c^Kistoïlsck Qenootsckap <J°Couclekelk

gfaaïboek iggó

Inhoudsopgave
Van de voorzitter

2

Historisch Genootschap Koudekerk

3

Voorwoord

6

Koudekerk en de Visbrug in Leiden

8

Opmerkelijke zaken in oude kranten

18

Interview met Karei de Jong, Lagewaard 74

23

"Kakebenen" en de Fa. J. Bijleveld en Zn

28

Jan Hogenes (1912-1995), een steenplaatser

33

Heksengeloof aan de Lagezijde van de Rijn tussen
Boerenschouw en Prinsenschouw

39

Het interieur van het Rijnlandse zomerhuis

41

Jacobus Baltus Samsom, een man met capaciteiten?

50

Een oud schoolschrift

60

Werken bij de boer, anno 1929

61

Kort Jaarverslag 1996

68

Verslagen van de werkgroepen

71

Activiteiten 1997

75

Ondersteuning

76

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 toegeschreven 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).

Jaarboek 1996

_Van_dejvoorzitter_
Koers houden
| "'erugblikken is de belangrijkste bestaansreden van een historisch genoot-ï- schap. Dat ruim 140 mensen zich actief bezig houden met de geschiedenis van de Koudekerkse samenleving geeft een extra kleur aan het Koudekerk van nu. Waar zouden wij zijn als er, naast de graven van Holland en
andere hooggeplaatsten die de macht in handen hadden, geen dorpsgemeenschappen waren geweest die mede de basis hebben gelegd voor de structuren
van Holland?
r

Dit jaar is het 700 jaar geleden dat graaf Floris V, "der keerlen God", werd
vermoord. Deze gelegenheid wordt aangegrepen om na te denken over het
ontstaan van de Hollandse samenleving. Nieuwe historische inzichten geven
aan dat in de late middeleeuwen niet alleen de adel, maar ook de "keerlen",
de vrije buren of boeren, ambachtslieden en vissers de politieke en maatschappelijke verhoudingen op het platteland revolutionair hebben veranderd.
In de recente studie "Wi Florens" wordt Koudekerk als voorbeeld genoemd
van een dorp waar de vroegere machtsverhoudingen duidelijk werden weerspiegeld in de ligging van kerk en kasteel*). Laat de oudheidkamer daar nu
net tussen in liggen!
Maar het gaat niet alleen om sporen zoeken, nee, ook om sporen uitzetten.
Langs welke wegen zullen wij gaan? De beperkte ruimte voor opslag en
expositie dwingt ons een duidelijke koers te kiezen. Tot nu toe is het genootschap er steeds weer in geslaagd om kleinschalige projecten op te pakken:
"het Witte Huis" en nu "werken bij de boer", die als een loep de verhoudingen en de sfeer van een vroegere maatschappij uitvergroten. Als wij het
zo houden is dat ook de basis voor een goede samenwerking met andere
historische verenigingen in de regio.
Het zal moeilijk worden om bij de voorbereiding van nieuwe tentoonstellingen steeds opnieuw gemotiveerde mensen te vinden. De werkgroepen hebben behoefte aan nieuwe meedoeners. In het komende jaar zal de discussie
onder andere hierover gaan.
Ik wens ons allen een gelukkig en gezegend nieuwjaar.
Ineke Huson- Ridderbos.

*) De Boer, D.E.H.. E.H.P. Cordhinke en H. Sarfatij (red ), Wi Florens. Stichting Matrijs. Utrecht 19%.
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Lay-out en verzorging Jaarboek:
Astra-Com
Koudekerk a/d Rijn
Adres Oudheidkamer:
Dorpsstraat 55a,
2396HD Koudekerk a/d Rijn
Openstelling:
Elke le en 3e zaterdag van de maand
's middags: 13.30 - 16.30 uur
Voor eventuele bezoeken buiten de openingstijden kunt u contact opnemen
met A. Muller-de Ruiter, tel.: (071) 3412944.

Jaarboek 1996

jy_erkgroepen_
Werkgroep Interview:
Coördinator:
J.A. Bink-van Wijk
Hoogewaard 8
2396 AB Koudekerk a/d Rijn
tel.: (071) 3413192
Werkgroep Foto-, Prent- en Kaartmateriaal:
Coördinator:
J. Neijman
de Boomgaard 7
2396VP Koudekerk a/d Rijn
tel: (071) 3415007
Werkgroep Boerderijen:
Coördinator:
J. Bruijne
Europasingel 65
2396EL Koudekerk a/d Rijn
tel: (071) 3412059
Werkgroep Bodemvondsten:
Coördinator:
A. Muller-de Ruiter
(waarnemend)
Ridderhoflaan 23
2396CJ Koudekerk a/d Rijn
tel: (071) 3412944
Oudheidkamercommissie:
Voorzitter:
A. Muller-de Ruiter
Ridderhoflaan 23
2396CJ Koudekerk a/d Rijn
tel: (071) 3412944

Mutaties in het ledenbestand
Nieuwe leden in 1996:
Mevr. J.A. Bink-van Wijk
Dhr. P.C. Scholten

Hoogewaard 8
Melkweglaan 69

Nieuwe leden per 1-1-1997:
Mevr. B. Hijmans
Lagewaard 1
Dhr. A. Hijmans
Lagewaard 1
Mevr. N.B. KlerkKwakemaak
Busken Huetstraat 54

Koudekerk a/d Rijn
Hazerswoude-Rijndijk

Koudekerk a/d Rijn
Koudekerk a/d Rijn
Hazerswoude-Rijndijk

Bedankt als lid in 1996:
Mevr. A. v. Amsterdam
Mevr. J.L. Backes
Mevr. D. v.d. Bergh
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Mevr. C. Colijn
Mevr. J. v. Driel-Dantuma
Dhr. E.J. Roefstra
Dhr. P. Schellingerhout
Dhr. E. Verdoold
Mevr. M.C. Vonk
Dhr. J. Zwartjes
Bedankt per 1-1-1997:
Fam. v. Veen
Dhr. A. Blom
Dhr. G.M. Spoelstra
Nieuw adres:
Dhr. A. Miedema
Mevr. J.H. Miedema-Potjes
Dhr. W. Bervoets
Mevr. CE. Bervoets

Zeeweg 104
Zeeweg 104
Hoogstraat 28
Hoogstraat 28

1852CV Heiloo
1852CV Heiloo
6065BC Montfort (L)
6065BC Montfort (L)

Het Historisch Genootschap telt thans 146 leden. In vergelijking met 1995
betekent dit een teruggang met 7 leden.
Toelichting:
Slechts de mutaties in het ledenbestand zijn hier vermeld. Een volledig bijgewerkte ledenlijst is te verkrijgen bij het secretariaat van ons genootschap.
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Voorwoord

H

et samenstellen van een jaarboek van en door een zich respecterend
genootschap is steeds een weerkerende verantwoordelijke opgave.
Vooral als het gaat om een boek met de pretentie, de lezer historisch
verantwoorde lectuur aan te bieden. Dat streven staat tenminste voorop, maar
is afhankelijk van de inbreng door leden en/of derden. Het hanteren van
criteria, waaraan copy qua onderwerp, inhoud en vorm moet voldoen, beperken we dan ook tot een minimum om geen al te hoge drempels op te werpen
en zodoende eventuele aspirant-schrijvers bij voorbaat te ontmoedigen.
Het liefst zouden we artikelen opnemen, welke betrekking hebben op Koudekerk in de negentiende eeuw of nog vroeger. Maar om daarvoor de vereiste kennis te verkrijgen en het noodzakelijke materiaal te verzamelen is tijd,
veel tijd nodig en een flinke portie doorzettingsvermogen. Daar staat tegenover dat het lezen van stukken, het doorspitten van archieven, het vinden van
ontbrekende schakels en het uiteindelijk schrijven van het verhaal, zeer veel
voldoening geeft. We willen ons daarom niet al te zeer vastleggen op alleen
maar Koudekerk, doch ook artikelen opnemen, welke zich op de directe omgevingrichtenen/of waarvan de strekking zodanig is, dat het een tijdsbeeld
oproept dat zich ook in Koudekerk zou kunnen hebben voorgedaan.
Wij prijzen ons dan ook gelukkig, dat wij alweer de achtste editie van ons
jaarboek kunnen presenteren met een o.i. alleszins acceptabele inhoud. Binnen het kader van de thans in de Oudheidkamer ingerichte tentoonstelling
"Werken bij de boer" vindt u twee bijdragen van de hand van Len Hoogkamer-Vonk. Naast een beschouwing op het zomerhuis van de Rijnlandse
boerderij, doet zij ook verslag van haar gesprek met een tweetal dames, die
rond 1929 als meid werkzaam waren bij de boer.
Van de hand van Wim Lagerweij is er een interessant artikel over de Visbrug in Leiden en de bemoeienis van Koudekerk daarmede in het verleden.
De interview-werkgroep is nieuw leven ingeblazen en als eerste, zeer leesbare, bijdrage doet Anneke Bink verslag van haar gesprek met agrariër Karei
de Jong uit de Lagewaard. Jaap Bruijne heeft iets met de Kakebenen - een
goede locatie om als Oudheidkamer te dienen - en vertelt iets over enkele
bewoners van het oude buurtje.
Door Bas Vos werd, mede als vervolg op de onlangs gehouden tentoonstelling "Het Witte Huis en haar bewoners", onderzoek gedaan naar het reilen en
zeilen van Jacobus Baltus Samsom, die midden negentiende eeuw genoodzaakt was het bewuste huis te verkopen. Het verhaal over Jan Hogenes (begin 1995 overleden), dat betrekking heeft op een stukje industriële geschiedenis aan de Hoogewaard. wilden wij u niet onthouden.
Tot slot heeft Cees van der Pols voor ons een aantal merkwaardige zaken uit
oude kranten verzameld, die een beeld van de sfeer van destijds doen oproepen.
Natuurlijk zijn er de vaste rubrieken, zoals de verslagen van het bestuur, de
Oudheidkamercommissie en de werkgroepen. Ook kunt u alvast kennis ne-
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men van de voorgenomen activiteiten in het jaar 1997. Hoewel we van de
gewoonte, dat de voorzitter zijn zegje moest doen, waren afgestapt, hebben
we toch gaarne aan het verzoek van Ineke Huson-Ridderbos, onze nieuwe
voorzitter, gehoor gegeven en haar als eerste het woord laten doen.
Het boek is af en enthousiast zijn we al weer bezig aan het volgende jaarboek. Want ook al zijn er slechts enkele waarderende reacties, we gaan er
zonder meer van uit, dat de realisering van een stukje geschiedschrijving
over ons dorp door meerderen op prijs wordt gesteld.
De redactiecommissie.

