder worden van bekende boerenfamilies de namen Heemskerk, 
Oudshoorn en Reijneveld genoemd. 

Al bladerend door de Leggers moet ik tot de conclusie komen, dat er zelfs in 
Koudekerk geen 123 gezinnen staan vermeld. Een zevental leggers noemen 
als eigenaar namelijk: 
1. Het ambacht Koudekerk (sloten en wegen). 
2. De gemeente Koudekerk.(gemeentesecretarie, brandspuithuisje, asschuur 

(opslagplaats voor haardasmest; werd door armen opgehaald), schoolge
bouw en het kerkhof). 

3. De Heerlijkheid Koudekerk ( 3 overzetveren en een huisje). 
4. De Gereformeerde Gemeente van Koudekerk (kerk en erf, pastorie met 

schuur en tuin). 
5. De Gereformeerde Gemeente Armen ( 3 huizen). 
6. De Roomsch Katholieke Armen (huis en erf). 
7. Leijden en Woerden ( de percelen, die op deze legger worden beschreven 

gaan over de jaagpaden en de Oude Rijn). 

In het jaar 1832 was er in Koudekerk volgens de Leggers de navolgende 
industrie, te weten: 
3 pannenbakkerijen 
1 scheepstimmerwerf 
1 azijnmakerij 
1 steenbakkerij 
1 kalkbranderij 

Welke waren de beroepen van de eigenaren,die op de Leggers stonden ver
meld? De "top tien" van beroepen in 1832 zag er als volgt uit: 

1. Bouwman (15x) 
2. Schipper (7x) 
3. Rentenier (6x) 
4. Koopman (5x) 
5. Winkelier (5x) 
6. Timmerman (4x) 
7. Pannenbakker(3x) 
8. Arbeider (3x) 
9. Rentmeester (3x) 

10. Smid (2x) 

Alle beroepen, die in de Koudekerkse Leggers zijn genoemd, heb ik in een 
schema gezet. Daarbij ben ik gekomen tot een onderverdeling in drie be
roepsklassen. Ik ben mij ervan bewust, dat voor een nauwkeurige scheiding, 



meer gegevens over het inkomen nodig zijn. (In 1832 had je ook rijke boe
ren, schippers en winkeliers). 

3e klasse 2e klasse le klasse 

arbeider 
bakker 
bouwman 
herbergier 
hollenblokmaker 
huishoudster 
kapper 
kleermaker 
metselaar 
rietdekker 
timmerman 
timmermansknecht 
tuinman 
schilder 
schipper 
scheepsmaker 
schoenmaker 
smid 
vleeshouwer 
wagenmaker 
winkelier 

bode 
boekhouder 
commies 
kostschoolhouder 
ontvanger der belastingen 
rentmeester 

burgemeester 
chirurgijn 
lijmfabrikeur 
lid v.d. Staten 
notaris 
pannenbakker (dir.) 
predikant 
rentenier 
steenbakker (dir.) 

In archiefstukken vind je nog al eens de vermelding Dorp A en Dorp B. In 
het kadaster vind je deze gegevens ook. Dorp A beslaat de Hondsdijkse pol
der en een stukje van de Lagewaardse polder. Dorp B staat dan voor Hoog
ewaard en de rest van de Lagewaardse polder. 

Welke soorten eigendommen worden in de Koudekerkse Leggers beschre
ven? Weer een opsomming van de meest voorkomende, te weten: 

1. Weiland 
2. Bos en hakhout 
3. Wegen 
4. Watering (sloot) 
5. Huis, schuur en erf 
6. Boomgaard 
7. Tuinen 
8. Bouwland 
9. Erf 

10. Vijver tot vermaak! 

Naast de laatstgenoemde vijver tot vermaak worden nog genoemd twee 
gronden van vermaak en zijn er ook enkele lustplaatsen. Bij de percelen aan 
de Oude Rijn staat vaak het recht van visserij en overvaart vermeld. 
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Dit zijn enkele bijzonderheden uit de Koudekerkse Leggers. Bij een meer 
=uitgebreide=bestudering=van=de=gegevens,=zullen=enionget\yijfeld-meer-interes -̂
sante zaken aan het licht komen.Er is dus nogal wat werk te verzetten, waar
voor wij best nog wat ondersteuning kunnen gebruiken. Immers ook hier 
geldt: "Vele handen maken licht werk". 

B. Vos 

Knipselkrant 1 

Via onze dorpsgenoot Hage Verburg kwamen wij in het bezit van een viertal 
plakboeken met kranteknipsels. De knipsels hebben betrekking op Koude
kerkse gebeurtenissen en zijn afkomstig uit zowel het katholieke dagblad 
"De Leidse Courant" als uit het protestants christelijk dagblad "De Nieuwe 
Leidse Courant" en bestrijken de periode oktober 1960 tot april 1965. De 
boeken zijn indertijd bijgegehouden door de oud-rijksveldwachter Ephraim 
Rous, die gedurende genoemde periode voor beide bladen correspondent 
was. De heer Rous woonde laatstelijk Hoogewaard 9 en is - 70 jaar oud - op 
21 november 1969 overleden. 
Al bladerend kom je over de jongste geschiedenis van ons dorp interessante 
wederwaardigheden tegen, die voor velen van ons oude herinneringen op
roepen. Een waardevolle aanwinst voor ons archief. 

Knipselkrant 2 

Eveneens van Hage Verburg kreeg het Genootschap een doos vol krante
knipsels over Koudekerk. Over de periode 1960 tot en met 1993 heeft Ver
burg Koudekerks nieuws verzameld uit verschillende in de regio verschij
nende nieuwsbladen. 
Het is de bedoeling dat de knipsels chronologisch worden opgeslagen en aan 
de hand van een op te stellen register voor belangstellenden makkelijker toe
gankelijk zal zijn. U zult begrijpen dat hier de nodige tijd mee gemoeid is. 
De heer Verburg zijn wij erkentelijk voor zijn schenking. 
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Bericht van zeker voorval van vleeschelijke conversatiën 

Via onze dorpsgenoot, de heer L.G. van Eendenburg kwamen wij in het 
bezit van een stukje sociale geschiedenis van ons dorp, van ongeveer 
twee eeuwen geleden. Vanwege zijn werkzaamheden bij de Rijkspolitie 

kwam Van Eendenburg regelmatig op het gemeentehuis voor overleg met de 
burgemeester, het hoofd van de politie. Naast het politionele werk had het 
gemeentearchief zijn grote belangstelling. En zo heeft hij uit het "Reglement 
en notulboek van het wees- en armhuis te Koudekerk", onderstaande episode 
uit 1796 overgeschreven. Het gaat om een kwestie welke in vijf vergaderin
gen van de Regenten van het Wees- en Armhuis aan de orde is geweest. 

De redactiecommissie 

F.XTRA ORDTNATRF. VHROADHRING van REGENTEN gehouden den 26  
augustus 1796 

De Praeses eenige dagen afwezig geweest zijnde ontfing bij zijn retour be 
richt van zeker voorval, dat plaats gehad had in het weeshuijs, en oordeelde  
het van dien aart, dat daar over ten spoedigste vergadering van Regenten  
moest gehouden worden. De vergadering geopend zijnde, vroeg de Praeses  
of iemand der Leden aan de vergadering een voldoend relaas van het gebeur 
de in het Weeshuijs konden geeven - waar op de armmeester ARIJ van  
MEURS in substantie berichtte: "Dat de huijsgenoot van DUUREN hem op  
den 23 augustus laatstleden was komen berichten, dat de huijsgenoote  
TRIJNTJE van HEIJNINGEN op het onverwagts oogenblikkelijk in de  
kraam was bevallen van eenen zoon en bij haare verlossing aan de vroed 
vrouw en gebuuren den persoon van ABRAHAM OVERDUIN. mede huijs 
genoot, als vader van hetzelve benoemd had. Dat hij terstond met zijnen  
mede Armmeester HERMANUS van OMMEREN zich naar het weeshuijs  
begeven had. Daarna alles vernoomen en conform het gegeeve bericht ge 
vonden hebbende - onderling te raade waren geworden, om zich bij den fun- 
geerende schout als qualiteit als Bailluw te adresseren teneinde van wegens  
het Colegie van welgeboore mannen geautoriseert te worden, om den Per 
soon van ABRAHAM OVERDUIN (werkende bij zekere Wagemaker te  
BENTHUUSE) vandaar herwaarts over te brengen zich tot dat einde bij den  
schout dezer plaatse, fungeerende als Bailluw, vervoegt hebbende van den  
zeiven, uit naam van welgeboore Mannen hadden gekreege eene missive aan  
den Bailluw van BENTHUUSEN geadresseerd, dienende om zeker te zijn  
van de adsistentie van de Justitie dier plaatse, en ons van tegenweer bij ar 
resteeren van den voorgenoemde ABRAHAM OVERDUIN. Dat zij beide  
Armmeesters daags daaraan volgende des morgens zeer tijdig naar BENT 
HUUSEN gereeden waren, aldaar zich bij den Bailluw hadden geadresseert - 
den zeiven van het voorgevallene kennis gegeeven en verzogt de adsistentie  
der Justitie in het arresteeren van gemelden persoon - Dat voor: Bailluw  
dadelijk daar op door eenen gerechtsdienaar den persoon van ABRAHAM 
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OVRRDUTN liet ontbieden te zijnen huijse en aan armmeesteren overlever-
=der=dog=dat=zij=om=zeker=te=zijnï=van=den=zelven=de=adsistentie=van=twee= 
personen hadden verzogt, en de zelve geoptineert hebbende ABRAHAM 
OVERDUIN. onder geleide van de zeiven, herwaarts hadden doen transpor
teren en aan het blok in het weeshuijs geslooten hadden om het ontvluchten 
van den zeiven voor te koomen. De vergadering dit verslag van zaken ge
hoord hebbende - bedankte Armmeesters door den Praesident voor en van 
wegens hunne activiteit en vigilantie in de gebeurde gehouden. Waar op on
derling gedelibeert wierd, wat in deze gevordert wierd tot maintain van de 
Eer van het weeshuijs en den straffing van het gepleegde kwaad en is gere-
solveert staande deze vergadering nog ABRAHAM OVERDUIN in forma 
omtrend alles te ondervragen, en na den uitslag daar van de nodige maatre-
glen te neemen. 
De vergadering oordeelde het nodig vooraf eenige informatien in te winnen 
van de Buuren, die bij de verlossing tegenwoordig waren geweest en requi-
reerden daar toe voor zich den Vader en MOEDER van het weeshuijs - den 
huijsgenoot van DUUREN - en de huijsvrouw van de burger van der 
VAART welke alle een gelijkluidend getuigenis gaven van den toedragt der 
gebeurde zaak en verklaarden, dat TRIJNTJE van HEIJNINGEN bij hare 
verlossing ABRAHAM OVERDITTN tot VADER had op gegeven. Hier op 
deed de vergadering ABRAHAM OVERDUIN voor zich koomen en stelde 
hem de volgende vragen voor, waar van hier copie geinsereerd is, terwijl het 
authenticque Instrument berust onder de papieren van het Weeshuijs. 

Memorie van INTEROGATOIREN ingericht tegens ABRAHAM OVER
DUIN uit hoofde van de betekenis en opgaave van TRIJNTJE van HEIJNIN
GEN. als vader van het kind, waar van zij den 23 augustus verlost is. 

Art. 1 
Gevraagt zijnde, of hij niet bekennen moest met TRIJNTJE van HEIJNIN
GEN vleeschelijke Conversatiën gehad te hebben? 
Heeft geantwoord - Ja. 
Art. 2 
Gevraagt zijnde, of hij niet erkennen moest, begreepen te hebben dat zulk 
eene daad gevolgen hebben moest? 
Heeft geantwoord - Dit wel begreepen te hebben. 
Art. 3 
Gevraagt zijnde, of hij niet bekennen moest, dat dit de weg was, dat 
TRIJNTJE van HEIJNINGEN ter eeniger tijd in de kraam konde koomen. 
Heeft geantwoord wel begreepen te hebben, dat zulks hier uit konde en 
moest voortkoomen. 
Art. 4 
Gevraagt zijnde of hij niet bekennen moest, dat hij dus de vader van het kind 
was, waar van TRIJNTJE van HEIJNINGEN thans verlost was. 
Heeft geantwoord dat hij wel en deugdelijk de vader van het kind was waar 
van TRIJNTJE van HEIJNINGEN thans verlost was. 
(onderstond) 
Dc ondergeteekende bekenne vrij en ongedwongen al het bovenstaande be
leden te hebben voor Regenten van het Weeshuijs van KOUDEKERK, als 
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zijnde conform in alles met de waarheid onderwerpende mij dus aan alle de 
gevolgen die uit deze schandelijke daad zouden kunnen voortvloeijen. Ge
daan in de vergadering van Regenten van het Weeshuijs te KOUDEKERK 
op den 26 augustus 1796 
(was geteekend) 
X 
Dit merk heeft gesteld ABRAHAM OVERDIJTN in de tegenwoordigheid  
van ons ondergeteekende alle Regenten van het weeshuijs van KOUDE 
KERK 
S. ELAND. GERRTT TURKENBURG. JACOB VAN NICOLAAS VAN  
DER KRUK, HERMANUS VAN OMMEREN. ARIJ MEURS,  
Na bovenstaande schuldbekentenissen wierd bij Regenten gezamentlijk be- 
slooten, ABRAHAM OVERDUIN provisioneel te doen blijven geslooten in  
het weeshuijs blok, tot dat nader zoude bepaald zijn wat met gemelden Per 
soon te doen. En is hier op de vergadering geslooten. S. ELAND.-PRAESES 

