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Afbeelding voorblad: "Koukerke 1753". 
Koudekerk vanuit het westen gezien, vanaf de overzijde van de Oude Rijn, 
ter hoogte van de huidige loswal. 
De gebouwen langs het jaagpad aan Hazerswoudse zijde, worden toege
schreven aan het beterhuis "Nieuwenburg". De eveneens langs het jaagpad 
staande palen dienden ter geleiding van de trekdraad van te jagen schepen. 
De tekening is van J.J. de Lorme en welwillend ter beschikking gesteld door 
het Gemeentearchief van Leiden (no. 76278). 
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Dhr. J.A. de Witte Dorpsstraat 32 Koudekerk a/d Rijn 

Overleden: 
In het vorige Jaarboek hebt U een in memoriam kunnen 
tenis van onze oud-voorzitter dhr. J. Crucq. Tevens zijn 
1995 de volgende leden overleden: 
Mevr. C. Colijn Pr.Bemhardstraat 22 
Dhr. J. van Houten Hoogewaard 101 
Dhr. J.A. Hunteman Ridderhoflaan 34 
Dhr. J. Kroes Dr.Vlaanderenlaan 30 
Dhr. T. Roeloffs Pr .Margrietstraat 3 
Dhr. W. v. Veen Hoogewaard 162c 

lezen ter nagedach-
in de jaren 1994 en 
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Koudekerk 
Koudekerk 
Koudekerk 

a/d Rijn 
a/d Rijn 
a/d Rijn 
a/d Rijn 
a/d Rijn 
a/d Rijn 

Bedankt als lid: 
Dhr. W.Lekx en dhr. L. Brommers te Koudekerk a/d Rijn alsmede dhr. W.B. 
Burton te Leiden. 

Het Historisch Genootschap telt 153 leden. In vergelijking met 1994 bete
kent dit een aanwas van 12 leden. 

Toelichting: 
Slechts de mutaties in het ledenbestand zijn hier vermeld. Een volledig bij
gewerkte ledenlijst is te verkrijgen bij het secretariaat van ons genootschap. 
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Voorwoord 

Misschien is het aan uw aandacht ontsnapt, maar u hebt in het begin van 
het jaarboek kunnen lezen, dat de redactiecommissie een kleine wijzi
ging heeft ondergaan. Na zes keer zich intensief met de realisatie van 

het jaarboek te hebben bezig gehouden heeft Bas Vos zich uit de commissie 
teruggetrokken om meer tijd voor andere zaken vrij te maken. Het jaarboek 
droeg duidelijk het stempel van Bas. Met veel inzet en het van hem bekende 
enthousiasme heeft hij elk jaar de totstandkoming qua inhoud en vorm mo
gelijk gemaakt. Bas, zeer bedankt voor je pionierswerk. Wim Lagerweij 
heeft zich bereid verklaard de opengevallen plaats in te nemen. 

Uiteraard besteden we in dit zevende jaarboek aandacht aan het verschijnen 
van het boekje "Koudekerk aan den Rijn 1940 - 1945", vanwege de herden
king van 50-jaar bevrijding. Het feit dat ook de tweede oplage is uitverkocht, 
toont aan de behoefte die er was/is om dat stukje bewogen geschiedenis op 
schrift te hebben. Hein de Graaf heeft nog een aantal aanvullingen en correc
ties, terwijl we aandacht besteden aan een aantal brieven, die we naar aanlei
ding van het uitkomen van het boekje mochten ontvangen. Van de hand van 
de heer F.V. Ketel ontvingen we een artikel, dat we in z'n geheel hebben 
opgenomen. 

Vervolgens is er een interessante beschouwing opgenomen van Wim Lager
weij op een bewaard gebleven charter uit 1554. Onlangs kwam er een boek 
op de markt, waarin o.a. veel aandacht wordt gegeven aan "een beterhuis" in 
ons dorp in de 17e en 18e eeuw. Jan Wondergem heeft er een lezenswaardig 
verhaal over gemaakt. Tevens besteedt hij kort aandacht aan het beterhuis 
Nieuwenburg, dat aan de Rijndijk in Hazerswoude was gevestigd. Sari Kats-
man onthult het geheim achter de feestkrant De Vette Vaatdoek. Een stukje 
dorpsgeschiedenis uit de Hondsdijk, op het eind van de 19e eeuw. 
Een artikel met een Franse titel gaat terug naar de Franse bezetting van ons 
land en memoreert het begin van onze Burgerlijke Stand. Van de heer A. 
Schellingerhout uit Benthuizen ontvingen wij een uitgebreid en rijk geïllus
treerd artikel over een dakpan, die aanvankelijk uit Koudekerk afkomstig 
was. Het laatste artikel is van Bas Vos waarin hij, aan de hand van bewaard 
gebleven notulenboeken en aangevuld met interviews met een tweetal voor
malige leden, het reilen en zeilen van de Christelijke Jongelingsvereniging 
"Samuel" in de Tweede Wereldoorlog beschrijft. 

Verder leek het ons zinvol om voor u een register samen te stellen op de 
inhoud van de tot nu toe verschenen jaarboeken van ons Genootschap. Hoe
wel wij dit register jaarlijks zullen bijwerken, ligt het in het voornemen om 
pas over vijf jaar weer een volledig register te publiceren. Helaas hebben we 
dit jaar, vanwege de vele copy, het interview met een dorpsgenoot achterwe
ge gelaten. Volgend jaar pakken we deze draad weer op. 
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Tot slot zijn er nog van de secretaris en van de werkgroepen in het kort de 
verslagen van de activiteiten binnen het Historisch Genootschap evenals een 
overzicht van de activiteiten, die we in 1996 willen ontwikkelen. 

Al met al weer een lezenswaardig jaarboek, waarvoor we dezelfde opzet 
kozen als vorig jaar, gezien de positieve reacties daarop. Rest ons de auteurs 
te bedanken voor hun literaire en onze sponsors voor hun financiële bijdra
gen. Wij hebben met plezier gewerkt aan de totstandkoming van het voor u 
liggende jaarboek. 

De redactiecommissie 

Een interessant geschenk 

Van de heer P. Anker te Leiden ontving ons Genootschap, op de door hem 
op voortreffelijke wijze verzorgde ledenavond van 6 november 1995, een 
telefoonboek uit 1953. In totaal staan er 96 Koudekerkers in vermeld, welke 
dus toen in het bezit waren van een telefoon. Thans zijn dat er ruim 1800. 
Interessanter zijn echter de vermeldingen van beroepen en aanwezige onder
nemingen met hun adressering. De schenker bedankt voor dit nuttige boek
werkje. 

' T E L E F O O N N E T 
KOUDEKERK a/d RIJN 

NETNUMMER 01714 
BIJGEWERKT TOT 30 SEPTEMBER 1«3 DAG- EN NACHTDIENST 

L I J S T V A N A A N G E S L O T E N E N 

421 Aalst, A. v., Aann.bedr. v. grondw., overslagbedr., leve
ring grind en zand, tuinaarde en ruwvoeder, Honds-
dyk 1 A. • 

300 Aerobeton, N.V., Fabriek v. gasbetón, E. Rijndijk 443, 
Zoeterwoude Post Leiderdorp. 

305 Akker, W. v. d., Lagewaard 28. 
367 Amsterdam, P. y., Vischh., Hoogewaard 79. 
326 Apart* DeUeatessenlnd., (kant), Rijndijk 288. 

Haternooude. 
419 Woonh., Rijndijk 202, Batersiooude (b.g.g. 326). 

B 
201 Bakker, H., Notaris, Rijndijk 228, Haeertuxmde. 
264 Batelaan, Oebr. C & H., Timmer 1. en aann., Rijnd. 

234, HaMertvoude. 
331 Batelaan, Fa. H., Eol: waren, Dorpsstr. 58. 
368 Batelaan, J., Dorpsstr. 37. 
388 Bennekom, J. L. T., Metsel, en aann., Rijndijk 338, 

Eaeernooude. 
282 Bervoete, J n Veepedicure en veesobeerder, Lagewaard 

59 C. 
208 Blaauwendraad, H. A, Arts, Hogewaard 4. 
330 Blanken, Kleiwarenfabrik., Rijndijk 16, Baten-

woude. 
356 Bloem, E. A., Hfd. Ned. Herv. School, Dorpsstr. 46. 
450 Boer, P.. Onderwijzer, Rijndijk 236, Hazerswoude. 

De eerste bladzijde (op 2/3 van de ware grootte). 
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Koudekerk aan den Rijn 1940 -1945 

Reacties en aanvullingen 

Inleiding 

Op 20 april 1995 overhandigde Hein de Graaf het eerste exemplaar van het 
boekje over Koudekerk in oorlogstijd, in gebouw Onder Dak, aan de wet
houder van Welzijnszaken, mevrouw G. van der Lecq-de Knikker, die op 
haar beurt, t.b.v. het documentatiecentrum van de beide basisscholen in ons 
dorp, aan een tweetal leerlingen een exemplaar aanbood. De pers besteedde 
er de nodige aandacht aan. In de voorafgaande maanden was door leden van 
de werkgroep Foto-, Prent- en Kaartmateriaal (interviews), de schrijver, zijn 
echtgenote (lay-out) en het bestuur koortsachtig gewerkt om het geheel voor 
eerder genoemde datum gerealiseerd te krijgen. Hier mag zeker de vlotte 
medewerking van de drukker Vis-Druk te Alphen aan den Rijn, niet onver
meld blijven. De opzet om een verantwoorde uitgave het licht te doen zien, 
mag geslaagd heten. 

Het verschijnen van het boekje over de oorlogsjaren in ons dorp heeft veel 
positieve reacties opgeleverd. Er was een duidelijke behoefte aan het te boek 
stellen van dit stukje dorpsgeschiedenis. Het heeft ook nogal wat tongen los
gemaakt, want de oude herinneringen kwamen weer boven. Een aantal le
zers was van mening dat op sommige onderdelen best wat dieper gespit had 
mogen worden. Maar primair ging het om een aantal interviews, aangevuld 
met dagboek-aantekeningen en bijpassende illustraties. 

Eveneens op 20 april 's avonds werd het boekje, tijdens de gehouden leden
avond, aan de leden aangeboden a raison van f 5.-. Een eerste publieke ver
koop vond plaats op zaterdag 22 april, waarvoor als lokatie het prieel van 
Rhijndael aan de Pr. Bemhardstraat was gekozen. Daarna was het boekje te 
koop in de Oudheidkamer en de bibliotheek "De Boekenhof'. Vooral bij de 
bieb was de verkoop een succes, waarvoor we de dames zeer erkentelijk 
zijn. Mede dank zij een groot aantal sponsors en door de aantrekkelijke prijs 
(f 10.-) van het goed verzorgde boekje was de eerste oplage (550 stuks) snel 
uitverkocht en werd een tweede oplage (250 stuks) besteld. Ook deze is al 
weer uitverkocht, terwijl er, zij het incidenteel, nog steeds vraag is naar het 
boekje. 

Reacties en aanvullingen 

Dat er commentaar zou komen met wellicht correcties, doch zeker met aan
vullingen, lag zeer voor de hand. Het leek ons dan ook zinvol om één en 
ander, door middel van het jaarboek, aan de leden ter kennisname te bren
gen. Uiteraard heeft Hein de Graaf, als de schrijver van het boekje, de nodi
ge reacties ontvangen, waarvan hij in onderstaande tekst verslag doet. 

Historisch Genootschap Koudekerk 



Koudekerk a/d Rijn, 21 oktober 1995 

Direct na het verschijnen van het boekje 'Koudekerk aan den Rijn 1940-
1945, van bombardement tot bevrijding' werd ik door verschillende mensen 
gebeld die het boek zojuist hadden gelezen. De meeste reacties kwamen neer 
op het vertellen van de eigen ervaringen in de oorlog naar aanleiding van 
met name de beschrijving van het bombardement. 
Het was niet de bedoeling van deze bellers dat hun herinneringen op schrift 
zouden worden gesteld; men wilde het gewoon kwijt. Deze informatie was 
over het algemeen ook te persoonlijk om in een boek te worden opgenomen. 

Er zijn ook enkele, gelukkig niet veel, correcties gekomen op het boek. 
• Allereerst blijkt de overleden zoon van Gerrit Dorrepaal, Roelof Dorre-

paal, geen 6 jaar te zijn geweest maar 3 jaar. 
• Op bladzijde 74 staat in het onderschrift van de foto de heer 'Cok' ver

meld, dat moet de heer 'Kok' zijn. 
• Op bladzijde 15 staat in het onderschrift van de foto de heer 'de Rooy' 

vermeld, dat moet zijn de heer 'de Lange'. 

Tenslotte zijn op bladzijde 95 abusievelijk de namen van de door de heer J. 
Bruijne geïnterviewde personen niet vermeld. Deze zijn Thijs en Piet Maat, 
Gerrit de Regt en Piet Reyneveld. 

Een probleem bij het schrijven van een boek als dit, is dat de schrijver nooit 
volledig kan zijn. Dat wil zeggen dat er achteraf lezers zijn die weinig of 
niets aantreffen van bepaalde gebeurtenissen die zij zich herinneren. Dat is 
des te pijnlijker als het gaat om emotionele gebeurtenissen zoals het over
lijden van een dierbaar iemand. 
Gelukkig bleek dat de meest belangrijke onderwerpen in het boek wel zijn 
aangesneden en bovendien dat deze beschrijvingen redelijk accuraat waren. 
Zij waren gebaseerd op de herinneringen van de mensen die wij hierover 
hebben aangesproken, maar desondanks liepen deze herinneringen niet ver 
uiteen. 

Een hiaat in het boek is echter het gebrek aan informatie over de dood van 
de heer Jans Snippe. Deze is wel vermeld als gedood tengevolge van het 
bombardement, maar details waren bij de geïnterviewden niet bekend. De 
zus van Jans Snippe, Triene de Jong-Snippe, woonachtig in Boskoop, heeft 
contact opgenomen met ondergetekende en er heeft alsnog een gesprek 
plaatsgevonden om dit hiaat te vullen. 
Jans Snippe was getrouwd met Alie Verbree en woonde in een klein huisje 
aan de Lagewaard (thans nr. 19). Zijn ouders en familie woonden in Voor
schoten. Hij had nog tegen zijn familie gezegd toen het oorlogsgeweld steeds 
dichterbij kwam: "Kom maar bij ons in Koudekerk, want hier kan je niets 
gebeuren". 
Triene had op de terugweg van Heemstede, waar zij werkte, ergens al een 
groot gat in de weg gezien afkomstig van een bom. Thuisgekomen in Voor
schoten bleek daar Alie aanwezig te zijn. Zij vertelde dat er iets met Jans 
was gebeurd. Hij zou "lichtgewond" geraakt zijn door een bom die ingesla-

Jaaiboek 1995 



gen was voor het gemeentehuis. Jans kwam het gemeentehuis uit om enkele 
personen te helpen op het moment dat de bom insloeg. Meerdere personen 
waren het gemeentehuis in gevlucht. De burgemeester had ze naar binnen 
geroepen. Op een gegeven moment is er een aantal weer naar buiten gegaan 
om in de bosjes achter boerderij Kindervreugd tegenover het gemeentehuis 
bescherming te zoeken. Op de laan van de boerderij is Jans Snippe veronge
lukt. Alie wist niet wat er verder met hem was gebeurd dan dat hij was 
vervoerd naar het gebouw van de Openbare School waar dokter Vlaanderen 
bezig was de gewonden te behandelen. Toen zij hem daar was gaan opzoe
ken bleek hij al vervoerd te zijn naar "een ziekenhuis" in Leiden. 
Triene herinnert zich dat het gezicht van Alie "anders was" dan ze gewend 
was. Kijkend naar dat gezicht wist ze eigenlijk al dat er echt iets mis was 
met haar broer. Haar moeder zei direct "dat is er weer een", omdat kort 
daarvoor (op 17 december 1939) een andere zoon in Nijmegen door gasver-
stikking om het leven was gekomen. 

De familie ging vervolgens in Leiden op zoek naar Jans Snippe. Na overal 
bij ziekenhuizen te hebben aangeklopt en lijsten te hebben doorgekeken, 
bleek uiteindelijk dat Jans in het Academisch Ziekenhuis terecht gekomen 
was. Het was erg moeilijk om daar te weten te komen hoe Jans er aan toe 
was. Pas na lang aanhouden vertelde een arts dat Jans was overleden, waar
schijnlijk al direct na de bominslag. De familie moest toen hals over kop zelf 
uitzoeken waar Jans lag en hem meenemen anders zou hij worden begraven 
in een massagraf bij het Groene Kerkje in Oegstgeest. 

Tot zover het relaas van mevrouw de Jong-Snippe. Zij had ook nog een 
anekdote over een voorval tijdens de oorlog, die de moeite waard is te ver
tellen. 
Piet Molema, bij zijn ouders inwonend, zat bij de Binnenlandse Strijdkrach
ten. Zijn vader, Teun Molema, had een turfhandel in de Hoogewaard. In de 
oorlog hadden ze de vrachtauto in de schuur verborgen achter de turf-opslag. 
Dit was bekend bij een buurvrouw, die daarvan mededeling heeft gedaan aan 
een stel Nederlanders in Duitse dienst. Dezen waren daarna naar Molema 
gegaan en hadden de auto willen vorderen. Piet was gevlucht en met de 
roeiboot van het overzetveer van de weduwe J.C. Lekx-Brouwers naar de 
overzijde van de Oude Rijn gevaren, waar hij bij boer Kompier onderdook. 
Volgens mevrouw de Jong-Snippe liet Piet zijn klompen bij zijn moeder 
achter. Tenminste, dat dacht mevrouw Kinkel, die daar dienstbode was. Zij 
was bang dat de Duitsers de klompen zouden vinden en verbrandde ze in een 
potkacheltje. Helaas, de klompen waren van een toevallige bezoeker die deze 
daad niet echt op prijs stelde. Vermoedelijk heeft Piet's vader de bezoekers 
afgekocht, want de vrachtauto bleef achter de turf in de schuur. Na een paar 
dagen is Piet weer terug naar huis gegaan. 
Mevrouw de Jong-Snippe vertelde ook dat er nog steeds een revolver ergens 
op de bodem van de Rijn moet liggen die zij daar in heeft geworpen. Het 
was de revolver van haar broer, maar dat was "een heethoofd" en om moei
lijkheden te voorkomen had zij dus stiekem het wapen in de Rijn gegooid. 

Hein de Graaf 
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1 u.«.u.o. 

ori ls t-W C^e.vvcro'V; -bc-Wjp K O U J L L . VCC/T-W . 

"Ooüv dia. UaJkrO)<xucvv. \jo^^ A^eic too«-Vc^c_ 

Ocefi- Mawievy. e.̂  -LëW.> b r t ^ t w -Utn.^.vvutA^ vvĉ «.v-, c.̂ » 

stw-uu^e. <^lV ^ock^ / ^ e . JCDC oeor \ 3«^CUJL^ULC^ , 

jiw, 'Vxeo- x^xux^ . 

-̂ a.v̂ a.u, /wveJc v\eje.̂  Vlvlw, U^Cx, 
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Zoals gezegd, de vraag naar het boekje was boven verwachting en velen 
namen meer daiTéërT exemplaar, öm deze cadeauTter doen ̂ aaĥ  nietmeer Th 
Koudekerk woonachtige familieleden of kennissen. Zo ontving het Genoot
schap een enthousiaste brief uit Nieuw Zeeland van de familie A. Schipper-
van Veen (zie afbeelding). 
Daarnaast ontving het bestuur nog een tweetal brieven van de heer dr. A.J. 
van Binsbergen te Stiens. Als zoon van de Hervormde predikant, heeft hij 
van 1938 tot 1949 in Koudekerk gewoond en als zodanig met veel interesse 
het boekje gelezen. Omtrent de begrafenis van een aantal slachtoffers vond 
hij de volgende aantekening van zijn vader. 
De data zijn die van de begrafenissen: 

op 17 mei 1940 Gerardus Josefus Hubertus Steen winkel 86 jaar. 
(Deze begrafenis werd geleid door de heer J. van 
der Sterre, toenmalig ouderling.) 

op 17 mei 1940 Gerrit Dorrepaal, 36 jaar 
Margje Dorrepaal-Kastelijn, 33 jaar 
Roelof Johannes Dorrepaal, 3 jaar 
TEKST: Psalm 39 : 10 en 8 

op 17 mei 1940 Jan Hogenes, 69 jaar 
Barend van Harskamp, 35 jaar 
TEKST: Psalm 42 : 6 

op 18 mei 1940 Hendrika Johanna Brommers, 15 jaar 
TEKST: Job 1: 21b 
Dirkje Sara Pietemella de Wit, 16 jaar 
TEKST: Psalm 62: 6 

op 30 mei 1940 Gerrit Dorrepaal Gzn, 7 jaar 
TEKST: 2 Samuël 12:15-23 

Vervolgens merkt de heer Van Binsbergen op, dat het incident met het sin
terklaasliedje (zie pag. 73) niet in 1944 maar in 1940 plaatsvond, toen de 
school, vanwege de oorlogsschade, naar de koorzaal van de Hervormde Kerk 
was uitgeweken. De heer E.A. Bloem en juffrouw A.A. de Raadt kwamen na 
zes weken Scheveningen weer heelhuids thuis. Ook memoreert hij dat de 
heer C. Stroo, onderwijzer van de Hervormde school, gedurende de oorlog er 
op moest toezien dat de huizen afdoende verduisterd waren (zie pag.74). Op 
de wijs van Lili Marleen had de heer C. van der Molen onderstaand liedje 
gemaakt. 

Wie niets te doen had buiten 
bleef maar fijn in huis; 
zelfs verliefde paartjes 
bleven 's avonds thuis. 
Slechts stapt alleen en heel kordaat 
een kierekijker over straat; 
dat valt niet mee, oh nee (bis). 
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In een tweede brief stuurt de heer Van Binsbergen een foto uit 1948, waarop 
is te zien het ophijsen van de nieuwe luidklok voor de toren van de Her
vormde Kerk. 

Uit Leiderdorp ontving het Genootschap van de heer G. van der Sterre 
(1926) een zeer uitgebreide brief als reactie op het boekje. Hij heeft de oor
log in Koudekerk meegemaakt en herinnert zich nog vele details uit die tijd. 
Het is ondoenlijk om de brief, wat een boekwerkje op zich is, in z'n geheel 
over te nemen, maar het belangrijkste willen wij noemen dan wel citeren. 
Vanzelfsprekend zal de brief in het archief van het HGK bewaard blijven als 
waardevolle aanvulling. 

Zo meldt de heer Van der Sterre dat, hoewel er een mobiele sirene op het 
dorp aanwezig was, deze bij het bombardement niet gewerkt heeft. Bij een 
oefening voor de oorlog reed een gemeenteambtenaar met het apparaat op de 
fiets door het dorp, terwijl hij door aan een koord te trekken het alarmsignaal 
liet horen. Uit een brief van zijn moeder dd. 14 juni 1940, blijkt dat er niet 
alleen van boer Heemskerk koeien werden gedood (pag. 25 ca. 20 stuks), 
maar ook van Bijsterbosch dertien en van Rademaker vijf stuks. Aangezien 
niet alle koeien direct dood waren, moest de veearts er nog aan te pas ko
men. Na de luchtaanval was er een begin van voorlopig herstel c.q. reparatie, 
waartoe de gemeente het initiatief nam. De vader van de heer Van der Ster
re, van beroep timmerman en commandant van de plaatselijke Luchtwacht
dienst, kreeg de leiding, o.a. over een aantal Nederlandse militairen. 

De ouders van Van der Sterre hebben ook inkwartiering gehad van Duitsers. 
Eerst een kok en later een officier, welke laatste door Van der Sterre Sr. er 
op werd aangesproken, toen hij een keer beschonken thuis kwam. In het 
Kerkblad van de Hervormde Gemeente van februari 1941 is een advertentie 
opgenomen, waarin de heer A.C. Mieog mededeelt bij de familie Van der 
Sterre in de gelegenheid te zijn tot het maken van pasfoto's voor persoons
bewijzen. Kosten 3 stuks f 0.50; 6 stuks f 0.75. Huisgezinnen met meer dan 
drie personen kregen reductie. Uit de aantekening van de vader van de heer 
Van der Sterre noteren we het volgende: 

Mei 1941 
Het is een buitengewoon koud en droog voorjaar geweest. De aardappels 
zullen heel laat goed zijn en nu zijn de oude reeds op. Er wordt nu een 
rantsoen van 1,5 kg per hoofd gegeven in de zeven dagen. Gelukkig hebben 
wij nog een voorraadje. Brood krijgen we ook niet zoveel 3 ons per hoofd. 

Juli 1941 
Koudekerks en Rijndijks jeugd zwemt in de Westvaart; dat schijnt een hele 
attractie te zijn. Iedere nacht komen nu zwermen vliegtuigen over die in 
duitsland gaan bombarderen. In de vorige zomer en herfst waren het duit-
sers die naar Engeland vlogen. 
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1 Augustus 1941 
De laatste tijd horen we niet veel vliegtuigen; er gaan geruchten dat de 
grote steden in duitsland erg geleden hebben. Eindelijk is het gaan regenen. 
Nog nooit zagen we het zo droog. De weilanden waren kaal en zagen rood
bruin. Nu regent het geweldig. We hebben hier een meisje uit Rotterdam, die 
komt hier de vacantie doorbrengen. Zij heet Corrie van der Starre en is 11 
jaar oud. Er zijn hier geloof ik zes van zulke kinderen. Alles is nu bijna 
gedistribueerd. We krijgen van alles weinig. Groenten zijn nog vrij duur en 
slecht. Het goede gaat naar duitsland of is voor het leger. Honger lijden we 
nog niet, maar het is op het kantje af Burgemeester Wamaar zit sinds enige 
tijd gevangen met nog 60 van de A.R., natuurlijk niet allen van hier. Alle 
vakverenigingen zijn opgeheven. Wij vrezen voor de christelijke Sociale-bon-
den en diaconieën. 