Wie, wat, waar?

Van de heer A. Schellingerhout uit Benthuizen ontving het Historisch Genootschap een brief met een foto en een aantal vragen, welke betrekking
hebben op een handvorm holle- of Hollandse dakpan uit 1947. Daarin is,
zeer waarschijnlijk door de maker van de pan, een naam en adres gekrast.
De vermelding "B 107" duidt er op dat deze aan de Hoogewaard heeft gewoond.
Wie is of was Th. Rombout en bij welke dakpannenfabriek werkte hij?

Jaartwek 1996

Koudekerk en de Visbrug in Leiden
Inleiding
Het oudste bewaarde archiefstuk van het ambacht Koudekerk, dat zich bevindt in het streekarchief Rijnland - Midden te Alphen a/d Rijn, is een vrijdomsbrief van 8 juni 1532 wegens het (mede) onderhouden door het ambacht Koudekerk van de Visbrug in Leiden.
De tekst van deze brief (akte) luidt als volgt:
8 juni 1532
Vrijdomsbrief wegens het onderhouden
van de Vischbrug te Leiden.
Wij Schout, Burgemeesteren, Schepenen ende Raede der Stede van Leyden
doen condt allen luyden dat wij bij consent ende goetduncken van der gemeender vroescepe der voorsz stede achtervolgende zeker geblyff ende vuytsprake gedaan bij den dyckgrave ende hoge heemraeden van Rynlant van
der voorsz. stede wegen quyt geschouden hebben en quyt scelden mits desen
ten eewygen dagen Tgeheele dorp ende ambacht van Coudekerck ende alle
haer buyren van 't maken ende onderhouen van de Vischbrugge binnen Leyden.
Daer van wij de zelve van nu voert an eewich ende erflick ontlasten. Ende
beloven te vrijen quyt ende scadeloes te houden ende zullen nochtans hoer
brieven van ofscrijven onderhouen zoe varre zyluyden onse ofscriften obedieren gelyck tselve altyt tot nu toe onderhouen is geweest.
In kennisse der wairheyt soe hebben wij desen brieff bezegelt met den zegele
van der voirsz stede die wij dagelicx gebruycken hier an gehangen. In 't
Jaer ons heeren duysent vijfhondert twie ende dertich upten achten Dach in
Junio.
J. Deyman.
Op de rug staat:
Beroerende de offschriften tussche die van Coudekerck ende Leyen ende
quytsceldinge vant maken der Vischbrugge.
In het kort komt de inhoud van deze akte op het volgende neer: De stad
Leiden ontheft het ambacht Koudekerk van de verplichting om de Visbrug in
Leiden (mede) te onderhouden. Het Hoogheemraadschap van Rijnland had
zich (op verzoek van partijen) met deze (onderhouds)kwestie bezig gehouden (geblyff = het opdragen der beslissing over een rechtskwestie aan een
scheidsrechter). De uitspraak van dit college werd door het stadsbestuur van
Leiden gevolgd. Tevens werd in de akte beloofd, dat Leiden en Koudekerk
eikaars civiel rechtsgebied zouden (blijven) respecteren (..ende zullen noch-
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tans hoer brieven van ofscrijven onderhouen zoe varre zyluyden onse ofscriften obedieren ...).
Het lezen van deze vrijdomsbrief roept een aantal vragen op:
• Waarom was Koudekerk verplicht om de Leidse Visbrug mede te onderhouden.
• Waarom werd die onderhoudsplicht kwijtgescholden.
• Waarom en waarover werd de hulp van Rijnland ingeroepen.
• Wat hield de uitspraak van Rijnland in.
• Wat betekent de afspraak dat Leiden en Koudekerk eikaars "brieven van
afschrijving" zullen respecteren.
In het navolgende zal ik trachten deze vragen te beantwoorden.

De Visbrug
De Visbrug, in oude akten de "Grote brug" genoemd, gelegen over de Nieuwe Rijn met in het verlengde de St. Jansbrug over de Oude Rijn vormden
tezamen de oudste Rijnovergang in de omgeving van Leiden.

Schetskaartje van de omgeving van de burcht
voor het ontstaan van Leiden, (naar van Oerle)

Beide bruggen bestaan nog steeds en liggen in de route Maarsmansteeg Hoogstraat - Donkersteeg, die de Breestraat met de Haarlemmerstraat verbindt. Niet alleen in Leiden, maar tot ver in oostelijkerichtingwas het aanvankelijk de enige Rijnovergang; wellicht dat in Alphen toen al wel een brug
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lag. Wanneer de beide bruggen zijn gebouwd is niet bekend. Fockema Andreae nam aan, dat de bouw van deze bruggen samenhing met de aanleg van
de burcht in Leiden, omstreeks het jaar 1100, dus voor het ontstaan van de
stad Leiden. Het graven van de gracht, thans Rapenburg en Steenschuur genaamd, vermoedelijk in het jaar 1204, wordt namelijk algemeen gezien als
het feit, dat de stadswording van Leiden mogelijk heeft gemaakt. Bij de oorlogshandelingen in het jaar 1204 nissen gravin Ada en (de latere graaf) Willem I om de leiding van het graafschap Holland, speelden de bruggen een
rol. Vluchtende Kennemers werden van hun vluchtweg naar het noorden afgesneden door het instorten van de "brug" (waarschijnlijk de St. Jansbrug).
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De Visbrug in 1654.

Hoe de eerste bruggen eruit hebben gezien weten we niet. Ze zullen ongetwijfeld van hout zijn geweest. De theorie van Fockema Andreae, dat ze een
waterstaatkundige functie hebben gehad in de vorm van sluisjes, die deel
uitmaakten van een bedijking rond het gebied, waarin later ook Leiden zou
liggen, is door H. van der Linden in zijn artikel in het regionaal-historisch
tijdschrift Holland, genaamd "Oorsprong en oudste ontwikkeling van het
hoogheemraadschap van Rijnland", op overtuigende wijze weerlegd.
Nadat de stad Leiden was ontstaan (begin 13e eeuw) groeide ze uit tot één
van de belangrijkste steden van Holland. Er werden meerdere bruggen over
de Rijn gebouwd en de Visbrug kwam binnen de stadswallen te liggen. In
1324 komen we de "Grote brug" tegen in akten, toen het stadsbestuur een
tweede Rijnovergang ten westen van de Visbrug wilde bouwen, de latere
Kippenbrug of Vrouwenbrug. In de loop van de jaren werd de Visbrug
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verschillende keren vernieuwd. In 1327 lag er al een stenen brug en omstreeks 1532 was het stadsbestuur voornemens de brug ingrijpend te verbouwen tot een brugplein.

1
i'Hst I wlilf^H

De Visbrug in 1751

L

Jan de Beyer (1703 -1785)

De "24 Ambachten" en het onderhoud van de Visbrug
Een zware stormvloed in 1163 had tot gevolg, dat de toch al slechte afvoer
van het Rijnwater naar de zee, waarschijnlijk helemaal is gestopt. Er ontstond grote wateroverlast in de Rijnstreek en Graaf Floris III liet de Zwadenburgerdam - de latere Zwammerdam - in de Rijn aanleggen. In 1165 deed
keizer Frederik I (Barbarossa) uitspraak in het conflict, dat over die afsluiting was ontstaan tussen de Hollandse graaf en de Bisschop van Utrecht
Godfried van Rhenen. Deze laatste trad op namens de Utrechtse landen, die
voor hun afwatering eveneens op de Rijn waren aangewezen. De dam moest
worden opgeruimd.
In het begin van de dertiende eeuw blijkt de Rijnafwatering echter te zijn
hersteld. De veenkolonisatie, die in de laatste decennia van de twaalfde eeuw
was gestaakt, waarschijnlijk vanwege de onmogelijkheid om nog meer water
te kunnen afvoeren, werd weer opgepakt met de stichting van Boskoop. Hoe
die afwatering tot stand is gekomen blijkt uit gegevens uit de veertiende
eeuw. De zogenaamde "24 Ambachten" hebben dan de Oude Rijn, de Does,

Jaarboek 1996

11

deZylbrug (thans Spanjaardsbrug), de Doesbrug en de "Leidse bruggen" in
onderhoud. Deze onderhoudsplicht is volgens Van der Linden alleen te verklaren als we ervan uitgaan, dat de Does en het rechte zuidelijke gedeelte
van de Zijl door hen zijn gegraven om het overtollige Rijnwater naar het
noorden (het Leidse meer) af te voeren. Daarbij hebben ze op twee plaatsen
de weg aan de noordzijde van de Rijn doorgegraven. En zoals nu nog steeds
geldt, moet degene, die met een nieuw waterstaatswerk een bestaand waterstaatswerk kruist, zowel de aanleg als het onderhoud van de voorzieningen
(in dit geval de Doesbrug en de Zijlbrug), die nodig zijn om het oude waterstaatswerk zijn functie te laten behouden, verzorgen. Waarom de "24 Ambachten" ook de Visbrug en de St. Jansbrug moesten onderhouden verklaart
Van der Linden als volgt. De westelijke ambachten zoals Katwijk, Valkenburg, Noordwijk en Noordwijkerhout waterden al vanouds eveneens af op de
Rijn. Nadat de Rijnmond was verstopt geraakt, moest dit water via de Rijn
in oostelijke richting worden afgevoerd om vervolgens met het overige Rijnwater in noordelijke richting via de Zijl en de Does definitief te verdwijnen.
Om deze afwatering in oostelijke richting te verbeteren zou het doorstromingsprofiel bij de oude Vis- en St. Jansbrug verruimd en gestroomlijnd
zijn. Op die plaats werden door de "24 Ambachten", waartoe ook die westelijke ambachten behoorden, nieuwe bruggen gebouwd en op grond van de
hierboven aangehaalde regel bleven ze vervolgens onderhoudsplichtig. Ook
toen de stad Leiden was ontstaan en de Visbrug was geworden tot een stadsbrug, gelegen binnen de stadswallen, bleven ze met het onderhoud belast.
Toen in 1324 de stad Leiden zelf een brug over de Rijn wilde bouwen was
men bang, dat de "24 Ambachten" niet meer aan het onderhoud van "de
bruggen" zouden willen bijdragen. In een charter van 9 oktober 1324 beloofde Graaf Willem Hl om de "24 Ambachten" aan hun onderhoudsplicht, zoals
zij die voorheen hadden, te houden. (Zoe willen wi, dat die van den vier
ende twintich ambachten vorscreven haer bregghe maken, als si scoudich
syn te done, ende sise hier toe ghemaket hebben). Blijkbaar is het besef van
de onderhoudsplicht van de "24 Ambachten" voor de Visbrug dan al niet
meer zo vanzelfsprekend aanwezig.