EXTRA ORDTNATRF. VERGADERING gehouden den 29sten augustus. 
De preesident communiceert de vergadering dat hem hede morgen zeker re
quest was ter hand gesteld van den suppliant ABRAHAM OVERDUIN 't 
welk hem verplicht had de vergadering thans te convucieeren - zijnde het 
request van de volgenden inhoud: 
Ik ondergeteekende ABRAHAM OVERDUIN. minderjarige jongman, van 
mijne vroegsten jeugd tot hede toe in het armhuijs ten laste van den gemee-
nen Armen te KOUDEKERK zijnde gealimenteerd, de persoon van TRIJN
TJE van HEIJNINGEN. mede in het gemelde Huijs en ten zeiven laste wor
dende onderhouden, beswangerd hebbende, met dit gevolg, dat zij op den 23 
augustus des jaars 1796 is bevallen van een zoon - verzoeke hier mede, dat 
de straf door mij, ter zake van het verschreeve misdrijf regtmatig verdient, 
door Regenten van het voorgemelde huijs in zoo verre mooge worden gema
tigd, dat ik in den ZEEDIENST dezer Lande worde gebruikt, beloovende 
van mijne te verdienen gagie telkens van drie maanden, ééne maand ten be
hoeve van den voorschreeve armen en ter alimenteering van het kind te zul
len afstaan - kunnende deze penningen naar goed vinden worden ingehou
den, zoo lang zulks voor gemelde kind nodig zal bevonden worden en bij 
Regenten van Gemelde Weeshuijs ontfangen worden. 
Actum Koudekerk den 29sten augustus 1796 
(was geteekent) Dit merk X is geset door ABRAHAM OVERDUIN 
Mij present JOH. MAREE en L. VOS-

De vergadering de bovenstaande request geëxamineerd en den inhoud van 
dien wel verstaan hebbende heeft eenparig, daar op verleend het volgden 
APPOINCTEMENT 
Regenten van het Armhuijs gezien en geëxamineerd hebbende de requeste 
gepresenteerd aan haar leden door ABRAHAM OVERDUIN conform het 
verzoek van gem:ABRAHAM OVERDUIN in voorschrRequeste vervat. 
Actum in onse Kerkelijke vergadering den 29sten augustus 1796 was ge
teekend 
S. ELAND. NICOLAAS van der KRUK. GERRIT TURKENBURG. JA 
COB van den BERG. ARIJ van MEURS. HERMANUS VAN OMMEREN 
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En heeft de vergadering eenparig goedgevonden, de wel verdiende straffe 
=van=den=suppliant̂ ABRAHAM=QVERBUIN=in=zoo=verre=te=rnitigeeren-dat= 
de zelve geduurende dien tijd, welke bij Regenten nodig geoordeelt wierd, 
den Lande ter Zee zoude dienen, onder de bij boven gemelde requeste be
paalde restrictien en verband. Voorts wierd bij de vergadering beslooten om 
de zaak van TRIJNTE van HEIJNINGEN, voor zoverre die respectivelijk 
haar persoon raakte en het bepaalen der verdiende straffe voor het tegen
woordige nog niet in deliberatie te brengen, maar die uit te stellen, tot dien 
tijd toe, dat zij uit haar kraambedde zoude gekoomen en geheel hersteld wee
zen. 
En hier mede wierd de vergadering geslooten. 
S. ELAND. Preesident. 

VERGADERING REGENTEN op 1 september 1796 

Na afloop der gewoonen zaken bragt de Praeses in deliberatie het gehouden 
gedrag van den BINNE-VADER en den BINNE-MQEDER in het gebeurde 
van ABRAHAM OVERDUIN en TRIJNTJE van HEIJNINGEN - alle de 
Leden adviseerden, dat het gedrag van de Binnevader en de Binnemoeder de 
hoogste verontwaardiging der vergadering meriteerde - en zij zich aldus 
strafschuldig gemaakt hadde - hier op bragt de Praeses in rondvrage - op 
welk eene wijze gemelde vader en moeder gestraft worden tot maintain van 
de Eer van het Weeshuijs - alle de leeden waren eenparig van oordeel, dat 
daar de vader en moeder zich schuldig hadden gemaakt aan eene onacht
zaamheid die de nadeligste gevolgen had en verder konde hebben - en daar 
zij voorbedagtelijk Regenten misleid en bedroegen hadden, zij alszins ver
dient hadden van hunne respective posten van Binnevader en Binnemoeder 
in dit Wees en Armhuijs ontset te worden, en is conform dien beslooten -
Meergemelden vader en moeder voor de vergadering te doen koomen en de 
communiceeren dat met eenparigheid van stemmen beslooten was bij alle de 
Regenten, dat zij, vader en moeder, uit hoofde van verregaande achteloos
heid en handtastelijke misleiding van de vergadering - van hunne respective 
posten in dit huijs ontslagen waren en met den eersten november aanstaande 
het huijs moesten ruimen. Item requireerde de vergadering den Binnenvader 
ende Binnenmoeder voor zich en communiceerde een de genoome resolutie 
dan wel verre, dat de vader en moeder door schuld bekentenis en gepaste 
ootmoed het medelijden der vergadering, zoude gewekt hebben was hunne 
coutenance van dien aart, dat zij door hunne stugheid en brutale redenen alle 
verontwaardiging verdienden en bij regenten vastelijk beslooten wierd bij 
hunne eens genomen resolutie te persisteeren. 
De post van Binnenvader en Binnemoeder alzo vacant geworden zijnde was 
de vergadering aanstonds bedagt op middelen, door welke men de zelve 
spoedig weder vervult zoude krijgen, wordende tot dat einde de volgende 
advertentie in de nieuwspapieren gearresteerd en met de uitvoering van dien 
de preesident gechargeert. 

Er wordt gevordert in het weeshuijs te Koudekerk een vader en moeder le
dematen den gereformeerde gemeente- gehuwd dog zonder kinderen en 
voorzien met afdoende bewijzen van de plaatselijke Municipaliteit jegens be-
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proefde vaderlandse liefde tegens primo november aanstaande, op een jaar
lijks tractement van 80 gl.vrije inwooning - vrije kost en verdere Emolu
menten. Die door verdiensten recht en aanspraak meenende te hebben op 
bovengemelde bedieningen, addresseeren zich bij den Predikant der plaatse. 

Nog stelde de President voor om het kind van ABRAHAM OVRRDUTN en 
TRIJNTJE van HEIJNINGEN eerste koomende zondag door den H.Doop tot 
een lid der Christen gemeente te maaken - en bij de bedieninge van het zelve 
den naam te geeven van den vader en dus ABRAHAM te doen doopen. En 
is conform besloten. 

EXTRA ORDINAIRE VERGADERING gehouden den 28$ten september 

De notulen der twee vorige vergadering zijn geresumeert en geapprobeert. 
De Praeses communiceert de vergadering. 
le.Dat hij volgens resolutie der vergadering de geconcipieerde advertentie in 
de nieuwspapieren herhaalde reisen had doen plaatsen en voorts ter voorkoo-
ming van verdere kosten de zelve had doen intrekken - overleggende aan den 
administreerende armmeester de ontfange rekening van den HAARLAND-
SCHEN COURANTIER. 
2e.Dat zich van tijd tot tijd verse heide lieden bij hem hadden vervoegt-of in 
persoon of missiven met sollicitatien ten einde de vacante plaatsen van 
Binnevader en binnenmoeder in dit weeshuijs te moogen vervullen. 
Nadat de vergadering omtrend de onderscheide sollicitanten, zoo veel moge
lijk was geinformeert en geeluodeerd - stelde de Praeses voor, om uit de 
zelve eene nominatie van drie a vier persoonen te formeeren, ten einde ons 
nader omtrend de zeiven te informeren, en als dan uit die genomineerden op 
de eerstkomende vergadering eene keuse te doen - en is conform dit voorstel 
beslooten - wordende door de vergadering geeliqeert - ADAM van LEEU-
WEN van BODEQRAVEN-ISAAC BEHAGE van LEUDEN-JACOB van 
der BIJL van VLAARDINGEN en MATTHIJS MIELEN van AMSTER
DAM. 
De commissie bij deze vergadering benoemt, om de resolutie genoomen om
trend ABRAHAM OVERDUIN effect te doen sorteeren, communiceert tot 
nog toe verhindert te zijn geworden, haaren last te kunnen volbrengen, dog 
suppediteert inmiddels een missive van Amsterdam op hare desenptie ontfan
gen, volgens men op een zeer convenable wijze gemelden ABRAHAM 
OVERDUIN in den ZEEDIENST dezer LANDE zich zoude kunnen doen 
engageere. En is bij de vergadering hier op beslooten, dat men, daar het kind 
van ABRAHAM OVERDUIN en TRIJNTJE VAN HEIJNINGEN thans 
zeer gevaarlijk ziek lag en er niets anders dan den spoedigen dood van het 
zelve te verwagten was, eenige tijd nog zoude wagten, voor dat de resolutie 
omtrend ABRAHAM OVERDUIN genoomen ten uitvoer gebragt wierd -
blijvende evenwel de eens genoome resolutie voor als nog in volle kragt. 

Voorts bracht de Praeses de zaak van TRIJNTJE van HEIJNINGEN in deli
beratie en gaf de vergadering in consideratie welke straf gevenredigt naar 
hare misdaad door haar moest ondergaan en gedragen worden. En is op 
voorstel van den President beslooten de zelve ten spoedigste in het een of 
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ander SPINHUIJS te doen plaatsen voor den tijd van een halfjaar, om aldaar 
=met=haarer=handen=arbeijd=de=kost=te=winnen=-=wordende-door-de-Praeses-
gelast om daar toe de nodige schikkingen te maaken en de vergadering daar 
van te dienen van raport. De Praeses steld aan de vergadering voor de nood
zakelijkheid om de onderscheide reglementen betrekkelijk het weeshuijs over 
te zien, en is hier op de vergadering benoemt eene commissie van twee leden 
- STMON ELAND & ARTH van MEURS. En is hier op de vergadering 
geslooten. 
S. Eland, preesident. 

EXTRA ORDINAIRE VERGADERING den 30 september 1796 

De Praeses communiceert de vergadering ontfangen te hebben bericht van 
het overlijden van het onechte kind van ABRAHAM OVERDUIN & 
TRIJNTJE van HEIJNINGEN en dat hem tevens was ter hand gesteld een 
request van ABRAHAM OVERDUIN zijnde van den volgende inhoud: 
WelEerwaarde VADERS & BROEDERS-REGENTEN van het WEES
HUIJS. 
Ik, ondergeteekende ABRAHAM OVERDUIN geeve met verschuldigde eer
biedigheid te kenne het leedweezen, dat ik heb over de gepleegde misdaad 
en billijk ten hoogste de straf, die ik daar voor heb ondergaan en tevens het 
vonnis, waar aan ik nog voldoen moet, maar dewijl er door den dood van het 
kind eene aanmerkelijke verandering is gekoomen in de zaak, dewijl er in 
voor des zelfs opvoeding niet behoeft gezorgt te worden, zoo is mijn oot
moedig verzoek of het Uw El.Eerw gunstig mogt behagen het vonnis te mij
nen opzichte zoo veel te verzagten als mogelijk is en wel zoo, dat ik mogt 
worden verschoond van den ZEEDIENST, en het mij gunstig mogt worden 
toegestaan mijn handwerk, waar in reeds ver gevordert ben voort te zetten, 
niet twijfelende of ik zal door het meerder gedeelte van mijn Huur in staat 
zijn, de kosten, die door mijn dwaas bestaan op het Huijs gevallen zijn, te 
voldoen. En wat mij belangt, wel eerwaarde vaders, ik wenser van harten 
door de Goddelijke ondersteuning in staat gesteld te worden om verzoening 
van mijn bedreeven kwaad te zoeken in het Zoenbloed van Christus en door 
den H. Geest zoo bestierd te worden dat mijn gedrag, het welk Ulieden te 
zeer bedroefd en de gemeente geërgerd, voortaan mag strekken tot Eer van 
dien God, tegen wien ik zoo schrikkelijk heb gezondigd, tot schichting van 
anderen die ik bedroeft en geergert heb en tot zaligheid van mijn onsterfelij
ke ziel. En dewijl ik geensins twijfelen aan Uwe gunst, die gij mij, hoe wel 
onverdient zult bewijzen zoo teken ik deze verwagting van een gunstig ant
woord. 
Wel Eerwaarde Vaders & Broeders, 
was geteekend Dit is het merk X van ABRAHAM OVRRDUTN  
mij present J, MAREE en PIETTER van DUUREN 

Hier op deed de vergadering ABRAHAM OVRRDUTN voor zich koome, -
communiceerde hem de gunstige resolutie omtrent hem genoomen en stelde 
hem voor, om op de convenabelste wijze ter goedmaking van kosten uit zijn 
huur te betaalen 50 gl. ABRAHAM OVRRDUTN dit met dankzegging over 
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de gunstige behandeling, geaccepteerd hebbende- verbond zich tot de vol
doening bij schriftelijk contract. 
Hierop is de vergadering gescheiden. 

EXTRA ORDINAIRE VERGADERING gehouden den 16 october 1796. 

De preesident communiceert de vergadering dat hij zich genoegzaam had 
geinformeert op de kosten, loopende op de detentie van TRIJNTJE van 
HEIJNINGEN in het SPINHUIJS te LEIJDEN- dog dat dezelve zoo hoog 
zouden loopen, Dat men het genoomen besluijt niet dan tot aanmerkelijk 
nadeel der CASSE zouden kunnen afectueeren en stelde daarom voor, van 
het genoome besluijt af te gaan en de straf bij TRIJNTJE van HEIJNINGEN 
verdient te bepaalen tot het sluijten van de zelve aan het BLOK in het wees
huijs alhier voor den tijd van ééne maand - en is conform dien beslooten met 
algemeene stemmen. 
Hier op is de vergadering gescheiden. 