26 Juli 1942 
Veel regen en wind. Er is weinig gras in de weiden gegroeid, zodat het wel 
goed lijkt dat de boeren veel van hun koeien aan de regering moesten leve
ren en er dus niet veel meer hebben. Het leven wordt erg moeilijk. De duit-
sers schijnen overal gebrek aan te krijgen. Vele rijwielen zijn ook reeds 
gevorderd en thans begint men wolle dekens te vorderen en ook ijzeren hek
ken en zelfs luidklokken uit onze torens moeten ze hebben. Met de voeding is 
het weer iets beter door de nieuwe aardappeloogst. In de winkels is bijna 
niets meer te koop. Velen sluiten enige dagen per week. Wij hier hebben het 
nog vrij goed en hebben nu eten genoeg. Zelf hebben we een hoekje aard
appelland en straks nog wat boontjes en kool. In de zaak gaat het nog wat 
voort, maar gebrekkig. Hout kunnen we niet meer kopen en ijzerwaren bijna 
niet meer. Alleen enkele bouwwerkjes mogen nog afgemaakt worden, doch 
aan nieuwe mag niet meer worden begonnen. Piet treft het nog goed. Hij is 
opzichter aan de toren in Hazerswoude, daaronder wordt een nieuwe funde
ring gemaakt. Hij loopt nu voorlopig geen gevaar naar duitsland te worden 
gestuurd, zoals anderen die werkeloos zijn. We worden de laatste tijd nogal 
eens uit onze slaap gewekt door Engelse vliegtuigen, die soms bij 1000-tal 
overvliegen en duitsland gaan bombarderen. 

1 October 1942 
Deze week is weer een oude Koudekerker begraven, P. de Jong, die zoveel 
jaren lid van de gemeenteraad was. Zeer onlangs zijn Henk Corts en Gree 
Rijnsburger getrouwd en in Den Haag gaan wonen. Gree Dorrepaal woont 
nu met haar man Maarten van der Lely op de boerderij van buurman. De 
oude luidjes wonen bij hen in. De Engelsen bombarderen nu regelmatig de 
duitse steden en ook Rotterdam en Schiedam enz. krijgen af en toe een beurt. 
Het leven wordt steeds moeilijker. Zeer veel jonge mensen moeten naar 
duitsland om daar te werken. Vele fabrieken liggen hier stil. De zomer is 
weer voorbij. Veel mooi weer bracht ze ons niet. Veel regen en somberheid: 
het is alsof de natuur lijdt onder de oorlog. De graanoogst is heel schraal. 
De tarwe opbrengst is slechts een derde van normaal. Aardappelen zijn er 
veel gegroeid. We hopen dat de winter niet zo streng zal zijn. De oorlog 
duurt zo lang. Ik zal mijn blaadjes nog aan twee kanten moeten gaan 
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beschrijven anders moet ik nog aan een nieuw schrift beginnen. K. van Sta
veren leeft altijd nog en is er vrij goed aan. 

23 Januari 1943 
De winter kenmerkt zich door bijzondere zachtheid. Vooral vandaag is het 
bijzonder heerlijk, net een zomerse dag in Maart. De Kerstdagen en jaarwis
seling liggen weer achter ons. We hadden nog weer een aardig Kerstfeest. 
Het schortte wel met enkele uitwendige dingen, als boekjes versnaperingen, 
maar vreugde van Jezus geboorte was er toch wel en voor veler besef kwam 
zijn zegen te beter uit als het enig vaste punt op deze aarde. Dit kunnen 
duitsers ons niet ontnemen al wordt het toch wel geprobeerd. Het Bijbelhuis 
in Amsterdam is ook al gesloten. De Bijbels mogen alleen nog worden uit
verkocht aan kerkeraden en daarna moet het huis worden verkocht. Maar we 
zullen hopen dat voor die tijd de oorlog voorbij is. 
Er worden ook gedeelten van Den Haag en Scheveningen gesloopt.Ook in 
Rotterdam over de Maas is men aan het slopen. Niemand begrijpt waar het 
voor is. De duitsers zeggen dat het nodig is voor de verdediging bij een 
Engelse landing. 

23 Mei 1943 
Nog is het einde van deze verschrikkelijke oorlog niet in zicht. We hopen dat 
het spoedig komt maar we weten niets zeker. Steeds worden meer jonge 
mensen over de oostgrens weggevoerd; Onze studenten zijn al weg voor een 
groot deel en nu moeten nog al onze jongens en mannen, die in Mei 1940 in 
dienst waren. Iedere uitdrukking is te zwak. 
Het weer is dit jaar steeds bijzonder mooi, misschien is het een goed voorte
ken. Alles is onmogelijk duur. Hier op het platteland gaat het nog wat, maar 
men hoort wel dat in de steden fabelachtige sommen voor levensmiddelen 
worden betaald bijvoorbeeld f 35.= voor een pond boter, f 2.= voor een 
liter melk en f . 40.= voor een konijn. Dat alles is sluikhandel, maar wie 
uitsluitend van bonnen leeft lijdt gebrek. 

Noot: De heer Van der Stene schrijft Duitsland en Duitsers consequent met een "kleine d", waarmee hij 
zijn minachting uitspreekt over de handelwijze van de bezetter. 

Op 13 mei 1943 moesten alle radiotoestellen worden ingeleverd. Het toestel 
van de familie Van der Sterre werd tijdelijk verborgen in de toren van de 
Herv. Kerk. Later werd het thuis (Hondsdijk B35) verborgen om naar de 
Engelse zender te kunnen luisteren. Van het nieuws werd door broer Piet een 
resumé gemaakt voor enkele bekenden. Begin 1944 werd dit werk overgeno
men door Henk Vonk, schuilnaam Van Diemen, die bij de familie Van der 
Sterre was ondergedoken. Weer later, als Henk vertrokken is, neemt de heer 
Van der Sterre deze taak op zich, waarna al gauw bleek dat het resumé werd 
overgenomen in het illegale krantje "De Kroniek van de Week", dat in Kou
dekerk verspreid werd. Het gestencilde krantje was dan ook een uitgave van 
Henk Vonk en zijn broer. Van der Sterre is nog colporteur geweest en bracht 
het krantje op ca. 30 adressen. 
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Vrihey t en i a oifi /gheïn g e i t te coop. 
18 October 1944. 2e Joarcpng 110.14 A .6 

VAH DAG 'TOT DACl. • 
1A/ \P ' eet f r o n t . I n Noord arnbpnt fin Zeelnnrl munkton de c e o l l . v e e r ertiEe 
vorderingen.De D . t roch t^n door i n z e t t e n v . t rmka en SE t r o e l e n de u i t v e g 
toor hun troepen i n nlcheren en V, . l eve lnnd o:->en te hoüden .Eén tegenotnva: 
op de Kreekrgkee dem verd a ï ? . ' e lPgen.Bi j Ovsrloon nog eteedg. awera gevech
ten . S . b e r e i k t i n Venrey.Deel v . d . b r u g over de Moris h i . l Roermond I B door v l . 
vern ie ld .Zianvs l op Aken hervrst.Stnd l i g t vöor 8 5 ' i n puin .Ten NO.v.ïIency 
i s het woud., ven Terroy voor ï g e s u i v e ' r f l . ^ i j i d f r . eer i e t o verbeterd i n I t a 
l i ë : eet i v i t l e t hervat.Vor'J""rihg vr-n ' j i kn̂  i r n g s i - i «eg Pietojn-BoToEnfl . 
Oostf.r..Ilussen dr ingen van Hign verder hrier het Z . o p . I n l?oord Zevenburgen 
vr roveren z i j Borzu, Fel.dra, I l v r . n i k i . In' J . C l n y i ë Btn' het R. leger de f o ra -
v a - v l l e i ov?. r en bezette zi .J iUmerireB.Ri-onji .Arand j rovac , "!upri j e , Perf io in , 
>• i. ivxlrncC 25 ka, N. v .H l s j ) . B e v r i j d i n g vpn Athene heveet.igd .D. gern iznen vnn 
t'c.'::'-•. i a p i t u l e n r t . I i U c h t . f r . K o s q n i t o r p _ bestoken ICei'len cn. eiv'ere .Jiunten i n 

In december 1944 doen de Duitsers een inval bij de familie Van der Sterre. 
Ze waren getipt, nadat ze een "Kroniek" hadden gevonden in de kapsalon 
van kapper Basie. Henk Vonk en Gerrit van der Sterre (onze briefschrijver) 
verborgen zich in een geheime schuilplaats. Vader Van der Sterre werd mee
genomen, maar na een confrontatie in de kapsalon weer vrijgelaten. De vol
gende morgen vroeg, als het nog donker is en mistig, gaat Henk terug naar 
zijn ouderlijk huis en de 18-jarige Gerrit, nadat hij door zijn vader de Rijn 
was overgevaren, op de fiets naar een onderduikadres bij familie in Moerka
pelle. De Duitsers zijn de volgende dag teruggekomen om een grondiger 
huiszoeking te doen. Vader Van der Sterre werd weer meegenomen, eerst 
naar Alphen en later naar Scheveningen. Het huis is na twee dagen weer 
vrijgegeven, ondanks bedreigingen om het in brand te steken. Intussen had
den de Duitsers het nodige "gestolen". De zondag voor Kerst is vader vrijge
laten. Via Leidschendam, waar hij bij een kennis een fiets met massieve 
banden had geleend, was hij naar huis gereden. Zo liep alles gelukkig met 
een sisser af. Het was tevens het einde van de "Kroniek". Later, met behulp 
van een kristalontvanger, waar geen electriciteit voor nodig is, kon toch naar 
een Engelse zender geluisterd worden. De berichten werden weer uitgetypt 
en doorgegeven aan de Binnenlandse Strijdkrachten onder de titel "BBC-be-
richten". 

Op 2 oktober 1944 heeft Koudekerk voor het laatst gas, terwijl op 10 okto
ber de electriciteit wordt afgesloten. Eind oktober wordt er voor leerlingen 
van het middelbaar onderwijs uit de omgeving, weer les gegeven in de ka
mer bij burgemeester Verheul thuis en bij Henk Wille van de brandstoffen-
handel. De winter '44-'45 heeft in huize Van der Sterre nog de nodige zorg 
gegeven. Er is geen honger geleden, maar de zorg voor voldoende eten, was 
er dagelijks. Zo werd van suikerbieten stroop gemaakt en van de pulp koek
jes. Ook werden bloembollen gekookt en gegeten. De houten roeiboot werd 
ingeruild voor witte- en rodekool en koolraap. Uiteraard was brandstof een 
probleem en nadat het hout van het timmerbedrijf was verstookt, werden er 
bij Vredeslust een paar bomen gekocht en tot brandhout verzaagd, om te 
worden verstookt in de kachel of het Majo(pot)kacheltje, waar moeder Van 
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der Sterre op kookte. Vaak zaten ze 's avonds in het donker, want het draai
en aan de fietsdynamo om een spaarzaam lichtje te krijgen verveelde gauw, 
nog afgezien van het irritante geluid. Af en toe waren er kaarsen, die ze zelf 
maakten van het afdruipsel van stalkaarsen van boer Braat uit Leiderdorp, 
waar broer Piet was ondergedoken. Maar dan komt er een eind aan de oorlog 
en schrijft Van der Sterre: 

Op 4 Mei kwam de gemeentesecretaris, de heer Corts, naar het laatste 
nieuws informeren. Hij had geruchten vernomen over de capitulatie van de 
Duitsers. Juist in die dagen was onze radioontvangst niet best. Piet begon 
direct te proberen iets te horen te krijgen. Hij werd laaiend enthousiast toen 
hij flarden van het Wilhelmus meende te horen. Hij was echter niet zeker 
van de zaak. Zo snel mogelijk roeide ik naar de familie Brakel aan de Hoge 
Rijndijk. Zij hadden een ontvanger met een accu. Daar hadden ze ook nog 
niets over een capitulatie gehoord. Ik ging weer terug. Piet beweerde dat hij 
het in een uitzending in het Duits had horen zeggen. Het moest dus waar 
zijn. Ik ging weer naar de overkant maar ik moest zonder bevestiging weer 
naar huis. Daar hoorden we juist flarden van een uitzending in het Neder
lands door de koptelefoon. De capitulatie was een feit! De Duitsers hadden 
in Nederland, N.W.-Duitsland en Denemarken gecapituleerd. Direct na de 
uitzending werd er van de overkant van de Rijn geroepen dat het grote 
nieuws ook daar ontvangen was. We waren geweldig opgewonden. Ik sliep 
er die nacht slecht door. Om het grote feest de volgende morgen te vieren 
werden er pannekoeken gebakken. 
We hielden ons nog erg kalm naar buiten; slechts hier en daar was een vlag 
uitgestoken. Op bevel van de B.S.(Binnenlandse Strijdkrachten) waarvan nu 
enige leden in blauwe overalls opdoken, moesten de vlaggen weer worden 
ingehaald. Men was bang voor represailles van de Duitsers, die wellicht nog 
geen officiële berichten hadden ontvangen. Wanneer de vlag van de brug 
zou wapperen zou iedereen de vlag mogen uitsteken. Dat hielden we toch 
niet uit: voor 12 uur die zaterdag wapperde ook bij ons het Rood-Wit-Blauw 
met de Oranje wimpel. 
Op maandagmorgen kwamen de eerste Canadezen voorbij; die ochtend wer
den ook de N.S.B.-ers opgehaald door de B.S. Piet, Jo van Ommering en 
Henk Vonk bleken ook B.S.-leden te zijn. Hun overalls en veldmuts stonden 
hun goed. 

De BBC-berichten worden nog een poosje, maar nu legaal, uitgegeven en 
aangeplakt op de Koudekerkse brug. Op 8 mei is er een Oranje-avond in de 
Hervormde Kerk. Tot slot meldt de heer Van der Sterre, dat in een brief van 
9 september 1948 zijn moeder schrijft: "Vandaag heeft om 12 uur de nieuwe 
torenklok geluid, het was heel stil in de natuur, het klonk erg plechtig door 
het dorp". 
Tenslotte hebben wij nog een artikel van de hand van de heer F.V. Ketel, dat 
integraal wordt weergegeven. Met al deze reacties en aanvullingen op het 
boekje "Koudekerk aan den Rijn 1940-1945" menen wij er op verantwoorde 
wijze in geslaagd te zijn de 50ste verjaardag van de bevrijding van ons land 
te gedenken. 

De redactiecommissie 
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Oorlogsherinneringen 

Bij het lezen van het boekje "Koudekerk aan den Rijn, van bombardement 
tot bevrijding" verplaatsten mijn gedachten zich onwillekeurig naar mijn 
(groot)ouderlijk huis (wijk A nr. 113, in 1948 omgenummerd tot Dorps

straat 74, begin jaren tachtig vernummerd tot nr. 84), waar tot een verbou
wing in 1961 nog de sporen zichtbaar waren gebleven van het bombarde
ment: een gat van een mitrailleur-kogel in de gangmuur en een door een 
granaatscherf doorboorde koperen borstelhanger. Huis, winkel en magazijn 
waren gespaard gebleven al was er, op de twee dikke etalageruiten na, geen 
raam heel gebleven. 
Wie, zoals ondergetekende, behoort tot de naoorlogse generatie, moet het 
hebben van mondelinge overleveringen. Vanaf mijn prille jeugd was de 
avond van de 4e mei zo'n avond van herinnering, wanneer de familie van de 
twee ooms en twee neven van mijn moeder, die bij het bombardement om
kwamen, de herdenking bij ons thuis afsloten. 
Veel schriftelijk vastgelegd materiaal van die verschrikkelijke 14e mei 1940 
is niet voorhanden. Alleen al om die reden is het boekje van het Historisch 
Genootschap een historisch document. 

Eerder verscheen zo'n ooggetuigeverslag in het thans niet meer bestaande 
plaatselijke advertentieblad "Rijnpost" van 30 april 1970. Op mijn verzoek 
vertrouwde de toen 85-jarige, en inmiddels al jaren overleden heer H(enk) 
van Leeuwen Hzn. zijn herinneringen aan het papier toe. Vóór en na de 
oorlog was de heer Van Leeuwen, firmant van een steenfabriek alhier, actief 
in het maatschappelijk leven van ons dorp, onder meer als mede-oprichter en 
bestuurder van de woningbouwvereniging "Goed Wonen". Tijdens de oorlog 
was hij betrokken bij het verzet en later lid van de Binnenlandse Strijd
krachten. 
Zijn verhaal is te lang om integraal in dit jaarboek te publiceren; daarom 
enkele passages daaruit. Na een inleiding over hoe hij de eerste oorlogsda
gen beleefde, geeft de heer Van Leeuwen een verslag van het bombarde
ment. 

14 mei: Rampdag 
Evenals de vorige dagen was dinsdag de veertiende een stralende dag. 's-
Middags om half twee ging ik op de fiets naar het dorp. (De heer Van Leeu
wen woonde destijds bij Prinsenschouw, waar thans o.a. de N.V. Spanbeton 
is gevestigd.) Om half drie stond ik met iemand te praten, toen de eerste 
vliegtuigen boven het dorp verschenen. In die dagen was het natuurlijk zeer 
gevaarlijk om naar het overvliegen van die toestellen te kijken want ze kon
den bommen uitwerpen. Maar veel mensen zagen dat gevaar nauwelijks, 
waarvan sommigen het slachtoffer werden. Plotseling vielen de eerste bom
men. Het waren geen grote, maar ze troffen doel. Eén kwam er neer in de 
waag of stal van Café De Bruin (bij de brug). Het was een blindganger en 
ontplofte niet. Duitse militairen hebben het projectiel op 15 mei gedemon
teerd. Om dekking te zoeken ben ik naar het raadhuis gegaan. Daar ont-

18 Historisch Genootschap Koudekerk 



moette ik burgemeester Verheul, de heer N.P. Slegtenhorst (wethouder) en, 
naar ik meen, de heer G. Corts. Plotseling komt ook de heer Jans Snippe, 
echtgenoot van een dochter van J. Verbree, binnenrennen. Terwijl de bom
men neerdreunden en granaten in het rond vlogen, wilde hij weer naar bui
ten. "Blijf hier", riep ik, "hier is nog enige dekking." Hij ging toch en werd 
getroffen, een flinke wond in de buik. Ik heb hem toen naar de Herv. School 
gebracht, waarheen na de eerste aanvallen al heel wat doden en gewonden 
waren gebracht. Op zo 'n moment wordt men een hulpvaardig mens. 
Het bombardement duurde, met tussenpozen van een kwartier, ongeveer an
derhalf uur. Vele mensen werden getroffen door de rondvliegende vierkante 
stukjes ijzer, die zo van een plaat afgeknepen, dus scherp waren, die de 
brisantbommen bevatten als ze uit elkaar spoten. Later vlogen ook granaten 
door de lucht. 
Om duidelijk te zijn noem ik hier Jans Reyneveld, dochter van landbouwer 
Agrien Reyneveld. Met gevaar voor eigen leven verbond ze in de Dorps
straat de gewonden. Dokter Vlaanderen zei haar dat ze dekking moest zoe
ken. "Maar die mensen dan?", zei Jans. "Goed", zei de dokter, en hij begon 
ook. In die ogenblikken dacht men niet meer aan zichzelf. Provisorisch ver
bonden werden de gewonden naar de school, dat als noodhospitaal diende, 
gebracht. 
Omstreeks vier uur zetten de "Heinkels" hun laatste aanval in. Ze keerden 
niet meer terug, en men kon de droeve balans gaan opmaken. Ongeveer 
dertig slachtoffers telde men in Koudekerk en aan de Rijndijk. Enorm was de 
ravage, er waren branden uitgebroken. De brug, waar men het zeker ook op 
gemunt had, was ongeschonden, evenals de Hervormde Kerk. De Kerksteeg 
was in een puinhoop veranderd. Bij de fam. Hortensius 4 doden. In de 
Dorpsstraat waren vele huizen en de boerderij van de fam Wensveen zwaar 
beschadigd of totaal vernield. Ook de achterzijde van het raadhuis was ge
troffen. Van de Chr. School aan de Rijndijk was van het woonhuis van 
"meester" Kerkhoven geen steen op de andere blijven staan. Ook de school 
zelf was zwaar gehavend. Even verderop was een bus met Gelderse vluchte
lingen de slootkant ingeschoten, doorzeefd van kogels. Bij het "Zwaantje" 
waren ook doden te betreuren en was de materiële schade groot. 
Om plm. 5 uur ben ik naar huis gegaan. De hele Dorpsstraat en Hooge
waard lagen vol glassplinters. Er was geen ruit heel gebleven. Door de druk 
van de uit elkaar spattende bommen waren van vele huizen de muren ontzet. 
Ik kwam langs Versluis (tegenover kwekerij Lekx). 't Hele huis lag tegen de 
grond. De wagen met melk was vernield, de hit, bijgenaamd "Oude Jan" lag 
er dood naast. Landbouwer Van Zwieten van de "Bonte Paal" was juist bij 
Prinschenschouw aan het melken, toen de luchtaanval-len inzetten. Zijn 
dochter Heiltje werd dodelijk getroffen, evenals negen koeien. Bij postbode 
H. de Wit was dochter Dita in huis getroffen; Jan Hogenes, enz, doden en 
gewonden. Thuis gekomen vond ik de familie in de gang. Ik vroeg eerst of ze 
hier de hele middag hadden gezeten; het antwoord was bevestigend, hoewel 
ik er op wees dat hier geen enkele dekking was, en dus gevaarlijk. Ik trof 
hier ook de heer H. de Wit aan, onkundig nog van de dood van z 'n dochter. 
Ik durfde het hem niet te vertellen.... 
Wat een middag! Te Prinschenschouw kwamen we in de vroege avond bij 
elkaar om schuilplaatsen te maken tegen nieuwe luchtaanvallen. De steen-
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tassen van de steenfabriek leenden zich daar goed voor. Terwijl we daarmee 
bezig waren werd er plotseling gezegd, dat we er maar mee op moesten 
houden: de oorlog was over. Wij konden het nauwelijks geloven. Woedende 
soldaten aan de Rijndijk braken hun geweren in tweeën. Ze hadden nog geen 
schot gelost. Vele hulpvaardige handen hebben die nacht geholpen om de 
ergste nood te lenigen, de grootste ravage te ruimen. Aan de horizon zag de 
hemel bloedrood: Rotterdam was één brandende fakkel." 

De hongerwinter 
( ; 
De laatste periode van de bezetting waren er in de oude Openbare School 
Duitse militairen ingekwartierd, die vooral toen de nood groot was, stalen 
als raven, vooral kazen. De boeren waren bovendien nog gehandicapt door 
de inundaties. De Duitsers hadden de polders vol laten lopen. 
Over de Gemeeneweg naar Hazerswoude-Dorp bijvoorbeeld reed men tus
sen twee grote plassen door. 

De bevrijding 
In april '45 kwamen de vliegtuigen, niet met bommen maar met voedsel. Het 
heeft vooral in de steden heel wat mensen het leven gered. Zo naderde 4 
mei. 's Avonds om 5 uur werd de oorlog beëindigd in Hotel "De Wereld" te 
Wageningen. Het was niet te geloven! Ik hoorde het door een zgn. Kristal
letje, want er was geen radio. Doordat de Lichtfabriek geen kolen had, was 
er al lange tijd geen electriciteit meer. Groot was het enthousiasme en de 
blijdschap bij de mensen. Zaterdag 5 mei gingen de vlaggen uit, we waren 
werkelijk vrij!! 's-Maandagsmiddags trokken de Canadezen over de Rijndijk 
naar Den Haag. 
(...) 
Zoals overal werden ook hier minder zuivere personen wel afgetuigd (kaal 
knippen), maar tot werkelijke excessen is het volgens mij niet gekomen. 

Tot zover enkele passages uit het veel uitgebreidere verhaal van de heer Van 
Leeuwen. Aan de laatste mededeling van de heer Van Leeuwen kan ik nog 
toevoegen, dat echte N.S.B.'ers, vermeende N.S.B.'ers en sympathisanten, -
erg kieskeurig was men die eerste bevrijdingsdagen niet - bijeen werden ge
bracht in de garage van de fa. W. Wille in de Dorpsstraat. Zij zijn daar, 
onder bewaking van de BS, enkele dagen geïnterneerd geweest alvorens het 
bevoegde gezag ingreep. 

In aanvulling op het boekje van Hein de Graaf vermeld ik nog dat ook de 
"Rijnbode", de vooroorlogse voorganger van het naoorlogse dagblad van 
"Rijn en Gouwe", in de editie van 20 mei 1940 verslag deed van het bom
bardement. Daarin wordt onder meer terloops de (mogelijke?) aanleiding van 
het bombardement vermeld: 

Nooit zal men daar (= Koudekerk en Hazerswoude-Rd.) de angstige oogen-
blikken vergeten, toen op den laatsten dag van den oorlog - slechts weinige 
uren vóór de wapens werden neergelegd - eenige vliegtuigen boven de Rijn
streek cirkelden, die, nadat zij door luchtdoelgeschut onder Leiderdorp en 
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passeerende militairen nabij de grens van Zwammerdam en de Koude-
kerksche brug onder vuur waren genomen, een reeks bommen uitwierpen, 
waarvan helaas eenige tientallen onschuldige burgers het slachtoffer zijn ge
worden. 

Verderop in het verslag meldt de "Rijnbode": 

Ook de Hooge Rijndijk in de omgeving van de Koudekerksche brug heeft het 
zwaar te verduren gehad. Hier was het, naar ons werd meegedeeld, dat een 
aantal militairen, die in eenige autobussen werden vervoerd, op de vlieg
tuigen het vuur openden en hun machteloosheid tegenover dit modernste al
ler oorlogswapens heeft zich hier wel op ondubbelzinnige wijze gemanifes
teerd. Een der autobussen is in de sloot langs den rijksweg geslingerd, waar 
hij thans nog ligt, enz. 
Of de laatste medeling juist is waag ik te betwijfelen. Andere ooggetuigen 
meldden immers dat het om een bus met vluchtelingen handelde. 

In de "Rijnbode" van 22 mei 1940 wordt de vorming van een comité "Hulp 
aan de oorlogsslachtoffers in de Rijnstreek" aangekondigd onder voorzitter
schap van de heer J. Sprey Thzn. te Alphen, en verder bestaande uit de heren 
W. den Hertog, J.C. Lemkes, C.Y Ponsioen, P. Olthoff Pzn en A.C. den 
Haan. Een taxatiecommissie, bestaande uit de heren Dekker te Hazerswoude, 
Ketel te Koudekerk en J. Gesman te Alphen a.d. Rijn, moet de schade aan 
kleding en meubelen in de Rijnstreek vaststellen. Op 17 juni 1940 had het 
Rijnstreekcomité volgens de "Rijnbode" een bedrag aan geld ontvangen van 
ƒ 10.084,33, opgehaald in Hazerswoude, Koudekerk, Alphen, Aarlanderveen 
en Zwammerdam. 