De "24 Ambachten" en Koudekerk
Het ontstaan van, zoals Fockema Andreae en ook Van der Linden het noemen, "een werkelijke waterstaatkundige eenheid van de vroegste tijd", met
als doel om de Rijnafwatering te verzorgen, is hiervoor beschreven. Het ontstaan van dit samenwerkingsverband (de 24 ambachten) moet tussen 1165 en
1200 hebben plaatsgevonden.
In het hiervoor genoemde charter van Graaf Willem UI uit 1324 wordt de
benaming "24 ambachten" voor het eerst vermeld. In een bewaard gebleven
deel van een register uit 1375, dat zich bevindt in het archief van Rijnland,
worden de namen van de betreffende ambachten genoemd. Deze ambachten,
waartoe ook Koudekerk behoorde, waterden alle af op de Rijn.
Het aantal ambachten, dat kort na 1163 de in het vorige hoofdstuk genoemde
werken heeft uitgevoerd, is echter aanmerkelijk minder geweest. De jongere
ontginningsambachten die genoemd worden in de lijst van 1375, zoals Boskoop, Zuid-Waddinxveen, Benthuizen e.d., bestonden toen nog niet, zij date-
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ren pas van de dertiende of veertiende eeuw. Van der Linden komt tot een
aantal van vijftien ambachten, waaronder Koudekerk, dat vanaf het begin
heeft samengewerkt in, zoals hij aantoont, een streekwaterschap, dat zich ten
doel stelde om de Rijnafwatering te verzekeren. Dit autochtone waterschap
had een eigen bestuur, de graaf van Holland had er nog geen bemoeienis
mee.
In een oorkonde van Graaf Willem II van 11 oktober 1255, waarin de grenzen van het latere Hoogheemraadschap van Rijnland worden genoemd, is te
lezen dat de graaf beloofde niets te zullen verrichten aan de Spaarndam,
Zwammerdam en Ovenzijdwinde (de landscheiding met Delfland en Schieland) zonder overleg met en toestemming van "de gemeenelandsraadsluyden,
die heemraden genoemd worden". Hieruit blijkt, dat er dan een waterschapsbestuur van "heemraden" bestaat, dat niet alleen de Spaarndam met de daarin
aanwezige uitwateringssluizen beheert, maar ook de Zwammerdam en de
landscheiding met Delfland en Schieland. De Hollandse Rijnstreek, het territorium van de "24 (15) ambachten", maakte deel uit van het gebied, dat
onder dat bestuur ressorteerde. Het oorspronkelijke streekwaterschap is dan
opgegaan in een groter geheel, dat later het hoogheemraadschap van Rijnland gaat heten, in de latere middeleeuwen ook wel de "40 ambachten" genoemd. Het oude samenwerkingsverband van de "24 ambachten" bleef echter nog lang de oorspronkelijke werken, de Rijn, de Does, de Zijlbrug en de
Doesbrug, maar ook de "Leidse bruggen" onderhouden. Zo werd tot het jaar
1448 de schouw van de Does nog gedreven door het voltallige bestuur van
Rijnland met de ambachtsbesturen van de "24 ambachten". Maar allengs
nam de invloed en de bekendheid van de "24 ambachten" af, zodat in 1532
nog slechts een vage herinnering eraan over was.
Koudekerk, als één van de oudste ambachten uit de Hollandse Rijnstreek,
heeft vanaf het begin behoord tot de groep van ambachten, die later de "24
ambachten" werd genoemd en was als zodanig medebelast met het onderhoud van o.a. de Visbrug.

Beëindiging van de onderhoudsplicht
Omstreeks 1532 wilde de stad Leiden de Visbrug ingrijpend verbouwen en
er een brugplein van maken. Men herinnerde zich nog dat het onderhoud
vanouds berustte bij de "Rijnlanders". Welke daaronder moesten worden verstaan wist men niet meer, het begrip "24 ambachten" is dan blijkbaar al
geheel vervaagd. Het stadsbestuur van Leiden sprak vervolgens alle dorpen
binnen het baljuwschap Rijnland aan. Dit baljuwschap, dat van oudere datum
is dan het gelijknamige hoogheemraadschap, was een bestuurlijke en justitiële maar geen waterstaatkundige organisatie. Het gebied van het baljuwschap besloeg niet alleen het territoir van het hoogheemraadschap ten noorden en ten zuiden van de Rijn, maar ook het Westland. Ambachten, die nooit
iets met het onderhoud van de "Leidse bruggen" te maken hebben gehad
werden toch aangeslagen, hetgeen tot het nodige verzet leidde. De Baar (zie
lit. lijst) veronderstelt, dat dit misverstand ontstaan kan zijn door het feit, dat
op de Visbrug een witte steen lag, die de gerechtsplaats van het baljuwschap
van Rijnland aangaf.
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Een stuk in het Stadsarchief van Leiden voor 1574, nr. 1263 folio 303 met
datering circa 1530, verhaalt wat er vervolgens gebeurde:
Alzoe zeker geschill geweesth tusschen der stede van leyden eysschers ter
eenre ende die dorpen ende ambochten in Rijnlandt ende andere die de
voirsz eysschers sustineerden contribuabel te wesen in't maicken ende onderhouden van de Vischbrugge binnen Leyden, verwerers ter andere zyden,
Welck geschill naedat die van der voirsz- stede een zekeren penninck op
elcke Riemtael den voirsz dorpen geyscht hadden ende daermede presenteerden die voirsz dorpen eeuwich ende erflick vrij te houden van de voorseyde
contribucie die voorsz partijen over beyden zijden hemluyden alinck ende al
gesubmitteert hebben in't zegghen ende arbitrage van den Dycgrave ende
hoge hiemraiden van Rynlant op een peyne van hondert gouden (rasuur), te
verboeren bij denghenen die dese nyet en onderhilde ende die peyne te gaen
indien se verbeurt worde daer't die arbiters ordineren zullen die welcke arbiters naedat zij tot meer stonden hyerop vergadert zijn geweest ende al
gesien ende gehoert over beyden zijden dat ter materie dienende was, hoer
uytspraecke gedaan hebben in der manieren navolgende Dats te weten dat
elcke ambt of dorp die in dese submissie geconsenteert hebben of noch consenteren de voirsz stede van Leyden betaelen zullen voer dese reyse zondermeer als hiemae volcht. Mits hebbende van de voirsz stede zeghel ende brieve van ewyge ontlastig ende quytscheldinghe van de voirsz contribucie, makinge ende onderhoudinge vande Vischbrugge voim. Gerekent in ponden van
veerich groot Vlaams.
Hierna volgt een lijst met de namen van de ambachten, die moesten gaan
bijdragen met achter iedere naam het bedrag, waarvoor ze werden aangeslagen, o.a.:
Coudekerck

2 ponden.

In dit stuk wordt aangegeven, dat er een geschil is tussen de stad Leiden en
de Rijnlandse ambachten. Leiden had het voor elkaar gekregen, dat die ambachten een belastingverhoging werd opgelegd ten behoeve van het vernieuwen van de Visbrug. Daarbij werd aangeboden om de (vermeende) onderhoudsplicht voor de Visbrug kwijt te schelden. Dit werd echter door de ambachten niet geaccepteerd, waarop partijen de kwestie voorlegden aan het
college van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Rijnland. De uitspraak van dit
college zou bindend zijn en moeten worden uitgevoerd op straffe van het
verbeuren van honderd gouden guldens of ponden. Na vele uren vergaderen
en het horen van partijen, deed "Rijnland" de uitspraak, dat de ambachten,
die met de arbitrage ingestemd hadden, voor deze keer (nog) een bedrag
zouden betalen zoals in de lijst is vermeld. Voor Koudekerk was dat dus 2
pond. Leiden zou daartegenover een gezegelde akte afgeven, waarin de onderhoudsplicht zou worden kwijtgescholden.
Dat Koudekerk de bewuste 2 pond aan Leiden heeft betaald is wel duidelijk.
De in de inleiding genoemde vrijdomsbrief van 8 juni 1532 is de bewuste

14

Historisch Genootschap Koudekerk

akte, die in de uitspraak van Rijnland wordt genoemd en waarin Leiden de
onderhoudsplicht moest kwijtschelden als er betaald werd.

Fragment van een kaart uit 1576 van Hans Lieftinck
met de Vis- en de St Jansbrug.