0O0 
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Het scheve torentje van Koudekerk 

In ons vorig jaarboek (1993, blz.34) deden wij u verslag van een onder
zoek naar de stand van zaken met betrekking tot het torentje van het voor
malige kasteel Groot Poelgeest, en wel met name ten aanzien van de 

scheefstand ervan. Er waren namelijk nogal wat verontruste berichten, dat 
het torentje begon over te hellen. 

Op 7 september 1993 hebben wij op een aantal hoeken van het to
rentje een controle-meting uitgevoerd, welke na verloop van tijd op 
gelijke wijze herhaald zou worden. De hermeting heeft op 24 sep
tember 1994 plaats gevonden. Dankzij de medewerking van de heer 
S.P. de Haas van de Vogel werkgroep, die bereid was om met zijn 

roeiboot als pontbaas te fungeren, konden onze leden Lagerweij en Wonder
gem met ladder en meetgereedschap, het kasteeleiland betreden. Op gelijke 
wijze werd op een vijftal hoeken de scheefstand van het muurvlak wederom 
gemeten. 
Gebleken is dat de verschillen op drie van de vijf meetpunten, geen aanlei
ding tot ongerustheid geven. De scheve stand van het torentje, welke het 
reeds jaren vertoont, is kennelijk gestabiliseerd.Wat niet wegneemt, dat we in 
de toekomst nog weer eens een meting zullen doen om zekerheid te verkrij
gen. 

In onderstaande tabel is de gemeten scheefstand van het muurvlak, tussen de 
onderkant van de gemetselde sierrand en de bovenkant van de rollaag (hoog
te 211 cm), nader aangegeven. Hierbij zijn de waarden positief vermeld als 
de verticale projectie van het bovenpunt tot het onderpunt, vóór het muur
vlak is gelegen (zie doorsnee-tekening) en negatief, indien achter het muur
vlak. Met andere woorden respectievelijk voor- of achteroverhellend. 

Naast de geringe scheefstand, vraagt de staat van onderhoud van 
het torentje onze voortdurende aandacht. Hierover zal, als de si
tuatie daarom vraagt, in overleg met de eigenaar van het eiland 
in casu het torentje, bij de betrokken overheidsdiensten om de 
gebruikelijke bijstand gevraagd worden. 

meet 
punt 

1 
2 
3 
4 
5 

'93 

+4,4 
+5,6 
+4,2 
-0 ,7 
- 9 , 2 

'94 

+4,4 
+5,3 
+4,4 
-0 ,4 
- 9 , 2 

Jan Wondergem 
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Kroniek van Koudekerk 

r 1 "'ussen december 1959 en november 1972 heeft de gemeente Koudekerk 
aan den Rijn, onder de naam "Gemeentepost" een, zoals zij het noemde 
"contactblad tussen gemeentebestuur en inwoners" uitgegeven. Het blad 

had aanvankelijk een grootte van een A-vijfje, doch de laatste drie jaren had 
het een iets grotere afmeting en waren er een aantal foto's in opgenomen. 
Het blad werd in eigen beheer door het gemeentesecretarie verzorgd, waarbij 
tot 1970 de heer C.G.M van der Ven de redactie voor zijn rekening nam en 
de heer Van Gent de laatste drie jaren. 
In totaal zijn er 34 nummers verschenen. Aan de hand van de Gemeentepost 
is onderstaande kroniek opgesteld en ligt het in de bedoeling om in de loop 
van de tijd tot uitbreiding c.q. aanvulling ervan te komen. 

1924 

• 11 januari - het fanfarecorps "Kunst na Arbeid" opgericht. 

1933 
• de gemeente koopt van de familie Samsom de villa "Bijdorp" voor de som 

van f 10.420,-. Het gebouw zal als nieuw raadhuis in gebruik genomen 
worden. 

1938 

• 28 maart - oprichting voetbalvereniging "Koudekerk". 

1940 
• op het terrein aan de Hoogewaard, waar voorheen fa. Beers' Steenfabrie

ken was gevestigd, is F.P. Bos en ZN N.V. Betonfabrieken uit Alphen a.d. 
Rijn begonnen met de produktie van betontegels. 

1941 

• 17 januari - oprichting woningbouwvereniging "Goed Wonen". 

1954 
• oprichting schaakvereniging "Koudekerk". Gespeeld wordt in de kappers

zaak (voormalig raadhuis) van de heer A. de Witte. 
• bij Bos Beton in de Hoogewaard is men gestart met de produktie van een 

nieuw produkt, de betonklinkerkei. 
1958 
• aan de Hoogewaard, op het voormalig terrein van de fa. van Leeuwen en 

Boer (handvormsteen), heeft zich de N.V. Nederlandse Spanbeton Maat
schappij gevestigd. . 

1960 
• 1 januari - de gemeente telt 2030 inwoners. 
• (her)oprichting Oranjevereniging "Koudekerk". 
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• augustus - comité "Floralia" organiseert in het Verenigingsgebouw een 
=bloemententoonsteIling^De=gemeente=exposeert=gelijktijdig^oude-foto1s-en-

prenten van Koudekerk. 
• op het voormalig fabrieksterrein van CM. Oppelaar aan de Hoogewaard, 

heeft zich gevestigd de N.V. Leidsche Rubberasphaltfabriek "Latexfalt". 
• 24 oktober - in aanwezigheid van de familie Bos-Leenheer en de Neder

landse consul in Los Angeles wordt in Artesia (U.S.A.) de gemeente Kou
dekerk aan den Rijn officieel tot "sister-city" uitgeroepen. Het gemeente
bestuur ontvangt later als herinnering, een mahoniehouten schild met in 
brons gegraveerd de proclamatie tot sister-city. 

• 20 december - oprichting speeltuinvereniging "Robbedoes". 

1961 
• het eerste tiental van de schaakvereniging is kampioen geworden van de 

3e klasse A, afdeling Leiden. 
• het eerste elftal van de voetbalvereniging is ongeslagen kampioen gewor

den. 
• 4 juli - elk huishouden krijgt een nieuwe vuilnisemmer. Een nieuwe 

vracht- c.q. vuilnisauto is in gebruik genomen. 
• 22 juli - opening speeltuin "Robbedoes". Er wordt een geslaagde jeugd-

vakantieweek gehouden. 
• augustus - planten- en bloemententoonstelling in het Verenigingsgebouw 

door comité "Floralia", welke door de commissaris van de koningin in 
Zuid-Holland werd bezocht. 

• tussen Pr. Bemhardstraat, Kerklaan, Pr. Margriet- en Pr. Marijkestraat zijn 
32 premie-koopwoningen in aanbouw. 

• op het sportveld aan de Kerklaan wordt door een aantal leden van de 
voetbalvereniging "Koudekerk" een kleedlokaal gebouwd. 

• oktober - bevolkingsonderzoek op longtuberculose. 
• achter de begraafplaats zullen 8 middenstandswoningen worden gebouwd 

aan het naar de zustergemeente vernoemde Artesia plantsoen. 

1962 
• 17 januari - het vernieuwde gymlokaal in de voormalige openbare school 

is officieel in gebruik genomen. De ex-tumkampioen van Nederland, 
Klaas Boot, gaf een aantal demonstraties. 

• april - een nieuwe, modem uitgeruste brandweerauto is in gebruik geno
men. 

• tussen Pr. Bemhardstraat, Kerklaan, Pr. Marijkestraat en de Dr. Vlaande
renlaan zijn 48 premie-koopwoningen in aanbouw. 

• 26 juli - burgemeester Waverijn telefoneert per Telstarsatelliet met 
zijn ambtgenoot in Artesia (USA). Deze primeur haalt de landelijke televi
sie. 

• 31 augustus - het muziekgezelschap "Kunst na Arbeid" neemt op feestelij
ke wijze de nieuw aangeschafte instrumenten in gebruik. 

• 27 september - gedeputeerde D. van der Kwaak overhandigt de eerste 
sleutel aan het echtpaar Hogenes voor hun woning Pr. Bemhardstraat 24. 
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• bij de molen van de Hondsdijkse polder is een hulpgemaal met stalen 
vijzel gebouwd. 

• door de aanleg van het gedeelte Dr. Vlaanderenlaan tussen Pr. Bern-
hardstr. en Hoogewaard, krijgt de nieuwbouw een derde ontsluiting op de 
Hoogewaard. 

• 22 december - de postduivenvereniging "Ons Genoegen" exposeert in het 
Verenigingsgebouw. 

1963 
• 15 januari - vanwege een aantal gevallen van hondsdolheid in de provincie 

Zuid-Holland moeten alle honden en katten worden ingeënt. 
• 6 maart - in aanwezigheid van de hoogste klas van beide scholen is, van

wege de Dag van Europa, bij de in aanleg zijnde bestrating in de nieuw
bouw, het straatnaambord "Europasingel" officieel geplaatst. 

• op de plaats van het perceel Hoogewaard 24 zal een plantsoentje worden 
aangelegd, waardoor er een doorkijk op de Oude Rijn en de aan de over
zijde gelegen buitenplaats "de Hooge Boomen" komt. 

• in opdracht van de gemeente is een kleurenfilm opgenomen in Koudekerk, 
getiteld "Een dag in Koudekerk aan den Rijn". De film is na vertoning 
opgestuurd aan de zustergemeente Artesia (USA). 

1964 
• 24 januari - een afvaardiging van de openbare school en het gemeentebe

stuur woonde de tewaterlating van het motorschip "Koudekerk" (12.000 
ton) op de werf van v.d. Giesen - de Noord te Krimpen a.d. Ussel bij. 

• in de gereedgekomen woningen aan de Kerklaan, heeft zich op no. 1 de 
tandarts dr. J.W. van der Hooft gevestigd. 

• aansluitend op de winkel van Smit zijn in de Pr. Bemhardstraat 5 winkels 
met bovenwoning in aanbouw, alsmede 16 bejaardenwoningen in twee 
woonlagen. 

• 4 mei - op de Algemene Begraafplaats is een Aula officieel in gebruik 
genomen. 

• 12 juni - aan de Pr. Margrietstraat is de nieuwe Hervormde school gereed 
gekomen. 

• 25 juni - oprichting van de tennisvereniging "Artesia". Aan de Kerklaan, 
ter hoogte van de PT. Margrietstraat zijn twee tennisbanen aangelegd en 
een clublokaal gebouwd. 

• aan de Kerklaan, t.h.v. de Dr. Vlaanderenlaan is een rioolwaterzuiverings
installatie (systeem Pasveer) in gebruik genomen. 

1965 
• de gemeenteraad stelt een krediet van f. 5000.= beschikbaar ter voorbe

reiding van de plannen om te komen tot aanleg van een open zwembad. 
• januari - afdeling Koudekerk van de Vereniging Veiüg Verkeer Nederland 

wordt heropgericht. 
• judoclub "Joshi" opgericht, welke traint in een lokaal van de voormalige 

Herv. School aan de Dorpsstraat 47. 
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8 maart - start woningbouw langs oostzijde Dr. Vlaanderenlaan en ten 
=noorden̂ van=de=Pr-:=Bemhardstraat. =— 

• de Meerwijck- en Paanderenstraat worden aangelegd, de hier gebouwde 
woningwetwoningen zijn inmiddels bewoond. 

• 21 augustus - bejaardenwoningen-complex "Nieuw Poelgeest", hoek Pr. 
Bemhardstraat/Dr. Vlaanderenlaan, officieel in gebruik genomen. 

• de vijf winkels in de Pr. Bemhardstraat zijn gereed. 
• op de hoek Dr. Vlaanderenlaan/Hoogewaard is een garage met 3 boven

woningen gebouwd. De heren Van Veen en Van Vegten vestigen hier een 
autobedrijf. 

• de Hoogewaard buiten de bebouwde kom, werd verbeterd c.q. gerecon-
strueerd. 

• de gemeente heeft een kolkenzuiger in gebruik genomen. 
• het merendeel van de bevolking is. blijkens een gehouden enquête voor 

realisering van een zwembad en is bereid een bijdrage te storten in het 
fonds "Stichting Eigen Zwembad". 

• aan de Hoogewaard, direct ten oosten van de Van Poelgeestlaan zijn 6 
zgn. vrije-sectorwoningen in aanbouw. 

• 23 december - uitleenpost van boeken in de recreatiezaal van Nieuw 
Poelgeest geopend. Een commissie van 9 dames heeft zich belast met het 
bibliotheekwerk. Een jaarabonnement voor volwassenen kost f. 5.-, 65-
plussers f. 1.- en kinderen tot 18 jaar f. 1.50. 

1966 
• 1 januari - de gemeente telt 2610 inwoners. 
• door een flinke uitbreiding van de bestaande levensmiddenenzaak van de 

gebr. Smit werd in de Pr. Bemhardstraat een supermarkt geopend. 
• de molen van de Hondsdijkse polder is in eigendom overgegaan naar de 

Rijnlandse Molenstichting. 
• 28 april - doordat de waterleidingzinker door de Oude Rijn onklaar raakte 

kwam Koudekerk zonder water te zitten. Sinds 1 januari is het gemeente
lijk waterleidingbedrijf, samen met andere gemeenten, opgegaan in het 
waterleidingbedrijf "de Rijnstreek" te Boskoop. 

• 31 augustus - na ruim 46 jaar werkzaam te zijn geweest op het gemeente
secretarie, nam de heer G.J. Corts afscheid. 