Hoe ingrijpend het bombardement voor de inwoners van Koudekerk ook ge
weest moge zijn, de notulen van de gemeenteraadsvergaderingen zijn sum
mier over dit onderwerp. Ongetwijfeld zal er binnenskamers meer zijn ge
zegd dan de notulen vermeldden teneinde de bezetter niet uit te dagen. De 
eerste (openbare) vergadering van de gemeenteraad na het bombardement 
vond plaats op 10 juni 1940. Bij de opening memoreert burgemeester Ver
heul de schade en de slachtoffers, en bij de rondvraag informeert de heer 
Van Vegten naar de schade aan het raadhuis; antwoord: ca. ƒ 3.000,—. Een 
op 18 oktober 1940 dienend voorstel tot het beschikbaar stellen van gelden 
voor de wederopbouw van de Herv. School "wordt aangehouden tot de vol
gende vergadering." Uiteindelijk komt het voorstel pas op 9 april 1941 weer 
op de agenda: ƒ 6.200,-- voor herstel school, meubilair en inventaris. 
De vraagsteller, de heer W. van Vegten, was van 1934-1974 raadslid, waar
onder van 1948-1974 wethouder. 

Curieus is een vraag van een raadslid op 18 oktober 1940: 

De heer Oppelaar zegt vernomen te hebben, dat bij het aflossen van de mili
taire wacht voor hotel De Bruin op 12 oktober jl. nogal hinder ondervonden 
is van de burgerbevolking. De voorzitter zegt hieromtrent niets gehoord te 
hebben, doch spreker zal zulks laten onderzoeken." 
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Vanaf eind mei 1940 waren Duitse militairen ingekwartierd in de kamers 
van HëTHöterDFBmmTltian^ naam Café~"Dê"Hoëk"rWar 
zich precies op die 12e oktober 1940 heeft afgespeeld heb ik niet kunnen 
achterhalen. Opgemerkt dient echter te worden dat de vraagsteller, hoewel 
geen lid van die organisatie, wel N.S.B.-sympathieën koesterde. 

In de raadsvergadering van 27 december 1940 wordt aandacht gevraagd voor 
de nabestaanden: 

De heer De Jong vraagt of er een regeling is getroffen voor de nabestaan
den van de oorlogsslachtoffers in deze gemeente, waarop de voorzitter ant
woordt, dat deze pensioen genieten. 
Tenslotte vraagt de heer De Jong waarom of het pand van den heer Van 
Doornik niet opgebouwd mocht worden, waarop de voorzitter antwoordt dat 
dit verband hield met den bestaanden voorgevel, welke gedeeltelijk afge
broken is, waarna toen gebouwd mocht worden. 
De heer Van Egmond informeert naar de opbouw van de verwoeste huizen 
in de Kerksteeg. De voorzitter antwoordt dat de eigenaar eerst de uitkeering 
inzake oorlogsschade wil afwachten, alvorens een bouwplan zal worden in
gediend. " 

De heer A. (Toon) van Egmond was van 1934-1948 wethouder. De vraag 
van de heer De Jong betrof het pand, thans genummerd Hoogewaard 144, 
waarin destijds de schoolmeester Van Doornik woonde. 
Over de wederopbouw van de verwoestingen in mei 1940 meldde de heer 
Van Vegten mij in een interview voor het eerdergenoemde "Rijnpost", dat ik 
in september 1974 met hem had, het volgende: 
"Het bombardement heeft de woningnood in Koudekerk verder verergerd. 
Een deel van de Dorpsstraat lag in puin en van de Duitsers kregen we niet 
direct toestemming voor herbouw." 

Op 27 augustus 1941 vindt de laatste raadsvergadering plaats. Per 1 septem
ber van dat jaar worden gemeenteraden en colleges van B. en W. op last van 
de bezetter opgeheven, en krijgt in Koudekerk burgemeester Verheul alle 
verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van de gemeente in de nog 
resterende oorlogsjaren op zijn schouders. 
De eerste raadsvergadering na de oorlog wordt gehouden op 29 november 
1945. Bij de opening van die vergadering herdenkt burgemeester Verheul 
"Dirk Vlaanderen en Comelis van Jieverden, die hun leven voor het vader
land hebben opgeofferd." 

In 1952 verlaat burgemeester Verheul Koudekerk om zijn burgemeesters
carrière in de gemeente Rhoon voort te zetten. Uit de afscheidstoespraken 
die tijdens een bijzondere raadsvergadering in hotel De Bruin worden gehou
den, blijkt hoezeer de eerste oorlogsdagen een stempel op hem en de ca. 
1.800 inwoners van het dorp hebben gedrukt. De burgemeester was in maart 
1940 in Koudekerk benoemd en werd binnen enkele maanden reeds met het 
verwoestende oorlogsgeweld geconfronteerd. Veel lof werd hem toege
zwaaid voor zijn houding tijdens en na de eerste oorlogsdagen. 
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Tenslotte: In het boekje van Hein de Graaf wordt er op blz. 93 melding van 
gemaakt dat op de eerste dag van de oorlog onze dorpsgenoot P.H. Fluiter 
sneuvelde, maar niet bekend is waar en onder welke omstandigheden. 
Volgens een nicht van de heer Huiter zou hij op 10 mei 1940 zijn gesneu
veld bij de gevechten om de Moerdijkbruggen. Op 4 juli 1940 is zijn stoffe
lijk overschot (her)begraven in het graf van de bombardementslachtoffers op 
de algemene begraafplaats van Koudekerk. 

Ferdinand V. Ketel 

De Hondsdijkse molen (1) 

In oktober 1485 verleende het College van Dijkgraaf en Hoogheemraden van 
het Hoogheemraadschap van Rijnland consent aan Geryt van Poelgeest en de 
Gemene Buren van Coudekerck, tot het bouwen van ene watermolen in het 
ambacht van Coudekerck, in de polder van 600 morgen land, gelegen in de 
Lagewaerd. Uit een door hetzelfde College op 13 juni 1693 aan de Honds-
dijksepolder verleend consent, blijkt dat de poldermolen was afgebrand en 
dat men voornemens was een molen van de stad Leiden te kopen. Dit was 
een windwatermolen, die in 1644 op Roomburg was gebouwd ten behoeve 
van de verversing van het grachtenwater. De bouw was opgedragen aan Jan 
Janss Viselaer (of Viselier) d'Oude en de Jonge te Edam voor de som van f 
4380,-. 

In 1684 werd deze molen verplaatst van de Stadsmolensloot (Lorentzkade) 
naar de Slaaghsloot ten noorden van de stad. Al in 1688 wordt, na het over
lijden van de molenaar, de molen stil gezet en niet meer gebruikt, waama de 
molen in 1693 wordt verkocht aan de Hondsdijkse polder in Koudekerk, 
voor de som van f 1100,-. Door ene Tys Groenlant wordt de molen afge
broken, vervoerd en weer opgebouwd, voor de som van f 1050,-. Aangezien 
het werk te laat wordt opgeleverd, wordt slechts f 850,- uitbetaald. 

Bron: Jaarverslag 1973, Rijnlandse Molenstichting. 
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De Snibbe 

Inleiding 

T n het oud-archief van de gemeente Koudekerk a/d Rijn, dat onlangs is 
-'-ondergebracht in het streekarchief te Alphen a/d Rijn, bevindt zich een 

stuk dat afkomstig is van het ambacht Koudekerk en dat gedateerd is 6 
juli 1554. Het is in de door W.M.C. Regt in 1913 gemaakte inventaris te 
vinden onder nr. 62 in de "Portefeuille met het opschrift: Div. St. 2" en 
wordt omschreven als "Erfpachtsbrief van 6 juli 1554 op een land genaamd 
de Snibbe. Perkament met copie". 
Het is een z.g. charter, in zestiende eeuws handschrift op perkament geschre
ven, waarvan het oorspronkelijke zegel ontbreekt (zie foto). 

De erfpachtsbrief 

In 1912 heeft de hiervoor genoemde W.M.C. Regt het stuk getranscribeerd 
d.w.z. hij heeft een afschrift gemaakt in hedendaagse lettertypen dat bij het 
oorspronkelijke stuk wordt bewaard en dat als volgt luidt: 
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6 juli 1554 

lek Lenert Adriaensse Schout in den amboecht van Coudekerck doe condt 
allen luyden als dat voer mij en(de) twe(e) getuygen hier nae bescreve 
g(e)coome(n) is in zijne propere persoen Claes Banesse bekende en(de) ge
tijde voer hem zijne erve en(de) nacomelingen duechtelicke schuldich te 
weesen t gemee(ne) dorp va(n) Coudekerck ofte dienaers en(de) amboechts-
bewaerders als Comelis Jorissen en(de) Floris Diercksz of die 't namaels 
weesen zullen tot behoef van 't voorsz. dorp die zom(m)e van anderhaljfe 
karoly gulden t sjaers ewich gedue(ren)de elcke gulden van veertich groet 
vlaems t betalen alle jaers dese voorsz anderhalffe karoly gulden Sint Jan
misse in de zomer vrij en(de) onbeco(m)mert in ha(n)den van de amboechts-
bewaerders voersz of die 't naemaels weesen sullen tot behoef va(n) 't dorp 
voersz. Waerofden eersten dach van(n) der betalinge ofweesen en(de) ver
schijnen zal Sint Jansmisse nu naestcome(n)de a(n)no XVC vijf en(de) vijf-
tich en(de) soe voert van jaere tot jaere 't betaelen ewich gedue(ren)de 
en(de) of Claes Banessen alle jaers niet en betaelde gelijck't voersz staet 
daer voer stelt hij tot speciael ypoteke de stucken lants by de hoop sonder 
maet gelegen in de amboecht voorsz buter code genoemt de Snibbe en(de) 
heeft nu ter tijt belent en(de) belege ande oostzijde en 't zuyteynde Sijms(n) 
Floriszn Tol an de westzijde die gemee(ne) caede van(n) Coudekerck en 't 
noerteynde 't Wout amboecht wt(=uit) welcke stucken lants voorsz anderhal
ve karoly gulden tsjaers spru(i)tende zijn. Voort g(e)ne(r)alicke en(de) spe-
cialicke alle zijne goede(ren) dat hij nu ter tijt heeft of vetenge soude moe
gein) om bij gebreke der voersz. betalinge daer in te moegen versien en(de) 
ver haelen en(de) dat mit wat recht dattet de houders van desen gelieve en 
dorste duncke sal recht te spreke mit alle de costen daer om(m)e gedaen 
en(de) gelede(n) en Claes Banesse beloeft dit voersz. lant altoos te betere(n) 
en(de) niet te verargen. Mitsgaders offer enich hoefslach quae(me) ant 
noerteynde van de code daer sal Claes banessen in g(e) houden zijn te ma-
ecke(n) en(de) het dorp buten coste(n) en(de) schaeden te houen alle be-
droch wt(=uit) gesondert. 
In kennisse der waerheijt soe heb ick Lenert Adriaenssen Schout voersz. de
sen brief met mine(n) zegel wt(=uit)hangende bezegelt in p.senc(ie) (=pre-
sentie) va(n) twe(e) getuygen en(de) buerluy(d)en als Claes Willemssen 
en(de) Jeronimo Janssen coster. 
Aldus gedae(n) an(n)o XVC vier en vijftich de(n) Vlen dach va(n) Julius. 

Jeronimo Janssen 

In latere jaren is door een onbekende bij het charter een briefje gevoegd, 
waarop het volgende staat geschreven: 

"Erffpagtsbrief in dato 8 : julij 1554. Gepasseerd bij Claas Banesz: ten be
hoeve van den dorpe van Koudekerk onder speciaal verband van een part-
hije Lands genaamd De Snebbe Leggende aan 't eijnde der Ambagtskade bij 
tWoutambacht in Koudekerk verschijnende jaarlijks op St. Jans misse tot 1 : 
10 : - s 'jaars genooten werdende bij het ambagt van Koudekerk " 
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Inhoud van het charter 

In het charter is het volgende te lezen. In 1554 is Lenert Adriaensse schout 
in het ambacht van Koudekerk en zijn Comelis Jorissen en Floris Diercksz 
ambachtsbewaarders. Voor deze schout, die vergezeld is van twee getuigen, 
verschijnt Claes Banesse in zijne propere persoen -in eigen persoon- die 
verklaart dat hij en zijn nakomelingen het dorp Koudekerk eeuwigdurend 
jaarlijks een bedrag van anderhalve Karolusgulden schuldig zijn. Dit bedrag 
zal elk jaar op st. Jansmis (24 juni) aan de ambachtsbewaarders worden be
taald tbv het dorp Koudekerk, te beginnen in het jaar 1555. Als ypoteke 
-onderpand- geeft hij (de opbrengst van) de stucken lants bij de hoop sonder 
maat -een aantal stukken land bij elkaar gelegen, waarvan geen oppervlakte 
wordt genoemd. Deze stukken land lagen binnen het ambacht en werden de 
Snibbe genoemd. De anderhalve Karolusgulden die Claes Banesse jaarlijks 
moest betalen werd door deze stukken land opgebracht. Daarnaast belooft 
hij om die stukken land altoos te betere ende niet te verargen -de grond te 
verbeteren en niet te verwaarlozen, zodat zij minimaal het bedrag van de 
schuld blijven opbrengen. 
Ook alle andere bezittingen die Claes Banesse heeft of nog zal verwerven 
dienen als onderpand voor de schuld en de te maken kosten, die verhaald 
moeten worden als niet wordt betaald. 
Tot slot wordt er bepaald, dat als er enich hoefslach quaeme ant noerteijnde 
van de caede -als er een onderhoudsplicht ontstaat aan de kade aan de 
noordkant van de betreffende stukken land-, Claes Banesse verplicht is, die 
op zijn kosten uit te voeren. 

Waar ügt de Snibbe? 

In het charter wordt de ligging van de stukken land als volgt beschreven: ..in 
de amboecht voorsz buter code genoemt de Snibbe ende heeft nu ter tijt 
belent en(de) belege ande oostzijde en 't zuyteynde Sijms(n) Florisz Tol an 
de westzijde die gemee(ne) caede va(n) coudekerck en 't noerteynde 't Wout-
amboecht... 

In hedendaags Nederlands zouden we zeggen, dat de stukken grond gelegen 
zijn in het ambacht van Koudekerk, maar buiten de kade, die het ambacht 
grotendeels omringt. Aan de oost- en de zuidkant grenzen zij aan de lande
rijen van Sijms(n) Florisz Tol, aan de westkant aan de Gemeene kade en aan 
de noordkant aan het Woutambacht. 
Voor het lokaliseren van die stukken land leveren het charter en het bijge
voegde briefje de volgende aanwijzingen op: 
• buter code. D.w.z. buiten de kade die het ambacht omringt. 
• de Snibbe of de Snebbe. Dit duidt op de vorm van de landerijen, namelijk 

een sniep of een taartpunt. Van Dale spreekt bij Sneb(be) van een puntig 
vooruitstekend deel van een zaak. 

• an de westzijde die gemee(ne) caede. Aan de westkant ligt de Gemene 
kade, die in het briefje dat bij het charter is gevoegd de Ambachtskade 
wordt genoemd. 

26 Historisch Genootschap Koudekerk 



Fragment uit het kaartboek van Rijnland van 1746.. 
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• 't noerteynde 't Woutamboecht. Aan de noordkant ligt Woubrugge. 
^• ~lë^ndé~aah~'rëijndë dëFl^TnlwgtskMdë frif rWMtMibac 

kerk. 

Als we aan de hand van deze informatie de kaart van Rijnland van 1746, 
zijnde de derde en verbeterde uitgave van de kaart van 1647, bestuderen, dan 
moet de Snibbe gelegen hebben in de Bruimadesche polder, die op deze 
kaart wordt aangeduid met Burma. (zie op bijgaand kaartfiragment, ter hoog
te van de eerste R van KOUDERKERCK). Omdat deze polder de vorm, 
heeft van een sniep zou het mogelijk kunnen zijn dat de stukken land zelfs 
de hele polder besloegen, maar dat is uit de tekst niet op te maken. In ieder 
geval moeten ze gelegen hebben in de noord-west hoek van de Burma, om
dat het charter vermeldt, dat zij aan de westkant grensden aan de Gemeneka-
de (ook Ambachtskade genoemd) en aan de noordkant aan Woubrugge. Het 
voormalige natuurterreintje van het Zuidhollands Landschap, dat nu verwor
den is tot een crossterrein heeft er zeker toe behoord. 

Opmerkingen naar aanleiding van het charter 

1. Onder een charter wordt hier verstaan een geschreven stuk, dat de een of 
andere verklaring of overeenkomst bevat b.v. betreffende verleende of er
kende rechten of plichten. Zo'n stuk wordt ook wel een oorkonde ge
noemd. 

2. De twee getuigen, die inwoners van Koudekerk waren, zijn Claes Wil
lemssen en Jeronimo Janssen. Achter de naam van Jeronimo Janssen staat 
dat hij koster was. Ook blijkt uit de ondertekening van het stuk, dat niet 
de schout, maar diezelfde Jeronimo Janssen de schrijver was. Kosters wa
ren voor die tijd veelal ontwikkelde mensen, die naast het kosterschap 
verschillende werkzaamheden uitvoerden, zoals b.v. schoolmeester en in 
dit geval opsteller van officiële stukken. 

3. Waarom Claes Banesse een schuld heeft aan het ambacht van Koudekerk 
staat niet in het charter. Dat is op zichzelf niet vreemd. We hebben hier te 
maken met een ambtelijk stuk, waarin een schuld wordt erkend en waarin 
wordt geregeld hoe die schuld wordt voldaan. De aanleiding tot het op
stellen en dus de oorzaak van de schuld was bij partijen voldoende bekend 
en behoefde niet vermeld te worden. Het bijgevoegde briefje spreekt ech
ter van een erfpachtsbrief. Hieruit is af te leiden, dat Claes Banesse de 
stukken land genaamd de Snibbe in erfpacht had van het ambacht. Het 
ambacht Koudekerk was eigenaar van die stukken land. Claes Banesse 
moest dus jaarlijks een bedrag - nu zouden we zeggen de erfpachtscanon -
betalen aan de eigenaar van de gronden die hij in erfpacht had. Omdat in 
het charter gesproken wordt over ewich gedue(ren)de, is er zelfs sprake 
van eeuwigdurende erfpacht. 

4. Het bedrag, dat jaarlijks betaald moet worden, wordt in het charter om
schreven als anderhalffe karoly gulden.... elcke gulden van veertich groet 
vlaems. Dit verdient enige uitleg. 
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In de tweede helft van de 13e eeuw wordt er in Frankrijk een zilveren munt 
geslagen die "groot" wordt genoemd. Deze munt wordt in korte tijd erg po
pulair in westelijk Europa. In 1337 wordt die munt ook in Vlaanderen gesla
gen en krijgt de naam Vlaams groot of Groot vlaams. Binnen enkele jaren 
verovert de Vlaams groot ook de meeste Nederlandse gewesten en in de 
jaren vijftig van de 14e eeuw wordt hij algemeen als basis van het muntstel
sel aanvaard. In Holland wordt de nieuw ingevoerde Vlaams groot (later 
Hollandse groot) gelijkgesteld met 8 inheemse penningen. 
Onder de regering van keizer Karei V in de eerste helft van de 16e eeuw 
wordt de naar hem genoemde Karolusgulden ingevoerd. Deze gouden, later 
ook zilveren munt, was onderverdeeld in 20 stuivers en elke stuiver was 
weer onderverdeeld in 16 penningen. Gewoonlijk werd hij kortheidshalve 
gulden genoemd en werd hij weldra voorgeschreven als rekenmunt. Tot op 
de dag van vandaag vormt de gulden de basis van ons geldstelsel. 
Omdat de karolusgulden onderverdeeld was in 20 stuivers kan anderhalve 
karolusgulden ook geschreven worden als 1:10:- ( 1 gulden, 10 stuivers en 0 
penningen) zoals in het "bijgevoegde briefje" is gedaan. 
Uit het bovenstaande is de verhouding tussen de Groot en de Karolusgulden 
als volgt af te leiden: 

1 groot = 8 penningen 
16 penningen = 1 stuiver 
1 groot is dan 1/2 stuiver 
1 karolusgulden = 20 stuivers 
dus is 1 karolusgulden gelijk aan 40 groot (vlaams) 

Als ons charter wordt opgemaakt (1554) zitten we in een tijd dat wordt over
gegaan op een andere munteenheid, namelijk de karolusgulden. De verhou
ding tussen deze munt en de groot wordt in het charter aangegeven als ge
sproken wordt van elcke gulden van veertich groet vlaems. 

5. In het bij het charter gevoegde briefje wordt gesproken van 8 juli 1554, 
als zijnde de datering van het charter. Dat is onjuist. Zowel boven- als 
onderaan het charter wordt de datum van 6 juli 1554 genoemd. 

Bronnen en geraadpleegde literatuur: 
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Verkaveld door de sloten. Waterschap "De Oude Veenen", 1989 
Kaartboek van Rijnland 1746 
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Over Rhijn, een beterhuis (1680-1770) 

Begin juni 1682 arriveert Pieter Noortdyck, oud 20 jaar, in Koudekerk om 
zijn intrek te nemen in het beterhuis OVER RHIJN. Door de casteleyn 
van het beterhuis, M.A. Schoorman, is hij vanuit Amsterdam opgehaald, 

per beurtschip op Leiden gevaren en vervolgens per trekschuit naar Koude
kerk. Pieter is de zoon van de welgestelde Amsterdamse lakenkoopman 
Joost Noortdyck, die op 45-jarige leeftijd, in 1661, is getrouwd met zijn 
nicht Isabella Wynants uit Haarlem. Als Pieter 17 jaar is achten zijn ouders 
het wenselijk in hun testament o.a. de volgende tekst op te nemen: 

"Van gelycken, alsoo onsen oudsten soon PIETER NOORTDYCK door 
syn quat comportement, dickmaels ons syne ouders bedroeft, de gansche 
familie in onrust gestelt heeft, ja selfs bij de ommeganck van menschen 
niet conversabel geoordeelt wert, soo wort de langst levende absolute 
macht gegeven om na advies en consent van wedersyds naeste bloetvrin-
den door request bij de Heeren Schepenen te versoecken om den selvigen 
PR. NOORTDYCK tot synen beste te stellen in soodanige vaste plaets als 
by de langstlevende en desselfs bloetvrinden geoordeelt sal worden dien
stig te sijn. 
Verder is onse expresse wille en begeerte dat het capitael 't geene uyt 
crachte van ons testament door de eerst afstervende op den voornoemden 
oudsten soon PR. NOORTDYCK soude coomen te vallen, al het selvige 
sal vast blijven en hem daervan geen manuatie oft administratie toegesta-
en werden, niettegenstaande hy vyfentwintich off veel meerder jaeren 
ware gepasseert, als met believen van de lankstlevende oft by desselffs 
overlijden met consent van de voogden die de voorn, langstlevende sal 
coomen te stellen, en sal hem den voorn. PR. NOORTDYCK, met de sim
pele interest oft rente moeten contenteeren; alle hetwelck voorschreven 
staet, bekennen wij dat onse begeerte is en van die selvige cracht sal syn 
alsoft het in den beginne in het voorn, testament ware geinsereert, en 
soude van dese onse begeerte wel een notarieele acte gestelt syn geweest, 
maar is om considerabele redenen niet geschiet en dese door onse eygen 
handt gepasseert, tot bevestiging der waerheyt onderteekent op den der
den Maart sestienhondert negen en seventig in Amsterdam. 

Was onderteekent. 
JOOST NOORTDYCK 
ISABELLA WYNANTS" 

Hieruit blijkt dat het gedrag van Pieter van dien aard was, dat de ouders zich 
genoodzaakt zagen, dergelijke zware bepalingen in hun testament te doen 
opnemen. Omstreeks 1680, een jaar na het overlijden van zijn moeder, komt 
Pieter bij zijn vader in de zaak. Maar na twee jaren van vele onfastsoenlyck-
heden soo in woorden als wercken, is het geduld van de vader uitgeput. 
Deze trekt zich terug uit zijn bedrijf, laat de zaken over aan zijn schoonzoon 
en dochter en vertrekt naar Haarlem, waar hij een huis heeft gekocht in de 
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Zijlstraat. Pieter gaat in dezelfde stad in de kost bij een neef van de familie, 
die als twijnder een uitgebreide nering heeft. Maar ook hier gaat het al snel 
mis met Pieter. Vader Noortdyck stuurt de zoon per schuyt op Amsterdam en 
dan op Burgerdam, alwaar hij zijn intrek mag nemen bij de vroegere min 
van de familie, die zeer op haar vroeger pleegkind Pieter was gesteld. Ook 
hier is het verblijf van korte duur. Noodgedwongen wordt hem onderdak 
gegeven bij zijn zuster en zwager in Amsterdam. 
Intussen is vader Noortdyck de wanhoop nabij en besluit hij van de heeren 
Scheepenen consent te bekoomen syn soon tot synen beste en minder verwy-
dering ergens vast te setten en syne cost te betaelen. Op 14 mei 1682 wordt 
op het zeer uitvoerig en toegelicht request als volgt besloten: 

Burgemeester en Regeerders der stadt Haerlem gesien hebbende het 
schriftelyck versoeck en te kennen geven van JOOST NOORTDYCK, bur
ger en inwoner deser stadt, hebben om redenen in deselve request ver
meit, verstaan en goet gevonden denselve by desen te qualificeeren syn 
oudste soon, met name PIETER NOORTDYCK, in soodanige vaste en ver-
sekerde plaatse te stellen en bewaren als hy sal oordeelen dienstigh te 
syn." 

Spoedig hierna heeft Noortdyck Sr. contact met voornoemde Schoorman om 
een aantal zakelijke afspraken te maken en een volmacht te verstrekken om 
zoon Pieter in Amsterdam op te halen en in het beterhuis OVER RHYN te 
Koudekerk te doen confineren (opsluiten). 
Het is tot nu toe de eerste vermelding van de aanwezigheid in Koudekerk 
van een particulier huis, waar men na verkregen toestemming van de magis
traten, tegen betaling een familielid achter slot en grendel kon laten plaatsen. 

Particuliere gevangenissen 

Omstreeks 1600 ontstaan in de noordelijke Nederlanden de van overheids
wege ingestelde tuchthuizen, waarin naast criminelen ook personen wegens 
wangedrag worden gedetineerd. Behoorde de eerste groep overwegend tot de 
zogenaamde armen, bij de tweede ging het merendeels om lieden uit de ge
goede stand. Spoedig kwam er een scheiding tussen de beide soorten inge-
slotenen, waarbij de laatste in een zogenaamde "geheime afdeling" werd on
dergebracht. De hier verblijvende gevangenen werden niet, zoals de eerste 
groep, blootgesteld aan bezichtiging door het publiek. Ook werd er geen 
dwangarbeid verricht, maar moest er voor hun detentie betaald worden door 
de familie, die daartoe gaarne bereid en zeer wel in staat was. Aangezien het 
tuchthuis steeds meer misdadigers ging huisvesten, kreeg het een minder 
goede naam, wat ook zijn doorwerking had op de geheime afdeling. De ge
goede stand vooral achtte het tuchthuis steeds minder geschikt voor de (tij
delijke) opsluiting van hun ontspoorde familieleden. Men zocht naar een al
ternatief en vond deze in door particulieren opgezette inrichtingen. 