Brieven van afschrijving
In de Middeleeuwen hadden de steden en de dorpen vaak hun eigen, onderling afwijkend, recht. Hierover is veel onenigheid geweest. Op zeker moment zijn er afspraken gemaakt welk recht er in een bepaalde situatie zou
gelden. Dit gebeurde voor het eerst in Noord-Italië. Deze zogenaamde "Statutenregels", waarop later het internationale privaatrecht is gebaseerd, hielden het volgende in:
• Op onroerend goed was het recht van toepassing, dat gold voor de plaats
waar het onroerend goed was gelegen (lex rei sitae).
• Voor roerend goed gold het recht van de woonplaats van de eigenaar van
dat goed (lex domicilii).
• Voor de vorm van de rechtshandelingen gold het recht van de plaats waar
die handelingen werden verricht (lex loei).
In de tijd, waarin de kwestie over het onderhoud van de Visbrug speelde
(1532), was het dus op grond van de tweede statutenregel zo, dat een schuldeiser uit een plaats, waar zijn elders wonende schuldenaar roerend goed
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bezat, bij het gerecht van de woonplaats van de schuldenaar, beslag kon
laten leggen op het betreffende roerend goed van die schuldenaar.
In Rijnland was het toen echter een geldende praktijk en geen beschreven
recht, dat de stad en de dorpen eikaars civiel rechtsgebied ontzagen. D.w.z.
dat in het hierboven aangehaalde geval de schuldeiser beslag kon leggen op
het roerend goed van de schuldenaar bij het gerecht van de plaats waar hij
(de schuldeiser) woonde. Op de "brieven van afschrijving" van het gerecht
van de woonplaats van de schuldeiser, werd door het gerecht van de woonplaats van de schuldenaar, de zaak overgedragen aan het eerstgenoemde gerecht. Dit wederzijdse privilege m.b.t. de rechtsvordering was zo bijzonder,
dat het stadsbestuur van Leiden van mening was, dat het vastleggen van dit
gewoonterecht, de dorpen van Rijnland wel iets waard moest zijn, namelijk
het (voor een laatste maal) bijdragen in het onderhoud van de Visbrug. In de
vrijdomsbrief van 8 juni 1532 wordt e.e.a. dan ook nadrukkelijk vermeld:. ..ende zullen nochtans hoer brieven van ofscrijven onderhouen zoe
varre zyluyden onse ofscriften obedieren gelyck tselve altyt tot nu toe onderhouen is geweest.
In de "Costumen van Rijnland" van S. van Leeuwen uit 1667 wordt op blz.
201 dit onderhouden van eikaars brieven van afschrijving vermeld. Ook worden de dorpen opgesomd, die in 1532 nog betaald hebben aan het vernieuwen van de Visbrug. Dit blijken er 39 geweest te zijn, waaronder Koudekerk. Met al deze dorpen zal derhalve het gebruik, eikaars civiel rechtsgebied te eerbiedigen, in een akte zijn vastgelegd. Onder deze dorpen is er
een aantal, b.v. Aalsmeer, Wateringen en Monster, dat niet behoord heeft tot
de "24 ambachten". Mogelijk dat ze toch hebben bijgedragen om in het bezit
te komen van zo'n vrijdomsbrief met de daarin vermelde overeenkomst op
civielrechtelijk gebied.