• oostelijk van de Van Poelgeestlaan is begonnen met de bouw van woning
wetwoningen (platte daken). Ten zuiden van de Pr. Bemhardstraat zullen 
16 bungalows worden gebouwd in het Park Ypenburg (vanwege het oor
spronkelijk initiatief van een aantal officieren van het vliegveld). 

• nadat de woningen aan de Dr. Vlaanderenlaan 21 t/m 55 waren opge
leverd werd oostelijk begonnen met de bouw van 18 woningen aan de 
naar oud-burgemeester Verheul (1940-1952) vernoemde straat. 

• opgericht werden een postzegelvereniging en een biljartclub, '"t Scheepje" 
genaamd. 

• 1 september - gedurende 3 dagen werd een geldinzamelingsaktie gehou
den voor het zwembad. Opbrengst ca./. 40.000.--. Van de Oostenrijkse 
gemeente Möllbrücke zijn de bouwplannen voor een open zwembad om 
niet verkregen. 
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• de gemeenteraad heeft besloten dat er een openbare kleuterschool komt. 
• 28 oktober - door de gemeenteraad is een krediet van ƒ 300.000.- beschik

baar gesteld voor de bouw van het zwembad. 
• in de voormalige textielzaak van C. Ketel aan de Hoogewaard heeft zich 

de horlogerie H.J. Duchateau gevestigd. Waar voorheen de slagerij van 
Van Veen in de Hoogewaard was gevestigd, heeft de heer J. in 't Veld 
een schildersbedrijf geopend. Zowel Ketel als Van Veen hebben hun be
drijf voortgezet in de nieuwe winkelpanden aan de Pr. Bemhardstraat resp. 
no 9 en 21. 

1967 
• januari - start van de werkzaamheden tot aanleg van een zwembad. 
• aan de zuidkant van het Park Ypenburg zijn in record tijd drie zgn. Lely-

bungalows (pre-fab) verrezen. Een aantal traditioneel gebouwde bunga
lows kwamen gereed voor bewoning. 

• juni - de twee zuidelijke rijen woningwetwoningen (platte daken) aan de 
Van Poelgeestlaan worden opgeleverd. 

• met de bouw van 50 premie-koopwoningen tussen Verheul- en Van Poel
geestlaan is een aanvang gemaakt. 

• 26 juni - door mr. J. Klaasesz, commissaris der Koningin in Zuid-Holland, 
is de openingshandeling verricht van het zwembad, dat de naam heeft ge
kregen van Prins Willem Alexanderbad. 

• de christelijke kleuterschool heeft een derde lokaal in gebruik genomen. 
Naast de Burg. de Herderschool is eveneens een semi-permanent lokaal in 
gebruik genomen door de nieuwe openbare kleuterschool. 

• 24 augustus - burgemeester Q. Waverijn viert zijn 25-jarig jubileum als 
gemeente-ambtenaar. 

• september - bij de sluiting van het zwembadseizoen bleken er 64.133 be
zoekers in het PW A-bad te zijn geweest. 

• 30 oktober - burgemeester Q. Waverijn per 16 november a.s. benoemd tot 
burgemeester van Maarssen. 

• 30 oktober - goedkeuring bij Koninklijk besluit tot onteigening van gron
den t.b.v. de aanleg van een tweede sportveld tussen Kerklaan en Lage
waard. 

• oprichting van de Zwem- en Poloclub Koudekerk. 
• 10 december - op de hoek EuropasingeWan Poelgeestlaan werd het 

samenkomstgebouw van het Apostolisch Genootschap in gebruik geno
men. 

1968 
• 3 oktober - benoeming van de heer D. van Brakel tot gemeentesecreta

ris. 
• 31 oktober - tussen Dr. Vlaanderenlaan en de Burg. Verheullaan verkoopt 

de gemeente een perceel bouwgrond aan de woningbouwvereniging "Goed 
Wonen" t.b.v. de bouw van een bejaardentehuis. 

• 18 december - slaan eerste paal voor het bejaardentehuis "Rhijndael". 
• 20 december - de heer H.T. Gaarthuis wordt benoemd tot onderwijzer aan 

de openbare school. 
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• 20 december - van mevrouw C.M.J. Oppelaar en de heer H. Lekx worden 
=in=de=Hoogewaard=gronden=aangekoeht=t-b7V^=de=realisering=uitbreiding-

Dorp-oost Hl. 

1969 
• 1 januari - de gemeente telt 3200 inwoners. 
• 25 februari - de gemeente zal deelnemen in een gemeenschappelijke rege

ling voor muziekonderwijs (Streekmuziekschool). 
• 25 maart - de raad stelt een krediet beschikbaar voor reorganisatie en na

zorg van het gemeentearchief. 
• 1 april - in de vacature W.M. Kunst wordt de heer H.B. van der Velde 

benoemd tot zwemmeester aan het PWA-bad. 
• 1 juli - besluit tot bouw van een nieuwe christelijke school voor basison

derwijs. 
• 13 september - onze dorpsgenote Judith de Nijs is het Kanaal tussen 

Frankrijk en Engeland overgezwommen. 
• 16 september - met een rijtoer door de gemeente wordt Judith de Nijs 

feestelijk binnengehaald en ontvangt zij de eremedaille van de gemeente. 
• door de fa. Van der Meer te Benthuizen is het sportcomplex aan de Kerk

laan uitgebreid met een tweede voetbalveld en nog een kleiner speelveld 
voor de juniores. 

• het PWA-bad sloot het zwemseizoen met ruim 110.000 bezoekers. De 
mooie zomer, met in juli temperaturen van 33 graden is debet aan dit hoge 
aantal. 

• 30 september - Ir. N. Buysert, lid van Gedeputeerde Staten van Zuid-
Holland, legt in de Foreeststraat de "eerste steen" voor de realisering van 
de le fase van het uitbreidingsplan Dorp-oost Hl. 

• 1 oktober - de regeling met de gemeente Woubrugge voor een gemeen
schappelijke technische dienst is beëindigd. De dienst Gemeentewerken 
wordt gevormd en gehuisvest in het pand Dorpsstraat 59, dat onlangs door 
de gemeente is aangekocht. De heer A. Goemaat is per 01.07 reeds be
noemd tot directeur. 

• 17 oktober - bij de bouw van het bejaardenverzorgingstehuis "Rhijndael" 
wordt het hoogste punt bereikt (6 verdiepingen). 

• 28 oktober - van de heer J. Rijlaarsdam, eigenaar van de Ridderhofstad 
den Toll, worden gronden aangekocht door de gemeente, t.b.v. de realise
ring van de 2e en de 3e fase van het uitbreidingsplan Dorp-oost IH. 

• ds. H.J. Swierts te Enkhuizen, wordt de nieuwe Gereformeerde predikant 
in Koudekerk, ter voorziening in de vacature, ontstaan door het vertrek 
van ds. H. Makkinga naar Heemse (gemeente Hardenberg). 

• 24 november - een tweede speel- en werklokaal bij de openbare kleuter 
school Hummeloord wordt in gebruik genomen. 

• 9 december - in het Verenigingsgebouw wordt door het gemeentebestuur 
een eerste zgn. burgeravond gehouden, welke door ca 90 belangstellenden 
werd bezocht. 
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1970 
• 1 januari - de gemeente telt 3315 inwoners. 
• I januari - Leiderdorp doet niet meer mee in de weekend-dienst van de 

huisartsen. 
• 10 januari - feestelijke ingebruikname van het verbouwde Gemeentehuis. 

Een bouwaannemer schenkt een zonnewijzer. Bij de gemeente werken 
thans ruim dertig medewerkers. 

• februari - het gedeelte Vlaanderenlaan tussen Nieuw-Poelgeest en het 
in aanbouw zijnde Rhijndael zal worden vervangen door een wandelpad. 

• 31 maart - de gemeente koopt het Verenigingsgebouw aan de Hoogewaard 
la voor een bedrag van ƒ 100.000.--. 

• 25 april - de vrijwillige brandweer heeft een zgn. poederkanon in 
gebruik genomen. 

• op de Hoogewaard en de Hondsdijk worden maximum snelheden van 60 
km ingevoerd. 

• 1 mei - voor de realisering van een tweede "groenvenster" (doorkijk op 
de Rijn) aan de Hoogewaard, worden door de gemeente de woningen 
no's. 28, 29 en 30 (schildersbedrijf Blijleven) aangekocht. Het pand no. 27 
was reeds in gemeentelijk bezit. 

Hoogewaard 27 t/m 30. Links de voormalige tabakswinkel van L. de Wit (thans kapsalon 
Haarfijn) en de schilderswinkel van Blijleven. 

• 1 mei - de resterende gronden van J.D. Reyneveld tussen het Artesiaplant-
soen en de Lagewaard zijn aangekocht o.a. voor de bouw van een christe
lijke school. 

• 26 mei - aan de heer W.J. van der Kraats, directeur van het bejaardenhuis 
"Rhijnzicht", wordt i.v.m. de voorgenomen sluiting van het tehuis, eervol 
ontslag verleend. 
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schaakvereniging Koudekerk kampioen 3e klasse C van de Leidse afde-
=ling^van=de=schaakbond-
3 juni - gemeenteraadsverkiezingen, met voor het eerst geen opkomst
plicht (opkomst 78.7%). Aantal raadszetels wordt uitgebreid van 7 naar 
11. Voor het eerst doen vrouwen hun intrede in de raad, het zijn de dames 
E.M.A. Slot-Schouten voor de PCP en M.A.M. le Large-van Breukelen 
voor de KVP. 
6 juni - op het terrein van de NV Betoncentrale Koudekerk aan de 
Hondsdijk, worden de jaarlijkse provinciale brandweerwedstrijden gehou
den. 
29 juni - aan het bestuur van de "Instelling van Weldadigheid Rijnzicht" 
(bejaardenhuis aan de Dorpsstraat 34) wordt eervol ontslag verleend. 
29 juni - de Stichting Bejaardenwoningen Koudekerk koopt van de ge
meente een perceel grond op de hoek Europasingel/den Tollstraat voor de 
bouw van 19 bejaardenwoningen in 3 woonlagen. 
1 augustus - huisvuil wordt voortaan in plastic zakken opgehaald. De sta
len emmers zullen dienst doen als houder voor de zakken. Elk huishouden 
krijgt de eerste 20 zakken gratis. 
augustus - het recreatiezaaltje van Nieuw Poelgeest zal tijdelijk dienst 
doen voor school de Rank. 
1 september - in de nieuw gekozen gemeenteraad keren slechts drie van 
de oude leden terug. Van hen worden de heren W. van Vegten en 
W.T. Molema, beiden PCP, tot wethouder gekozen. Bedroeg de gemiddel
de leeftijd van de oude raad 54 jaar, van de nieuwe is ze 41 jaar. 
29 september - burgemeester Van der Linden stelt de door de Zwem- en 
Poloclub aangebrachte verlichting van het PWA-bad in 
gebruik. Dit jaar waren er 105.034 bezoekers in het bad. 
29 september - voor het eerst stelt de raad commissies van advies en 
bijstand aan het college van B. en W. in. 
door fa. J. Bijleveld te Koudekerk wordt de 2e en 3e fase van Dorp-oost 
Hl bouwrijp (riolering en straten) gemaakt. 
de NV Grootstad te Nootdorp bouwt 40 drive-in woningen aan de Ridder
hoflaan. 
oktober - er zijn plannen om direkt ten oosten van het PWA-bad een mul-
ti-functioneel vrijetijdscentrum te realiseren. 
19 oktober - burgemeester Van der Linden slaat de eerste paal voor een 
complex van 42 woningen ( platte daken) aan de Den Tollstraat. Voor het 
eerst worden er zoveel huurwoningen tegelijk gebouwd, 
oktober - ter voorkoming van verkeersopstoppingen op de aansluiting 
Dorpsstraat/Bruggestraat, nadat de brug geopend is geweest, is er even ten 
oosten van de oude smederij een stoplicht geplaatst. 
14 november - officiële opening door de echtgenote van mr. J. Klaasesz, 
commissaris der koningin, van het in juni gereedgekomen bejaardenver
zorgingstehuis "Rhijndael", door onthulling van een tegeltableau. Het te
geltableau, waarop een aantal historische Koudekerkse plaatsen zijn weer
gegeven, is vervaardigd door onze dorpsgenoot Piet Francken. 
10 december - de eerste paal geslagen voor het complex bejaardenwonin
gen de Tollhof. 
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1971 
• 1 januari - de gemeente telt ca. 3500 inwoners. 
• 29 januari - de heer A. Hogenes neemt het commando van de Vrijwillige 

Brandweer over van de heer J.P. Zuidwijk, die door de burgemeester 
wordt onderscheiden voor 30 jaar trouwe dienst. 

• 9 februari - opdracht aan het Instituut Stad en Landschap voor het opstel
len van een structuurplan voor de gemeente. 

• 18 februari - eerste paal geslagen voor een nieuw schoolgebouw De Rank 
nabij het Artesiaplantsoen. Er komen 8 lokalen, met een mogelijke uitbrei
ding tot 12. De bouwkosten bedragen 1.28 miljoen. 

• 20 februari - de burgemeester opent het jeugdcentrum Wammus. 
• 22 februari - officiële oprichting Stichting Vrijetijdscentrum De Ridder

hof. 
• 3 maart - de heer T.A. Blijleven viert zijn 25-jarig jubileum als brugwach

ter op de Koudekerkse brug. 
• 30 maart - door de raad worden de uitgangspunten voor het structuurplan 

vastgesteld. Uitbreidingsmogelijkheden voor woningbouw zullen zowel in 
westelijke, als noordelijk en oostelijke richting moeten worden bestudeerd. 