Rond 1660 moeten er in Delft reeds een aantal van deze bijzondere huizen 
aanwezig zijn geweest, want in 1662 wordt een verordening uitgevaardigd 
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door de gemeentelijke overheid, waarin regels zijn opgenomen met betrek
king tot oprichting en beheer van deze huizen. ' ~ "̂̂  
Zo kon slechts opname -van te confineren personen plaatsvinden met goed
keuring van het stadsbestuur. Ook zullen er regelmatig visitaties worden ge
daan ter inspectie van de betreffende huizen. Overigens worden deze particu
liere huizen voor detentie van personen dan nog geen beterhuis genoemd. 
Die benaming komt men in de tot nu toe bestudeerde stukken pas in 1690 
tegen. Er is ook wel sprake van een verbeterhuis. 

Men beschouwde de geconfineerde persoonen, ook wel commensaelen ge
noemd, als quaedaerdige en hardneckige persoonen, die zich door opsluiting 
dienden te (ver)beteren. Aangezien het om personen ging, die op zich geen 
strafbare feiten hadden gepleegd, stelde de overheid zich passief op. Het was 
een zaak van de familie als men een gezinslid met een afwijkend gedrag, dat 
schadelijk was voor de eer en goede naam van de familie, door middel van 
opsluiting voor de wereld wilde verbergen. De overheid zorgde ervoor dat 
niemand zonder haar medeweten en goedkeuring kon worden vastgezet. In 
1699 gaat het Hof van Holland zich met de zaak bemoeien in verband met 
enkele appêlkwesties. Pas in 1729 besluit het Hof tot jaarlijkse bezoeken aan 
de beterhuizen en rapportage omtrent het beheer en de noodzaak tot handha
ving c.q. beëindiging van de detentie. De duur van de detentie was in princi
pe bepaald door de geldigheidsduur van de acte tot confinering en hing ver
der af van degenen die het verzoek tot de opsluiting hadden gedaan. Voortij
dige beëindiging of, wat vaker het geval was, verlenging van de detentie was 
mogelijk. Overigens was het verlopen van de tijdsduur, zo de acte die al 
vermeldde, geen garantie dat men automatisch vrijkwam. Een mogelijkheid 
om aan detentie te ontkomen dan wel deze voortijdig te beëindigen was o.a. 
de bereidheid om het land te verlaten, bijvoorbeeld naar de Oost of de West. 

Blijkbaar was het opzetten van een beterhuis, na verkregen toestemming, een 
goede broodwinning, alhoewel daarover weinig bekend is. In 1663 is er in 
Delft sprake van een jaardeclaratie van 310 guldens voor logies en eten, voor 
die tijd een respectabel bedrag. De beheerder van het beterhuis werd caste
leyn genoemd of wel in een aantal gevallen betermeester. De eerste, meest 
voorkomende benaming suggereerde dat het hier om een herberg ging, waar
door de illusie kon ontstaan dat het betrokken familielid in een logement 
verbleef. 

Met de komst van de Fransen in 1795 en de vorming van de Bataafse Repu
bliek veranderde het systeem van opsluiting op verzoek nog niet en bleven 
de beterhuizen vol met gedragsgestoorden. In Frankrijk, waar het fenomeen 
ook bestond, was er tegen het eind van het Ancien Régime een duidelijke 
weerstand tegen de gang van zaken, te meer daar zelfs de Koning er gebruik 
van maakte om hem onwelgevallige personen te doen opsluiten. Met de 
Franse revolutie kwam tevens de persoonlijke vrijheid (Liberté) - en derhal
ve een eind aan opsluiting zonder strafbaar feit - in Frankrijk. Toen Holland 
in 1810 werd ingelijfd door de Fransen, verdwenen de oude rechterlijke col
leges en herkregen vanwege wangedrag opgesloten gedetineerden, hun vrij
heid. Na 1814 herstelde Koning Willem I de mogelijkheid tot opsluiting op 
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verzoek, doch de procedure werd aanzienlijk verzwaard. De toen ontstane 
beterhuizen veranderden al snel in krankzinnigengestichten, omdat vanuit de 
medische wetenschap men een duidelijker scheiding tussen wangedrag en 
geestgestoordheid wenste. De familie moest voortaan haar eigen boontjes 
doppen met een losbollig en onhandelbaar gezinslid. 

Het Koudekerks beterhuis 

Zoals reeds opgemerkt, dateert de eerste melding over het beterhuis in 
Koudekerk uit juni 1682. Aangenomen mag worden dat het huis reeds enke
le jaren bestond, want hoe anders had vader Noortdyck kennis kunnen dra
gen van het bestaan ervan. In een publikatie uit het midden van de achttien
de eeuw wordt het Koudekerkse huis als het oudst in zijn soort genoemd. 
Omtrent de benaming van het huis is er aanvankelijk in de beschikbare ar
chiefstukken sprake van het beterhuys tot Koukerck omtrent de stadt Leyden. 
In het begin van de 18e eeuw wordt volgens de aangehaalde bronnen, de 
naam Overryn gebezigd, terwijl er omstreeks 1770 in de notulen van Schout 
en Ambagtsbewaarders van Koudekerk gesproken wordt over het verbeeter-
huys OVER RHYN alhier. De laatste vermelding is wellicht de juiste, gelet 
op de gebruikelijke schrijfwijze in de 17e en 18e eeuw. Ook het vaarwater 
waaraan Koudekerk is gelegen, werd toentertijd als Rhyn omschreven. 

"'"éi dj>*sn,/ iBLitJ^ //„^"f^.**. j . _ /7 J .-. 

Pagina uit het resolutieboek 
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Van de beheerders is slechts een aantal namen uit correspondentie en latere 
visitatierapporten bekend. Omdat het hier om particuliere tehuizen gaat, is 
daarover in de officiële archieven weinig terug te vinden. De eerst vermelde 
casteleyn was M.A. Schoorman, waarvan correspondentie is bewaard geble
ven uit het geval Pieter Noortdyck, met als laatste datering 1692. In 1694 
duikt dezelfde naam op bij de benoeming van een kastelein voor het nieuwe 
stadsbeterhuis van Amsterdam, mogelijk dus dezelfde persoon. Daarna wordt 
pas in 1724 de naam van Anna van Schaick als casteleynse genoemd. Zowel 
in 1737 als in 1756 is het Comelis van Steeneveldt, die het beheer over het 
beterhuis heeft. Vervolgens is er nog een vermelding in de stukken, dat in 
1761 Comelis Muserie het beheer over het beterhuis voerde. Tenslotte wordt 
in het Tweede Resolutieboek van de Heerlijkheden van Poelgeest en Koude
kerk, aanvangende 1726, in de notulen van de vergaderingen op 5 december 
1770, 2 en 16 januari 1771 verslag gedaan over uitwijzing van ene Gerard 
Obreen, geweesen casteleyn in 't Verbeeterhuys Over Rhyn. Men kan dus 
aannemen dat het functioneren van OVER RHYN als beterhuis tussen 1761 
en 1770 is beëindigd, aangezien tot nu toe geen verder gegevens over het 
huis van latere datum, gevonden zijn. 

I N * i l l l l i t 
IlSlflIll 

Het resolutieboek 

In de aanhef van dit artikel is de aanleiding tot de opname in OVER RHYN 
van Pieter Noortdyck beschreven. Omtrent zijn verblijf is het nodige bekend 
uit verder bewaard gebleven correspondentie van de familie met o.a. kaste
lein Schoorman. Een aantal keren is het gedrag van Pieter daarin aan de orde 
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geweest, waaruit blijkt dat de opsluiting niet direct een heilzame werking 
had. Een en ander had tot gevolg dat Pieter tot november 1692 in bewaring 
is gebleven. Het feit dat zijn vader in januari van dat jaar was overleden, 
heeft tot zijn vrijlating bijgedragen. Pieter vertrekt daarna naar Haarlem, 
waar hij in 1709 overlijdt en in de Grote Kerk wordt begraven. Vermeldens
waard is nog, dat er in 1689 een rekening van Schoorman aan Noortdyck Sr. 
bewaard is gebleven, welke als volgt luidt: 
Mynheer wordt ghebeden dat hem gelieve te verleenen betaelinghe van het 
vierendeel jaers costpennninghen van PETRUS NOORTDYCK, lest versche
nen den 17 Augusti 1689 bedraghende 75- 0-0 
item over 't repareren van syn muylen halfve 

solen 0-11-0 
item over een paer nieuwe muylen 2- 0-0 
item aan den chirugyn over het kurreren van 

de wonde by hem PIETER NOORTDYCK gheslaghen 
in het hooft van Jhr. DIERICK DEN GOIER 
waerover een cherugyn ghegaen is 21 daghen, 
soo hebbe met hem cherughyn daerover al 
stille om de baillus wille geaccordeert 
voor de somme van neghen guldens en een 
glas wyn 9- 0-0 

item over syn weecgelt 3-08-0 
item over het overleyen van syn goet te 

weten het pack goed, de trommel hoet 

als anders 0- 9-0 
f90-18-0 

(90 guldens, 18 stuivers en 0 penningen) 

Uit deze declaratie blijkt dat er naast Pieter, in zijn eerste jaar van detentie 
nog een commensael in het beterhuis verbleef en nog wel een jonkheer. Uit 
dezelfde correspondentie blijkt dat er tijdens Pieters verblijf in OVER 
RHYN ook een oud-burchmeester van Hillegom opgesloten heeft gezeten. 
Er verbleven dus meerdere personen tezelfdertijd in het beterhuis zoals blijkt 
uit stukken van het Leids Archief. Door het gerecht aldaar was in de periode 
vóór 1690 besloten dat een aantal personen in Koudekerk mocht worden 
geplaatst, alwaer de ommegangh der menschen werd benoomen. Dit lot trof 
ene Jan de Forest de jongere, op verzoek van twee familieleden, waaronder 
Ant. Heynsius, secretaris te Delft. In 1865 wordt Magdalena Riviere, vrouw 
van Joh.Al. de la Font in verseekerde plaets te Koukerck gebracht, wegens 
quaed comportementigedrag). Een jaar later doet men het verzoek tot vrijla
ting, als gevolg van goed gedrag. In 1687 wordt een nicht van Willem van 
Deyl wegens krankzinnigheid naar Koudekerk gezonden. Hieruit blijkt dat 
afwijkend gedrag van de vast te zetten personen soms ook als geestesziekte 
werd gezien. 

Werden verzoeken tot detentie vaak vergezeld van notariële verklaringen van 
wangedrag betreffende het omstreden familielid, ook werden, zij het spora-
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disch, medische verklaringen bijgevoegd. Zoals in het geval van de echtge
note van de Haagse koopman Jean tëTComtèT Zijn "vrouw lëëd~sinds"enigé" 
tijd aan swaere stuypen gevolgt van kranksinnigheyt, hetgeen nog werd ver
ergerd door een ontsteking aan haar linkerbeen! Doctor Groenen en chirur
gijn Dringenberg hadden de koopman geadviseerd zijn vrouw naar Koude
kerk te sturen, hetgeen een jaar later (1741) door het Hof werd bekrachtigd. 
In nagenoeg alle gevallen werd een onhandelbaar familielid buiten de eigen 
woonplaats gedetineerd, mede om zo een mogelijke aantasting van de goede 
naam van de familie in de directe omgeving zo veel mogelijk tegen te gaan. 
Zelfs werden er personen van over de landsgrens opgenomen. In OVER 
RHYN zijn twee gevallen bekend, t.w. de 19-jarige zoon van ene Graaf van 
Rantzau, die in 1690 gedurende enige maanden in Koudekerk werd gedeti
neerd, vanwege zijn buitensporig gedrag in Europese adellijke kringen. Om
streeks 1700 belandde in OVER RHYN ene Pierre Rigot, door toedoen van 
zijn ouders uit Genève, omdat de familie de schande van Pierre's levenswij
ze vreesde. Zijn detentie duurde twee jaren. 

In februari 1739 arriveert in OVER RHYN Pieter Beelaerts, 38 jaar oud en 
zoon van een voorname Dordtse familie. Zijn voorafgaand verblijf in Surina
me was weinig succesvol geweest en door zware schulden (f 40.000.-) en 
een "kwade huishouding" had de gouverneur zich genoodzaakt gezien hem 
naar Holland terug te sturen. Zijn familie had inmiddels een rekest ingediend 
bij het Hof van Holland met eerder genoemd gevolg. Het aanbod van zijn 
broer Gerard om als commandeur van soldaten naar Oost-Indië te gaan, wees 
hij af. Beneden de rang van onder-koopman wenste hij niet af te reizen. 
Daama wordt de detentie van Pieter door het Hof een aantal keren verlengd, 
o.a. in 1745, nadat zijn broer zich steeds tegen vrijlating had verzet. Het 
argument was steeds dat met het klimmen van de jaren Pieter wellicht tot 
bedaren zou komen. Maar in 1751 maant het Hof de familie om voor Pieter 
een andere oplossing te bedenken, aangezien men bereid is de detentie nog 
slechts één jaar te verlengen. Broer Gerard vindt een adres in Hoom bij 
Bartholomeus van den Bergh, waar Pieter vrij was om in en uit te gaan, 
doch hij mocht niet zonder toestemming van zijn logementshouder Hoom 
verlaten. Het belangrijkste was echter dat hij de naam Beelaerts niet meer 
mocht dragen, doch zich voortaan Pieter Gerritze diende te noemen. In okto
ber 1753 vertrok Pieter uit Koudekerk naar Hoom. 

Tijdens zijn verblijf in OVER RHYN had Pieter zich beklaagd over een 
mede-commensaal Claas Wennius, volgens kastelein Comelis van Steene
veldt een goddeloos mens. Dat men met sommige gedetineerden veel te stel
len had blijkt uit het feit, dat Steven Stul, na een verblijf van vijf maanden in 
OVER RHYN, zulk een grote amok had gemaakt, dat de kastelein zich ge
noodzaakt zag, Stuls vrouw en vader te berichten dat hij de inwoning opzeg
de. 

Ongetwijfeld zijn er meer commensalen in OVER RHYN geweest, doch 
daarover is tot op heden nog niets achterhaald. Ook of er ontsnappingen 
hebben plaatsgevonden, hetgeen voor de hand zou liggen, daarover is weinig 
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of niets bekend. Wellicht dat een specifiek op OVER RHYN gericht onder
zoek meer interessante gegevens boven tafel brengt. 

Tot slot 

Dat Koudekerk in het verleden een gerenommeerd en bekend beterhuis bin
nen haar grenzen heeft gehad is een interessant gegeven. Is er over het huis 
en haar bewoners thans meer bekend geworden, blijft voor ons Genootschap 
en haar leden de vraag: "Waar heeft het huis gestaan?" Daarop is op dit 
moment nog geen antwoord te geven, alhoewel het via transportregisters in 
Rijks- en Notarieel Archief mogelijk moet zijn OVER RHYN te lokaliseren. 
Een probleem hierbij is, dat de genoemde casteleyns naar alle waarschijnlijk
heid geen eigenaar waren doch slechts zetbaas. Met veel geduld, veel lezen 
en wat geluk moeten we eruit kunnen komen. 

Een woord van dank ben ik verschuldigd aan Van Eendenburg en Cees 
Kroon, welke laatste mij op OVER RHYN attendeerde en mij enthousiast 
maakte om er dieper op in te gaan, met bovenstaand verhaal als gevolg. 

Jan Wondergem 
oktober 1995 

Bronnen en geraadpleegde literatuur: 
1. Dr. A.H. Garrer.In een beterhuis van 1682-1692 -38 blz. 
uitgave Vereniging Haerlem-1929. 

2. Ir. R.Ch. Visser.Nieuwenburg - 5 blz. 
. een artikel in de Nederlandse Leeuw 1956. 

3. Pieter Spierenburg.Zwarte schapen, losbollen, dronkaards en 
levensgenieters in 18e eeuwse beterhuizen -153 blz. 
Uitgeverij Verloren, Hilversum-1995. 
ISBN 90-6550-419-2 

4. Het Streekarchief te Alphen aan den Rijn. 
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Nieuwenburg, van gesticht tot instituut 

In aansluiting op het artikel over het beterhuis OVER RHYN te Koude
kerk, leek het mij juist om hier kort melding te doen van nog een beter
huis op zeer korte afstand van ons dorp gelegen, nl. aan de Hoge Rijndijk 

te Hazerswoude. 
Als één van de bronnen (nr. 2.) bij het artikel OVER RHYN, werd "Nieu
wenburg" van ir. R.C. Visser genoemd, waarin de schrijver het beterhuis van 
die naam in Hazerswoude-Rijndijk tracht te lokaliseren. De heer Visser heeft 
daartoe, omstreeks 1955, gesprekken gevoerd o.a. met de heer W. Wille, 
woonachtig aan de Rijndijk 254, maar ook met twee Koudekerkers, t.w. de 
heer A. van Egmond, toen 82 jaar oud, en de heer G.G. Firet, "de archeoloog 
van Koudekerk", Lagewaard 23. Hij komt tot de slotsom dat het beterhuis 
gestaan moet hebben op de plek waar de heer Wille woonde. De nog aan het 
Jaagpad staande witte koepelwoning zou een restant van het voormalig bui
ten "Nieuwenburg" zijn. 
Volgens het Aardrijkskundig Woordenboek (Van der Aa, 1846) was Nieu
wenburg "een alom bekend gesticht voor krankzinnigen". Nieuwenburg heeft 
als beterhuis bestaan van 1733 tot tenminste 1811, waama het een Instituut 
voor Jonge Heeren werd. Van de hand van Cees Kroon is er een brochure 
over Nieuwenburg verschenen, welke nog verkrijgbaar is bij de Stichting 
Historisch Museum Hazerswoude. 

Jan Wondergem 
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Feestkrant De Vette Vaatdoek, 28 april 1891 

I J e t Historisch Genootschap Koudekerk heeft enige tijd geleden van J. 
-̂ --•-Wesselingh in Hazerswoude-Rijndijk een feestkrant gekregen, die in 

1891 is gemaakt ter gelegenheid van het huwelijk van diens grootou
ders, Johannes Bemardus Wesselingh en Johanna Comelia Verkley, op 28 
april 1891. 
De feestkrant draagt de naam "De Vette Vaatdoek". Zo noemde men in de 
volksmond een aantal huisjes in Koudekerk, met een gezamenlijke plee op 
een grasveldje. Deze huisjes hebben schuin tegenover de nu nog bestaande 
hoeve "Bronstee" gelegen, waarop Johannes Bemardus en Johanna Comelia 
na hun trouwen gingen wonen. Het paar pachtte de hoeve van de rijke boer 
Klaas Koot van de Leiderdorpse hoeve "Hoogkraan". Deze boerderij ügt aan 
de Achthovenerweg tegenover de fabriek "Nieuw Werklust". 
De jonge Wesseüngh en zijn bruid kenden elkaar goed: naast de Wesseling-
hen van "Dank en Hoop" (de tegenwoordige boerderij met caravanstalling 
aan de Rijndijk) woonde de familie Verkley, in de boerderij "Aurora", beide 
gelegen aan de Rijndijk nabij de Groenendijk. Johanna Comelia was daar de 
oudste dochter. Het stel trouwde in het voorjaar van 1891, na een legen
darisch strenge winter. 

— ^/sufxApifleA* 
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' . Eeaigszias Liberaal, maar toch ook Cleryaal, naar liet schijnt Knappies-Kaal, 
volop Anarchistisch, zeer Protectionistisch, m^r niet. Muizenistisch 'Nu- en-Danblad: voor. 

V E T T E V A A T D O E K : E N O M S T R E K E N . 

i ^ j v r v w ^ M f c Staliken eq'.Brieven, zoowel 
' • ' / C ^ r ^ E e d w i l e als Administratie betreffende, 

' 'adrMseere men; Bleekersplein No. 100 
. •< ~ ' bij de Branderij. 
: ' . ' . i . - - • • ^ 

Hoofdredrcteur: 
H E B B E N ^ftS N I E T . 

Prijs per nummer: 
Een propje voor de Redacteurs. 

Voor Vettevaatdoekscfie bruidsparen 
en hunne betrekkingen: G r a t i s . 

v;.... Aan den liezer. 

i t-

„De Vette Vaatdoek" is de unwn 
T U htt' nieuwe blad, hetwelk wij heden 
onder uwe oogen (.reiigen. Hoe «ij »»n 
HO'D.bel>ngwekken>)en num liju gekomen, 
' » ) voorzeker nan niemand uwer vreemd 
loeuhijneo, die eenignini met de lokale 

••<'.•/••,•. ; ' . [ r toctanden bekend». Vrees dus niet. waarde 
^ • l M * r ' " » bW «al xijn een Tan deiulkeV 

l 'Welke men niet kan beetpakkenaondertjéb ' 
f . • •*• jn- gevaar te brengen, van door hun vuilin 

inhoud besmeurd te worden. O.^neenl 
i ,• niet daarom noemden wij het „ D e 
(•"!'. - V e t t e V a a t d o e k . " Ook niet, omdat 
I wij ons voorstellen met onien „Vaatdoek" 

alles af te nemen en op te knappeo, waaraan 
, *-. • een vuiltje kleeft. Alleen is ons blad ioo 

, begrepen hebben, naar de plaats,, waar hel 
- .verschijnt, en aan welker belangen het tsl 

. gewijd lijn. Hierdoor hopen we in eene Inng 
gevoelde behoefte te hebben vooraien. We 
hadden deze verklaring misschien achterwege 
kunnen laten;, echter, sooals men uit de 
nadere aanduiding onder den titel van ons 
blad reeds heeft opgemerkt, zijn we er bij
zonder op gesteld, dat de lezer vooraf wete, 
wat vleeaeh hij in de kuip heeft. Zooals 
boven is aangegeven zal ons blad zijn: een 
eenigszins liberaal, maar toch ook clericaal, 
naar het tchynt knappies-kaal, volop anar
chistisch, zeer proteoiionistisoh, maar niet 
muizenistisch nu-en-danblud. 

Voureeret dus: eenigszins liberaal. Ziet, 
waarde Lezer, we hebben opgemerkt, dat, wil 
het een blad naar den vleeache gaan, het een 
beetje of Hebt nog al heel wat liberaal moet zijn 
Nu meenden we van onze liberaliteit geen 
beter blijk te kunuen geven, dan door, wanneer 
de verschijning vau ons nu-en-danblad met 
een bruiloft samenvalt, een exemplaar aan 
Bruid eu Uraigom en bunue betrekkingen 
gratis te bezorgen. Zoodoende mogen we ons 
toch wel eenigszins liberaal npemen: daar 
zijn er wel, die zich al heel liberaal achten, 
als ae den royale spelen van aoderaians 
duiten. Onze libeiuliteit sluit echter niet uit, 
dat wij ook echte deriealen zijn. Neen, 
hoor, we hebben heel veel op met wal 
andere liberalen wel eens domperigheid, 
dweepery. bijgeloof enz. plegen te noemen, 
en ook, al was dit niut zoo, dau zouden we 
toch op het oogeublik clericnlen willen zijn. 
Waarom ? Wel, om als liefhebben van 
vechten, (eigenlijk van zien vechten; zelf 
doen we 't niet graag, en daarom staat be
houd Tan plaatsvervanging in ons program) 
er van naby getuigen van te zijp, hoe aardig 

die lui elkuar legeuwuCj dig iu "t haar zitten. 
Ook is ons blad, uaar h.i schijnt, knappies-
kaal, zooals furmaat zuinigen inbond 
eenigszins te denken ger-n. Hierin zal echter 
wel spoedig veraoderi*' komen; want wij 
hopen reeds van dit i-erste nummer eene 
kolossale oplage te. vcA.oopen. Vervolgens 
zijn wy volop aoarebistiwh, wat eerst bleek, 
toen het op 't bènMa.en vau een Hoofd-

.•tedactéur aankwam, ;el.-niemand dit wezen 
: wilde, , coodat we nii, .recht ioarchistiach, 
under hoofd zitten. WC. ons protectionisme 
aangaat; hierin zijn 'vleten volle de begin
selen toegedaan, door Heer J. B. W.Ja. 
onlangs in eene brot'Vire over protectie 
blootgelegd. Het kort -Kgrip dier brochure 
kan aldus worden saamgevat: „Wat ge 
ook noodig, he.bt, alle'* zelfs eenu vrouw; 
zoek bet altijd zoo. kort mogelijk in 

.He biinrt.. Recnnstir • f-rst de huurUdan 
de gemeente, vervolgens de provincie eu daarna 
het land uwer inwoning; maar nooit of nim
mer het buitenland. Eindelijk zijn wij anU-
muizenislisch. Hierin, waarde lezer, is last 
not leut, het eigenlijke grondbeginsel van 
ons blad, de voorname reden van deszei(a 
oprichting gelegen. Wij haten uit den grond 
des harten alle muizcniiaen, en deze uit onze 
hoofden en die onzer lezen zooveel mogelijk 
te verbannen, ziedaar het voorname doel, 
door ons bij dc verspreiding van „Dt VetU 
VaaMotl" beoogd. 

Jammer, dat Vette Vaaldoat m mutrtkên 
nog eenigszins in beschaving ten achteren zijn. 

Jammer.' dat de troon van H. U. de Koningin 
der Aarde nog zoo slecht wordt geschraagd 
door de inwoners dezer plaats, zoodat wij, 
Hoogslderzelver onderdanigste dienaren om 
Onaucieele redenen het niet durfden wagen, 
bier een dag- of week. of zelfs maar een 
maandblad op te riebteü, maar ons met een 
nu- en dan blad moesten vergenoegen. Dood 
jammer I want als dit anders ware zouden we 
spoedig alle sikkeneurigheid verre van hier 
hebben verdreven. Maar, komaan, daar zouden 
we zelf haast muizenissen in 't hoofd gaan 
halen. Nu nog gekker! Dat nooit, zei Van 
Spijk. Eu daarom lezers van ons eente 
nummer: 

Wtj ma alle mtiumium, leve de VnolijUuid! 