Conclusie
Koudekerk is één van de oudste ambachten in Rijnland en heeft daardoor al
vanaf het begin deel uitgemaakt van de "24 (oorspronkelijk 15) ambachten",
die belast waren met de aanleg en het onderhoud van de werken, die verband
hielden met de afwatering van de Rijn naar het noorden. Tot die werken
behoorde ook de Visbrug in Leiden.
Het ligt dan ook voor de hand, dat Koudekerk de uitspraak van Rijnland
volgde en in 1532 nog eenmaal bijdroeg in de verbouwing van die Visbrug,
waama Leiden bij akte (vrijdomsbrief) Koudekerk onthief van zijn onderhoudsplicht. Dat Leiden aan die zaak de beschreven jurisdictiekwestie koppelde was onterecht; de "24 ambachten", waaronder Koudekerk waren al onderhoudsplichtig voordat de stad Leiden werd gesticht. Mogelijk dat Leiden
op deze manier heeft geprobeerd om zoveel mogelijk ambachten te verleiden
tot het bijdragen in de vemieuwingskosten van de Visbrug, hetgeen tot op
zekere hoogte ook is gelukt, gezien het grote aantal dorpen dat betaald heeft.
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Slotopmerkingen
1. In het stuk uit het Leids archief, dat handelt over de arbitrage door het
Hoogheemraadschap van Rijnland, staat vermeld, dat de stad Leiden een
zekeren penninck op elcke Riemtael van de Rijnlandse dorpen geëist had.
Dit verdient enige nadere uitleg.
Van oudsher moesten de ambachten en de steden, als de landsheer ging
oorlogvoeren, een aantal manschappen leveren. Deze plicht om de landsheer in zijn krijgsmacht te dienen, heette de "heervaart". In Holland was
het gebruikelijk, dat deze contingenten per schip (kogge) opkwamen, zodat het aantal te leveren manschappen werd uitgedrukt in aantallen roeiriemen (riemtalen). Later werd deze heervaartplicht omgezet in een belasting
tbv de defensie en werden de steden en de ambachten door de landsheer
aangeslagen voor een bepaalde som geld. De hoogte van die aanslag correspondeerde met het aantalriemtalendie vanouds moesten worden geleverd. Men bleef die belasting echter uitdrukken in "riemtalen". Het innen
ervan gebeurde door de steden en de dorpen en de opbrengst werd afgedragen aan de grafelijke rentmeester. In het hier beschreven geval mocht
de belasting met toestemming van de landsheer verhoogd worden met één
penning perriemtaalom daarmee de verbouwing van de Visbrug mede te
financieren.
2. In het Middelnederlandsch Handwoordenboek van Verdam wordt als één
van de betekenissen van het woord "afschriven" genoemd: door het opmaken ener akte afstand doen van een recht.
3. Bij het schrijven van het hoofdstuk over de "brieven van afschrijving",
heb ik dankbaar gebruik gemaakt van de informatie die ik van Prof. mr.
H.W. van Soest, emeritus-hoogleraar oud-vaderlands recht, mocht ontvangen, waarvoor ik hem zeer erkentelijk ben.
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Opmerkelijke zaken in oude kranten
T^oen ik enige tijd geleden wat opzocht in oude kranten werd mijn oog
getroffen door enkele berichten en advertenties die nu in onze tijd toch
wel als curieus mogen worden aangemerkt. Hoewel een en ander niet
rechtstreeks met Koudekerk heeft te maken, geven die medelingen wel een
beeld van de sfeer destijds. Een sfeer die ongetwijfeld in Koudekerk ook
aanwezig was, want dit dorp onderscheidde zich in de 18e en 19e eeuw niet
van andere kleine gemeenschappen in het "Hollandse". Daarom hoop ik dat
U toch ook om wat ik in die kranten vond mag glimlachen, dan wel verbaasd mag zijn.
In de duidelijk patriottisch georiënteerde, in Delft uitgegeven, HOLLANDSCHE HISTORISCHE COURANT van Donderdag den 5 April, 1787 stond
het volgende:
DE ED. MOG. HEEREN GECOMMITTEERDE RAADEN VAN DE STAATEN VAN HOLLAND EN WEST-VRIESLAND, adverteeren by deezen, dat
op Maandag den 23 April 1787 op het Binnenhof in s'Gravenhage, betaalinge zal werden gedaan, aan de geappointeerde Sergeanten en Soldaaten; dat
dezelve Geappointeerden zelfs in Persoon zullen moeten overkoomen, om
haar Gagement te ontfangen, behalve de geenen die Bedleegerig zyn, dewelke gerechtelyke Verklaaringen pro Deo, met hunne Actens, zullen moogen
overzenden aan Mr. David de La Douespe, Solliciteur van de Invalides, om
daar op het Geld te ontfangen, waar in gemeld moet worden, de speciale
ziektens en gebreeken die zy hebben, als mede haar Woonplaatsen en Ouderdom, dat anders geen betaalinge aan dezelve zal worden gedaan; en doordien ondervonden is, dat by voorgaande betaalingen, hier aan niet precise is
voldaan, zoo word een ieder gewaarschouwt, dat dit naauwkeurig zal werden nagegaan, en geen betaalinge geschieden als aan die geene die in Persoon koomen, of gerechtelijke Verklaaringen overzenden, welke Verklaaringen door de respectieve Gerechten niet zullen moogen worden gegeeven als
aan die geene, dewelke met 'er woon en in Persoon by haar bekend zyn. En
dewyl, volgens haar Edele Mog. Waarschouwing van den 18 October 1725,
en nadere Waarschouwing van den 29 December 1746, expresselyk is verbooden het beleenen van de Actens van de Gegageerden, zoo is den Solliciteur der Invalides gelast agt te geeven dat gemelde Waarschouwingen precise werden agtervolgt.
In dezelfde krant van "Zaturdag den 14 April" 1787 onder de Amsterdamse
scheepsberichten staat:
Volgens brieven van Curacao, was in February aldaar gearriveerd D. Maas
van hier, laatst uit Engeland, had by het inzeilen gestooten, en zyn Spykerhuid verhoren.
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Met andere woorden; een schip onder kapitein Maas was bij het binnenzeilen aan de grond gelopen en had de messing buitenhuid, die in die tijd ter
bescherming op het houten onderwaterschip werd aangebracht, verloren.
In dezelfde krant van "Zaturdag den 21 April" 1787 staat in de berichtgeving
over den Haag het volgende:
Men verneemt, dat de Huisvrouw van den Vaandrig van der Hoop, zig anderdaags by Request geadresseerd heeft aan den Praesident en Leeden van
den Krygsraad van het Regiment Hollandsche Guardes te Voet, daar in te
kennen geevende, dat de reeden en het motif der retraite van haren Man uit
zyn Huis Arrest bestond, in het aan hem susciteren van eene nieuwe misdaad, ter zake van het dragen en aftrekken met het bekladde Vaandel van
deszelfs Regiment, hetwelk niet als een vergryp teegen den Militairen dienst,
maar als een laesie de hoogheid van 's Lands Souverain toegebracht, aangemerkt wordende, van geen Militair object konde zyn, - gelyk ook uit hoofde
van de bedenkingen, die des wegens ter Vergaadering van H. Ed. Gr. Mog.
gemaakt zyn, en op welke nog niet finaallyk is geresolveerd, en waar van de
eventuele dispositie nog onzeeker blyft; verzoekende ....
De kennelijk patriottische vaandrig Van der Hoop moest volgens de van nature oranjegezinde hogere officieren van zijn regiment "hangen" en de krant
nam het voor hem op.
Ook de volgende advertentie in dezelfde krant van die datum is het vermelden waard:
Het oprecht wezentlyke ZOUT van LIMOENEN; dit Zout is oneindig beter
dan iets anders, wat het ook zy, om Yzersmet, Inkt, roode Wyn, en allerlei
soorten van Vlakken uit Kant, Neteldoek, Kamerdoek, Batist en Linnen te
doen, en zulks ten eersten, zonder eenige moeite, en maakt hetzelve als het
geel geworden is wit en schoon, als of het geheel nieuw was. NB. Alzo eenige Menschen mogten vreezen, dat dit Zout gelyk verscheiden andere dingen,
het Linnen zoude verbyten, zo verzeekert men, dat het geen de minste nadeel
zal toebrengen, zelfs aan de fynste Kanten; wordt in Commissie verkogt
t'Amsterdam by....
In dezelfde krant van "Dingsdag den 15 Mey" 1787:
LEYDEN den 12 Mey. Rector en Senaat van 's Lands Universiteit alhier,
hebben eene Waarschuuwing (naar gewoonte in het Latyn geschreeven)
doen qffïgeeren, waarvan de woordelyke Vertaaling deeze is:
Rector en Senaat vernoomen hebbende, dat sommige uit de Studerende
Jeugd, welke voor het grootste deel minderjaarig, en aan het gezag van Ouders of Voogden onderworpen is, in deeze onstuimige dagen ter Stad uitgetogen zyn, om gewapender hand de zaak der Utrechtsche Burgers te helpen
verdeedigen, vinden zich verplicht, de overige Studenten, voor zo veelen zy
het zelfde voomeemen hebben mochten, openlyk te vermaanen, en by hunne
Studiën, om welker wille zy hier gekoomen zyn, by alle gevoel van Deugd en
Ouderliefde, ernstig te betuigen, dat zy dit voomeemen niet uitvoeren, noch
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zich aan het uiterste gevaar bloot stellen, zonder vooraf te raadplegen met
hunne Ouders of Voogden; welker gezag te veronachtzaamen in een zaak
van zoveel belang ten uittersten ongeoorloofd is. Weshalven de Rector Magnificus openlyk verklaart, zich der handhaving van dat gezag, door Ouders
of Voogden daartoe verzocht zynde, niet te zullen onttrekken.
Rector en Senaat houden zich verzeekerd, dat deze hunne vermaaning gaarne zal opgevolgd worden van allen, die door Reede en Godsdienst overtuigd
zyn, dat zonder eerbied voor Ouders, het den Vaderlande niet wel kan gaan.
Uit last van Rector en Senaat....
Uit de 'sGRAVENHAAGSE Woensdagse COURANT van den 12den Maart,
1788 de volgende advertentie:
Een fatzoendelyk Heer welke voornemens is een reis te doen door Vrankryk
en Engeland, zoude gaarne tot zyn gezelschap wilen hebben een ander jong
Heer van dezelve intentie om deeze reis zaamen te doen, voorts zoekt dezelve
ook nog naar een bekwaam Persoon, om als Gouverneur Hun Ed. te vergezellen welke meer gereisd heeft en de Taal magtig is, de genen welke genegendheid en bekwaamheid hebben in een dezer beide betrekkingen meede te
reizen, werd verzogt zig ten spoedigste te adresseren by de Boekverkopers
Swart en Scholten op de Cingel en hoek van de oude Lelystraat te Amsterdam.
Tijdens de periode van de Bataafse Republiek vond ik in de LEYDSE COURANT VAN 25 juni 1797 met in de kop VRIJHEID, GELYKHEID. BROEDERSCHA. (HET DERDE JAAR DER BATAAFSCHE VRYHEID) de volgende advertentie:
SMALHOUT, Parfumeur op de Cingel over de Appelmarkt te Amsterdam,
heeft uitgevonden NATUREL PRUYKEN, op een Lint of vreemd Net, naar de
Kunst gemaakt, met een Schuyf, zijnde teffens (= tevens) een middel tegen
het Zweeten op het hoofd, dezelven zyn ongemeen ligt en passen by alle
Kleeding, worden niet te klein en blyven wel twee Jaar in de Krul
en in diezelfde krant komt als een officiële mededeling voor:
DE EERSTE COMMISSARIS voor de FRANSCHE TROUPES in Soldy der
BATAAFSCHE REPUBLIEK, door de dagelyksche ondervinding overtuigd
geworden zynde, dat het Nationaal Zegel ten gebruike van Rekeningen als
ander sints, op verre de meeste Plaatsen van dit Gemeenebest, niet of wel
zeer moeijelyk te bekomen is, en zig daar door, dagelyksch in verlegendgeid
bevindende, door dien de meeste Reekeningen ongezegelt worden ingezonden, adverteerd hier mede, alle en een iegelyk, die uit welken hoofden ook,
eenige Reekeningen aan het COMMISSARIAAT voornoemt in te zenden hebben, dat dezelve voortaan niet meer op Zegel behoeven geschreeven te worden, maar dat hetzelve, op de Ordonnancien, welke ter betaling der Rekeningen worden af gegeeven, zal geslagen worden (voor zo verre die ingevolge de
ordres van den Lande daar aan subject zyn) en het montant (= bedrag) daar
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van, by het betalen der Ordonnancien, door den Onrfanger VAN WESTREENEN, zal worden gekort.
In de ROTTERDAMSCHE COURANT van Donderdag den 2 April, Het Zevende jaar der Bataafsche Vryheid (1801) staat de volgende advertentie:
H. J. VAN DE VEN, die tegen den 25 dezer maand April komt wonen op de
sedert langen tyd gerenomeerde HERBERG, genaamd de PLACE ROYAL, of
van ouds genaamd de Palmboom, aan de Bloemerdyksche Ryweg, even buiten Rotterdam, recommandeerd zich tot het geven van MAALTYDEN, op de
Hollandsche, Fransche, Engelsche en Hoogduitsche en andere Manieren,
waarmede hy zich verzekerd houd aan een yder volkomen genoegen te geven; men kan ook allerhande minder onthaal by hem bekomen; alles tot de
civielste Pryzen.
Uit de periode van de inlijving door Frankrijk (1810-1813).
In de GAZETTE DE ROTTERDAM van Samedi le 30 Mars, ROTTERDAMSCHE COURANT van Saturdag den 30 Maart - een krant die voor het min
of. meer officiële gedeelte met franse tekst in de linkerkolom en nederlandse
tekst in de rechterkolom verscheen - stond het volgende bericht over de bevalling van de keizerin:
PARIS le 26 Mars. Bulletin de Sa Majesté l'Impératrice. Du 25 Mars. La
révolution du lait s'étant opérée ....
PARYS den 26 Maart. Bulletin van Hare Majesteit de Keizerin. Den 25
Maart. De zogomwenteling by Hare Majesteit de Keizerin met de gelukkigste
kentekenen plaats hebbende gehad en de staat van Hoogstderzelver gezondheid niet beter zyn kunnende, voor den tegenwoordigen tyd van de verlossing, zal dit het laatste bulletin zyn. geteekend CORVISART, DUBOIS en
BOURDIER.
Als illustratie van de slechte economische toestand door de oorlog met Engeland in die tijd de navolgende berichten en een advertentie in dezelfde
krant:
ROTTERDAM den 29 Maart. Den 28 dezer is te Helvoetsluis of in de Maas
niets gepasseerd: de Wind N.
AMSTERDAM den 28 Maan. Den 26 en 27 dezer is in Texel niets gepasseert.
Bedoeld is dus dat er die dagen geen schepen in beide steden zijn binnengelopen.
De Ondergeteekende adverteert, dat hy door verschelde proeven weder heeft
uitgevonden een beter soort van KOFFY, welke voor de beste Boonen in
smaak niet behoeft te wijken. Men zet deze Koffy zoo als men gewoon is de
Koffyboonen te zetten, zonder byvoeging van gebrande Syroop of Chichory;
kunnende dezelve zonder vrees voor benadeeling der gezondheid gebruikt
worden. De prys is het pond 16 Stuivers, en is by alle de in de vorige Couranten gemelde Correspondenten te bekomen, en kan gekenmerkt worden
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VAN BRUSSEL, in de Bakkersteeg, te Utrecht, Lett. D, No 300.
Bedoeld is dus dat hij een nieuw koffiesurrogaat had uitgevonden.
c

gffggr

In de NIEUWE ROTTERDAMSCHE COURANT van Woensdag 23 Maart
1864, waarin de oorlog tussen Denemarken en Pruisen met de betrokkenheid
van de Engelse Koninklijke familie daarbij, de Amerikaanse burgeroorlog,
de verandering door de overwinning van Garibaldi in Italië en de behandeling in onze Tweede Kamer van de verscherping van de controle op het
zoutaccijns ter sprake komen, staan de volgende advertenties:
Te Rotterdam Ligt in Lading naar Batavia .... het .... Fregat LOEVESTEIN
.... Dit schip beveelt zich door deszelfs buitengewone Inrigtingen, bijzonder
aan voor den overvoer van Familien, en vaart een geëxamineerden Scheepsdoctor en eene Melkgevende Koe.
BELANGRIJKE VERKOOPING. De Directie der derde bedijking tot droogmaking, .... onder Mijdrecht .... in 95 percelen .... publiek doen veilen en
verkoopen: De onlangs drooggemaakte LANDEN EN RINGDIJKEN der bovengemelde bedijking, te zamen ter grootte van 734 bunders, 44 roeden
Je realiseert je zelden dat een groot deel van onze omgeving nog maar zo
kort geleden is drooggelegd.
Openbare Vrijwillige Verkooping .... om contant geld verkoopen: 24 KALFKOEIJEN, of aan de volle uring staande, 3 KALFVAARZEN, 1 OS, 2 PINKEN, 2 bruine MERRIEP AARDEN, gelijktands, 1 ....
In de SOLDATENKRANT van 18 Augustus 1914 onder "Gemengd Nieuws":
Verzoek aan sokkenbreisters. In de D. Ct. verzoekt een officiersvrouw met
nadruk aan de hulpvaardige vrouwen en meisjes, die sokken breien voor
militairen, geen naad in hiel of voet te breien, daar dat bij groote marschen
zeer hinderlijk is.
In de NIEUWE ROTTERDAMSCHE COURANT - heel klein van omvang nu
- van 31 maart 1945, op het laatst van de oorlog en nog onder Duitse bezetting dus, valt onder het kopje "Economie" het volgende op:
KOERSEN EN OMZETTEN NEW YORK .... 27 Maart....
(dus de koersen van de Beurs van New-York) en:
(In Engeland) Alle bankbiljetten der Bank van Engeland met een nominale
waarde van £ 10 en hooger worden ingetrokken. De biljetten dienen vóór 30
April te worden ingeleverd. ....
ir. C. J. B. H. van der Pols
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Interview met Karei de Jong, Lagewaard 74