• 25 mei - woningbouwvereniging Goed Wonen koopt een perceel grond 
aan de westzijde van de Ridderhoflaan voor de bouw van 40 zgn. 
terraswoningen. 

• 25 mei - de gemeente zal het door De Rank te verlaten schoolgebouw 
aan de Pr. Margrietstraat opknappen en geschikt maken voor de gemeente
lijke basisschool. 

• 25 mei - de gemeente verleent aan de stichting De Ridderhof medewer
king tot realisering van een vrijetijdscentrum, door middel van een subsi
die ad ƒ 74.043,90, garantie voor een lening tot ƒ 573.000,-- en verkoop 
van een perceel grond. 

• 25 mei - de gemeente besluit tot deelneming in het Intergemeentelijk 
Overlegorgaan Noord-Oostelijk Zuid-Holland (later IGOR geheten). 

• mei - de N.V. Grootstad te Nootdorp zal de te realiseren terraswoningen 
aan de Ridderhoflaan bouwen, alsmede nog veertien herenhuizen aan de 
oostzijde. 

• mei - de bejaardenreis zal met vijf autobussen naar Hilvarenbeek gaan, 
voor een bezoek aan het Safaripark. 

• mei - de N.V. Delf- en Schieland is begonnen met de bouw van 16 "twee 
onder één kap"-woningen aan de westzijde van de Den Tollstraat. Dezelf
de aannemer bouwt De Tollhof. 

• mei - wegens een tekort op de begroting ziet de gemeente zich genood
zaakt de belastingtarieven aanzienlijk te verhogen. 

• 9 augustus - de commissaris der koningin, mr. J. Klaasesz, brengt een 
werkbezoek aan Koudekerk. Door het plaatsen van een zitbank wordt het 
tweede groenvenster officieel in gebruik genomen. In de Hoogewaard 
slaat hij de eerste paal voor een nieuw kantoorgebouw van de N.V. Ned. 
Spanbetonmij. Mevrouw Klaasesz metselt de eerste steen voor De Toll
hof. 

• 1 september - mej. G.J. Stroo viert haar 25-jarig ambtsjubileum, waarvan 
23 jaren op de gemeentesecretarie. 
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• 27 september - ingebruikstelling van de flood-light installatie van de 
=Her-vormde=Kerk— gesehonken=door=Elektroteehniseh=Installatiebureau^A.-

Hogenes vanwege haar 10-jarig jubileum. 
• 28 september - Elektr. Install.bureau A. Hogenes huurt van de gemeente 

het voormalig bejaardenhuis Rijnzicht aan de Dorpsstraat. 
• 1 oktober - Koudekerk telt thans 1016 bewoonde woningen. Er zijn 163 

woningzoekenden ingeschreven. In 1970 werden er 31 huwelijken geslo
ten ( in 1960 waren het er 18). 

• 19 oktober - burgemeester Van der Linden opent de nieuwe christelijke 
basisschool De Rank aan het Artesiaplantsoen. 

• 30 oktober - Kunst Na Arbeid heeft op een 2-daags concours in Utrecht 
in de ere-afdeling een le prijs behaald met lof van de jury. Dirigent Louis 
Jansen ontving de dirigentenprijs. 

• november - bij de christelijke kleuterschool wordt een vierde lokaal aan
gebouwd en in gebruik genomen. 

• november - de stichting De Ridderhof gaat voor de gemeente het Vereni
gingsgebouw aan de Hoogewaard 5 (voorheen la) beheren. Het gebouw 
krijgt de benaming ' t Voorhof'. 

• 21 november - onder auspiciën van de winkeliersvereniging "Rijnpost" ar
riveert Sinterklaas met het m.s. Spanje bij het gemeentehuis met muzikale 
ondersteuning van K.N.A. 

• 23 november - door de echtgenote van wijlen burgemeester De Herder 
wordt de opgeknapte voormalige christelijke school in gebruik genomen 
t.b.v. het openbaar basisonderwijs. Er zijn 5 lokalen. 

• 30 november - parallel aan de Den Tollstraat komt aan de westzijde een 
strook bebouwing Park te Hom genaamd. Aannemingsbedrijf Noordam te 
Koudekerk is begonnen met de bouw van de bungalows. 

1972 
• 25 januari - wethouder en loco-burgemeester W.T. Molema verlaat om 

gezondheidsredenen de raad. Tot nieuwe wethouder wordt benoemd ir. 
C.J.B.H. van der Pols (VVD). 

• 3 februari - de heer G. van Bostelen (PCP) wordt beëdigd als raadslid. 
• 10 februari - de heer J. Lek (KVP) moet eveneens om gezondheidsredenen 

met het raadswerk stoppen. In zijn plaats wordt dhr. J. Heemskerk be
noemd. 

• 16 februari - door het oud-bestuurslid en één van de oprichters van de 
woningbouwvereniging, de heer H. van Leeuwen, werd de eerste paal ge
slagen voor de terraswoningen aan de Ridderhoflaan. Het woningontwerp 
is van architect J.G. van Heek te Rotterdam. 

• 15 maart - mevrouw J. Takens te Hazerswoude volgt mevrouw CJ. Leent-
vaar op als hoofdleidster van de gemeentelijke kleuterschool Hummel
oord. 

• 29 maart - in 't Voorhof wordt door de gemeente een burgeravond gehou
den met informatie over het bestemmingsplan Dorp-Oost IV en het plan 
tot aanleg van een park tussen Kerklaan en de Lagewaardse Wetering. 

• 25 april - de reinigingsrechten zijn vastgesteld op ƒ 20.- per huishouden 
tot en met 2 personen, daarboven wordt het ƒ 30.—, per jaar. 
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de oude Hervormde school zal worden gesloopt. 
30 juni - de gemeente heeft een subsidie-verordening vastgesteld. 
juni - tennisvereniging "Artesia" heeft mede door zelfwerkzaamheid het 
complex met twee banen uitgebreid. 
5 september - de panden Hoogewaard 89 en 90 worden onbewoonbaar 
verklaard. 
10 oktober - voor de aanleg van een ijsbaan, tijdens perioden van vorst, op 
het tenniscomplex aan de Kerklaan, heeft de gemeente een bedrag van 
6500.-- gulden uitgetrokken. 
10 oktober - de gemeentebegroting voor 1973 raamt het totaal der uitga
ven op een kleine vier miljoen gulden. 
29 november - als gevolg van de groei van de gemeente zijn er thans bij 
de verkiezingen voor de Tweede Kamer twee stembureaux in de Scholen
dependance (voormalige Burg. de Herderschool), Pr. Wilhelminastraat 2. 

. — o0o -— 
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Boerderijkelders langs de Rijn van Leiderdorp/Zoeterwoude tot 
Alphen aan den Rijn 

Stadsboerderijen 

Omstreeks 1600 begon in Nederland de verstedelijking. De grote steden 
waren aanvankelijk Antwerpen en Brugge, maar ook de kleine steden 
zoals Leiden begonnen sterk te groeien. De stad kreeg stadsmuren. Bin

nen de stadsmuren lagen de stadsboerderijen. De koeien, varkens en kippen 
liepen er vrij in rond en er waren ook moes- en kruidentuinen en boomgaar
den. Het vee werd op straat geslacht. Tussen de stad en het platteland waren 
nauwe banden. Zij waren immers van elkaar afhankelijk wat betreft voeding 
en inkomen. Op het platteland waren behalve boerderijen ook kleine bedrijf
jes, zoals steenbakkerijen, herbergen en huizen van plezier gevestigd. Van
wege de belastingen in de stad trokken veel kleine bedrijfjes naar het omrin
gende platteland. Door de val van Antwerpen trekken veel vooraanstaande 
Antwerpenaren, zoals bankiers, handelaren en kunstenaars naar Amsterdam 
en Leiden. 

1650, Rembrandt, Boerderijen aan de Sloterdijk 

Zij nemen hun kennis en hun handelsbetrekkingen mee. Dit is het begin van 
wat later de Gouden Eeuw zal worden. Ook veel arme Oost-Europeanen zoe
ken hun heil in de Nederlanden. Hierdoor verviervoudigde Leiden zich tus
sen 1582 en 1622. Huizen werden opgesplitst en erven bebouwd. Het vee 
moest nu de stad uit, behalve de zogenaamde Comelis- en Anthonis- varkens 
van de kerk, deze mochten er blijven. 
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Met deze sterke stadsuitbreiding nam de vervuiling toe. Voor de lakenindus
trie gebruikte men urine voor het vollen (vervilten van wollen weefsels) van 
de stoffen. Men loosde op de gracht wat tevens ook drinkwater was. Men 
ging daarom bedrijven weren, die vervuilend zijn in de stad. Het afvalwater 
wordt nu via een pijp naar buiten de stad geloosd en vervuilt nu het platte
land. Door de vervuilde grachten was er veel stankoverlast. Hierdoor ontstaat 
veel behoefte aan frisse lucht voor een schoon en gezond leven. De rijken 
trekken dan ook zomers naar buiten in de vroege zeventiende eeuw. Buiten 
de steden ontstaan hofsteden, met moestuinen voor groente en fruit, en sier-
tuinen. 
In de laat-zeventiende eeuw worden de buitenplaatsen gebouwd voor de rij
ken. Ook worden boerderijen verbouwd tot buitenplaatsen. Zij zijn o.a. te 
herkennen aan de voorgevel die uit twee verdiepingen bestaat, zoals men nu 
nog langs de beide Rijnoevers kan zien. De lindeboom en andere loofbomen 
worden ingevoerd, vooral voor o.a. de rijke Duitsers die hier woonden. 

Boerderijen op het platteland 

Door de sterke groei van de steden, met name Amsterdam en Leiden neemt 
de behoefte aan landbouwprodukten steeds toe en daarmee de groei van het 
aantal boerderijen. Bestaande boerderijen en de melkkelders worden uitge
breid. Dit is bijvoorbeeld gebeurd bij Hoeve Rijnland te Hazerswoude, Rijn
dijk 253. De eerste kelder stamt waarschijnlijk uit de vroege 16e eeuw en de 
tweede, aangebouwde, kelder uit de vroege 17e eeuw. Oorspronkelijk waren 
de huizen en boerderijen van hout. De timmerman maakte een houtskelet op 
de werkplaats, gaf de verschillende onderdelen een merkteken, en zette het 
bouwwerk weer in elkaar op de plaats van bestemming. De vakken werden 
opgevuld met wanden van gevlochten tenen en aangesmeerd met leem. Het 
dak was van riet of stro. De boerderij bestond, net zoals het stadshuis, uit 
één grote ruimte met een open stookplaats in het midden; de rook ging door 
een opening het dak uit. 
Na de grote stadsbranden, in de zestiende eeuw, werd in de stad subsidie 
gegeven om de huizen in steen op te trekken. Ook werden gevlochten wan
den vervangen door stenen opvullingen. Op oude landkaarten is te zien, dat 
ook hier in de streek vak werkhuizen stonden. Voor zover bekend is hoeve 
Rijnland de enige boerderij in de streek, die nog een oude vakwerkmuur 
heeft tussen de, boven de kelder gelegen, opkamer en de boerderij in. De 
hoeve moet dus een houten voorganger gehad hebben. 
Er kwam een stenen muur tussen het woon- en werkgedeelte: de zg. brand
muur. De open stookplaats werd tegen de wand geplaatst en in het onver
warmde voorhuis werd het ambacht uitgeoefend. De ruimte erachter was de 
binnenhaard waar gekookt, geleefd en geslapen werd. 
Die streken, van het platteland, die veel met de steden te maken hadden, 
volgden de stadse gebruiken op de voet. In het voorhuis van de boerderij 
werd de kaas gemaakt, gekookt, gegeten en geslapen, door de familie en het 
personeel. In verband met het kaasmaken lag de ingang van de kelder in het 
voorhuis. Door veranderingen op het boerenbedrijf, was de dorsvloer die di
rect achter het voorhuis lag, niet meer nodig en deze ruimte werd voortaan 
gebruikt als binnenhaard, die later de binnenkamer genoemd werd. In deze 
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binnenkamer werd voortaan gewerkt, gewoond en geslapen. De ingang van 
=de=kelder=in=het=voorhuis=werd=daardoor=onpraktisch=en=de=kelderingang= 
werd daarom verplaatst naar het achterhuis. Het voorhuis werd in tweeën 
gedeeld door langs een zijmuur twee kleine smalle kamers met de bedsteden 
aan te brengen. De grote ruimte werd de mooie kamer en werd alleen nog 
voor bijzondere gelegenheden gebruikt. De voordeur raakte in onbruik en 
werd alleen nog gebruikt voor rouwen en trouwen. In deze streek van het 
Rijnland blijken deze veranderingen al vóór de zeventiende eeuw plaats ge
had te hebben, wat vroeg is als men het vergelijkt met de situatie in Delf
land. De kelderingang naar het voorhuis is in Delfland tot ver in de 17e 
eeuw gebruikelijk geweest. Het dagelijks gebruik van het voorhuis is er tot 
in de achttiende eeuw nog de gewoonte. 