Algemeen Overzicht. 
'Nog altijd wordtin politieke kringen ijverig 

gegist eu gevisoht naar de redenen, die ten 
grondslag zouden gediend hebben aan het 
bezoek, ten vorigen jare door de heeren 
J. B. H'uulmji Sr., C m der Poel en P. 
F. Vtrklaj aan België» hoofdstad en resi. 
deotie gebracht. Men brengt dit in verband 

met de queastie der Nederlaudscii-Belguche 
grensregeling. 

Vooral de persoon des heeren Ksrifcvfge-
durende de reis keubaar aan zijn menie grijze, 
gestreepte broek) geeft veel grond voor die 
gissingen, aangezien de Koning destijds zgn 
buurman wns. Daar wij echter genoemde 
heeren penoonlijk kennen, kannen wij onze 
lezers de verzekering geven, dat, ioo ay 
werkelijk met eene diplomatieke zending 
dienaangaande belast waren, de quaestio 
zoo vredelievend mogelijk zal zijo opgel&t. 
want o! ze hebben zoo'n hekel aan vechten. 

Het Oostersohe Vrttgatuk blijft nog 
steeds de gemoederen in beweging brengen 
zonder, naar het schijnt eene schredejiader 
tot hare oplossing te komen. Vooral in BuJ-, 
garije blijft het steeds gistel- De Bussiscfie 
agent Fackof doet met de'pBrty v u üaulspf 
nug sieeu» tijü uwtt ou» - u j u j £ t-OiL.. ïü-Cr^--
te danken en naar huis te ja^en, en Rusland 
aldaar het overwicht te bezorgen.' Daaren
tegen weert zich de minister-president Baak-
klutskwiets met Oostenrijk's gezant Houwat-
jehewsky, om Bulgarije onafhankelijk onder 
het bestuur van vont Ferdinand te bewaren. 

Zooals men weet, hebben de FlbnBOhe 
schilden na veel geharrewar besloten, niet • 
deel te nemen aan de Berüjusclie tentoon
stelling. Als reden hiervan werd voor eenigen 
tijd door de bladen npgegeren: de vijande
lijke en oorlogaznchüge gezindheid legen 
den Pruis. 

Wij zyu in staat onze leien beter op de 
hoogte te stellen. Voor een paar maanden 
waren de Fransche meesters vast besloten 
tot deelovming. toen hun eensklaps ter oore 
kwam, dat ook onze De Wol f tot de in
zenden behnorde, eu zij diensvolgens wel 
thuis konden blijven. Nog beproefden zij, 
vau het Uitvoerend Comité to Berlynte ver
krijgen, dat onze gevierde kunstenaar van 
mededinging zou worden uitgesloten; doch, 
daar dit natuurlijk niet opging, schrapten 
zij. Aangezien nu echter de groote hoop, 
door het kraoteiigeachrijf bij hel aan Parijs 
gebrachte bezoek v in Keizerin Frederik bet 
hoofd op hol werd gebracht, en de verstand
houding tusschen Frankrijk en Duiuchland 
zoodoende niet weinig geschaad werd, heeft 
De Wol f verklaard, zich terug te zullen 
trekken, wijl hij niet gaarne, hoewel on
schuldig, oorzaak zuu zyu van ten Euro-
peescben oorlog. 

Gemengd Buitenlandscb flituwt~ 
In zitkere plaats, zoo allemachtig ver. van 

hier, dat geen enkele „VeUevaatdooker '̂.ooU 
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De meer dan honderd jaar oude feestkrant oogt anno 1995 nog verbazend 
goed. Als je hem gaat lezen, word je meteen getroffen door de goede stijl 
waarin alle grappen en grollen zijn geschreven. Je kunt je bijna niet voorstel
len dat het over mensen gaat die al zo lang geleden hebben geleefd, zo her
kenbaar komt alles op je af. Al lezende zie je als het ware de voorpret van 
de schrijvers voor je. Ze hebben er veel werk van gemaakt. De gelegenheids-
journalisten zijn vrijwel zeker allemaal Wesselinghen en Verkley's, die ge
zellig bij elkaar in de buurt woonden in de Groenendijk. 
Het vier pagina's tellende krantje (twee vellen, voor- en achterkant bedrukt), 
heeft een perfecte lay-out. Er is alle moeite gedaan om het werkstuk eruit te 
laten zien als een echte courant uit die tijd. Het "nieuws" is ingedeeld in drie 
kolommen per pagina, die iets kleiner is dan de helft van een krantepagina 
uit onze tijd. Het geheel is in een prettig leesbare letter gedrukt. Menige 
moderne feestgids legt het af tegen dit fraaie exemplaar, ondanks onze sten
cil- en kopieertechnieken. Het moet beslist niet goedkoop zijn geweest om 
de krant te laten drukken. 

J. Wesselingh, ondanks zijn 76 jaren nog steeds actief als organist van de 
Bemarduskerk, is dus een kleinzoon van het stel dat in de feestkrant herhaal
delijk op de hak wordt genomen. Hij weet wel hoe het komt dat De Vette 
Vaatdoek-feestkrant niet zomaar een flutblaadje was. Hij vertelde mij dat 
zowel zijn grootvader als de schrijvers van de feestkrant middelbaar onder
wijs hadden genoten op "St. Louis", een kostschool in Oudenbosch. Zij wa
ren dus taalkundig, politiek en cultureel behoorlijk goed onderlegd. 
Of "De Vette Vaatdoek" nog vaker is verschenen dan op 28 april 1891 en of 
de No. 1 is gevolgd door No. 2 en verder, is niet bekend. Met vetgedrukte 
letters staat bovenaan de naam, daaronder in kleinere letters een toelichting: 
"Eenigszins Liberaal, maar toch ook Clericaal, naar het schijnt Knappies-
Kaal, volop Anarchistisch, zeer Protectionistisch, maar niet Muizenistisch 
Nu- en Danblad voor Vette Vaatdoek en Omstreken." Daaronder: "Alle 
Stukken en Brieven, zoowel Redactie als Administratie betreffende, adres-
seere men: Bleekersplein No. 100, bij de Branderij." (Dit slaat op de jene
verstokerij ten oosten van de Vette Vaatdoek-huisjes, die later in een var
kensstal veranderde en waar nu woonhuizen zijn). De naam van de hoofdre
dacteur ontbreekt. "Hebben we niet", zo laten de schrijvers weten. De prijs 
per nummer: "Een propje voor de Redacteurs. Voor Vettevaatdoeksche 
bruidsparen en hunne betrekkingen: Gratis." 

In een uitleg "Aan den Lezer" vertellen de redacteurs waarom ze Eenigszins 
Liberaal zijn: het blad wordt immers gratis verstrekt. Het clericale wordt 
aldus (behoorlijk cryptisch voor mij) verklaard: "Als liefhebbers van vechten 
(eigenlijk van zien vechten; zelf doen we 't niet graag, en daarom staat be
houd van plaatsvervanging in ons program) er van nabij getuigen van te zijn 
hoe aardig die lui elkaar tegenwoordig in 't haar zitten"...? Het Knappies 
Kaal-zijn van het blad is voor de schrijvers duidelijk: wat is nu vier pagi
na's? Het anarchistische zit 'm in het ontbreken van een hoofdredacteur. De 
protectionistische inslag van "De Vette Vaatdoek" wordt geweten aan een 
verhandeling van de bruidegom: die zou erop neerkomen dat "Wat ge ook 
noodig hebt, alles, zelfs een vrouw: zoek het altijd zoo dicht mogelijk in de 
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buurt. Begunstig eerst de buurt, dan de gemeente, vervolgens de provincie en 
'daafhl het iMd uwer inWöfting; maair nööifdf tiimmer hërbuitMla^""laüïtir 

muizenistisch zijn de schrijvers volop: "Wij haten uit de grond des harten 
alle muizenissen. Leve de Vroolijkheid!" 

Veel van de grappen en toespelingen op de vier pagina's tellende krant zijn, 
zoals dat in hedendaagse feestgidsen ook te doen gebruikelijk is, geënt op 
waargebeurde voorvallen. Met een flinke dosis fantasie heeft men die sterk 
aangedikt of soms bijna geheel verzonnen. Net zoals dat nu nog steeds bij 
bruiloften en partijen gebeurt, moeten liefhebberijen, gebeurtenissen en de al 
dan niet fraaie karaktereigenschappen van bruid, bruidegom en hun vrienden 
en kennissen het ontgelden. Wat er dus bij voorbeeld waar is van een in "De 
Vette Vaatdoek" vermelde reis naar "Belgies hoofdstad" (in 1890) van J.B. 
Wesselingh Sr, C. van der Poel en P. F. Verkley, is niet meer te achterhalen. 
Men moet ook maar gissen wat een referaat over Fransche schilders te bete
kenen heeft. Hierbij wordt ene De Wolf genoemd die er met zijn deelname 
aan de Berlijnsche tentoonstelling de oorzaak van zou zijn geweest dat de 
grote Fransche schilders wel konden inpakken. De Wolf trok zich ten slotte 
toch maar terug, omdat hij niet de oorzaak van een Europeeschen Oorlog 
wou zijn... Ene Mej. M. Verkley uit Rijpwetering, familie van de bruid, 
wordt onder het kopje Allerlei te kijk gezet. De schrijvers zeggen dat heel 
Rijpwetering het over haar aanstaand vertrek heeft, waarvan "het groot ge
wicht door alle inwoners wordt erkend, en door goede schatters op ongeveer 
160 pond wordt geschat". Over Jan Verkley wordt een verhaal verteld dat hij 
in Den Haag heeft geprotesteerd tegen de op handen zijnde landbouwenque-
te. "Jan Verkley liep eenige boerenbeesten te mannevesteeren, die, gewapend 
met rieken en hooivorken, telkens hun leelijke boerenschreeuwbekken wijd 
openden, om daarin een groot bruin voorwerp te doen zien, en te roepen: 
Geen landbouwenquete! Slaat dood die moffenkoppen". Deze Jan Verkley is, 
zo weet J. Wesselingh, afkomstig van de boerderij uit Leiderdorp en hij was 
boer in de Alphense Ridderbuurt. Bovendien was deze Verkley organist in 
Alphen. Ook toen al waren de boeren dus niet altijd even tevreden over Den 
Haag. Volgens J. Wesselingh zou er in dit verhaal best een kern van waar
heid kunnen zitten. Heel erg leuk is de prijsvraag voor dilletantpoëten. Die 
moeten een zo leuk mogelijk slot maken aan een gedicht, dat in "De Vette 
Vaatdoek" wordt begonnen. De proeven van dichtkunst worden, hoe kan het 
ook anders, door de juryleden J.B.W (de bruidegom) en A.V. beoordeeld. De 
prijs is niet mis: "een extra geurige 10 ets sigaar, ons tot dit doel geschonken 
door een vurig bewonderaar der letterkunde, de heer Th. V." Op vrouwelijke 
poëten was kennelijk niet gerekend. 

Het gedicht heet "De Legende van Hoogkraan" (de hoeve van Koot, van wie 
de bruidegom "Bronstee" pachtte). Het vers verhaalt over een kasteel dat 
ooit op de plaats van "Hoogkraan" heeft gestaan. Dappere jongelieden moes
ten proberen een schone vrouwe te veroveren door middel van het beklim
men van een toren in de vorm van een vat met een prachtige, maar zeer hoge 
kraan. Kon hij zijn dorst lessen met de inhoud van het vat, was de vrouwe 
voor hem. Een brander uit Schiedam lukte het bijna, maar hij kreeg de kraan 
niet open. Het gedicht houdt op wanneer een bootsman naar de toren komt. 
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"een kranige jonkman, vlak uit de buurt. Die toog ten kraanstorm op...." Wie 
de prijs kreeg en of er überhaupt wel inzendingen waren, zullen we helaas 
nooit weten. De krant bevat verder een geinige samenspraak tussen Kwik en 
Kwak. Laat ik nu toch altijd gedacht hebben dat Donald Duck die had uitge
vonden... 

Een zogenaamde ingezonden brief van N. Verkley uit Rijpwetering zou qua 
stijl niet hebben misstaan in de echte courant. De briefschrijver legt omstan
dig uit waarom hij, als boer, geen tijd heeft om lid van de Tweede Kamer te 
worden. De opgesomde werkzaamheden geven een goed beeld van het dage
lijkse sloven uit die tijd. Een klein stukje uit de brief: "Dat is varkens voe
ren, varkens misten, en ik verzeker je, dat het hemd me dikwijls aan mijn 
rug kleeft als ik zoo'n kleine veertig van die sinjeurs een schoon nest gege
ven heb. Dan nog de varkens in 't land en de kalvers voeren, en dan boven 
de warme tobbe aan 't kaas wringen dat je kikt. Dan wasschen, boterham 
eten en onderhand de krant lezen. Daama weer kaas recht zetten, weer var
kens voeren, zoodoende is 't gauw een uur of negen eer je er zelf aan den
ken kunt om naar 't land te gaan en, dat weten we allemaal wel, als de baas 
er niet bij is, dan schiet het niet op." Het is duidelijk, tijd om in Den Haag te 
gaan zitten is er dus niet over.. 

Grappig is ook een stukje over Sport. Dit mocht niet ontbreken, omdat zich 
onder de lezers "de jockey A. van den Akker en een schaatsenkampioen als 
H. Verdegaal" bevonden, (natuurlijk ook uit de Groenendijk). In de sportru-
briek wordt gemeld dat A. V. van Leiderdorp "op 't stuk van vrijen en trou
wen zoo'n prachtig record heeft geslagen. Binnen een week of tien erop uit 
gegaan en getrouwd! Wie doet het hem na?" Ook de advertenties in de krant 
ontbreken niet. Behalve de trouwaankondiging van bruidegom Jan en bruid 
Jansje is er een advertentie van Th. Verkley, die een roeiboot te huur vraagt. 
Jammer dat je niet weet wat hier achter steekt. Veel werk hebben de redac
teurs gemaakt van een kolderieke advertentie over een Groote Voorstelling a 
la Cagliostro, door den alom gunstig bekenden Proffessor Nicolini. 

Voor de volledigheid nog even hoe het het bruidspaar verging. Jan en Jansje 
kregen 12 kinderen, van wie er een aantal al zeer jong stierf. Op "Bronstee" 
werden 5 van de 12 kinderen geboren. De familie is later naar andere boer
derijen verhuisd, waar de rest van de kinderen werd geboren. Wie de fami
lieverhalen van de Wesselinghen leest, komt daar steeds dezelfde namen te
gen. De band met de Verkley's en de familie Koot is sterk, er zijn onderling 
heel wat verbintenissen. De Wesselinghen zijn erg muzikaal. De bruidegom 
uit de feestkrant kreeg al vroeg, toen hij nog met zijn ouders in Nes a/d 
Amstel woonde, pianolessen in Amsterdam, waar hij per boot of zelfs te 
voet naar toe ging. De muzikale aanleg van de Wesselinghen is volgens de 
vader van J. Wesselingh van zijn oma afkomstig, die een telg was uit de 
familie Koot. De familie heeft veel muzikaal talent voortgebracht. 

Sarie Katsman 
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Ik heb bij mijn verhaal gebruik gemaakt van de toelichting op de feestkrant 
~di«rjrwësl^linglrüirHazerswoüdë-Rij^ 
het boekwerkje "Anno Domini 1980" geraadpleegd, de memoires van de va
der van J. Wesselingh. 

Noot van de redactie: 
In het bovenstaande artikel is er sprake van dat de feestkrant vernoemd is naar een aantal huisjes, die in 
de volksmond "de Vette Vaatdoek" werden genoemd. Meer gebruikelijk was de benaming "Vette Lap", 
zodat wellicht vanwege het ludieke karakter van de krant men voor de vaatdoek heeft gekozen. 
Het waren vier kleine daggelderswoninkjes onder één kap. Het geheel stond tussen de weg (Hondsdijk) 
en het jaagpad langs de Oude Rijn, met de voorgevel naar het oosten, aan welke zijde ook de tuinen 
gelegen waren. Zowel aan voor- als achterzijde was een looppad met aan de westzijde langs de, nog 
steeds aanwezige, scheisloot houten schuurtjes en wellicht de in het verhaal genoemde gezamenlijke plee. 
De woningen komen reeds voor op de eerste kadastrale kaart van 1829 en behoorden laatstelijk toe aan 
de heer J.D.Corts, boer en woonachtig op de ten oosten van "Bronstee" gelegen boerderij "Rijnhoeve". De 
woningen zijn in de vijftiger jaren verkocht aan de gemeente en gesloopt. In 1958 heeft de heer J. van 
Nieuwenhuyze het westelijk deel van het perceel, waar de woningen van de "Vette Lap" hebben gestaan, 
gekocht en nadat de meeste puin was afgevoerd er een woning op laten bouwen (Hondsdijk no.16). Op 
het resterende deel van het perceel, waar de tuinen lagen, staan thans de woningen van de families D. 
Bijleveld en T.P. van Vegten (resp. no's 18 en 20). 
Van de families die in de "Vette Lap" gewoond hebben zijn de volgende namen bekend: Groen, van 
Dongen, Lienman, de Hollander en Matze. Op het laatst woonden er de families Nagtegaal, Zuiddam, van 
den Akker en Horstman, welke laatste een overzetveer (roeiboot) naar de zuidzijde van de Oude Rijn had. 
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Questions sur L'état Civil 

Door de gemeentelijke herindeling en de daarop volgende verhuizing van 
het Koudekerks secretarie naar Hazerswoude-Rijndijk, is het archief van 
ons dorp weer eens grondig doorgespit. Stukken van historisch belang 

verhuisden tenslotte naar het streekarchief Rijnland-Midden te Alphen aan 
den Rijn, alwaar ze weer toegankelijk zijn voor geïnteresseerden. 
Bij het leeghalen van kasten en bureaus vond met o.a. een handgeschreven 
stuk met de titel "Questions sur L'état Civil". Het gaat om 20 bladzijden, 
folioformaat, waarbij het blad verticaal in tweeën is gedeeld, met links de 
Franse tekst en rechts de Nederlandse vertaling ervan. Het stuk dateert waar
schijnlijk uit de periode 1810 (inlijving bij Frankrijk) tot 1814, en zal door 
de eerste ambtenaar ter secretarie zijn op- of overgeschreven als leidraad en 
hulp in voorkomende gevallen. Achtereenvolgens komen 19 vragen, met be
antwoording, aan de orde, t.w.: 

Naissance/Geboorte. 

1- Hoedanig en in welk register moet men de geboorte der kinderen, welke 
dood aan den Burgerlijken officier vertoont worden, inschrijven? 

2. - Welke verpligting legt de wet aan de Maires op, wanneer een pas gebo
ren kind ter vondeling gelegd gevonden wordt? 

3. - Moet de Burgerlijken officier de verklaring vragen van den naam des 
vaders van het kind, geboren buiten het huwelijk? 

4. - Gepermiteerde of ongeoorloofde verklaringen? 
5. - Aan wien behoort het kind, hetwelk door eene echtscheiding van twee 

mannen geboren is? 

Décès/Overlijden. 

6. - Op welke wijze de acten van overlijden, van vaders, moeders, grootva
ders en grootmoeders intevullen, wanneer de aanstaanden in de 
onmogelijkheid zijn dezelven te vertoonen? 

7. - Aan wie moeten de maires berigt geven van iemands dood welke wees
kinderen, minderjarigen of afwezenden erfgenamen nalaat? 

8. - Kan men bij stellige bewijzen van het overlijden van een militair supple
ren? 

Mariage/HuwelijL 

9. - Kan een voogd toestemming geven in een huwelijk aan eenen minderja
rigen, wiens ouders en grootouders dood zijn? 

10. - Is het consent der ouders en grootouders, hetwelk de wet vereischt en 
dat door eene notarieele acte moet gegeven worden dan zelfs noodig, 
wanneer de vader, moeder of grootouders bij de viering van het huwe
lijk tegenwoordig zijn? 

11. - Kunnen de doof en stom geborenen ook een huwelijk aangaan? 
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12.- Kunnen de predikanten zonder onderscheid de huwelijkszegen geven? 
'131^HöédMig^is~71e'~wijzë'torvérgürining~ van ontbinding, betrekkëlijlTtïer 

huwelijk? 
14. - Welke formaliteiten zijn er inachttenemen bij de voltrekking van het hu

welijk der militairen, op het grondgebied des Rijks? 
15. - Is het huwelijk tussen een oud oom en eene achter nicht geoorloofd? 

Rectifications des Registres/ Verbeteringen der Registers. 

16. - Moet de verbetering der registers van den burgerlijken staat, altijd door 
de tribunalen gedaan worden? 

17. - Kan men nog op de registers van den burgerlijken staat de actens in
schrijven, welke niet in den bepaalden tijd zijn ingekomen? 

18. - Moeten de maires de titels der declaranten ook in hunnen actens in
schrijven? 

19. - Lijst welke iedere maire verpligt is op de griffie des tribunaals overte
leggen? 

De beantwoording op bovengestelde vragen geeft enig inzicht in de wijze 
van handelen en denken in die tijd. Zo wordt ten aanzien van een pasgebo
ren kind dat ter vondeling is gelegd (vraag 2) opgemerkt dat de maires zich 
vooral bezighouden met dit verlatene kind te verzorgen; dat zij zich haasten 
eene minne voor dit kind te zoeken en dat zij vervolgens de administratie van 
het naast gelegenste godshuis kennis geven, opdat dit arme schepsel daarin 
worde getransporteerd, met die zorg welke zijnen staat vereischt. Bij vraag 
13 lezen we dat ten aanzien van een afgekondigd huwelijk (er is zowel een 
eerste als een tweede afkondiging) ontslag kan worden geeischt, als blijkt 
dat de aanstaande man geen 18 jaar en de aanstaande vrouw geen 15 jaren 
heeft bereikt, ofwel wanneer twee personen een huwelijk willen aangaan, 
wanneer beiden in een verboden graad staan zoals tussen een oom en nicht 
of een moe/Ytante) en neef (artikel 163 wetboek Napoleon). In het antwoord 
op vraag 15 lezen we dat het respect hetwelk de achter nicht natuurlijk voor 
haar oud oom moet hebben, zoodanig is, dat de vereeniging des harten door 
deze huwelijksband, niet kan bestaan tussen hen. 

Daarnaast is het aardig te lezen dat men in de Nederlandse tekst Franse 
woorden zoals maire en officier voor respectievelijk burgemeester en ambte
naar handhaaft. Het L'officier de l'état civil wordt vertaald in officier des 
burgerlijken staats of wel de Burgerlijken officier. Het begrip Burgerlijke 
Stand bestond toen dus nog niet. Ook is het interessant dat men in één geval 
teruggrijpt op een bepaling uit een wet van 1735. Uiteraard worden vaak 
artikelen uit het Wetboek Napoleon aangehaald of wel een advies van den 
Staatsraad van den 4. Thermidor 13e jaar of een besluit van den 21 Ventóse 
7de jaar van de raad van 500 genoemd. Op vraag 12 luidt het begin van het 
antwoord: Zij kunnen het niet doen; het 54 artikel 3 titel der wet van den 18 
Germinal 10 jaar zegt dat de predikanten zullen de huwelijkszegen slechts 
aan diegenen geven die behoorlijks zullen betoonen gehuwd te zijn voor den 
burgerlijken officier (zie noot). 
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Het is geen duidelijk afgerond stuk, want het eindigt zonder ondertekening 
of wel plaatsnaam en datering. Ook is het moeilijk voor te stellen dat dit de 
enige vragen waren die zich ten tijde van de inlijving van ons land bij Fran
krijk, op dit gebied, hebben voorgedaan. Maar het is aardig om door middel 
van dit geschrift kennis te nemen van een stukje bestuurlijke administratie 
van een kleine twee eeuwen terug. 

Jan Wondergem 
Noot: 
De dateringen hebben betrekking op de Franse Republikeinse kalender, die op 22 september 1792 werd 
ingevoerd, twee dagen na het uitroepen van de republiek door de Nationale Conventie. Tijdens het Kei
zerrijk van Napoleon wordt de kalender afgeschaft en gaat men per 1 januari 1806 weer over op de 
Gregoriaanse tijdrekening. 
De republikeinse kalender telde eveneens 12 maanden, elk van drie decades, tezamen 30 dagen, zodat er 
jaarlijks nog 5 - en eens in de vier jaar 6 - aanvullingsdagen, zogenaamde jours sans-culottides (dag van 
de Republikein), dienden te worden toegevoegd. Het waren feestdagen, gewijd aan Deugd, Vernuft, Werk
zaamheid, Gezindheid en Beloning, waarbij op de schrikkeldag - dus eens in de vier jaar - de Revolutie 
werd gevierd. 
De maanden hadden prachtige namen, welke bedacht waren door de dichter Fabre-d'Eglantine. Zo liep de 
eerste maand Vendémiaire genaamd, omgerekend naar de Gregoriaanse tijdrekening, van 22 september tot 
en met 21 oktober. De in bovenstaand artikel genoemde republikeinse data betreffen omgerekend respec
tievelijk 22 juli 1805, 11 maart 1799 en 7 april 1802. 
(Bron: Sesam- en Winkler Prins Encyclopedie.) 

J.W. 
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De opengeslagen "Questions". 
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De Hondsdijkse molen (2) 

Toen de molen in 1693 werd opgericht was ze voorzien van een staartwerk, 
dat wil zeggen dat ze buiten de molen op de wind werd gekruid, een zoge
naamde buitenkruier, een in Zuid-Holland algemeen voorkomend type pol
dermolen. Bij restauratiewerkzaamheden in 1972 constateerde de heer 
A.J.M. Straathof, een medewerker van molenmaker Van Beek, dat het bo
venwerk (tafelelementen) onmiskenbaar aangaf dat de molen een binnenkrui-
er was geweest. Aangezien de molen uit Leiden afkomstig was en het mo
lenbestek nog aanwezig is, heeft men kunnen constateren dat de molen in 
1644 als binnenkruier gebouwd is. In artikel 13 van het bestek staat: Den 
aannemer zal boven opte voorss. acht stylen wercken een tafelelement ooren 
ende haecklassen ende deur yder tafelenstuck te Boren twee crammen 
om de molen oen te Cruyen. Uit het bestek van de verplaatsing van de molen 
in 1684 blijkt, dat de molen bij de opbouw aan de Slaaghsloot van staart
werk is voorzien. 
Nadat men ministeriële toestemming had verkregen, ingevolge de Monumen
tenwet, is de molen in 1975 in zijn oorspronkelijke staat als binnenkruier 
hersteld. 

Bron: Jaarverslag 1973, Rijnlandse Molenstichting. 