H

ij ziet er gezond en vitaal uit. In zijn ogen twinkelt zo af en toe een
ondeugend lachje en als hij vertelt over hoe het vroeger was, word je
automatisch geboeid door zijn verhalen.
Karei de Jong werd geboren op 16 februari 1906 op boerderij "Groot-Rozenburg". Zijn geschiedenis gaat terug tot die van zijn grootvader. "Dat was een
schipbreukeling van een Noors schip. Hij was zes jaar toen hij in Nederland
kwam. Hij wist zijn eigen naam niet meer en werd in huis genomen bij een
familie in Boskoop. Daar kreeg hij de Hollandse naam Arie de Jong". Karei
vertelt de familiegeschiedenis die hij van overlevering heeft met een glimlach. "Tijdens een kermis in Boskoop ontmoette opa Arie een meisje dat hij
stevig aanpakte. Ze heette Van Swieten, het was een ondeugende vrouw. In
ieder geval is opa van Boskoop hierheen gegaan en heeft hij de boerderij
"Groot-Rozenburg" gehuurd. Wij, mijn vrouw en ik hebben de woning later
gekocht, maar mijn opa Arie en later mijn vader Teun, pachtten "Groot-Rozenburg" van de familie Van Tuyl-van Serooskerke-van Zuilen. Mijn opa
heeft op de boerderij twee keer veertig koeien verloren aan veepest. Een
veehandelaar uit Gouda, Frans van Vliet, heeft toen geld voorgeschoten voor
een nieuw koppel koeien. Hij heeft twee keer zijn veestapel zien sterven en
is er toch weer bovenop gekomen, want toen hij stierf liet hij 100.000 gulden
na. Daarna pachtte mijn vader de boerderij".

Karei kwam uit een groot gezin: "Mijn moeder heeft zeventien kinderen gehad. Arie was de oudste, dan Jet, dan mijn zus Rie. Dc was de vierde. Er zijn
tien kinderen in leven gebleven. Mijn moeder kwam uit Rijnsburg, maar ze
had een zus wonen hier op "Klein-Rozenburg" en zo heeft ze mijn vader
ontmoet. Mijn vader heeft vroeger in het schoolbestuur gezeten. Daar namen
ze de ouders voor. Ze keken of je er geschikt voor was. Frits Wille, de
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kolenhandelaar zat ook in het schoolbestuur. Dc heb zes jaar de lagere school
bezochtTdat was alles wat ik gehad hëbTln augustus kregen we drie weken
schoolvakantie en dan gingen we met paard en brik naar Katwijk aan Zee.
Dat was de enige uitgaansdag in het jaar. Dc weet het nog als de dag van
gisteren. Bij bakker Van Dokkum kochten we krenten- en wittebrood, dat
werd dan gesneden en belegd en daar aten we van".
Karei vervolgt: "Dc zat in de zesde klas toen er Onafhankelijkheidsfeest gevierd werd. Onafhankelijk van Frankrijk, dat hebben we maar één keer gevierd. Later werd dat omgezet in Oranjefeesten. Er werden allemaal spelletjes georganiseerd zoals zaklopen, harddraven, boegsprietlopen. Dat gebeurde in de Dorpsstraat achter de Oude Smederij. Daar had je een stukje land
waarop het feest gehouden werd".
Als Karei vertelt over het einde van zijn schooltijd is de opluchting nog
steeds van zijn gezicht te lezen. "Dc was zo blij dat ik van dat leren af was.
Dc had altijd een bril gedragen, al van jongs af. Die bril heb ik toen in een
hoek gegooid en jaren niet meer gebruikt, want als je onder de koeien zit en
ze slaan met de staart, dan slaan ze de bril van je gezicht. Dc heb nog wel
een paardencursus gevolgd bij de veearts, want ik hield veel van paarden.
Auto's waren er toen nog niet. Wij deden alles met paarden want er waren
nog geen trekkers. Naar de kerk gingen we met de tentwagen. Eén paard
ervoor, vader met twee kinderen voorop en moeder met de rest van de kinderen achterin. Wij hadden een dokter, dokter Dekker, die woonde aan de
Hoge Rijndijk schuin tegenover de Christelijke School. Als het nodig was
werd de dokter gehaald door de familie van de patiënt, maar hij had ook een
eigen paard en tilbury. Dat is een karretje op twee wielen".
Hoewel Kareis gezondheid naar eigen zeggen altijd buitengewoon goed is
geweest, herinnert hij zich nog wel dat hij een keer ziek is geweest: "In mijn
jeugd heb ik de Spaanse griep gehad. Dc was denk ik zes jaar en daar gingen
veel kinderen aan dood. Bijna in ieder gezin was wel iemand overleden. Bij
ons thuis hebben ze het allemaal overleefd".
Karei wijst uit het raam naar de naast gelegen woning (Lagewaard no. 73).
"In dat kleine huisje woonde onze knecht Gerrit van Veen. Die had dertien
kinderen. Dan woonde er ook nog de familie Uithol. In totaal woonden er
twee gezinnen met 28 mensen. Gerrit was bij ons in loondienst. Hij werkte
van 's ochtends vier uur tot 's avonds half zeven en op zondag kwam hij nog
twee keer melken, 's Morgens om vier uur stond hij op het raam te tikken,
dan hoefde mijn vader geen wekker te zetten. Onze arbeider kreeg eüc jaar
een biggetje, daar kon die dan van het afval van het gezin een varken van
opfokken. Dat beest werd dan op 't end geslacht. Dc zie; die varkens nog
hangen. Ja, er werd veel spek gegeten. Mijn vader had eens een varken van
400 pond. Ze mogen ze nu zo zwaar niet meer maken. Daar zat zo'n laag
spek op. Je had onderaan de buik repen spek, die werden apart gerookt. Dat
deed ene meneer Dekker die kuiper was en botervaatjes maakte. De krullen
die daarvan overbleven, gebruikte hij voor het roken". Karei herinnert zich
ook Kees Groen nog goed. "Kees Groen, dat was een buitengewone man."
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Rechts Lagewaard 73 en links is Lagewaard 74 gedeeltelijk zichtbaar.

Hij was van beroep knors, koudslachter. Vroeger werden er bij ons drie varkens en twee koeien geslacht voor eigen gebruik. Dat slachten deed Kees
Groen altijd. Hij kocht ook wrakke koeien op bij de boeren, koeien die wat
scheelden, die slachtte hij in zijn woonhuis aan de Hoogewaard. Het vlees
werd verkocht. Keuring was er toen niet". Met humor vertelt Karei: "Je had
vroeger een knors aan de Hoge Rijndijk en die heette Kees Prijn en die had
een weduwe naast zich wonen. Kees Prijs kocht dunne, wrakke koeien op en
liet dan zijn buurvrouw eerst een proefje nemen. Als 's ochtends de blinden
opengingen kon hij het vlees verkopen". Karei kwam van de lagere school
bij zijn vader op de boerderij werken. Karei: "Dc werkte met mijn broer Arie
en de arbeider. Mijn vader werkte niet zoveel, die was lui en hij at te veel.
Mijn vader lustte ook graag een borreltje, maar hij gebruikte het nooit buiten
de deur. Op de weg wou hij niet naar drank ruiken. In de hooibouw kreeg
onze arbeider tegen twaalven ook een borreltje. Dan werd er hard gewerkt
en stond mijn vader klaar met de fles. Maar dat was alleen in de hooibouw.
Later heb ik nog vijf jaar met mijn broers Klaas, Teun en Elzo gewerkt. Dat
waren de moeilijkste jaren van mijn leven. Dc was 25 toen mijn vader stierf
en kreeg toen de verantwoording voor 't vee. Dc wilde eerst naar Amerika
toe, maar mijn oom Zonneveld kwam met mij praten en die zei dat ik dat
mijn moeder niet aan kon doen, want er liepen nog drie broers en een zus
van mij rond. En hij zag wel dat ik mijn best deed op de boerderij".
Met tegenzin denkt Karei nog terug aan het kerkbezoek uit zijn jeugd. "Dominee Haspers, die hier 22 jaar gestaan heeft, hield dan twee uur kerk. En 's
avonds moest hij weer preken. Mijn oudste broer zat altijd te slapen en dan
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kreeg hij van mijn vader een standje. Het duurde veel te lang, naar de preek
werd niet geluisterd. Je zat 's winters te sterven van de kou. De vrouwen
hadden nog een warme stoof. Daar is onze eerste kerk door verbrand (7
maart 1911), door een stoof die gevallen was. Dc denk dat ik een jaar of vijf
was. In de tijd dat de nieuwe Gereformeerde Kerk gebouwd werd, hield men
de dienst op de hoek van de Bruggestraat in het café. Dc heb ook nog de
catechisatie bezocht en op de Jongelingenvereniging gezeten. Daar werden
onderwerpen uit de bijbel besproken, een soort vorming was dat". Karei vervolgt zijn verhaal: "Je had ook een Meisjesvereniging, maar mijn vader wilde niet dat zijn dochters 's avonds de weg op gingen, dat mocht niet".
Karei herinnert zich nog duideüjk dat hij met zijn vader mee mocht naar
bijeenkomsten in "Hotel Van Egmond". "Daar werden vroeger politieke vergaderingen gehouden. Dc weet nog dat Arie Schenkeveld, een advocaat,
kwam praten. Die was tegen de SDAP, Soort Dat Altijd Pruttelt, noemden ze
dat. Je had vroeger de Arbeiderspartij, maar als je gereformeerd was ging je
gereformeerd stemmen".
In Kareis jeugd kon, volgens Karei, iedereen schaatsen. Karei: "We gingen
altijd als er ijs lag op de schaats naar Hoogmade. We zijn zelfs een keer
helemaal naar Schiphol geweest. Dat moest voor het meDcen van vier uur
gebeuren. Als het gebed na het middageten gedaan was zaten we al te popelen, want je wilde de tijd gebruiken, het was zo weer vier uur. Mijn vrouw
heeft nog prijzen gewonnen met schaatsen, maar toen kende ik haar nog
niet".