De boerderijen die hier tussen 1600 en 1625 werden gebouwd, zoals bijvoor
beeld boerderij Overbeek aan de Landlustweg 12 in Alphen, hebben de kel
deringang al naar het achterhuis in plaats van naar het voorhuis, zodat men 
hier al in de vroege 17e eeuw in het achterhuis leefde en werkte. Op het 
platteland werden oorspronkelijk eerst alleen de kelders in steen opgetrok
ken, terwijl de boerderijen nog van hout waren. Steen was duur en hout was 
nog genoeg voorhanden. De kelders waren echter heel belangrijk; hier werd 
de melk bewaard en de kaas gepekeld. Na de stenen kelder volgde de stenen 
opkamer, die vaak de herenkamer was en zomers door de eigenaar van de 
boerderij, de "Heer", werd bewoond, om er op uit te gaan om te jagen en te 
vissen. Er zijn nog een aantal boerderijen in deze streek met een melkkelder 
en een uitgebouwde opkamer uit het begin van de zeventiende eeuw, dus in 
de periode van de sterke groei van Leiden. Het voorhuis staat dan haaks op 
de stal en evenwijdig aan de weg (zie Hoeve Rijnland). 

De kelder van Hoeve Rijnland 

Ruim een jaar geleden verhuisden wij naar 'Hoeve Rijnland', een zeer oude 
boerderij in Hazerswoude Rijndijk. Volgens de makelaar stamde het linker
gedeelte van de boerderij, met de uitgebouwde kelder en de opkamer, uit de 
17e eeuw en het rechtergedeelte, die de zg. mooie kamer bevat, het achter
huis en de stal, uit de 19e eeuw. De hoeve heeft een L-vorm. 
Men komt vanuit het achterhuis in de kelder door een schuin geplaatst luik 
en een zwart trapje met vier treden af te gaan. Dit luik was vroeger hoogst 
waarschijnlijk buiten. 

De kelder zelf bestaat uit twee gedeelten, door een poortje in een muur met 
elkaar verbonden. Beide kelders hebben een kruis-ton-gewelf en in de eerste 
kelder zijn twee kaars- of olielamp-nissen. De tweede kelder heeft geen 
kaarsnissen. Waarschijnlijk is er vroeger een andere doorgang geweest van 
de kelder naar het voorhuis omdat er twee grote scheuren op deurformaat 
zichtbaar zijn. Aan de voorzijde van de boerderij, is een klein getralied ven
ster in een muur van 40 cm. dikte. Plafond en muren zijn met een gladde 
stuclaag afgewerkt, die van vele kalklagen zijn voorzien. Tegen de linker
wand is een pekelbak gemetseld, nodig voor de kaasbereiding. 
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Hoeve Rijnland te Hazerswoude-Rijndijk met links de kelder met opkamer. Rechts staat de 
voormalige rosmolen. 

De kelder staat in verbinding met de ronde gemetselde waterput die voor de 
boerderij ligt: het water uit de kelder loopt in deze put. De tegels op de vloer 
lijken van leisteen te zijn. Bij nader onderzoek blijkt de leistenen vloer uit 
cement te bestaan: een stukje vakwerk van Italiaanse "gastarbeiders uit 
vroegere tijden! 

Als men aan de buitenkant om de kelder loopt vallen een paar dingen op. 
Aan de achterkant is duidelijk te zien dat boven de eerste kelder een schuin 
afdak is geweest in plaats van de huidige opkamer. 
De stenen in het oudste muurgedeelte zijn gewolkt en rood/oranje/geel van 
kleur. De andere stenen zijn rood van kleur. Ook aan de voorzijde van de 
boerderij is nog vaag een scheiding te zien tussen de beide keldervensters. 
Dit wijst erop dat de eerste kelder met zijn gewolkte stenen, de kaarsnissen 
en de dichtgezette doorgang naar het voorhuis, oorspronkelijk een afdak had 
en waarschijnlijk vroeg 16e eeuws is. De tweede kelder met de opkamer is 
vroeg 17e eeuws en tussen 1600 en 1625 er aangebouwd. Drie kelderven
sters zijn dichtgemetseld, evenals drie ramen in de opkamer, waarschijnlijk 
in de periode dat er belasting op ramen werd geheven! 

Aan de voorkant van het gebouw zijn de twee keldervensters. Deze twee 
kelderramen zijn niet hetzelfde. Het rechterraam, in het oudste keldergedeel
te heeft een enkele boogvorm en het linkerraam een dubbele boogvorm. Dit 
laatste komt wel meer voor, o.a. in de Hoom te Alphen a/d Rijn (boerderij 
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Welgelegen) en in de Groenendijk. De ramen hebben vier ijzeren spijlen om 
de dieven te weren (boerderijen werden vaak bezocht door landlopers en 
bedelende zigeuners). Het is te zien dat boven het geheel zwarte kruisen 
geschilderd geweest zijn. Dit was om de boze geesten uit de melk en de kaas 
te weren. De muur van de kelder die de scheiding vormt met het woonhuis is 
heel dik en bestaat, ter hoogte van de zolder, uit vakwerk van eiken balken 
opgevuld met baksteen en afgewerkt met pleisterwerk. De oorspronkelijke 
boerderij had dus een stenen kelder met een opbouw van vakwerk. 
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Kelder Hoeve Rijnland met links de gemetselde pekelbak 

Oude kelders in de omgeving 

Omdat ik voor mijn studie architectuur/kunstgeschiedenis een onderwerp 
zocht uit de Gouden Eeuw en ik benieuwd was of er meer van dergelijke 
kelders in de omgeving aanwezig waren, ben ik in een aantal boerderijen in 
de omgeving op bezoek gegaan om de kelders te onderzoeken. Hierbij heb ik 
een aantal dingen met elkaar vergeleken, nl. of de kelderingang naar het 
voor-of achterhuis was gericht, de vorm van het plafond en of er kaarsnissen 
aanwezig zijn. De ontvangst op de boerderijen was open en gastvrij. Vaak 
liet men mij de gehele boerderij zien, waardoor ik hele bijzondere dingen 
heb gezien, die de moeite van een onderzoek waard zijn. De boerderijen die 
ik bezocht heb zijn, op één na, allen zeventiende eeuwse boerderijen of ou
der. De functies zijn, of waren, bijna allemaal vee- en kaasboerderijen. In 
bijna alle bezochte kelders zijn de sporen van het kaasmaken terug te vinden 
in de vorm van veel houten en enkele gemetselde pekelbakken en/of een 
gemetselde lage brede bank tegen de muur om de kazen op te leggen of de 
melk te koelen in de zg. melkmouwen. Alle kelders zijn vanwege de grond
waterstand half boven en half onder de grond uitgevoerd. 

In totaal heb ik twintig boerderijkelders bezocht, waarvan elf zich bevinden 
aan de noordzijde van de Rijn. Hiervan liggen drie boerderijen in de polder 
Achthoven te Leiderdorp en zeven boerderijen in Koudekerk aan den Rijn, 
waarvan één aan de Rijn is gelegen en zes aan een zijarm van de Rijn, de 
Lagewaard en één boerderij in Alphen, in het voormalige Oudshoom. Tot 
slot heb ik zeven boerderijen in Hazerswoude Rijndijk op de zuidelijke Rijn
oever bezocht en twee in het verlengde hiervan, in Alphen, aan de Hoom. 
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De oudste boerderijkelder is de kelder van 'De Rynenburg' in Hazerswoude 
=Rijndijkf=De=kelder-imoet--een=restantizijn=van=het̂ voorrnalige=slot-datnn-l-245-
afgebroken is. Op oude prenten is te zien dat de kelder van de boerderij, die 
ook distilleerderij en herberg is geweest, twee grote openslaande luiken heeft 
gehad, gelegen langs een vroegere zijwijk van de Rijn. De kelder heeft twee 
kruis-ton-gewelven, waarvan er één, met een gemetselde stut in het midden, 
is ingestort. De kelder moet een aanzienlijke hoogte gehad hebben. Enkele 
jaren geleden is er een nieuwe vloer in de kelder aangebracht vanwege de 
grote wateroverlast. De kelder is gebouwd boven een oude waterbron. Ook 
in Leiderdorp liggen een paar zeer oude boerderijen. Van de drie daar be
zochte boerderijen, aan de Achthovenerweg, is er nog een in bedrijf, de ove
rige twee zijn gerestaureerd en als woning in gebruik. 

Keldergewelven 

De oudste boerderij 'Agthoven', Achthovenerweg 49, dateert van 1310 en is 
een buitenplaats geweest. De 'Rinenburg en 'Agthoven' hebben beide een 
kruis-ton-gewelf, een aanzienlijke stahoogte, geen kaarsnissen en de trap 
naar het achterhuis. De boerderij aan de Achthovenerweg nr. 9, 'De Boom
gaard', heeft een uitgebouwde kelder met opkamer. In de opkamer is tijdens 
de restauratie, een schouw gevonden, uit eind 14e, begin 15e eeuw. De kel
der is vrij hoog, tussen vloer en plafond, en heeft troggewelfjes tussen zware 
eiken balken van verschillende dikte. Op de vloer liggen rode plavuizen. De 
trap gaat naar het voorhuis. Er is nog een trap geweest, die naar buiten voer
de en nu weggetimmerd is. Er zijn geen kaarsnissen in de kelder. Wel zijn er 
twee kaarsnissen in de opkamer gevonden, tijdens de restauratie, aan weers
zijden van de oude schouw. In de buitenmuren van het gebouw zijn kloos
termoppen verwerkt. 
De kelder van boerderij 'De Lindenhof, Achthovenerweg 7, heeft twee 
kruisgraatgewelven en twee kaarsnissen. Bovendien heeft de kelder duidelij
ke sporen van een dichtgemetselde deur en een trap naar het, afgebroken, 
voorhuis. Waarschijnlijk is deze boerderij een buitenplaats geweest omdat de 
voorgevel classicisties is, die er later voorgezet is van ogenschijnlijk twee 
etages hoog. Hoogstwaarschijnlijk was dit huis te groot geworden toen het 
de functie van boerderij terugkreeg, zodat het voorhuis werd gesloopt. De 
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huidige ingang van de kelder lag vroeger buiten en had een schuin luik bij de 
trap. 

De boerderij 'Westdorp' aan de Dorpsstraat nr. 1 te Koudekerk a/d Rijn, 
heeft twee kruisgraatgewelven en in de hoek een afvoerputje. Deze boerderij 
dateert uit de eerste kwart van de 17e eeuw. 
De boerderij van het vroegere kasteel 'Groot Poelgeest', Lagewaard 1, heeft 
twee kruisgraatgewelven en een kaarsnis. De ingang van de kelder is naar 
het achterhuis gericht. Er zijn geen sporen van een dichtgezette deur. Deze 
boerderij is echter in het midden van de 19e eeuw afgebrand en opnieuw 
opgebouwd. De kelder echter was gespaard gebleven. 
Aan de Lagewaard liggen o.a. ook de boerderijen 'Groot Rozenburg', 
'Hoogkamer', 'Ken U zeiven' en de boerderij van van Leeuwen (Lagewaard 
47). Alle vier de kelders hebben troggewelfjes. Bij de Hoogkamer is de zo
genaamde voorkelder verdiept (twee treden). De kelder bij van Leeuwen is 
vóór de boerderij gebouwd, wat in deze streek verder niet voorkomt. De 
ondermuren van deze kelder zijn zeer zwaar en de kelder heeft opvallend 
zware muurankers. Kaarsnissen zijn er niet. 

Op de plaats van de Ridderhofstad "Den Toll" (aan de Lagewaard) kwam 
vermoedelijk reeds in de 13e eeuw bebouwing (burcht) voor. De huidige 
verschijningsvorm dateert van 1810, maar heeft eind 19e eeuw, na een perio
de van verval, wijzigingen ondergaan. In 1838 kwam de Ridderhofstede in 
gebruik als boerderij. De aanwezige kelder heeft drie kruis-ton-gewelven en 
geen kaarsnissen, op de vloer liggen zwarte plavuizen. De kelderingang ligt 
naar achteren gericht. 

De kelder van de boerderij 'Overbeek' aan de Landlustweg nr. 12 in Alphen 
aan de Rijn heeft twee kruisgraatgewelven. Interessant is dat dit de enige 
kelder is, waarvan de stuclaag vernieuwd is. 
Er zijn tijdens de restauratie geen sporen gevonden van kaarsnissen en ook 
geen sporen van een dichtgezette deur naar het voorhuis. Dat betekent dat na 
eind 14e eeuw en vóór het midden van de 17e eeuw in Rijnland de kelde
ringang naar het voorhuis was gericht. De kaarsnissen stammen uit dezelfde 
periode, hetgeen overeenkomt met de bevindingen bij boerderij De Boom
gaard en Hoeve Rijnland. 

Aan de zuidzijde van de Rijn in Hazerswoude Rijndijk, heeft de boerderij 
van Rijndijk nr. 11 een kelder, uit 1600-1625, met troggewelfjes, een zwarte 
plavuizen vloer, geen nissen en geen dichtgezette doorgang naar het voor
huis. Deze kelder heeft nog als enige in de streek kruisen boven het kelder
raam. 
De boerderij 'De Stenen Poort' in de Groenendijk, Rijndijk 45 , is zeer inte
ressant omdat deze een fraaie kelder heeft, van 7 x 3 m. met een kruiston-ge-
welf met drie haakse bogen en op de vloer liggen groen geglazuurde plavuis-
jes van 10 x 10 cm. De kelder heeft na de reformatie als schuilkerk voor de 
katholieken gediend. De opgang is naar het voorhuis gericht en heeft waar
schijnlijk een schuin luik gehad. Er zijn geen kaarsnissen. De kelder moet 
vroeger veel groter zijn geweest. Vóór de boerderij zijn fundamenten en klei-
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ne plavuisjes gevonden op kelderdiepte bij het aanleggen van het fietspad pal 
=voor=de=boerderiĵ 0ok=is=er=een=andere=voorgevel=ingezeumeuandere=stenen-

in een nieuwere stijl. Deze kelder is door de huidige eigenaar uitgediept. 
Onder de keldervloer lagen koeiehuiden als fundering. 