De molen met staartwerk op een kaart van de ordinaris landmeter van Rijn
land Klaas Vis uit 1785. 
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De geschiedenis en ontwikkeling van de Oegstgeester dakpan 

Woonhuis in het dorp Zwammerdam. 

In de jaren veertig van de vorige eeuw, mogelijk nog iets eerder, komt er 
een fraai gevormde dakpan op de markt, die later in ons land bekend zal 
worden als Oegstgeesterpan. De pan had overigens ook Koudekerksepan 

kunnen heten. 
Deze bladvormige pan heeft, zoals men al in 1851 constateerde, een vreemd
soortig doch bevallig aanzien. Het is boeiend de geschiedenis ervan na te 
gaan. 

Herkomst 

Een octrooi-aanvraag van de Antwerpse kooplieden Josson en De Langle 
geeft vooral over de herkomst en de beginperiode van deze pan veel infor
matie^. Josson en De Langle waren eigenaar van een dakpannenfabriek in 
de Vlaamse plaats Niel in de Rupelstreek. Zij maakten daar de holle 
pan/Hollandsepan, in België ook bekend als Boomsepan en in vroeger tijden 
als Stekenertegel. Vanaf 1846 gaan zij in hun fabriek in Niel pannen maken 
voor de Engelse markt, volgens het model van de Engelsman James Reed en 
met behulp van Engelse machines. De opdracht daartoe kwam van de heer 
CE. Dampier, directeur van de Architectural Tile Company London. Ook de 
machines kwamen daar vandaan. 
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In de octrooi-aanvraag staat er het volgende over vermeld: 

Reeds geruime tijd heeft men in Zwitserland, Beieren en Oostenrijk (afb. 1, 
kerkdak in Rot henburg aan de Tauber in Beieren) de daar gebruikelijke 
vierkante dakpan vervangen door een dakpan in de vorm van visschubben of 
in ruitvorm, terwijl de laatste tijd de Engelsen, altijd bereid om in het bui
tenland alles te oogsten dat kan bijdragen tot een verbetering van hun pro-
dukt, kennisnemende van de elegante vormgeving van de Duitse pan en ge
bruikmakend bij hun produktie van mechanische hulpmiddelen met meer 
kracht dan de menselijke hand, zijn begonnen met de vervaardiging in Enge
land onder de naam Tudor en Diamond, van de nieuwe systeem-pannen, 
schubvormig en ruit-vormig, waarvoor de heer James Reed, te Bishops/Ox-
ford in Engeland, op 29 april 1843 een invoervergunning heeft verkregen. 

Behalve de Architectural Tile Company maakte ook Thomas Tomson te 
Cambridge de pannen volgens het octrooi van James Reed. In een museum 
te Cambridge treft men deze pan aan. Er staat ingestempeld 'REED PATEN-
TED' 'TOMSON CAMBRIDGE' (afb. 2). Op een bijschrift staat dat Tho
mas Tomson metselaar en bouwer was in Trumpingtonstreet (blijkbaar was 
hij ook dakpannenfabrikant). Tevens vermeldt het bijschrift dat hij omstreeks 
1866 is overleden en dat zijn vrouw de produktie nog voortzette tot aan het 
eind van de jaren tachtig van de vorige eeuw. 
Op een kerk in Cambridge (afb. 3), en op het Norman Tower House in Bury 
St. Edmunds treft men deze pannen aan. 

Problemen 

Het zat de eerder genoemde Josson en De Langle niet mee. De produktie 
van de machines was gering, vergeleken met de produktie van hun normale 
pannen en er was een hoog percentage breuk. Die normale pannen (holle 
pannen) werden met de hand gemaakt. Het met de hand maken van pannen 
was heel lang, tot ver in onze eeuw, goedkoper dan het machinaal vervaardi
gen. De machines stonden nogal eens stil wegens mankementen en de factor 
arbeid speelde een bescheiden rol in die dagen. 
Over die problemen en over de oplossingen die Josson en De Langle daar
voor ontwikkelden staat in de octrooi-aanvraag het volgende: 

In feite bleek dat het drogen en bakken van de platte dakpannen van James 
Reed, zonder overmatige breuk zoals men dat in Engeland doet in gesloten 
kamers en in kleine ovens, ons minder goed gelukte met ons systeem van 
droging in stellingen, in onze grote hallen, aan de lucht, nog in onze norma
le ovens, die wel zeven- tot achtmaal zo groot zijn als de Engelse, en wij 
hebben vastgesteld dat in bepaalde omstandigheden, d.w.z. bepaalde ongun
stige wind, de breuk wel 50% beliep van de aanmaak, ondanks de meest 
zorgvuldige bescherming tegen de wind en de mobiele afdaken tijdens de 
droging, zoals die plaatsvond in onze fabrieken te Niel, die werken zoals die 
van andere fabrikanten in Niel en Boom 
Die weinig bemoedigende resultaten verplichtten ons om de Engelse produk-
tiewijze, droging in gesloten ruimtes en bakken in kleine pottenbakkersovens. 
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Afb. 1 Afb. 2. 

Afb. 3. 
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te herontdekken. Die methode geeft weliswaar een relatief hoge, maar een 
niettemin absoluut kleine produktie, hetgeen vanwege de hoge prijs van het 
produkt verlammend werkt op elke uitvoerkans. 
Het alternatief was dat wij ons richtten op proeven en onderzoekingen naar 
een nieuw pannensysteem, zonder de elegante vormen van de Duitse pan te 
verliezen, maar beter geschikt voor de verschillende fasen van de produktie 
dan het vorige systeem, en dan vooral een grote produktie als bij ons ge
bruikelijk. Deze laatste aanpak kwam ons als de meest wenselijke voor. 
Na twee jaar proefnemingen presenteren wij thans ons nieuwe systeem van 
pannen met dubbele sluiting, in verband te leggen, voorzien van palmetten, 
als getoond op bijgaande tekening blad A. Deze pannen, die wij kunnen 
vervaardigen in schubvorm (Tudor) alsook in ruitvorm (Diamond) (zie af
beelding 1 en 2, resp. 12 en 13 van dat blad A) volgens het systeem van 
James Reed die hij evenals ons heeft ontleend aan de Duitse dakpannen, 
bie-den niettemin belangrijke voordelen voor de droog- en bakbewerkingen, 
alsmede voor hun bruikbaarheid bij het dakdekken, zoals wij onderstaand 
uitleggen. 

1. De dubbele randen a en b, gescheiden door een groef c, geven meer 
stevigheid aan de pan langs de kwestbare randen, en de in de pan geperste 
palmet d (afb. 1 en 12 van blad A) geeft door de richels een aantal steun
punten waarvan de uitgekiende afstanden lucht-circulatie tussen de pannen 
toestaan tijdens de droging, zonder het optreden van inzakking of deforma
tie. 

2. Hetzelfde geldt tijdens het bakproces, waarvan de stapeling in de oven 
onvermijdelijk druk oplevert, terwijl de hitte vrij langs de oppervlakken kan 
circuleren. De vele steunpunten in de dakpannen bieden daaraan weerstand 
zonder vervorming te laten optreden en de pannen passen beter in elkaar. 

3. Ten aanzien van het gebruiksdoel tenslotte, bieden de pannen als zij een
maal op de panlatten zijn geplaatst, als gevolg van de dubbele rand en de 
groef tussen die randen, een dubbele garantie tegen de inwerking van regen 
en sneeuw in combinatie met wind; zij zijn beter aaneengevoegd om de in
werking van stormen en buien te weerstaan en voorzien aldus in werkelijk 
dichte daken. Door mortel te gebruiken aan de binnenzijde kan men zelfs, 
indien dat gewenst is, de toetreding van lucht verhinderen. 

Deze pan kreeg de naam 'Jossonpan' en wordt in België ook wel Leliepan 
genoemd. Deze pan werd in België waarschijnlijk slechts sporadisch toege
past. Slechts eenmaal ontdekte ik hem op een dak tijdens een bustocht door 
België. In het boek 'Uit klei gebouwd'̂  * staat een foto van een aardig op
trekje in de Vlaamse plaats Glabbeek-Zuurbemde dat met de Jossonpan is 
gedekt (afb. 4). Een paar jaar geleden zijn er in Niel enkele exemplaren van 
de Jossonpan uit de grond te voorschijn gekomen. Een daarvan bevindt zich 
nu in mijn collectie, een rode, heel bijzonder, tot dit exemplaar te voorschijn 
kwam waren mij uitsluitend blauw gesmoorde bekend^. 
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Afb. 4. 

Er werd ook een nieuwe machine ontworpen, een stempelpers, die met de 
hand moest worden bediend. (De octrooi-aanvraag had niet alleen betrekking 
op de pannen maar ook op de machine). Het was een mobiele machine die 
naar de werkplek werd gereden. In onze ogen nogal primitief, maar toen 
vooruitstrevend. De octrooi-aanvragers schrijven daarover, dat wanneer de 
machine goed staat opgesteld, in de nabijheid van een voldoende hoeveel
heid grondstof, twee werklieden en een 14-jarige jongen de machine kunnen 
bedienen en dat deze dan met hetzelfde aantal arbeiders een resultaat geeft 
dat tweemaal zo hoog is als van de beste machine van de Architectural Tile 
Company of London. In cijfers uitgedrukt: in een werkdag van twaalf uur 
konden de drie arbeiders een produktie halen van 3800 a 4000 pannen. 
Tweemaal zoveel als met het Engelse systeem. 

Bij de beschrijving hoe de machine werkte staat zo hier en daar een Vlaams 
woord in de Franse tekst. Vaktermen waarvan de opsteller van de octrooi
aanvraag waarschijnlijk het Franse woord niet kende, zoals 'pannemaeker, 
inslaeger, paepestenen, en derdelingen'. 
Een inslager was de man die de pan voorvormde en klaarlegde voor de pan-
nenmaker. In een raamwerk werd een bal klei geworpen, die met de hand 
werd platgemaakt en afgestreken. De pannenmaker perste dan de voorge
vormde pan met de stempelpers na. In mijn verzameling bevindt zich zo een 
voorgevormde pan, een pan dus zonder sluiting, palmetten en de andere pro
fileringen; merkwaardig genoeg wel meegebakken en blauw gesmoord. 
Een papesteen, noemen wij in Nederland een kloostermop, een vrij grote 
steen die aanvankelijk in de steenbakkerijen bij kloosters gemaakt werd. 
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Derdelingen, door ons drielingen genoemd, waren juist stenen van een klein 
formaat. 

Dat er in een stuk over dakpannen ook stenen genoemd worden komt omdat 
er in een pannenoven vaak stenen werden meegebakken. De ovens werden 
daardoor beter benut. De temperatuur in de oven was niet gelijkmatig ver
deeld. Dicht bij het vuur was de temperatuur te hoog voor het bakken van 
pannen, deze zouden door die hoge temperatuur gaan vervormen. 

Fabricage in Nederland 

Ondanks de hooggespannen verwachtingen ging mogelijk toch niet alles naar 
wens. Misschien zocht men ook naar verdere expansie, want ook in ons land 
vraagt Josson, ditmaal zonder zijn confrère De Langle, octrooi op deze pan 
aan. Hij kiest daarvoor domicilie bij de Hagenaar W. de Leth. Deze was 
eigenaar van de dakpannenfabriek 'Weltevreden' te Koudekerk (aan den 
Rijn). Het ligt daarom voor de hand dat de pan ook daar geproduceerd zou 
gaan worden. Dat is ook gebeurd, zelfs al voor het octrooi daadwerkelijk 
werd toegekend (de octrooi-aanvraag is gedateerd 26 april 1851 en door Ko
ning Willem m (afb. 5) toegekend per 15 oktober 1849, met terugwerkende 
kracht dus, merkwaardig genoeg op dezelfde datum als waarop koning Leo-
pold van België (afb. 6) in zijn land octrooi op deze pan had verleend). 
Het bewijs dat deze pannen inderdaad bij Weltevreden in Koudekerk (aan 
den Rijn) zijn gemaakt vond ik in een artikel uit 1851 in: "Het tijdschrift 
voor den handwerksman en het fabrijkwezen in Nederland", onder de titel 
"Platte dakpannen met dubbele boorden". 

Deze nieuwe soort van pannen, welke door Z.M. geoctrooieerd zijn, worden 
vervaardigd in de fabrijk van gewone pannen en tegels, Weltevreden te Kou
dekerk (aan den Rijn), en zijn verkrijgbaar bij den eigenaar A.M. van Laar 
te 's Gravenhage. Wij hebben het niet ondienstig geacht, om met een enkel 
woord onze lezers op deze nieuwe soort van pannen opmerkzaam te maken, 
daar hare doelmatigheid en sierlijkheid ze spoedig algemeen zal doen ge
bruiken. 
De gebouwen, die nu reeds met deze pannen gedekt zijn, voldoen bijzonder 
goed; zij hebben een vreemdsoortig.doch bevallig aanzien, veel overeen
komst hebbende met het leijen-schulpdak. 

Als eigenaar van Weltevreden wordt in dit artikel A.M. van Laar genoemd. 
Blijkbaar had de fabriek in de tijd tussen de octrooi-aanvraag en de publica
tie van het artikel een andere eigenaar gekregen. In de jaren dertig van deze 
eeuw was CM. Oppelaar en zn. eigenaar van Weltevreden. In het archief 
van A. Schellingerhout en zn. (mijn grootvader en vader)(4), trof ik een 
vrachtbrief aan uit 1933 (afb. 7). Het is mij niet gelukt de juiste geschiedenis 
van 'Weltevreden' verder te achterhalen. 
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Afb. 5. 

N'. Sé 

WIJ WILLEM III , nu DE GUATIE GODS . 
KONING DER NEDERLANDEN, PRINS VAN 
ORANJE - NASSAU, • GROOT - HERTOG VAN 
_LUXEMBUR6.._in..i 

'-ér** 

/Vss* ^S?^ S' ttz^**^ 

AUJLLl U. 

LJ. L 
0JL 

Afb. 6. 
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' M 1207 
O FABRIEK VAN KOWDEKEftK a/d H i j n , den ' Z E & J L J M M % 

IN AI.LK SOORTLN tS KLEUREN 

RIETVORSTEN, TEGELS, ENZ. 

Interc. Telef. No.' 4 

DRAINEERBUIZEN. 1/^1110^61] iiclKpcilil^Ü 
HOOGST BEKROOND. 

POST- EN GIROREKENING 17017 

^ sdJLrU*-*. 

UEd. bekomt hierbij volgens order, per Sdjipgpr «L- ̂ .>A^W.._.. 
Losplaats 

Srljipwa- xt^jU^r^x^H^. 

f 0 0 0 ^ M - v d l L I M ^ J . f ~ U L r i ^ * r > J . fc. 

/ - O -O X ^ l ^ > ^ M t - ^ - * L - - - v - « J U » . . 

-va. o "{&^JxK-f~<j-< «<- 6 

— aXo _ -•^Loi** O U 

thiirmd Aan vracht gelieve UEd. te betalen — Gulden - Centen per r1—,-, 6 r _geheel 
| Vertrouwende de goederen Uwe goedkeuring zullen mogen wegdragen, en onze firma bij 

j , voortduring in Uwe gunst aanbevelende, verblijven wij, hoogachtend, * 

i ' Ufid. dw. dnr., 

p . C. M. OPPELAAR & ZOOD. 

Afb. 7. 

In mijn collectie is er sinds kort ook een Jossonpan. Voorlopig ga ik er van 
uit dat deze afkomstig is van Weltevreden te Koudekerk. Dit exemplaar is 
bruin verglaasd en later tijdens de fabricage in Oegstgeest werden er uitslui
tend blauw gesmoorde gemaakt. De samenwerking tusssen de heren Josson 
en Van Laar heeft niet lang geduurd. In 1853 heeft Josson zelf een pannen-
bakkerij in Oegstgeest. Of hij daar een nieuwe fabriek is begonnen of een 
bestaande heeft overgenomen heb ik niet kunnen achterhalen. 
Bij een in 1866 gehouden "Algemeene tentoonstelling van Nederlandse nij
verheid en kunst" in het paleis voor volksvlijt te Amsterdam is Josson aan
wezig met zijn produkten. Onder nummer 369 (afb. 8) staat in de catalogus 
van die tentoonstelling vermeld: "V. Josson, Oegstgeest (Zuid-Holland). 
Platte ondoordringbare gesmoorde blaauwe en gewone Dakpannen. Nokvor-
sten met en zonder ornament. Blaauwe en roode Baantegels en Knieboom-
steenen voor veestallen". 
Met die "platte ondoordringbare gesmoorde blaauwe" wordt ongetwijfeld de 
Jossonpan bedoeld en met gewone dakpannen de holle of Hollandse pan. 
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PALEIS VOOR VOLKSVLIJT 

TE AMSTERDAM. 

O.VDEK BESCHERMING VAN Z. M . DEN KONING. 

CATALOGUS 
oen 

ALGEMEENE TENTOONSTELLING 

VAX 

NEDERLANDSCHE NIJVERHEID EN KUNST. 

(NIJVERHEID.) 

1S6G. 

GEUHl'KT BIJ C. A. sl'l.V i ZOON. 

KLASSE IV. 

057. Redeker 4 C"., Aaitirdoa. Voonrerpen rau Cemenlateen. 

3i8. J . DekJlcr, Wcrmemer. Cemenl. PUidter 1 cn 5, co Wiouingcr. 
359. Be l j e r 4 Swart , Kamptn. Stéenta ca Kalt. 
360. K . S. Snar t , te Ka»pc>. Gemalen Tras. 
•Ml. Vau der Sluis 4 Zonen, Somdijt. Fricsclic Schelpkalk. 
3Ci. r . Visser, Worim (Friiilaml). Schelpkalk Toot stakidoors 

ea Toor metselaars. 

363. D. van der Hey Pz., Tiee soorten Metselkalk. 
304. I . . JT. dc Vrlea 4 C"., Uaikma. Platte Dakpanuen. 
3tó. J . van Ii«on Jz., Hriai {Fritilatf). Platte gladde Pannen 

met dubbele boorden. PUtte gesmoorde, gladde, gesnioorde ea 
roode Friescbe pannen. 

34MÏ. F . Helder, datzam (Frialaiui). Gcglazuordc Dakpannen. 
397. T . Vlaser, IForkta. Geglainurde, gesmoorde en roode Dak

pannen. Gladde, gesmoorde en roode Haakpanuen. Gladde Vonten. 
363. U k . van Be rk , Mphn (Zmt-HoUaun. Dakpannen. Tegels 

en Parketiloeren. 
I. V. Josson, Oe/ttfuit (ZMul-HoUamtj. Platte ondoomringbare, 

gesmoorde blunve en gewone Dakpannen. XokTorsten met en 
aonder ornament. Blaanve eo roode Boajitegeb en Knieboom-
steenen roor Teestallen. 

370. J . van Hulst , BarHageu. ^Vitte eii geschilderde Muurtegeltjes. 
371. Gebr. Bnveste /n , 0'«i/-£»m(bii UtrecU). Witte en geschil

derde Mnurstecatjes. Verglaasde, roode en blaauwe Pannen en 
Vloeren. Vorstpannen. Effen en gebloemde gegoten Steenen. 

37?. JT. Schilleraans, UtrttU. Geschilderde Maurtegels. 
373. P. B r i n k h o f , Werkmeester aan de Utrechtsche 

Kunatsteen-fabriek, Utreehl. Van gecilicatiseerden Kunst
steen: Tuiniazen en Legraten. Badkuip. Schoorsteenpijpen. Vloer
tegels. Trottoirkeijen en Gotbisch Kerkraam. 

374. Arnlienuefae Terra-cottafabriek, Sraheŝ  Terra-cotta 
Voorverpen Tan bouwkundigen aard Toor decoratie enz. 

.175. H . Zwart jes dc C*., Qmia. Potten ron gebakken aarde 
. ter raiTering Tan pomp- en regenwater. 

378. H . E . Visser, Lr/iniorf. Builen Toor riolen of waterleidingen. 
Sehoorateenpijpen. PriTaattrechten. Bloempotten. Vawn en 
Bloem hingen. Steenrotsen. 

377. J . S. V e n n e l , BMmla*. Gepolijst Marmer. 
4 

Afb. 8. 

Het is duidelijk dat Josson in 1866 nog eigenaar was van de Oegstgeester 
fabriek. De naam Oegstgeesterpan wordt nog niet genoemd, de pan kreeg 
deze naam waarschijnlijk pas toen er een andere eigenaar kwam. Wanneer 
dat plaatsvond kon ik niet achterhalen en over de juiste spelling van de naam 
van die nieuwe eigenaar bestaat verwarring. Mr. B.C. van Krieken schrijft in 
het Leidse jaarboek 1980 over de Oegstgeesterpan. Volgens hem is de naam 
A.D. Angremond. Hij verbaast zich er vervolgens over dat deze naam in het 
bevolkingsregister van Oegstgeest niet voorkomt. Mij lijkt het echter zeer 
wel mogelijk dat de fabrikant niet in Oegstgeest maar elders woonde. De 
heer Mens, handelaar in gebruikte bouwmaterialen te Sassenheim, kwam met 
de gedachte dat het weieens Dangremond zou kunnen zijn, een naam die 
volgens hem in Oegstgeest en omgeving wèl voorkwam. 
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Op een in het openluchtmuse
um te Amhem aanwezige pan 
las ik A DANGREMOND 
OEGSTGEEST. Dit zou de 
gedachte van de heer Mens 
kunnen bevestigen (afb. 9). In 
het in- en verkoopboek uit de 
jaren 1882-1883 van de dak
pannenfabriek Van Oordt en 
Co te Alphen (fabrikanten de
den ook onderling zaken) trof 
ik aan:"A. d'Angremond en 
Co bij Leiden" (afb. 10). 
Overigens is het natuurlijk 
ook mogelijk dat de maker 
van de naamstempels geen 
complete letterset ter beschik
king had en d'Angremond 
vereenvoudigde tot Dangre
mond. 

Afb. 9. 

/SM 

'f 

Afb. 10. 

Aan het eind van de vorige eeuw kwam de fabriek te Oegstgeest in handen 
van de familie Van Sillevoldt. De precieze datum waarop dit plaatsvond is 
mij niet bekend. Wel dat per 30 december 1899 de heren CM. en H.G. van 
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Sillevoldt een vergunning kregen tot uitkleiing in de gemeente Oegstgeest 
vari dé"kadasfrllê"percelen sëctië"B"nrs. "R8"ëïrR9"(afBf 1 l)rïïfde geméêntê^ 
Wassenaar is er een Van Sillevoldtstraat, genoemd naar mr. CM. van Sille
voldt, die koopman en fabrikant was. 
Deze leefde van 1882 tot 1971. Mogelijk, zelfs waarschijnlijk, dezelfde als 
genoemde dakpannenfabrikant. 

Vergadering v a n ^ 

(Snderwerp 

7 

-/ 

..^..~.«..j.....!lMrC, 

Afb. 11. 
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De naam van de fabriek was toen, maar mogelijk ook al onder d' Angre
mond, 'De Nijverheid'. In mijn collectie bevindt zich een exemplaar met de 
instempeling UVERHEID OEGSTGEEST (afb. 12). Opvallend daarbij is dat 
de N spiegelverkeerd staat, evenals dat het geval was bij de pannen met A 
DANGREMOND OEGSTGEEST. Mogelijk een aanwijzing dat de stempels 
niet door een professionele stempelmaker waren gemaakt. Een professionele 
stempelmaker zou een dergelijke fout nooit maken. Dat zou dan tevens be
vestigen dat de stempelmaker niet in het bezit van een complete letterset 
was. Op latere uitvoeringen staat "Nijverheid Oegstgeest" kleiner en is de N 
correct (afb. 13). 

Afb. 12, 

Afb. 13. Afb. 14. 
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Er zijn Oegstgeesterpannen die voorzien zijn van het stempel 'NID', aange
vuld mét een cijfer" (afb7T4)7DÉr voor" diÏTtijd "geavanceerde prodüKtiërrïetfic^ 
de is aanleiding te denken dat die letters staan voor: Nijverheid Industriële 
Dakpannen. 
Er komen ook pannen voor met alleen een cijfer. Het was in de negentiende 
eeuw langs de Oude Rijn gebruikelijk dat er op de pannenfabrieken betaald 
werd naar gereed produkt. De pannenmakers kregen het hele jaar door weke
lijks een voorschot. Aan het einde van het stookseizoen lag de fabriek stil en 
werd er afgerekend naar het aantal pannen dat uit de oven gekomen was en 
geschikt voor de verkoop. Daar er op de Nijverheid een relatief duur produkt 
gemaakt werd, was er in mindere tijden ook minder vraag. Daardoor werd er 
met wisselende aantallen personeel gewerkt. Om nu bij te kunnen houden 
wie welk aantal pannen gemaakt had, kreeg elke pannenmaker een eigen 
nummer. 

In 1914 wordt Wemink eigenaar van 'De Nijverheid'. Voor zover mij be
kend, zijn er bij Wemink geen 'Oegstgeesterpannen' gemaakt. Wemink 
voert als briefhoofd: n.v. Wemink's pannenfabriek v/h gebr. van Sillevoldt 
(afb. 15). De naam "Nijverheid" wordt, althans op het briefhoofd, niet meer 
gebruikt(5). 

N.V: WERNINK'S PANNENFABRIEK 
TELEGRAM EN BRIEF ADRES 
TE LEIDEN 

V/H GEBR. v. SILLEVOLDT 

LEIDEN 
2760 

TELEFOON LEIDEN OOK 
POSTBUS 1 

LEIDEN. Februari 19 33 

F A C X U U R voor ie.. Heerfln..A....Soh.elliii«erhout. .en..Za......AannejaerB 

5_E_H_T_H_Ü_.I__Z Jj.J» -
Pounfcnmg No. 1 2 0 1 5 3 

1933 
Febr. 16 

20 

Zegel: 
2.300 roode Verb. Holl.pannen I 40 
34 roode ronde vorsten 0 
84 " gevelpannen 0 
2 " " vorsten i 

50 " Verb.Holl. pannen 40 

24 
45 
75 

0 
92 
6. 

37, 
3 2 

148 

10 
16 
80 
50 

56 

Ajb. 15. 