Karei de Jong voor z'n oude boerderij.

Karei ontmoette zijn toekomstige vrouw trouwens niet op de schaats maar
op de fiets. "Op zondagavond ging ik met ene Kees de Jongfietsenom de
"dochteren des lands" te bezien. Zo kwamen we in Ter Aar, nou en toen zag
ik een heel lief meissie. Ze was ook op defietsen zo is het gekomen. We
hebben anderhalf jaar verkering gehad. Dc wist dat ze hervormd was en arm,
maar ik hield van haar. Dc zei tegen haar: "Dc wil met je trouwen als je
gereformeerd wordt". En dat deed ze, zo ging dat vroeger". Kareis bruid.
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Bertha Kroon, die uit Korteraar kwam, was 24 en Karei was 31 toen ze
trouwden.
Karei: "Ik ging van "Groot-Rozenburg" af en huurde een spulletje hier aan
de Lagewaard met 11 bunder land. [Dat "spulletje" is de oude boswachterswoning van het bos van Pieck, thans bewoond door de wed. de Jong, Lagewaard 78 en gelegen in de Hoogewaard ten oosten van de aansluiting aan de
Batelaan (red).] Bertha kon handmelken en kaasmaken, daar hebben we onze
eerste centjes mee verdiend. We hebben daar van '37 tot '50 gewoond. Onze
vijf kinderen zijn daar geboren, drie meisjes en twee jongens. In 1950 ging
mijn broer Arie, die op "Groot-Rozenburg" was gebleven, emigreren naar
Califomië. Wij vroegen aan de eigenaar of wij op de woning mochten en we
hebben de boerderij gekocht. Dc ben op het bedrijf gebleven tot mijn 61e
jaar. Daama heeft mijn zoon Teun de boerderij overgenomen en zijn wij hier
aan de overkant gaan wonen".
Karei kijkt tevreden uit het raam naar het decor van zijn leven: sappig groen
gras en een prachtige blauwe lucht.
19 juni 1996
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"Kakebenen" en de Fa. J . Bijleveld en Zn.

W

at heeft het in het groen verscholen oude huisje op de hoek van de
Hoogewaard en de Den Tollstraat te maken met het bedrijf van de fa.
J. Bijleveld en Zn? Hoe komt dit huis aan zijn naam "Kakebenen"?
Wie hebben er gewoond en wanneer is het gebouwd? Niet op alle vragen is
het antwoord boven water gekomen. Hierna volgen een paar gegevens.

De naam "Kakebenen" heeft Jacobus Johannes (Kobus) Bijleveld erop gezet,
omdat op de dam in de sloot langs de Hoogewaard een poort heeft gestaan,
die gemaakt was van twee kaakbeenderen van een pot- of walvis. Deze botten kunnen lang meegaan, maar niemand kan zich nog herinneren dat ze er
stonden. Op de Waddeneilanden komen ze als zodanig nog voor.

Tussen de bomen zijn in de verte de woningen "Kakebenen" zichtbaar (circa 1940).
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In 1931 ging het eigendom van dit huis, waarvan het bouwjaar niet bekend
is, van Jacobus Wilhelmus van de(r) Staay, broodbakker te Breukelen - Nijenrode, over op timmerman Everard Gerardus Baars uit Vleuten, die het op
zijn beurt in 1963 weer verkocht aan de Koudekerkse timmermansknecht
Jacobus Johannes (Kobus) Bijleveld, die bij de plaatselijke aannemer de
Wed. H. van Driel werkte.
"Kakebenen" bestond uit twee woningen. Erachter staat, haaks erop, nog een
blokje van twee woningen, die in 1911 zijn gebouwd. "Kakebenen" is duidelijk een boerderijtje geweest en het schijnt volgens Hermanus (Manus) Bijleveld wel 300 jaar oud te zijn. Het heeft ook een rieten dak gehad, dat op de
zolder nog te zien is. De dakpannen zijn namelijk over het riet heen gelegd.
De laatste bewoner van het westelijke huisje was (tot 1960) Henk van Diggelen. Daarvoor woonde er tot 1933 de fam. Vergunst. De zoon Reinier is er
in 1915 geboren. In het oostelijk gelegen huisje woonde Willem Esveld, die
in 1957 met zijn vrouw naar het bejaardenhuis aan de Dorpsstraat ging
(vroeger het weeshuis en thans o.a. in gebruik bij het Electrotechnisch Bureau Hogenes BV). Willem Esveld was loodgieter en werkte bij de zaak van
Eymer. Deze zaak was gevestigd in een pand aan de Dorpsstraat ongeveer
tegenover de smederij. De bewoners hebben nooit electriciteit gehad, ook
was er slechts één kraan net boven de zgn. meterput. Voor zoiets hoefde je
toen niet het verbruik te betalen. Wel was er gas, ook voor de verlichting.
De twee woningen, genaamd "Kakebenen" werden in 1960 onbewoonbaar
verklaard. Kobus Bijleveld kocht het pand om als werkplaats te gebruiken.
De aangebouwde keuken aan de westkant werd gesloopt, zodat de eerder
genoemde erachter gelegen woonhuizen (Hoogewaard nrs. 119 - 121) meer
toegangsruimte en uitzicht kregen.
In 1966 werd de sloot, die aan de westkant haaks op de weg liep, gedempt
toen de naastgelegen nieuwbouwhuizen aan de Hoogewaard werden gebouwd. Bij het in 1970 doortrekken van de nieuwbouw aan de Paanderenstraat, werd ook de achtersloot gedempt.

Zoals bovenstaande foto uit 1951 toont, lagen de woningen midden tussen de
weilanden van Huib Lekx en van de gebr. Jan en Gijs Versluijs, die met
Klaas Schellingerhout (meestal Klaas Versluijs genoemd) een boerderijtje
annex melkslijterij hadden aan de Hoogewaard (thans nr. 146). Deze weilan-
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den werden gepacht van mevr. de Graaff - Oppelaar. Later kwam ook het
land van de gebr. Versluijs in gebruik bij Huib Lekx, totdat het werd verkocht voor woningbouw.
De woningen, die haaks achter de "Kakebenen" staan, werden in 1911 gebouwd en een paar jaar later woonden daar de gezinnen Van Vegten (aan de
polderzijde) en Bijleveld (aan de wegzijde).

Op deze foto uit omstreeks 1952 van de westzijde van die woningen, staat
Teun van Vegten en op de bank zitten Arie van Vegten, vervolgens Henk
Hogenes, die aan de overzijde aan de Hoogewaard tot in de zestiger jaren
een rijwielhandel had en Thijs Bijleveld.

Op deze familiefoto uit 1945, die gemaakt is ter gelegenheid van hun 40-jarig huwelijk zitten Daniël Bijleveld (1881 - 1950) en Alida Verlooy (1880 -
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1966) te midden van hun kinderen en hun kleinkinderen. Van links naar
rechts staan: zoon Thijs (1921 - 1953); Bert Malta, gehuwd met Katriena;
Theo Vodegel, gehuwd met Marie; Bas van Baren, gehuwd met Jannie; Kobus (1906 - 1994); Daan (1917); Jaap (1915) en Manus (1919). Zittend
v.l.n.r. de dochters Sien (overl. 1983); Jannie; Katriena (overl. 1959); moeder en vader Bijleveld; dochter Marie; Bep v.d. Meijden (overleden in 1996)
geh. met Jaap met staand zoon Daan, die thans het bedrijf leidt. Verder nog
kleinkinderen en de hond Fokkie.
Vader Daniël was timmermansknecht maar moest daarmee om gezondheidsredenen stoppen. Hij kocht omstreeks 1930 met geleend geld een bakfiets,
waarmee hij aanvankelijk potplanten van Lemkes uit Alphen a/d Rijn uitventte. Toen defietswas afbetaald is hij op fruit overgestapt.
De oorspronkelijke familie Bijleveld kwam uit Alphen aan den Rijn. Grootvader Bijleveld had daar een tuinderij. De hierop geteelde groente ventte hij
uit, in hoofdzaak in Oudshoom. Kobus werd al op 12-jarige leeftijd bij
grootvader op de tuinderij ingezet en moest ook uitventen. Vader Daniël
bracht z'n zoon 's-maandagsochtends vroeg op defietsen haalde hem zaterdagsavonds weer op. Dat heeft Kobus niet lang volgehouden, waama hij
alsnog timmeren is gaan leren.
Vader Daniël heeft ook nog wel samen met Kobus en Manus timmerwerk
aangenomen bij de steenfabriek van Beers (thans Bos-beton).
De jongens uit het gezin van Daniël Bijleveld werkten vrijwel allen in de
huizen- of wegenbouw als timmerman, metselaar of straatmaker.
Jacob (Jaap) Bijleveld was achtereenvolgens timmerman en stratenmaker. In
de oorlog heeft hij op een vrachtwagen gereden van z'n zwager Willem van
der Meijden. Hiermee heeft hij in de hongerwinter samen met een bijrijder
een drietalrittennaar Drente gemaakt om aardappelen te halen voor de
voedsel verstrekking in Alphen a/d Rijn. Vanaf 1947 is hij buschauffeur geweest bij de fa. A. Langhout in Ter Aar, waama hij in 1950 weer z'n oude
vak van straatmaker opnam bij een aannemer uit Sliedrecht, die in Alphen
a/d Rijn werkte. Op 7 juni 1955 is hij voor zichzelf begonnen.
Hij nam voor zes weken werk aan van de gemeente Koudekerk. De straatmakers waren: Jaap met zijn broers Manus en Daan en Teun van Vegten, die
achter de "Kakebenen" woonde. Het startmateriaal bestond uit twee straathamers en een kruiwagen. Een luxe Ford uit 1932 was het enige transportmiddel.
De volgende klus was straatwerk in Alphen aan den Rijn, waarop ingeschreven was. In de vorstperiode van '56 - '57 werd op een stukje in Koudekerk gehuurde gemeentegrond (thans het Achterom) een opslagplaats (6x9
m) gebouwd.
Vanaf 1958 werd ook zoon Daan bij het bedrijf betrokken, dat voortaan Fa.
J. Bijleveld en Zoon heette. Ten behoeve vanrioleringswerkzaamhedenin
Bodegraven werd de eerste dragline aangeschaft. Zo groeide het bedrijf door.
In 1963 werd bij de aanleg van het Artesiaplantsoen het bedrijf aldaar gevestigd, bestaande uit een opslagterrein met bedrijfsgebouwen, kantoor en woningen.
De gemeenten Wassenaar en Katwijk werden vaste opdrachtgevers, waar
riolerings- en bestratingswerken werden uitgevoerd. Het personeelsbestand
groeide tot max. 33 man. Thans werken er 25 man en één vrouw.
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Na het terugtreden van Jaap in 1985 is inmiddels de derde generatie aangetreden in de personen van zoon Jaco en dochter Daniëlle, die onlangs haar
aannemersdiploma heeft gehaald. Zal defirmanaamnu veranderen in fa. D.
Bijleveld en dochter?
J. Bruijne
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Jan Hogenes (1912-1995), een steenplaatser