De kelder van de boerderij aan de Rijndijk nr. 111, uit 1856, had troggewelf
jes. Deze kelder is gerenoveerd en uitgediept. Van het voormalige kleine 
boerderijtje Rijndijk nr. 201, is de kelder 1.70 x 2.50m. en de enige kelder 
met een tongewelf. Ook is er een lage gemetselde bank die voor het kaasma
ken werd gebruikt. 

Boerderij 'Byelust', Rijndijk 265, vroeger onderdeel van de gelijknamige 
buitenplaats, uit het eerste kwart van de 17e eeuw, heeft troggewelfjes. De 
kelder is 6,50 x 4 m. met een scheidingswand, die er in de '50er jaren inge
zet is. De voorste kelder heeft de trap naar het voorhuis en de achterste 
kelder heeft de trap naar het achterhuis. Tegen deze kelder is aan de buiten
zijde een waterafvoerput gemetseld, met een gemetselde afvoerduiker, waar 
een kind door kan kruipen, naar de sloot. 

De laatste twee onderzochte kelders bevinden zich in de Hoorn, te Alphen 
a/d Rijn, te weten 'De Bonte Paal', Hoorn 418, een kleine witgepleisterde 
boerderij die volgens de bewoner 400 jaar oud is, en boerderij 'Welgelegen', 
Hoorn 420, vroeg 17e eeuws. Beide hebben troggewelfjes, geen kaarsnissen 
en de kelderopgang naar het achterhuis. Misschien heeft 'De Bonte Paal' 
oorspronkelijk een opgang naar het voorhuis gehad. 

Overeenkomsten en verschillen 

Van de in totaal eenentwintig kelders die ik heb onderzocht, zijn er vijf met 
een kruistongewelf, vier met een kruisgraatgewelf, één met een tongewelf en 
de overige elf kelders hebben troggewelfjes. 
De vier kruisgraatgewelven zijn alle aan de noordzijde van de Rijn gebouwd. 
Twee hiervan, voorkomend in beide vroeg 17e eeuwse boerderijen, hebben 
geen kaarsnissen en de trap gaat naar het achterhuis. 

Drie kelders hebben kaarsnissen: één in Leiderdorp, één in Koudekerk, beide 
met een kruisgraatgewelf, en één in Hazerswoude Rijndijk met een kruiston
gewelf. Twee van deze kelders hebben een dichtgezette doorgang naar het 
voorhuis, de derde is ooit afgebrand. Waarschijnlijk kwamen de kaarsnissen 
voor tussen het begin van de vijftiende en het eind van de zestiende eeuw. 

De oudste twee kelders uit de 13e en 14e eeuw hebben een hoog kruis-ton-
gewelf met een aanzienlijke stahoogte, geen kaarsnissen, en de trapopgang 
naar het achterhuis. De vroeg 15e eeuwse kelder heeft troggewelfjes, kaars
nissen in de opkamer, en de opgang naar het voorhuis. Twee andere oude 
kelders hebben een kruis-ton-gewelf en de opgang naar het voorhuis. De 
kelderingang was na het eind van de 14e eeuw en vóór de eerste kwart van 
de 17e eeuw naar het voorhuis gericht in het Rijnland en de kaarsnissen 
stammen uit dezelfde periode. 
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De elf overige kelders hebben troggewelven, waarvan er één uit het einde 
van de veertiende eeuw stamt en de opgang naar het voorhuis heeft en twee 
vroeg 17e eeuws zijn. De overige keldertrappen komen allen in het achter
huis uit. Geen van de troggewelven hebben kaarsnissen. 
Tenslotte is er nog een voormalig klein boerderijtje met een tongewelfje en 
de opgang naar het voorhuis. 
De vijf vroeg 17e eeuwse boerderijen hebben dus alle de doorgang naar het 
achterhuis. De opgang naar het voorhuis is dus in de Rijnlandse boerderij 
voor de zeventiende eeuw verdwenen, evenals het gebruik van kaarsnissen. 
Twee boerderijen hebben een gemetselde waterput buiten met een afvoer 
naar de sloot. Twee boerderijen, beide vroeg 17e eeuws hadden een binnen
zakputje. De drie vroeg zeventiende keldervensters met een dubbele boog 
komen alle drie aan de zuidzijde van de Rijn voor. 

M. TH M. Hoogkamer-Vonk 
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Gedicht van de Lantaarnopsteker - anno 1897 

Nieuwjaarsgroet 

eerbiedig opgedragen door den Lantaarnopsteker J. van Leeuwen aan Edel
achtbare H.H. Burgemeester en Wethouders, alsmede aan alle Raden en In
gezetenen der gemeente KOUDEKERK bij den aanvang van het jaar 1897. 

Lantaarnopsteker 1925 

Weer vlood een jaarkring in 't verleden 
En blikt ons op des levensbaan 
Weer hoopvol, na dien afgetreden 
Een nieuwe voor de toekomst aan. 

Wij, wij zijn weer gespaard tot heden 
Een nieuw jaar lacht ons weder aan; 
Komt, moedig dan weer 't ingetreden 
Met mijne wensch het ingegaan. 

Mijn wensch en bede opgedragen 
Aan 't Edel Achtbaar Gemeent'-Bestuur 
Dat met zoveel welbehagen 
Als waakte voor ons uur tot uur. 

In één woord klink' mijn wensch en bede 
Uit volle borst, ik zeg 't U vrij 
Voor elk die 't nieuwjaar weer betreden 
Heel de Koudekerksche Burgerij. 
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Dit jaar moge U veel voordeel geven 
In winkel of in handelszaak 
De eerlijkheid blijve steeds Uw streven 
Dit is des menschen grootste taak. 

Geen ramp of kommervolle dagen 
Zij in dit jaar U weggelegd 
Wil steeds aan God gezondheid vragen 
Dit is 't wat de Lichtontsteker zegt. 

Gezondheid, welvaart zij Uw huis beschoren 
en blijve immer aan Uw zij 
Vooruitgang moog' daarbij behooren 
En houde U steeds van zorgen vrij. 

Dan zal ook wis bij dit mijn wenschen 
Door U steeds rijkelijk beloond 
Weer dit jaar zijn beste wenschen 
Door U gulhartig zijn getoond. 

Aan 't eind is thans mijn nieuwjaarsgroete 
Dat God U en mij nog spaar' 
Opdat ik U dan weer ontmoete 
Bij het volgend nieuwejaar. 

En wat zal nu mijn wensch wel wezen 
Op deez' zoo schoonen nieuwjaarsdag? 
Wat anders dan dat 's-Heeren zegen 
Uw deel nog verder wezen mag? 

Dit is de hartelijke Zegenwensch aan de Burgerij van UEd,'s Dw. Dienaar, 
J. van Leeuwen. 

Deze wens van de Koudekerkse lantaarnopsteker, anno 1897, is heel wat 
bloemrijker van taal dan de tegenwoordige kerst- en nieuwjaarskaarten, die 
we elkaar toesturen. Maar ja, de straatlantaarns gaan nu dan ook automatisch 
aan en uit. Interessant is het nu om na te gaan, waarom juist lantaarnopste
kers dit soort heilswensen verkondigen. Kennelijk was de hoogte van het 
loon zodanig, dat een beroep op de "gulhartigheid" van de plaatselijke bevol
king moest worden gedaan. Ze waren wat dat betreft in ieder geval de voor
lopers van de huidige krantenjongens. 

De redactiecommissie 
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Ons historisch archief 

Op de vierde Jaarvergadering in 1993 werd gevraagd of het bestuur een 
overzicht kon maken van alle boeken, artikelen die in het bezit zijn van 
het Historisch Genootschap. 

Hoewel een bescheiden hoeveelheid literatuur, toch reden genoeg om deze 
systematisch en toegankelijk te ordenen, zodat degene die dat wenst, inzicht 
kan krijgen in wat er voorhanden is. 

Er is door ons een register opgesteld, waarbij een en ander op onderwerp is 
geregistreerd en opgeborgen. Het ziet er als volgt uit: 

Register op onderwerp 

A. Algemeen 
B. Kerken en kerkelijke aangelegenheden 

C. Kastelen en Buitenplaatsen 

D. Openbare gebouwen en overige bebouwing. 
Gemeentelijke zaken(o.a. brug, brandweer, zwembad) 

E. Landbouw, polders, boerderijen en molens 

F. Sociaal-economisch (bedrijven, middenstand, armenzorg) 

G. Volksleven (o.a. verenigingen, evenementen) 

H. Personen 

In totaal zij er thans 72 stuks literatuur ca. geregistreerd. 
Leden, die zijn geïnteresseerd, kunnen een compleet overzicht van het regis
ter bij de secretaris verkrijgen. Het bestuur beraadt zich nog over de wijze 
waarop de leden het archief kunnen raadplegen. Van andere historische ver
enigingen hebben wij begrepen, dat zich hierbij problemen kunnen voordoen, 
zoals bijvoorbeeld verlies van unieke of kostbare zaken. 

Naast het Register op onderwerp, wil het bestuur een alfabetische trefwoor
denlijst opstellen, waardoor de toegankelijkheid van de aanwezige literatuur 
aanzienlijk vergroot wordt. Aangezien het opstellen ervan nogal een tijd
rovende bezigheid is, zal de beschikbaarheid van deze lijst nog wel even op 
zich laten wachten. 

. — 0 O 0 - — 
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Rondom de Oudheidkamer 

T \ e tentoonstelling "Uit eigen bezit" is te zien geweest tot en met maart. 
•^-^ Velen hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om te komen kijken 

naar onze nieuwe aanwinsten, waaronder die van de v.m. gemeente 
Koudekerk. Op 10 maart kwamen er leerlingen van de lagere school "De 
Rijnschans". Het betrof de groepen 5-6-7 en 8. Met het onderwijzend perso
neel brachten ze in groepjes van 10-12 kinderen een bezoek aan de Oudheid
kamer. Tussen 9 en 12 uur hadden mevr. Miedema en ondergetekende maar 
liefst acht groepjes achter elkaar. Een drukke ochtend waar we allebei veel 
plezier aan beleefd hebben. De kinderen hebben hun namen op een vel pa
pier geschreven en erbij gezet hoe ze het gevonden hadden. Het is verras
send om te zien hoe verschillend de opmerkingen zijn. Wat ons betreft is het 
geheel voor herhaling vatbaar! 
Na een wisseling in april is op 7 mei de tentoonstelling "Het Verenigings
leven in Koudekerk vóór 1950" geopend. Hieraan werd medewerking ver
leend door het jubilerende muziekkorps K.N.A. De opening zelf werd ver
richt door de voorzitter van K.N.A., mevrouw. M. Fok. Zij hield daarbij de 
volgende toespraak: 

De opening van de tentoonstelling door mevr. M. Fok. Speciaal voor deze gelegenheid was 
ook mevr. M. Groen aanwezig. 
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"Vandaag is het feest voor de Oudheidkamer. Zij hebben door middel van 
=een=grote=tentoonstelling=getracht=het=verenigingsleven=in=Koudekerk^van-
voor 1950 eens goed te belichten. Daar is heel veel werk en tijd in gaan 
zitten, maar het resultaat mag er zijn. 
Het verenigingsleven was in de jaren '20 een uitstapje en een brok ontspan
ning voor velen. Er was toen geen TV en aan de bioscoop of een uitstapje 
buiten het dorp, daar kwam men niet aan toe. Het waren immers allemaal 
mensen van het platteland die over het algemeen hun leven rondom de boer
derij of steenfabriek beleefden. Toch besloten zij om verenigingen op te rich
ten om zo het sociale contact met elkaar te onderhouden. 
Voor een dubbeltje per week werd je lid van een vereniging. Dat was toen 
best wel veel, maar men had het er voor over. Een koor kwam van de grond 
Soli Deo Gloria, een nu bloeiende vereniging met nog koorleden van haast 
het eerste uur. 
Zij jubileren dit jaar, proficiat. 
Vanuit de boerenbevolking werd de geitenfokvereniging Ons Doel gesticht, 
ook zij staan nog steeds hun mannetje. 
De woningbouwvereninging kwam van de grond, al was het toen nog heel 
kleinschalig, maar nodig. Nu zijn zij met al die nieuwbouw wat leden betreft, 
de grootste. 
Een muziekkorps moest er komen, want gezelligheid kent geen tijd. Met veel 
enthousiasme werd Kunst Na Arbeid opgericht; ook zij bleven groeien. 
Ook zij jubileren dit jaar: Proficiat. 
De plattelandsvrouwen hebben eigenlijk altijd bestaan, maar in 1946 besloten 
zij een bond op te richten, en met succes. Dit alles wordt nu onder uw aan
dacht gebracht. 
Ik wens de Oudheidkamer veel succes met deze tentoonstelling en verklaar 
hem hierbij voor geopend." 

Behalve het reeds genoemd muziekcorps toonden het koor Soli Deo Gloria, 
Geitenfokvereniging "Ons Doel", Woningbouwvereniging "Goed Wonen" en 
de Plattelandsvrouwen een bonte verzameling van foto's, vaandels, bekers, 
uniformen, notulenboeken, enz. 
In een zaaltje van "Onder Dak" werd de video over Oud Koudekerk ver
toond. Tezamen met de daar aanwezige fotoboeken gaf dit veel stof tot pra
ten. Met een kopje koffie er bij werd hier menig uurtje doorgebracht. 
Het voorziet kennelijk in een behoefte. 
Zaterdag 14 mei was een stralende dag. Uitgerekend deze dag had de vereni
ging "Oud Leyden" uitgezocht voor haar jaarlijkse fietstocht. 
Ditmaal was de bestemming Koudekerk a/d Rijn. Om half tien waren de 
fietsen gestald bij "Onder Dak" en begonnen 27 personen aan een rondlei
ding in de Ned. Hervormde Kerk onder leiding van de heer K. Muller. Hier
voor was veel belangstelling en men was met moeite om 10 uur in "Onder 
Dak" voor de koffie. 