Overige fabrikanten van de Oegstgeesterpan 

In 1881 kocht David van Oordt een dakpannenfabriek in Alphen aan den 
Rijn. Uit een in 1942 uitgevoerd onderzoek bij Van Oordt, blijkt dat de 
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N V. OOSTHOEK & ZOON 
. KANTOREN: 

DEN HAAG 
ALPHEN a/d Rijn 

ALPHEN 
a/d Rijn 

DAKPANNEN 
IN ALLE MODELLEN 

Holle pan Holl. pan mit Muldenpan Pl.Friejcbepan OesKoeesucbs 
dubb. sluiting of Hartjupan 

Tmle'duNord Krimpen TLIIC du Nord Kniiipsu Scbubvont 
klein model klein model 

Rechte Ronde Ronde Driekante: Hollandjche 
Lelpan Leipan Fransche Vont Fransche Vont Vorst 

Speciaal ingericht voor het fabrlceeren van HULPSTUKKEN 

ROOD - BLAUW - VERGLAASD 

VAN DIJK JUNIOR 
Bouwmaterialen fabrieken 

ALPHEN % RIJN 

Tul l« du Nonl P«n model Hot l ind 
n o n . p.a. K n t i i p i n . (s lu l tp in. ) Oefo lMe p m m n a u o b t m i m t l i » . 

Kniekpannen. 
Platt* O m M t w l K l i t Voor Voor 

f t , „ c l c p m . U l p . n . M u W e n p » Kru lsptuntn . T . l l o d . Nord. 

S1 

•35 

E: 
O ': 

Af]>. 16. 

Afh. 18. 

VLOEIBLAD. 

D A K P A N N E N 
I N R I J N S C H E K L E I G E B A K K E N 

P R I M A K W A L I T E I T 
ONVERGLAASD IN ROOD EN BLAUW VERGLAASD IN DIVERSE KLEUREN 

GROOTE PRODUCTIE, GUNSTIGE LIGGING VAN FABRIEK, DUS 
UITERST LAGE PRIJZEN!! 

N.V. OOSTHOEK 6 ZOON ̂ J^SSrêSSi 

Afb. 17. 
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Oegstgeesterpan in die fabriek in 1880 en eerder werd gemaakt, tijdens Van 
Oordt dus niet. ^ :~" "' 

Blijkens een advertentie uit 1923 in 'Onze Bouwmaterialen' maakte n.v. 
Oosthoek en Zoon onder andere de 'Oegstgeestsche of Hartjespan' (afb. 16). 
Ook op een vloeiblad^ uitgegeven door Oosthoek (1916 of later) staat de 
Oegstgeesterpan afgebeeld (afb. 17). 

Van Dijk Junior, Bouwmaterialen-Fabrieken, Alphen aan den Rijn, vermeldt 
ze op een folder uit 1919 niet, maar op een folder uit 1925 weer wel (afb. 
18). 

Bij dakpannenfabriek Narvik in Deest tenslotte, werd recent nog een aantal 
Oegstgeesterpannen gemaakt. Op de achterzijde van die pan staat 5/90 (mei 
1990) (afb. 19) en het embleem van de maker H.A.M. Hehenkamp(7). 

Hoewel de Oegstgeesterpan nog op verschillende plaatsen in ons land te zien 
is, hier en daar zelfs compleet met de bijbehorende vorsten en dakkammen, 
is deze pan niet echt vaak toegepast. Daar is een aantal oorzaken voor te 
noemen. Door de bijzondere vorm waren er veel passtukken nodig zoals hal
ve pannen aan de onder- en bovenzijde van het dak, en ook linkse en rechtse 
pannen aan de zijkanten (blad A). Door de bijzondere vorm waren de pro-
duktiekosten toch al aanzienlijk hoger dan bij de Hollandse pan, de passtuk
ken deden daar nog een schepje bovenop. 
Ook kwamen er in de tweede helft van de negentiende eeuw andere model
len, zoals de muldenpan, de kruispan en de tuiles du nord op de markt en de 
rol van de Hollandse pan was nog lang niet uitgespeeld. Al die modellen 
waren ook makkelijker aan te brengen op het dak. 

Conclusie 

De Oegstgeesterpan werd in België verwekt en geboren, met Duits-Engelse 
voorouders. De kleuterjaren waren in Koudekerk aan den Rijn. Hij kreeg z'n 
naam en groeide op in Oegstgeest, bracht nog een aantal jaren door in Al
phen aan den Rijn, overleed daar ook en werd tenslotte gereïncarneerd in 
Deest. 

Het is jammer voor de inwoners van Oegstgeest en Koudekerk aan den Rijn, 
maar in hun gemeenten komt de Oegstgeesterpan op geen enkel dak meer 
voor. 
De Koudekerkers zijn daarbij toch in het voordeel. Mogelijk vergoedt dat het 
leed dat de pan niet de naam Koudekerkse pan heeft gekregen. 

Enkele jaren geleden zijn Koudekerk aan den Rijn, Hazerswoude en Bent
huizen opgegaan in de nieuw gevormde gemeente Rijnwoude. In dat Rijn
woude, aan de Rijndijk te Hazerswoude, zijn de volgende drie panden nog 
met Oegstgeesterpannen gedekt:. 
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Boerderij Rijndijk 91, bewoond door de familie S.P. Vink, op het woonhuis 
en op een schuur. Op het woonhuis liggen ook nog de originele vorsten en 
een aantal dakkammen. 

Hoeve RIJNZICHT, Rijndijk 111. Dit lijkt me een nog niet zo heel lang 
geleden gerestaureerd dak. 

Woning "HOOGE BOOMEN", Rijndijk 336, bewoond door dierenarts O. 
Kroll. Moeilijk te zien vanaf de weg, omdat het voorschild, het wolfeind, 
gedekt is met kruispannen. Op de zijschilden de Oegstgeesterpan. 

Koudekerkers tel uw zegeningen! 
Tenslotte geldt voor mij als Benthuizenaar: "misschien werden de ovens wel 
met Benthuizer turf gestookt". 

Oktober 1995, A. Schellingerhout, verzamelaar van keramische dakpannen 
en geïnteresseerd in hun historie. 

Afb. 19 
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Noten 

'Vertaling uit het Frans door H.J. Vink. 

2 'Uit Klei Gebouwd; baksteenarchitectuur na 1945', deel 2, Giovanni Peirs en Paul van Aerschot, Lan-
noo, 1982. 
3Alle dakpannen worden gemaakt van roodbakkende klei. De blauwe kleur ontstaat door rookontwikke
ling in de oven toe te laten, het zogenaamde smoren. Hoewel de kleur in feite grijs is, wordt er door 
vakmensen en door de handel altijd gesproken over 'blauwe' pannen. 

4Mijn opa A.Schellingerhout had vanaf 1916 een metselaars- en aannemingsbedrijf in Benthuizen. 

'Bedrijfsarchief, Gebr. Schellingerhout. 

'Bedrijfsarchief, Gebr. SchellingerhouL 

7De heer H.A.M. Hehenkamp, een man met gouden handen, maakt voor drie dakpanfabrieken in ons land 
de bijzondere modellen. 

Afbeeldingen 

Afb. 1, 2, 3, 12, 13, 14 en 19, foto's gemaakt door A. Schellingerhout 

Afb. 9, foto Openluchtmuseum Amhem 

1911 • o u o a P U J N 

41 1- 4*L 
^ 

1995 ,*> . .*>*&, 
SJ>. 

"Weltevreden", situatie 1911 en thans. 
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De Christelijke Jongelingsvereniginq Samuel 1940-1944 

Inleiding 

Bij het opruimen van de archiefkasten van de Hervormde Kerk werd mijn 
aandacht getrokken door een stapel notulenboeken. Hoewel er in de kasten 
veel notulenboeken zijn te vinden van allerlei geledingen binnen de kerk, 
viel mij op dat het hier om een vrijwel compleet archief ging van een ver
eniging die op dit moment niet meer bestaat. 
Het archief bestond uit: 
1. Notulenboek C.J.V. "Samuel" 16 januari 1913 tot en met 10 september 

1914. 
2. Notulenboek C.J.V. "Samuel" 21 november 1919 tot en met 6 januari 

1925. 
3. Notulen der bestuursvergadering C.J.V. "Samuel" 12 mei 1920 tot en met 

24 juni 1934. 
4. Notulenboek C.J.V. "Samuel" 22 januari 1925 tot en met 18 november 

1932. 
5. Jaarrekeningen C.J.V. "Samuel" van 1926 tot en met 6 februari 1935. 
6. Notulenboek C.J.V. "Samuel" 23 november 1932 tot en met 21 juli 1939. 
7. Notulenboek C.J.V. "Samuel" 18 augustus 1939 tot en met 5 mei 1944. 
8. Kasboek C.J.M.V. "Samuel" 1950 tot en september 1958. 
Onder deze stapel trof ik ook enkele "stichtelijke" boeken aan die eigendom 
moeten zijn geweest van de vereniging. 

De Christelijke Jongelingsvereniging Samuel werd opgericht op 12 decem
ber 1894 en heeft vermoedelijk bestaan tot 1958. Het laatstgenoemde kas
boek gaf een andere titel aan de vereniging: Christelijke Jonge Mannenver-
eniging Samuel. 
De vereniging was in 1958 niet meer een pure "mannenzaak". De penning
meester van 1958 heette Mej. G.Dissel. 

Al bladerend en lezend in de notulenboeken kwam ik bij het notulenboek, 
dat is bijgehouden in de Tweede Wereldoorlog. Vanaf 31 mei 1940 tot en 
met 5 mei 1944 werd er in totaal 106 maal vergaderd. De belangrijkste vra
gen die ik mij stelde alvorens ik de verslagen over deze periode ging doorle
zen waren: 
1. Hoe functioneerde de jongelingsvereniging Samuel in deze jaren? Met an

dere woorden, welke bestuursfuncties waren er en wat waren de taken van 
deze bestuursleden? 
Hoe zag een verenigingsavond eruit? 

2. Welke invloed had het oorlogsgebeuren op dit functioneren? 

Nadat ik alle verslagen had doorgelezen en had uitgewerkt, heb ik gesprek
ken gevoerd met twee in de verslagen genoemde secretarissen, te weten E. 
Dorrepaal en Joh. van Stuyvenberg. Met deze gesprekken wilde ik mijn 
beeld van deze vereniging in de oorlog toetsen aan hun herinneringen. 
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Het volgende artikel is daarom een samenvatting van mijn studie van het 
notulenboek en de herinneringen van bovengenoemde personen. 

Bestuur 
Naast de gebruikelijke functies als voorzitter, secretaris, penningmeester, 2e 
penningmeester en algemeen adjunct was er ook een taak weggelegd voor 
een bibliothecaris en een ringvertegenwoordiger. 
De bibliothecaris had de zorg voor een kleine bibliotheek van christelijke 
literatuur. Ook in de oorlog werden boeken gekocht en konden de leden van 
de Jongelingsvereniging, maar ook van andere verenigingen, op zaterdag
middag (15.00 uur) boeken lenen in het zaaltje bij Wille (thans Dorpsstraat 
40). 

De ringvertegenwoordiger, ook wel ringbestuurder, bezocht de ringvergade-
ringen (districtsvergaderingen) van de Nederlandsebond van Jongelingsver
enigingen, kortweg: N.J.V. 
Als deze bijeenkomsten werden gehouden in Alphen a/d Rijn gingen er vaak 
"gewone" leden mee. Men ging dan met de hele groep in de veewagen van 
Menken, die werd voortgedreven door een houtcarburateur. 
Bestuursleden werden gekozen uit een voordracht van het bestuur. De stem
mingen waren altijd schriftelijk. Naast de verenigingsavonden kende de ver
eniging ook bestuursvergaderingen. Deze werden meestal gehouden bij één 
van de bestuursleden thuis of na afloop van een verenigingsavond. 
Belangrijkste taak van het bestuur was de vereniging draaiende te houden. Er 
voor te zorgen dat er altijd onderwerpen werden behandeld, zaalruimte be
schikbaar was en er iets achter de hand werd gehouden ingeval de vereni
gingsavonden te snel waren afgelopen. 
Besluiten van het bestuur moesten wel op de verenigingsavonden gemeld 
worden. Tegen deze besluiten maakten de leden meestal geen bezwaar. Ten
slotte nog enkele namen van bestuursleden: 
Van 7 oktober 1941 tot en met 5 mei 1944 was dhr. W. van Vegten (de 
latere wethouder) voorzitter. 
Van 18 oktober 1940 tot en met 29 januari 1943 was dhr. E. Dorrepaal 
secretaris van de vereniging. Dhr. Joh. v. Stuyvenberg vervulde deze functie 
van 16 april 1943 tot 5 mei 1944. 

De leden 
De knapenvereniging was er voor jongens van 12 tot en met 15 jaar. Met 16 
jaar ging men over naar de Jongelingsvereniging. 
(De meisjes gingen naar de meisjesvereniging Martha.) 
De aspirant-leden werden als bezoekers vermeld in de verslagen. Altijd aan 
het einde van de avond vroeg de voorzitter of zij lid wilden worden van de 
vereniging. 
Het lidmaatschap eindigde als een lid ging trouwen of als het üd werd ge
royeerd. Dit royement werd vooral toegepast bij leden, die niet frequent de 
avonden bezochten en daardoor een contributieachterstand hadden. Deze le
den werden eerst schriftelijk gemaand (per briefkaart). De contributie voor 
de vereniging bedroeg ƒ 0,10 per avond. Het ledental schommelde in de 
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oorlog rond de twintig. Een verenigingsavond werd doorgaans door 12 leden 
bezocht. 

Verenigingsavonden 
De verenigingsavonden waren meestal wekelijks op vrijdag van 20.00 tot 
22.00 uur. Soms werd er om de 2 weken vergaderd en in bepaalde gevallen 
vielen er meer weken uit. Zo werd er om voor de hand liggende reden niet 
vergaderd tussen 19 april 1940 en 31 mei 1940. Verder van 16 januari 1942 
tot 10 april 1942 vanwege de strenge winter en tenslotte van 7 maart 1943 
tot 23 september 1943. De bijeenkomsten waren meestal in de consistorie
kamer of in de koorzaal van de kerk. Het bestuur betaalde per jaar voor het 
gebruik van de koorzaal f 15,-. Soms werd uitgeweken naar een lokaal van 
de christelijke school (thans parkeerterrein L. v.d. Post). Men begon de 

De consistoriekamer van de Ned. Herv. Kerk 
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avond met het zingen van een psalm. Na het gebed door de voorzitter wer
dén dë nót5ïën"voorgeïezën"^ 
bracht met potlood. De bijbellezing ging ook in de oorlog volgens een door 
de N.J.V. vastgesteld rooster. Meestal werd dit tekstgedeelte voorbereid door 
één van de leden. Na de bespreking was er een pauze, waarin er gerookt 
mocht worden en de contributie werd betaald aan de penningmeester. Men 
begon daama weer met het zingen van een gezang of psalm en de behande
ling van de ingekomen stukken. 
In een onderwerp en een vrije bijdrage die daama volgden kwamen de meest 
uiteenlopende onderwerpen aan de orde (zie bijgevoegde ledenlijst). Over 
deze onderwerpen leest men soms in de notulen: 

"Het onderwerp is net als ...(naam) afwezig." 

Op 10 december 1943 ging het mis met het onderwerp van 
H. Bijsterbos. In de notulen stond: 

"Het onderwerp van H. Bijsterbos is tijdens de schoonmaak door kachel-
brand vernield" 

Het vaststellen van de agenda voor de volgende avond, de rondvraag, de 
vraag aan de aspirantleden en een lied besloten de avond. Hierbij kon het 
voorkomen dat de avond korter werd dan gepland. Meestal ging men dan 
memoriseren. Men gaf van te voren een onderwerp op waarover men een 
bepaalde tijd moest praten. Door middel van dit spel oefende men de spreek
vaardigheid. Volgens dhr. v. Stuyvenberg was dit spel een geliefde bezig
heid. In Hazerswoude moet in die tijd zelfs een vereniging ter beoefening 
van de spreekvaardigheid zijn geweest. Bij een ander spel stond men met de 
rug naar de tegenstander, die een klap gaf op de handen, die naar achteren 
staken. Bedoeling was te raden wie deze klap had uitgedeeld. Een bijzondere 
avond was 28 augustus 1942. In de notulen leest men dat er een voorstel is 
van één der leden om te gaan zwemmen. De vergadering duurt dan maar tot 
de pauze. In 1943 werd enkele malen kort vergaderd (tot de pauze) omdat 
men voor het ingaan van de spertijd (21.00 uur) binnen moest zijn. 

De oorlog 

Op 31 mei 1940 spreekt de voorzitter een kort openingswoord en leest een 
stukje voor uit de omroepgids getiteld: "Op de Grebbeberg". Op 12 juli 
vraagt M. Dalebout wat het streven is van de N.J.V. De voorzitter ant
woordt, dat de bond opwekt tot liefde voor het Oranjehuis! 
Zeker in 1940 is van deze oorlog in de verslagen niet veel terug te vinden. 
De eerstvolgende vermelding is die van 12 december 1941. De C.J.V. krijgt 
van de procureur-generaal toestemming om te vergaderen, mits er geen on
derwerpen van politieke aard worden behandeld. Volgens dhr. v. Stuyven
berg was steeds de oorlog reden tot gesprek, maar werd dit vaak niet ver
meld in de verslagen. Hoewel alle leden te vertrouwen waren, moest men 
toch oppassen wat men tijdens de vergadering zei. In 1941 kon men nog niet 
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spreken van verzet tegen de Duitsers. Dat kwam pas in 1943 en in 1944. Het 
verbod op politieke onderwerpen werd niet nageleefd. 
Op 11 december 1942 was er een vrije bijdrage van L. de Wit over anti-se-
mitisme. Wat er besproken werd stond niet in het verslag, maar het feit dat 
L. de Wit na afloop een gedicht voorlas, getiteld: "Hij vermenigvuldigt de 
sterke" spreekt boekdelen. Op dezelfde avond werd voor het eerst gesproken 
over Huib Lekx, die te werk gesteld was in Duitsland. Gevraagd werd wie 
hem een brief wilde schrijven. Het antwoord van Lekx op die brief werd 
voorgelezen op 9 januari 1942. Op 29 januari schreef Lekx dat hij het slecht 
had met het eten. Besloten werd Huib een pakketje te sturen. Maanden later 
was zijn adres gewijzigd en schreef Huib dat hij het goed maakte. De brie
ven moesten voortaan naar Lager 6, kamer 3 gestuurd worden. 
Het schrijven naar en de antwoorden van Lekx werden daama een vast agen
dapunt van de avond. Er werd een rooster gemaakt voor "briefschrijvers". 
In 1943 kwamen de eerste oproepen voor de arbeidsinzet. Deze arbeidsinzet 
was een verplichte tewerkstelling voor mannen van 17 tot 40 jaar. Met een 
bewijs van vrijstelling kon men aan deze arbeidsinzet ontkomen, (afb.2). 
Men kon dus: 
1. Zorgen voor een vrijstelling. 
2. Onderduiken. 
3. Aanmelden. 

B E V E L . 
Op beve l der Dnl t sche W e e r m a c h t moeten alle mannen In den leeftijd van 17 t/m 

40 |aar zich voor den arbeidsinzet aanmelden. 
Hiervoor moeten A L L E mannen van dezen leeftijd onmiddellijk na ontvangst van dit bevel met 

de voorgeschreven uitrusting op straat gaan staan. 
Alle andere bewoners, ook vrouwen en kinderen, moeten In de hulzen blijven totdat de actie 

ten einde is. De mannen van de genoemde jaargangen, die bij een huiszoeking nog In huls worden 
aangetroffen, worden gestraft, waarbij hun particulier eigendom zal worden aangesproken. 

B e w i j z e n v a n v rUs te l l ing van burgerlijke of militaire instanties moeten ter contrfile 
worden meegebracht. Ook zij. die in het bezit zijn van zulke bewijzen, zijn verplicht zich op straat 
te begeven. . , 

E r m o e t e n w o r d e n m e d e g e b r a c h t : warme kleeding, stevige schoenen, dekens, 
bescherming tegen regen, eetgerei, mes, vork, lepel, drinkbeker en boterhammen 
voor één dag. 

I De dageiyksche vergoeding bestaat alt goeden kost, 
rookartikelen en loon volgens het geldende tarief. 

Voor de achterbiyvende familieleden zal worden 
gezorgd. 

Het is aan alle bewoners der gemeente verboden hom 
woonplaats te verlaten. 

Op hen, die pogen te ontvlochten of weer-
stand te bieden, zal worden geschoten. 

AJb.2. 
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Men kon in Nederland te werk worden gesteld of in Duitsland. Deze oproe-
~pèh voor dë arbeidsinzet werden ih"dë"vergadering bihandëld/HrBijster-
bosch werd toegesproken door de voorzitter, aangezien hij voor de laatste 
maal de vergadering bezocht, wegens tewerkstelling in Duitsland. Volgens 
Dhr. v. Stuyvenberg werd aan deze oproep meestal geen gehoor gegeven. De 
leden doken meestal onder en werden niet meer als afwezigen vermeld in de 
verslagen. Soms moet er wel eens een "onderduiker" zijn verschenen op de 
verenigingsavond. Op 14 januari 1944 was F. Demoed één van de deelne
mers van een memoriseerwedstrijd. F. Demoed praatte 2 minuten over anti-
militairisme en kreeg daarvoor zelfs een prijs. Deze prijs was een étui voor 
een persoonsbewijs!! 

Op 25 februari 1944 werd voor het eerst melding gemaakt dat er geld werd 
opgehaald voor leden die in Duitsland werkten. Een busje ging rond op de 
verenigingsavond. De opbrengst van deze collecte ging naar de N.J.V., die er 
voor zorgde dat het ter bestemder plekke kwam. 
Het laatste verslag in het notulenboek was van 5 mei 1944!! 
Van het nieuwe notulenboek werd melding gemaakt op de laatste bladzijde. 
Dhr. v. Stuyvenberg (inmiddels vrijgesteld van de arbeidsinzet) vertelde dat 
er daama ook niet meer vergaderd werd. Het werd te gevaarlijk. De meeste 
leden waren nu ondergedoken. Op 12 mei 1944 bestond de jongelingsvereni
ging "Samuel" 50 jaar. De festiviteiten van dit jubileum vonden echter plaats 
na de oorlog. 

Conclusie 

De jongelingsvereniging Samuel functioneerde tot het einde van 1943 nor
maal. De frequentie van de vergaderingen bleef, uitzonderingen daargelaten, 
aan de hoge kant. Na de oproepen voor de arbeidsinzet eind 1943 ging het 
echter mis. Veel leden moesten noodgedwongen onderduiken of werden, al 
dan niet vrijwillig, te werk gesteld in Nederland of in Duitsland. De zorg 
voor deze leden moet, getuige de vele verwijzingen in de verslagen, groot 
zijn geweest. De jarenlange correspondentie met H. Lekx is daar een goed 
voorbeeld van. 

B. Vos 
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Register op het Jaarboek. 

Bij de verschijning van alweer het zevende jaarboek leek het de redactie
commissie een goede zaak om ter vergroting van de toegankelijkheid 
een register samen te stellen van alle artikelen, die in de jaarboeken van 

1989 t/m 1994 zijn verschenen. Het register is thematisch ingedeeld, waarbij 
de onderwerpen zijn aangehouden waarin ook het register op de boeken, 
artikelen e.d. die het Historisch Genootschap bezit, is onderverdeeld. Voor 
een beschrijving van dit laatste register wordt verwezen naar het artikel "Ons 
historisch archief' op blz. 70 in het jaarboek 1994. 
In het register op het jaarboek zijn geen verslagen, mededelingen e.d. opge
nomen. De onderwerpen zijn de volgende: 

A. Algemeen. 

B. Kerken en kerkelijke aangelegenheden. 

C. Kastelen en buitenplaatsen. 

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

E. Landbouw, polders, boerderijen en molens. 

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

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

H. Personen. 

De vindplaats van de artikelen onder de verschillende rubrieken wordt aan
gegeven met het jaartal van het jaarboek waarin het artikel is verschenen en, 
gescheiden door een liggend streepje, de nummers van de bladzijden. 

Tevens is er een alfabetische lijst toegevoegd, die de namen van de auteurs 
bevat, die in de loop van de jaren een bijdrage aan het Jaarboek hebben 
geleverd. Achter hun namen staan weer de jaartallen en de bladzijden van 
het (de) jaarboek(en) waarin zij gepubliceerd hebben. 

A. Algemeen. 

Het bombardement van 14 mei 1940 (foto's). 89-7/8 
90-5 

De Oranjepartij in Koudekerk (1795-1798). 89-15/18 

Koudekerk en de geboorte van de koning van 90-28/36 
Romein 1811. 
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De Rijnbode van 1902. 90-37/40 

De Hoogewaard in "Oude foto's van Koudekerk" 

Veldvondsten, maart 1991, achter Groot-
Poelgeest. 

Varia (1923 - 1931) - kranteknipsels. 

De Engelse Tieranny. 

Hoekse- en Kabeljauwse twisten in Koudekerk. 

Luchtfoto's van Koudekerk in "Jaarverslag 
werkgroep foto- en plaatmat." 

Artikelen uit de Leidse Courant (1929/1930). 

Beschrijving van Koudekerk aan den Rijn in 
de tijd van de Bataafse Republiek. 

Archeologisch allerlei uit kast en klei. 

Historische foto's op moderne cd's 

De eerste benaming "Hollanders" werd ge
vonden in Bremen. 

Prof. van der Linden in Koudekerk a/d Rijn. 

Een wandeling door Koudekerk. 

Bepaling van de gemeentegrens van Koude
kerk in 1828. 

De kadastrale atlas van Koudekerk. 

Kroniek van Koudekerk. 

Ons historisch archief. 

B. Kerken en kerkelijke aangelegenheden. 

Ned. Herv. kerk. 

Oude ansichtkaarten vertellen een 
geschiedenis. 

Het gezangbord Botterman-Keth 

91-10/11 

91-32/35 

91-49/54 

91-60/66 

91- 67/72 

92- 10/11 

92-40/41 

92-44/54 

92- 58/61 

93- 10/12 

93-17/24 

93- 25/30 

94- 9/23 

94-24/33 

94-34/38 

94-47/57 

94-70 

89-4 

90-20/21 
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Beschrijving van Koudekerk aan den Rijn in 92-46/50 
de tijd van de Bataafse Republiek. 

C. Kastelen en buitenplaatsen. 

Klein-Poelgeest 

Bodemvondsten. In het verslag van de groep 89-19/21 
inventarisatie vondsten Klein-Poelgeest. 

Groep inventarisatie vondsten Klein-Poelgeest. 90-41/42 

De spooklegende van de zwarte kamer op Klein- 91-38/40 
Poelgeest. 

Klein Poelgeest 92-62/63 

Groot-Poelgeest. 

Het torentje van Groot-Poelgeest in "Het 91-36/37 
vignet van het Hist. Genootschap". 

Afbeelding Groot-Poelgeest geschilderd door 93-31/33 
A. van Beerstraten. 