De secretaris, de heer B. Vos, vertelde vervolgens iets over de geschiedenis 
van ons dorp, met speciale aandacht voor de kastelen. Aansluitend werd de 
video getoond van de A.W.N.-opgraving van Klein Poelgeest in 1988. In de 
Oudheidkamer kon men de vitrines bekijken met voorwerpen van genoemde 
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opgraving. Na een tweede kopje koffie werd de fietstocht voortgezet en 
bracht het gezelschap een bezoek aan het Klein Poelgeest-parkje om vandaar 
via Lagewaard en Mattenkade de terugtocht te aanvaarden. Aan de enthousi
aste reacties te oordelen is het dorp Koudekerk voor velen een verrassing 
geweest. 
Aan iedere tentoonstelling komt een eind en Open Monumentendag, op 10 
september, werd aangegrepen om zoveel mogelijk mensen gelegenheid te 
geven te komen. Tussen 10 en 16 uur telden we ruim 60 bezoekers. Opval
lend is wel dat het merendeel de voorkeur blijkt te geven aan de middag. 
In overleg met de vrijwilligers die in de Oudheidkamer als gastheer/vrouw 
dienst doen is daarom besloten om met ingang van het nieuwe jaar de ope
ningstijden te wijzigen. Met ingang van. januari '95 zullen we elke le en 3e 
zaterdag van de maand van 13.30 -16.30 geopend zijn. We hopen hier veel 
mensen een plezier mee te doen. 

Tot slot nog iets over de nieuwe tentoonstelling "Aan de rand van het Ro
meinse Rijk". Deze expositie is tot stand gekomen in samenwerking met de 
Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland (A.W.N.) en drs E. v.d. 
Kuijl, archeoloog, en geeft een beeld van de bewoningsgeschiedenis in de 
omgeving van Koudekerk in het begin van onze jaartelling. Tevens wordt u 
er geïnformeerd over de meest recente opgraving, namelijk die van 1992 op 
het land van de fam. Jongerbloed aan de Hondsdijk. Deze opgraving werd 
door de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (R.O.B.) uit
gevoerd in samenwerking met de A.W.N. Ook enkele leden van het Histo
risch Genootschap, die lid zijn van de A.W.N., hebben hieraan deelgenomen. 
In het Jaarboek 1992 kunt u hierover meer lezen. Begin volgend jaar zal er 
weer een Archeologisch spreekuur zijn. Over het juiste tijdstip wordt u nog 
nader geïnformeerd. 
U bent als altijd hartelijk welkom! 

Heeft u op- of aanmerkingen over de gehouden tentoonstellingen, of sugge
sties voor een volgende keer, laat het ons weten. Uw betrokkenheid wordt 
zeer gewaardeerd. 

Namens de Oudheidkamercommissie, 
Aleid Muller-de Ruiter 
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Kort jaarverslag 1994 

Het bestuur 

Het bestuur van het Genootschap kwam zes maal bijeen. 
Bij brief van 13 maart 1994, aan het college van B. en W. van Rijnwoude, 
sprak het bestuur haar verontrusting uit over het voornemen tot verkoop van 
het gemeentelijke pand Dorpsstraat 55, waarin o.a. de Oudheidkamer is ge
vestigd. Tot op heden is nog geen antwoord ontvangen, terwijl het voorne
men er nog steeds is. Nadat het bestuur bezwaar had gemaakt tegen het 
wegvallen van het gemeentelijke subsidie, kregen we alsnog een bepaalde 
waarderingssubsidie, reden waarom het bestuur zich beraden heeft over de 
mogelijkheid van sponsoring. Het oude gemeentearchief is nog steeds niet 
bereikbaar voor belangstellenden, aangezien het besluit nog genomen moet 
worden voor overbrenging naar het streekarchief te Alphen. 
Wel heeft het secretarie het oude archief inmiddels opgeschoond, hetgeen 
met zich meebracht, dat ons genootschap een doos met overtollige diverse 
stukken (o.a. foto's) ontving. 
Ook hebben we bij de provincie met succes bezwaar gemaakt tegen het ont-
werp-Streekplan Zuid-Holland-Oost met betrekking tot de aanwijzing van 
een beperkte bouwlokatie tussen Groot-Poelgeest en de Hervormde Kerk. De 
lokatie is geschrapt. Besloten werd medewerking te verlenen tot realisering 
van de Kadastrale Atlas Koudekerk 1832. Ook werd het genootschap door 
een uitgeverij benaderd om te komen tot een boekje met oude foto's van 
Koudekerk. Van het literatuurbezit van het genootschap werd volgens een 
register van onderwerpen, een inventarislijst aangelegd. 
Door het bestuur wordt deelgenomen aan een halfjaarlijks overleg tussen 
plaatselijke historische verenigingen in Midden-Holland. Het wordt als zeer 
nuttig ervaren. 

De werkgroepen 

In voor- en najaar vond het gebruikelijke overleg plaats met de coördinato
ren van de diverse werkgroepen. Helaas moet geconstateerd worden, dat de 
werkgroepen Geschiedenis en Interview geen activiteit ontplooien e.a. door 
onderbezeting. Het bestuur zal trachten hier spoedig verbetering in te bren
gen. Maar geconstateerd moet worden, dat het animo om aktief deel te ne
men gering is. 
De overige werkgroepen en Oudheidkamercommissie werken naar tevreden
heid, alhoewel zeker t.a.v. de Oudheidkamercommissie het telkens weer op
starten van een nieuwe tentoonstelling veel energie vergt, die vrijwel steeds 
op dezelfde schouders terecht komt. 
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Jaarvergadering c.q. bijeenkomsten 

Op 16 februari 1994 werd de 5e jaarvergadering gehouden. 
Het bestuurslid mevr. A. v.d. Vlugt werd herkozen, terwijl de heer J. v. Wijk 
de opengevallen plaats in de kascommissie innam. 
Na de pauze gaf ons lid H. de Graaf een demonstratie van foto's op CD-
Rom, een activiteit van de werkgroep Foto-en Plaatwerkgroep. Tevens werd 
een kwis gehouden aan de hand van een aantal deel-vergrotingen uit oude 
prentbriefkaarten. Verder waren er vier bijeenkomsten met inleidingen over 
"De molens in Nederland", "Het verenigingsleven vroeger", "Rijnland en zijn 
inliggende polders" en "Aan de rand van het Romeinse Rijk" 
Alle bijeenkomsten vonden plaats in het Herv.ontmoetingscentrum "Onder 
Dak". 

Tentoonstellingen. 

Op 7 mei werd de tentoonstelling "Het Koudekerkse Verenigingsleven van 
vóór 1950" geopend, terwijl vanaf 31 oktober de archeologische vondsten in 
de Hondsdijkse polder centraal stonden in de tentoonstelling "Aan de rand 
van het Romeinse Rijk" (zie verder het verslag van de Oudheidkamer com
missie). 

Excursies. 

Op zaterdag 18 juni was er een molenexcursie waaraan 15 personen deelna
men. Er werd een bezoek gebracht aan het molenmuseum in Schiedam (de 
Nieuwe Palmboom) en Leiden (de Valk), terwijl onderweg de nodige aan
dacht aan de her en der aanwezige molens werd besteed. 
Mede door het mooie weer, een succesvolle trip en voor herhaling vatbaar. 

Molenexcursie: De deelnemers op de rondgang van de stellingmolen "De Nieuwe Palm
boom" (1771) te Schiedam 
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Op zaterdag 12 november gingen 16 personen onder leiding van de heer H. 
Bouwman, voorheen werkzaam bij het Hoogheemraadschap van Rijnland, de 
route verkennen die de Geuzen in 1574 hebben afgelegd om de belegerde 
stad Leiden te bereiken (zie kaart). Met aandacht werd geluisterd naar het 
verhaal van de tocht op een aantal lokaties. Een leerzame en interessante 
excursie, zo dicht bij huis. 

Diverse activiteiten 

Op 19 maart werd er door ons genootschap deelgenomen aan de Verenigin-
genmarkt in de Ridderhof, welke echter geringe belangstelling trok. Op za
terdag 10 september was er weer Open Monumentendag, waarbij zoals tot 
nu toe gebruikelijk de Oudheidkamer was opengesteld en de Hervormde 
Kerk onder leiding kon worden bezichtigd, terwijl het orgel werd bespeeld 
door de heren Chr. v.d. Ouw en G. Bosch. 
Op woensdag 19 oktober werd in de recreatiezaal van het bejaardencentrum 
Rhijndael de videofilms "de Boerin", "Kaas maken", en "Verenigingsleven in 
1953" getoond. Het bejaarde publiek toonde na afloop zijn waardering voor 
deze presentatie, die zeker voor herhaling vatbaar is. 

. — Q O O -

Kort Verslag van de Werkgroep Boerderijen 

De activiteiten van de werkgroep waren het afgelopen jaar van beperkte om
vang. Een aantal werkgroepleden zagen zich genoodzaakt af te haken, terwijl 
daartegenover de groep versterkt werd met de komst van Len Hoogkamer. 
Op 8 maart 1994 werd de groep uitgenodigd om een bezoek te brengen aan 
de boerderij "Rijnland" van de familie Hoogkamer. Deze zeer oude aan de 
Hoge Rijndijk gelegen hoeve is sinds kort in hun bezit en zal in oude stijl 
gehandhaafd en gerestaureerd worden. Op het erf staat ook nog een gebouw
tje, dat oorspronkelijk als rosmolen in gebruik was. Bijzondere aandacht 
kreeg de kelder. 
De werkgroep kwam een aantal malen bijeen ter bespreking van voorgeno
men activiteiten, zoals de boerderij-inventarisatie, die nog steeds op een laag 
pitje staat. Afgesproken werd dat twee leden zich hiermede zullen bezighou
den, terwijl de andere leden zich met de overige aspecten van het boerenle
ven ca. zullen bemoeien. In de vacature voor vertegenwoordiger in de Oud
heidkamercommissie kon nog niet worden voorzien. Op zaterdag 29 oktober 
1994 ging de groep op excursie naar Midden-Delfland waar, na een inleiding 
met dia's door de heer Ooststroom, enkele boerderijen tussen Vlaardingen en 
Maasland werden bezocht en bekeken (zie foto). 
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Aandacht voor details in de oude gevel van de Karpershoeve (1711) aan de Zuidbuurt 5 te 
Maasland 

Onze interesse ging in bijzonder naar de methode van onderzoek, die was 
toegepast bij het boerderij-onderzoek. Verder werd op video een gesprek met 
de heer M. van Bostelen, over zijn werkzame periode op de boerderij vastge
legd. Eveneens werden video-opnamen gemaakt van het grasmaaien met de 
zeis en het scherpen ervan in de Natuurtuin door Teun Roeloffs. 

Jan Wondergem 

Aanbiedingen 

Bij het secretariaat kan men nog de Jaarboeken 1991, 1992 en 1993 verkrij
gen. Kosten respectievelijk ƒ 7,50, ƒ 8,50 en ƒ 9,50. 
Tevens is er een boekje over Klein Poelgeest a ƒ 6,50 
Daarnaast zijn er afdrukken beschikbaar a ƒ 2,- per stuk van de in het bezit 
van het genootschap zijnde foto's. De boeken met de foto's zijn te bezich
tigen in de Oudheidkamer tijdens de openingsuren. 

oOo-— 
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Activiteiten 1995 

16 februari (donderdag) 6e Jaarvergadering met oude films en video's 
van Koudekerk a/d Rijn. 

30 maart (donderdag) Lezing met dia's door drs J.R. Jas over Apothe
kers- en drogistengapers. 

27 april (donderdag) Lezing met dia's door dr C M . Schuiten, direc
teur van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie over 
de meidagen van 1940. 

10 mei Viering 50 jaar bevrijding. 

29 mei (maandag) Lezing met dia' s verzorgd door de sectie Militai
re Geschiedenis te Den Haag over forten en fortenbouw, 
met de nadruk op de Hollandse Waterlinie. 

10 juni (zaterdag) excursie o.a.naar Wierickerschans in Bodegraven. 

9 september (zaterdag) Open Monumentendag. 

2 oktober (maandag) Lezing over kleine winkels. 

13 november (maandag) Lezing met dia's door mevr. L. Hoogkamer over 
boerderijkelders. 

? december Jaarboek 1995 
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Ondersteuning 

O nderstaande bedrijven c.q. instanties hebben met een financiële bijdrage 
de realisering van dit jaarboek mede mogelijk gemaakt, waarvoor wij 
hen erkentelijk zijn. 

Gemeente Rijnwoude 

Tweewielercentrum L.v.d.Post 

Albert Heijn (P.Smit) 

Interieurverzorging Huisman 

Bloemen en Plantencentrum Lekx 

Bakkerij van Kempen 

Levensmiddelen huishoudelijke en elektrische artikelen 
M.Geerlof 

Autobedrijf G. Kerkvliet 

Bouchard-Lassale-Jacob Jensen-Seiko-MaxRene-Delma 
co 
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Ed. Bink 
^^eudr en (^fcilvehSmid 
Hoogewaard 8, Koudekerk a.d Rijn 
Tel. 01714-13192 

VRIJDAGAVOND KOOPAVOND 
Zaterdag gesloten 

m Pulsar - Palerma - Casio - Naf Naf 
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