Het scheve torentje van Koudekerk. 93-34/38 
94-46 

Vredeslust. 

Foto's en kadastrale kaarten van het buitenhuis 92-14/17 
Vredeslust. 

D. Openbare gebouwen en overige bebouwing. 

Artikelen uit het Leids Dagblad (1927,1928) 91-55/59 
over de Koudekerkse brug. 

E. Landbouw, polders, boerderijen en molens. 

Boerderijen. 

Werkgroep boerderijen 90-26/27 

Boerderij "Nooitgedacht" in "Oude foto's 91-13 
van Koudekerk". 

Boerderij "Rijnhoeve" (voorheen Rijnlust). 92-16/17 
kad. krtn. in "Foto's van het buitenhuis Vredeslust". 
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De Boerin, expositie in de oudheidkamer in 93-41/42 
"Rondom de budheidkamef". 

Expositie over de boerin aan het begin van 93-44/50 
deze eeuw. 

Boerderijkelders langs de Rijn van Leider- 94-58/67 
dorp/Zoeterwoude tot Alphen a/d Rijn. 

Familiewapens bij de boerderij Bronstee. 93-39/40 

Molens. 

Molen Bruimadesche polder (foto) in "Oude 90-10 
foto's van Koudekerk". 

De wipmolen van de Hooge waardse polder 91-12 
(foto) in "Oude foto's van Koudekerk" 

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

Winkels in de Dorpsstraat (foto's) in "Oude 89-5/6 
ansichten vertellen een geschiedenis". 90-6/7 

De Brabanders; een verhaal over het boeren- 89-9/11 
leven van vroeger. 90-5 

Kalkovens en losplaats van de fa.Clant. 90-8 
(foto's) in "Oude foto's van Koudekerk" 90-10 

Graanhandel v.d.Bijl in "Oude foto's van K." 90-9 
Het boerenleven voor, tijdens en na de 90-14/17 
oorlog. 

Achter in de Lagewaard. 90-22/25 

Smederij Slingerland in de Dorpsstraat in 91-14 
"Oude foto's van Koudekerk". 

Afkleien voor de pannenfabriek in "Manus 91-27/30 
Schellingerhout op zijn praatstoel". 

De gemeenteraad 1923-1925 in "Artikelen uit 91-41/48 
het Leids Dagblad over de Koudekerkse brug". 

De Engelse Tieranny. 91-60/66 

Winkel van Geerlof aan de Hoogewaard. Foto 92-8 
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in "Oude foto's van Koudekerk" 

Steenfabriek van Beers aan de Hoogewaard. 92-9 
Foto in "Oude foto's van Koudekerk" 

Bericht van zeker voorval van vleeschelijke 94-39/45 
conversatiën. 

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

Het mannenkoor "Onderling zanggenot", later 92-25/29 
"Koudekerks mannenkoor". 

Geschiedenis van het gemengd koor "Soli Deo 92-30/35 
Gloria" te Koudekerk. 

Kent u ze nog. 92-36/39 

Koninginnedag 1939. 92-42/43 

Gedicht van de Lantaarnopsteker - anno 1897. 94-68/69 

H. Personen. 
Bervoets, Piet 92-37 
Blijleven, mevr. L. 91-25/26 
Bostelen, M. van 93-13/16 
Bijleveld, Kobus 92-38 
Dorrepaal-Kwakemaak, mevr. CJ. 90-14/17 
Firet, Gijs 92-37 
Kraan, CJ. 89-12/14 
Kuyper-van Kempen, mevr. C. 91-21/24 
Leeuwen-de Vos, mevr. J. van 93-49/50 
Molema, Pieter 92-21/24 
Nieuwenhuizen, N. van 92-36 
Ommering, mevr. K. van 90-11/13 
Poelgeest, Aleid van 92-13/16 
Poelgeest, geslacht van 93-51/52 
Rademaker-Groen, mevr. W. 91-16/20 
Regt, G.A. de 90-18/19 
Schellingerhout, Manus 91-27/30 
Vegten-Oppelaar, mevr. J. van 92-18/20 
Velden, J.M. van der 92-39 

Auteursregister 
Bervoets, W. 90-18/19 
Bruijne, J. 89-9/11 

90-22/25 
92-42/43 

Bruijne, J. 93-44/50 
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Bruijne-Veneman, E.M. 

Butterman, A.M. 
Crucq, J. 

Didden, H. 

Driel-Dantuma, J. van 
Graaf, H.J. de 
Hogenes-Leenheer, M. 

Hoogkamer-Vonk, H.Th.M. 
Kort, H. de 
Kuilenburg, J.C. van 
Lagerweij, W. 
Leeuwen, A. van 
Miedema-Potjer, J.H. 
Molen, C. v.d. 

Muller-de Ruiter, A. 

Poelgeest, F.M. van 

Pols, C.B.J.H. v.d. 

Roefstra, E.J. 

Vlugt-v. Wijngaarden, A. v.d. 
Vos, B. 

Wondergem, J. 

91-21/26 
"92=21724-
93-13/16 
90- 20/21 
89-19/21 
91- 16/20 
89- 4/6 
90- 8/10 
91- 9/14 
92- 36/39 
93- 10/12 
90-11/17 
92-18/20 
94- 58/67 
94-9/23 
89- 12/14 
94-24/33 
92-40/41 
90- 41/42 
89- 7/8 
90- 5/7 
92-10/11 
92-25/35 
92- 74/76 
93- 41/42 
91- 27/30 
91- 32/35 
92- 58/63 
93- 17/24 
90- 28/36 
91- 60/66 
92- 44/54 
91- 38/40 
92- 64/73 
91-41/59 
89- 15/18 
90- 37/40 
91- 36/37 
91-67/72 
93- 25/33 
94- 34/38 
90-26/27 
93- 34/40 
94- 46 

80 Historisch Genootschap Koudekeik 



Kort jaarverslag 1995 

Het bestuur 

Het bestuur vergaderde in 1995 tien keer. Dit grote aantal vergaderingen 
hield vooral verband met de uitgave van het boek "Koudekerk aan den Rijn 
1940-1945". In het jaarverslag over 1994 heeft u kunnen lezen dat het be
stuur van het Historisch Genootschap bij de gemeente Rijnwoude zijn be
zorgdheid had uitgesproken over de mogelijke verkoop van het gemeente
lijke pand Dorpsstraat 55, waar o.a. de Oudheidkamer is gevestigd. In een 
schrijven van 15 maart 1995 spreekt het College van Burgemeester en Wet
houders zijn waardering uit voor het werk van het Genootschap en verzekert 
het dat bij eventuele verkoop van dit pand het streven gericht zal zijn op het 
handhaven van de huidige ruimte voor de Oudheidkamer. 
Het archief van de voormalige gemeente Koudekerk is voor het grootste deel 
overgebracht naar het streekarchief Rijnlands Midden in Alphen a/d Rijn. 
Naast de openingsuren overdag is het archief in principe elke 3e donderdag
avond van de maand geopend. (Voor de juiste openingstijden kunt u infor
meren bij het streekarchief.) 
Het werk aan de kadastrale atlas vordert helaas maar langzaam. Op dit mo
ment wordt het verwerken van de kadastrale leggers (zie jaarboek 1994) al
leen door ondergetekende gedaan. 

De werkgroepen 

Net als in 1995 werd er tweemaal overlegd met de coördinatoren van de 
werkgroepen. Belangrijk punt in deze vergaderingen was de afspraak te ko
men tot een registratie van het bezit van het Historisch Genootschap. Het 
een en ander betreft niet alleen de talrijke foto's, maar ook de vele voorwer
pen die zijn opgeslagen in diverse opslagruimten. 
Voor het afnemen van interviews heeft zich inmiddels iemand aangemeld. 
Het bestuur hoopt dat er meerderen zullen volgen. 

Jaarvergadering 

De jaarvergadering was dit jaar op maandag 16 februari. Op deze vergade
ring werd besloten niet meer in de zaal te roken. Van de zittende bestuursle
den werd dhr. B. Vos herkozen. Tevens werd dhr. W. Lagerweij als nieuw 
bestuurslid gekozen. In de kascommissie werd dhr. J. Heemskerk opgevolgd 
door dhr. W. van Gent. Na de pauze konden de leden hun kennis van gebou
wen e.d. die in Koudekerk staan, toetsen aan de hand van foto's, waarop 
details van van die gebouwen waren afgebeeld. 

Ledenavonden 

• 24 maart: lezing door drs. J. Jas over drogisterij- en apothekergapers. 
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• 27 april: drs. CM. Schuiten spreekt over de oorlogshandelingen in de 
meidagen van 1940" :  

• 29 mei: dhr. J. v. Hoof houdt een lezing over forten en fortenbouw. 
• 2 oktober: lezing door drs. P. de Boer over kermissen. 
• 6 november: dhr. P. Anker vertelt door middel van een quiz over oude 

gebruiksvoorwerpen en gereedschappen. 

Tentoonstelling 

Op zaterdag 5 mei werd de tentoonstelling over Koudekerk in oorlogstijd 
met als titel "Van bombardement tot bevrijding", geopend door het hijsen 
van onze nationale driekleur. 
Op die dag was de Oudheidkamer opgenomen in de route van een fietstocht 
door de gemeente Rijnwoude, mede waardoor er veel bezoekers kwamen op 
deze eerste tentoonstellingsdag. (zie verder het verslag van de Oudheidka
mercommissie en het verslag van de werkgroep Foto-, Prent- en Kaartmate
riaal). 
Op zaterdag 4 november was de interessante en zeer verzorgde tentoonstel
ling "Handgereedschappen" voor het eerst voor het publiek geopend. 

Excursie 

De excursie was dit jaar op zaterdag 7 oktober. Na de lezing van dhr. J. v.d. 
Hoof over forten en fortenbouw was een bezoek aan één van deze genoemde 
forten een vanzelfsprekende zaak. Het uit 1673 daterende fort Wiericker-
schans is echter eigendom van de dienst Domeinen van het Ministerie van 
Defensie, die op dit moment bezig is een koper voor dit fort te zoeken. 
Bezoekers voor dit fort worden zelden toegelaten. De toestemming voor een 
bezoek kwam toch nog onverwacht en dhr. CM. de Meijere van de de Stich
ting Wierickerschans werd gevraagd een rondleiding te verzorgen. Deze 
rondleiding üep over het terrein van het fort met zijn bastions en verschillen
de gebouwen, waarvan sommige nog uit 1673 stammen. Het geheel duurde 
ongeveer één uur en er namen 21 leden aan deel. 

Diverse activiteiten 

Belangrijkste aktiviteit dit jaar was de uitgave van het boek van "Koudekerk 
aan den Rijn 1940-1945". Vier exemplaren van dit boek werden op donder
dagmiddag 27 april overhandigd aan kinderen van beide bassischolen, ter 
verrijking van het documentatiecentrum. De eerste oplage (550 stuks) was na 
enkele weken uitverkocht, zodat moest worden besloten tot een tweede uit
gave (250 stuks). Inmiddels is ook deze uitgave uitverkocht. 
Op zaterdag 9 september was de Open Monumentendag. Speciaal voor deze 
dag was door ons Genootschap een historische wandelroute door Koudekerk 
a/d Rijn samengesteld. De beschrijving van deze route is nog steeds in de 
Oudheidkamer te koop. 

B. Vos 
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Verslagen van de werkgroepen 

Werkgroep Bodemvondsten 

De tentoonstelling "Aan de rand van het Romeinse Rijk" is in het december 
1994 / januari 1995-nummer van de nieuwsbrief van het Archeologisch In
formatie Centrum vermeld. De landelijke pers wordt via dit blad geïnfor
meerd, hetgeen ook wel te merken was aan het aantal bezoekers dat van 
buiten kwam. Heel interessant voor archeologen waren de foto's van de tot 
nu toe ondefinieerbare "mat", gevonden bij de opgraving in 1992, die uitge
voerd werd door de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek in 
samenwerking met de Archeologisch Werkgemeenschap Nederland. 
Bij het afkleien van het land van de familie Jongerbloed aan de Hondsdijk 
zijn daarbij bewoningssporen gevonden uit het begin van onze jaartelling. 
Uit scherf- en botmateriaal valt te concluderen dat het om een inheems-ro-
meinse boerderij ging. 

Het pronkstuk van de tentoonstelling was de Matrone of de moedergodin. 
Veel mensen verwachtten een soort tuinbeeld aan te treffen. Er werd zelfs 
verondersteld dat het een heel gesjouw moest zijn geweest om het in de 
Oudheidkamer te krijgen. Het was dan wel even zoeken om haar te vinden, 
ze was tenslotte maar 4,3 cm groot! Gelukkig was toch iedereen onder de 
indruk van haar verschijning! 
Wie dienst doet als gastvrouw of gastheer in de Oudheidkamer weet hoe 
leuk het is om mensen iets te vertellen over het tentoongestelde en hoe aar
dig de reacties zijn. Voor diegenen die de tentoonstelling niet hebben gezien 
volgt hier een beschrijving van de moedergodin, gemaakt door de voor de 
gemeente Leiden werkzame archeoloog drs. E. van der Kui j l . 

Het beeldje is gemaakt van brons, het heeft een groen patina, dat op enkele 
plaatsen beschadigd is. Het heeft een hoogte van 4,3 cm. Aan de basis zijn 
nog de bronsresten van de ingietopening van de mal zichtbaar, die niet ge
heel verwijderd zijn. 
Het beeldje stelt een Matrone (moedergodin) voor. De cultus waarin deze 
godinnen centraal stonden, kwam op aan het eind van de eerste eeuw n.C en 
is verbreid geweest van Boven-Italië tot Brittannië. Het kerngebied moeten 
we zoeken in Nedergermanië. Onze godin is zittend op een stoel voorgesteld 
in inheemse dracht. Ze draagt een tunica met daarover een schoudermantel
tje welke door een grote ronde fibula bijeengehouden wordt. Ze heeft het 
haar in een hoge tooi, hetgeen populair was bij de vrouwen in het Rijnland 
in de Romeinse Keizertijd. Op haar schoot draagt ze een mandje met vruch
ten, een symbool van voorspoed: de vruchten die de smekelingen van hun 
arbeid verhopen. De Matronae werden vooral lokaal vereerd en hadden ver
moedelijk elk hun regionale betekenis en naamgeving. Enkele namen van 
dergelijke godinnen die we kennen zijn: 
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REQVLIVAHANVS, VARNENO, HVLDANA, ISENEVCAEGA, VIRADEG-
DISAPADEVAT'SAMDRA VDIGA, SVNVXAL, VAGDA VERVCSTlY'EïrNÉ^ 
HALENN1A. 

Bronnen: Stuart 1986 en Bechert 1982 

Het Rijksmuseum Kam te Nijmegen bezit een identiek exemplaar. Men da
teert het beeldje in de 3e eeuw n.C. 

XT>\ 

Vooraanzicht Zijaanzicht links/rechts Achteraanzicht 

De Matrone (schaal 1:1) 

Op 15 december 1994 is in het Zuidhollandse provinciehuis een archeologi
sche monumentenkaart voor de hele provincie aangeboden. Deze kaart is 
verspreid onder alle 92 Zuidhollandse gemeenten. Op deze kaart staan 800 
terreinen waar archeologische waarden aangetoond dan wel te verwachten 
zijn. Een onderscheid wordt dan nog gemaakt tussen terreinen waar be
schermde archeologische monumenten staan en terreinen waar "monument
waardige" zaken zijn gelokaliseerd. Aan de hand hiervan moeten gemeenten 
kunnen bepalen wat een minimaal verantwoorde vorm van cultuurhistorische 
planning is. 

J.H. Miedema - Potjer 

Werkgroep Boerderijen 

De werkgroep telt zes leden, die allen op een eigen manier belangstelling 
hebben voor de boerderijen. Een paar werkgroepleden werken aan de boer
derij-inventarisatie en aan hun bewoningsgeschiedenis. Ze hebben vooral 
oog voor de bouwtechnische aspecten, maar eenmaal in gesprek met de be
woners komen er allerlei wetenswaardigheden naar voren. Uiteindelijk is het 
streven erop gericht om van elke boerderij een dossier aan te leggen over de 
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gebouwen, eigenaren ca., in het verleden en heden, dit zo mogelijk aange
vuld met oude en nieuwe foto's. 
Eén van onze werkgroepleden is vooral geïnteresseerd in het authentieke ge
bruik van b.v. de keuken, de kelder of in interieurfoto's van boerderijen in 
onze streek. Hierover verschijnen artikelen in ons jaarboek. 
Om elkaar op de hoogte te houden van de activiteiten komen we twee of 
drie keer per jaar bijeen. Ook gaan we één keer per jaar op een leer-excursie. 
Dit jaar was dat een fietstocht in de omgeving van Woubrugge, Rijnsater
woude, Leimuiden, Ter Aar en Alphen a/d Rijn. Uiteraard ging onze belang
stelling vooral uit naar de boerderijen, die we passeerden. Eén boerderij in 
Rijnsaterwoude werd bezocht. 
Het boekje "Koudekerk aan den Rijn 1940 - 1945" bevat ook een hoofdstuk 
over de Koudekerkse boeren in oorlogstijd. Dit verhaal kwam tot stand door 
met enkele boeren, de heren G.A. de Regt, M. en P. Maat en P. Reyneveld, 
te spreken over hun ervaringen en herinneringen. 
De werkgroep boerderijen is van plan deze werkwijze voort te zetten. Nieu
we werkgroepleden zijn welkom evenals goede ideeën. 

Jaap Bruijne 

P.S. Oude bescheiden over boerderijen en hun landerijen, foto's van het be
drijf en/of hun bewoners hebben onze interesse. 

Werkgroep Foto-, Prent en Kaartmateriaal 

Het inrichten door de werkgroep van de tentoonstelling ter herdenking van 
het feit dat Nederland 50 jaar geleden werd bevrijd, heeft in het voorjaar 
veel energie van de werkgroepleden gevergd. Onder regie van K. Muller 
heeft een ieder naar vermogen zijn steentje bijgedragen. De tentoonstelling 
bestond grotendeels uit voorwerpen, foto's e.d. die betrekking hadden op 
Koudekerk tijdens de oorlog en die door inwoners van Koudekerk waren 
uitgeleend. Tegen de achterwand van de tentoonstellingsruimte was docu
mentatie aangebracht over oorlogsgebeurtenissen, die zich elders in de we
reld hebben afgespeeld. Aan de tussenwand hingen aan de ene zijde kranten
pagina's over de Duitse inval in Nederland en het bombardement op Koude
kerk. Aan de andere zijde werd met behulp van een kaart en foto's een 
indruk gegeven van het inundatiegebied ten noorden van de Hondsdijk en de 
Lagewaard. In de vitrines lagen diverse voorwerpen zoals munten, postze
gels, lampen, noodrantsoenen, gewichten, een dagboekje enz., alles betrek
king hebbend op de oorlogstijd, tentoongesteld. Ook bonkaarten, stamkaarten 
en andere officiële papieren uit de bezettingstijd ontbraken niet. 

Uiteraard waren de boeken met historische foto's van Koudekerk ook op 
deze tentoonstelling weer aanwezig. Het doet de werkgroep goed, dat deze 
boeken, die het product van de werkgroep zijn, bij iedere tentoonstelling 
weer een grote trekpleister zijn. Gezien de grote belangstelling, vooral tij
dens de openingsdag op 5 mei, kan de werkgroep terug zien op een geslaag
de tentoonstelling. 
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Daarnaast heeft de werkgroep een bijdrage geleverd aan de totstandkoming 
"van~HËrböêkjr,'Köüdëlc^k aain dErfRijiTl94(F^1945"ioTardöor herafnëmeïf" 
van interviews, die door de auteur van het boekje - tevens werkgroeplid - H. 
de Graaf, is verwerkt. Na het verschijnen van het boekje zijn een aantal 
werkgroepleden actief geweest bij de verkoop ervan o.a. in het prieeltje bij 
"Rhijndael". Mede door deze actie was de eerste oplage van het boekje van 
550 exemplaren binnen de kortste tijd uitverkocht. 
Ook werd een foto-presentatie over Koudekerk in oorlogstijd in de winkel 
van Albert Heijn verzorgd. 
In de werkgroepvergadering van 19 juli zijn de werkzaamheden, die verbon
den waren aan het inrichten van de tentoonstelling en de uitgave van het 
boekje Koudekerk aan den Rijn 1940 - 1945, geëvalueerd. Tevens werd af
gesproken, dat de werkgroep het commentaar en de aanvullingen, die op het 
voornoemde boekje bij haar zijn binnengekomen, aan de redactiecommissie 
van het jaarboek zou geven. 
Naast de normale werkzaamheden van de werkgroep, zoals het verzamelen 
en beschrijven van foto's, kaarten en prenten, zal er dit najaar gestart worden 
met het eenmaal per kwartaal plaatsen van een foto in de Rijnwoudekoerier. 
De lezers zal daarbij om informatie over die foto gevraagd worden in de 
vorm van: Wie, wat, waar en wanneer. 

Jan Neijman 

Oudheidkamercommissie 

De tentoonstelling "Aan de rand van het Romeinse rijk" duurde tot 18 maart. 
We zagen weer veel nieuwe gezichten in de Oudheidkamer. Dit was mede te 
danken aan vermeldingen in de maandservice van het Archeologisch Infor
matie Centrum en het tijdschrift Scarabee. 
Op 4 februari hadden we een archeologisch spreekuur in een zaaltje in "On
der Dak". Deze keer hadden we maar liefst drie deskundigen in huis. De 
heer J. v.d. Meulen, specialist op het gebied van kleipijpen, de heer L. den 
Hollander, deskundige voor Middeleeuws- en Post-Middeleeuws aardewerk 
en de Leidse archeoloog E. v.d. Kuijl. Laatstgenoemde heeft als specialiteit 
inheems-romeins aardewerk en hij beoordeelde tevens de metaalvondsten. 
Het Leids Dagblad en de Rijn en Gouwe hebben aandacht geschonken aan 
het spreekuur en aan de toen voor het eerst in de Oudheidkamer getoonde 
"Moedergodin". Over deze bijzondere vondst kunt u in het verslag van de 
werkgroep Bodemvonsten meer lezen. Het spreekuur was een succes. We 
telden ruim 50 bezoekers. 
Op Woensdag 8 Maart waren er extra rondleidingen voor de groepen 6,7 en 
8 van de basisschool "de Rank", verzorgd door mevr. J. Miedema en onder
getekende. Dit ging in combinatie met een bezoek aan de Hervormde Kerk 
waar de heren A. Miedema en K. Muller de rondleidingen verzorgden. Voor 
beide onderdelen was veel belangstelling van de jeugdige bezoekers en het 
personeel van de school. 

86 Historisch Genootschap Koudekeik 



Na deze tentoonstelling kreeg de Oudheidkamer een opknapbeurt. Dit werd 
geheel in eigen beheer uitgevoerd door leden van de werkgroep voor Foto-, 
Kaart- en Prentmateriaal, waarvoor ook hier nogmaals onze hartelijke dank. 
In de opgefriste ruimte werd door genoemde werkgroep een tentoonstelling 
ingericht over Koudekerk in oorlogstijd met als titel "Van bombardement tot 
bevrijding". De tentoonstelling is op 5 mei om 10 uur geopend door me
vrouw H. Hoogeboom met het hijsen van onze nationale driekleur. Op deze 
bevrijdingsdag waren we de gehele dag geopend. Mede dankzij het mooie 
weer en de georganiseerde fietstocht door Rijnwoude hadden we een record 
aantal bezoekers, ruim 200. Op zulke dagen snak je naar een grotere ruimte! 
De daarop volgende weken was er steeds goede belangstelling. De laatste 
mogelijkheid om een kijkje te nemen viel samen met Open Monumentendag. 
Aan het eind van die dag konden we de balans opmaken en bleek dat 380 
mensen het presentieboek getekend hadden. Een nieuw record in het inmid
dels 5-jarig bestaan van de Oudheidkamer. 
Op het moment dat ik dit schrijf is onze voorzitter, de heer J. Wondergem, 
druk doende met de door hem georganiseerde tentoonstelling "Handgereed
schap", die op 4 november geopend zal worden. Weer eens een heel ander 
onderwerp waarvoor we veel interesse verwachten. 
Gezien onze ervaringen in het afgelopen jaar handhaven we in het komende 
jaar de middagopenstelling. De Oudheidkamer zal geopend zijn elke le en 
3e zaterdag van de maand van 13.30 tot 16.30 uur. 
Wij verwelkomen u graag! 

Aleid Muller-de Ruiter 
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-Activiteiten J996_ 

22 februari (donderdag) 7e Jaarvergadering met een diapresentatie van 
dhr. A. Wille over begraafplaatsen in Nederland. 

16 maart (zaterdag) Laatste dag waarop de tentoonstelling "Handge
reedschappen" is te bezichtigen. 

22 april (maandag) Lezing met dia's over de architectuur in de 19e 
eeuw. Spreker nog niet bekend. 

4 mei (zaterdag) Opening van de tentoonstelling "Het Witte Huis 
en zijn bewoners". 

20 mei (maandag) Lezing door dhr. Duyndam over de stadhuis
brand in Leiden. 

15 juni (zaterdag) Excursie naar het Zuiderzeemuseum te Enkhui
zen. 

7 september (zaterdag) Open Monumentendag 1996. 

19 september (donderdag) Lezing met dia's door mevr. L. Hoogkamer 
over boerderijkelders. 

21 september (zaterdag) Laatste dag van de tentoonstelling "Het Witte 
Huis en zijn bewoners". 

2 november (zaterdag) Opening van de nieuwe tentoonstelling over een 
nog nader te bepalen thema. 

4 november (maandag) Lezing over een nog nader te bepalen onderwerp. 

december Jaarboek 1996. 

De genoemde data en activiteiten zijn onder voorbehoud. Het is altijd moge
lijk dat, vanwege onvoorziene omstandigheden, een activiteit komt te verval
len of op een andere datum moet worden gehouden. 
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Ondersteuning 

Onderstaande bedrijven c.q. instanties hebben met een financiële bijdrage de 
realisering van dit jaarboek mede mogelijk ge-maakt, waarvoor wij hen er
kentelijk 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 
Marius Geerlof 

Autobedrijf G. Kerkvliet 

Bouchard-Lassale-Jacob Jensen-Seiko-MaxRene-Delma 
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Ed. Bink 

Hoogewaard 8, Koudekerk a.d Rijn 
Tel. 071-3413192 

VRIJDAGAVOND KOOPAVOND 
Zaterdag gesloten. 

Pulsar - Palerma - Casio - Naf Naf 
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