B:

'egin 1992, tijdens de tentoonstelling in de
oudheidkamer over dakpannen, kreeg ik
van ons genootschap het verzoek om een
interview op video vast te leggen met Dirk de
Jong en Jan Hogenes, die beiden werkzaam waren geweest in de kleiwarenindustrie van Koudekerk aan den Rijn. Beide heren kende ik
slechts van gezicht, zodat het wederzijds een
eerste kennismaking werd. Dc liet ze, in de oudheidkamer, voor de camera oude herinneringen
ophalen en vertellen over hun werk, aan de
hand van het tentoongestelde. Jan had een notitieboekje bij zich, met aantekeningen van zijn
Jan, 75
werkzaamheden bij de fabriek van de Gebr.
jaar oud
Oppelaar. Daarin had hij met potlood de wekelijkse productie aan dakpannen en later ook van
drainagebuizen genoteerd, als ook de uitbetalingen. Dc vroeg hem het boekje,
dat mij zeer waardevol leek, te zijner tijd aan het Historisch Genootschap af
te staan, als herinnering aan een stukje industriële geschiedenis van ons
dorp. Op 24 januari 1995 kwam Jan Hogenes bij mij langs om zijn boekjes er was nog een tweede exemplaar - af te geven. Na een vluchtige blik erin,
leek het me wenselijk dat er een toehchting kwam op het geschrevene, om
één en ander te verduidelijken. Het werd al gauw een schets van Jan z'n
levensloop, die ik naarstig begon te noteren.
Jan zijn wieg stond in 's-Molenaarsbuurt, toen nog gemeente Oudshoom.
Als één na jongste van zeven kinderen in het gezin van vader Jan, die op de
fabriek van Van der Kloot Meijburg werkte, en Trijntje Paling werd jonge
Jan geboren op 17 september 1912, in een huisje aan de 's-Molenaarsweg.
Toen Jan naar school ging, bezocht hij de Openbare Lagere School bij de
Oudshoomse kerk, maar dat duurde niet lang want in 1919 verhuisde het
gezin naar Koudekerk, waar vader Jan werk gevonden had bij de dakpannenfabriek van de gebroeders Oppelaar, waar thans "de Vulcaan" is gevestigd.
Aanvankelijk woonden ze in de kippenschuur van opa Paling, in de buurt
van de kalkovens aan de Hoogewaard, maar na nog een paar keer van behuizing veranderd te zijn, kwam het gezin Hogenes aan het Prinsenschouw te
wonen. Jan ging op het dorp naar de Openbare Lagere School (thans Onder
Dak) bij meester Bezooijen. Hoewel Jan een "schouwer" was, werd hij op
het dorp vaak een "steenplaatser" genoemd, dat waren degenen die bij de
fabrieken achter in de Hoogewaard woonden. Pas later begreep hij dat naar
school gaan toch wel een mooie tijd was geweest. Maar voor doorleren was
er toch geen geld en zo ging Jan als twaalfjarige bij van Egmond op de tuin,
aan het begin van de Hoogewaard, werken. In 1926 had vader Jan voor hem
een nieuwe werkplek gevonden op de tuin van de Gebr. Lekx. Van maandag
tot en met zaterdag van 's morgens zes uur tot 's avonds zeven uur "opbin-
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den en verspenen", voor een weekloon van f 3,50. Hij kreeg 14 dagen
vakantie in een jaar, maar een dagje Katwijk (het toenmaals jaarlijkse uitje)
was er voor hem nog niet bij. In zijn tweede jaar bij Lekx, bedong zijn vader
f 5,- weekloon, maar toen hij het jaar er op weer wat meer vroeg, zat dat er
niet in. Al gauw (1928) stapte Jan over naar de Electrische Kleiwarenfabriek
voorheen gebroeders Oppelaar, waar ook zijn vader werkte. Nu was hij 's
zaterdags om 13.00 uur vrij, terwijl hij 's morgens een uur later kon beginnen, n.1. 7.00 uur. Ook met z'n weekloon ( ca. f 8.00) ging hij er op vooruit.
Van voor- tot najaar werden er dakpannen gemaakt. Met behulp van persen
werd uit klei de pan gevormd, om vervolgens in de ovens te worden gebakken. Er waren twee soorten persen, n.1. een eenvoudige strengpers, waarmede de gewone holle pan en de dakvorsten werden gevormd, en een revolverpers voor de meer bijzondere pannen, afhankelijk van de gebruikte matrijzen, zoals de Romaanse pan, de kruispan, de verbeterde Hollandse pan en
de Tuile du Nord. Werken met de revolverpers was niet ongevaarlijk, want
terwijl de pers draaide, moest men er een plak klei opleggen en na persing
de gevormde pan er weer afnemen, en dat 14 keer per minuut, 's Winters
ging een aantal arbeiders klei uitgraven in de polder. Het gezegde was dan
ook "De koeien naar binnen, wij naar buiten". Met kiepkarren op smalspoor
werd de klei het land uit gereden en gestort in een zgn. kleibok, waarmee de
klei over de Oude Rijn naar de fabriek werd gevaren. Hier werd het met
behulp van kruiwagens uitgelost op de kleistaal. Als het regende, vroor en de
vorst in de grond zat, lag het kleien stil en was je werkloos en had je dus
geen loon.

^^^HM

Jan aan de revolverpers
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Een aantal van de arbeiders bleef 's winters in de fabriek drainagebuizen
maken. "Stompen" noemden ze dat, omdat aan de uit de pers gekomen buizen in een mal een kraag gestomp moest worden. Was de mal van hout en
met zand ingewassen dan maakten ze er 7300 in de week, maar met de
ingeöliede stalen mal werden het er ruim 8000. Werken deed je in ploegverband en vaak in het aangenomene. Jan Hogenes heeft in de 33 jaar dat hij
bij Oppelaar werkte, in hoofdzaak aan de revolverpers gestaan.
De door de pers gevormde pan werd groene pan genoemd. Deze werd op
speciale houten rekken, hekjes genaamd, gelegd en elders in de fabriek op
het zogenaamde Lombok-werk te drogen gelegd. In de 6-mansploeg, welke
bij de pers werkte, had ieder een taak. Zo had je een bonker, die de kleibonken in de pers gooide. Bij de kleistreng stond een knipper, die zorgde dat
van de streng gelijke stukken afgesneden werden. Dan was er de afhaler, die
de gevormde pan van de pers haalde en op de hekjes legde (drie stuks per
hekje). Vervolgens brachten derijersmet een speciale kruiwagen, met daarop acht hekjes, de groene pan naar de droogloods, waar de hekjes met pannen werden opgetast door de afzetter.

De pannenploeg, omstreeks 1948, v.Ln.r. Jan van Jieverden,
Jaap Hogenes (broer van Jan), Jo Lekx, Jan Hogenes Az.,
Bram van der Voorst en Jan.

Maar Jan heeft met zijn ploegmakkers ook schepen met kolen of turf gelost,
respectievelijk in zakken op de schouder of opgetast op de kruiwagen. Zwaar
en vuil werk was het. Net als het vullen, afstoppen en weer leeghalen van de
ovens. Zo was er de blauwoven, waarin de pannen als ze gebakken waren,
werden gesmoord, waardoor de pan een blauwe kleur verkreeg. Het smoren
gebeurde door steenkolen in de ovenmonden te gooien en deze daama af te
dichten. Door de hoge temperatuur (1100-1400 graden C.) vergaste de steenkool tot cokes, welke nadien onder de arbeiders werd verdeeld als brandstof
voor de winter. Ook werden er geglazuurde pannen gemaakt, zowel glimmend als dof, welke daama werden opgeslagen in de zogenaamde gladloods.
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Vroeger ging de afvoer van dakpannen en drainagebuizen per schip, later per
vrachtwagen. Iedereen moest helpen met kruien en laden, want het ging altijd met grote aantallen. Zo zijn er duizenden buizen, in diverse maten, geleverd voor de drooggelegde Wieringermeer- en Noord-Oostpolder. Als er geladen moest worden riep werfbaas Bas de Wit, "schepen, jongens". In de
dertiger jaren kreeg je daarvoor f 0,30 per uur. Jan vertelde, dat aan de drainagebuizen voor de nieuwe polders hoge eisen werden gesteld. Toen ze een
loonsverlaging hadden gekregen, werd er een papier opgehangen waarop
stond te lezen, dat de buizen kaarsrecht, kogelrond en zonder vingerafdrukken moesten zijn, waarop Jan tegen directeur de Graaff zei :"Het is net als
bij de Gruijter, en betere waar en tien procent korting". In het laatste oorlogsjaar '44 - '45 werd Jan met nog zes anderen ontslagen, omdat ze om
eten hadden gevraagd. Boekhouder de Rooij vroeg toen: "Wil je werken?",
waarop ze hadden geantwoord: "Ja, maar als er geen eten is, zal dat moeilijk
gaan". Bij het einde van de oorlog waren ze weer terug op de fabriek.
In 1945 overlijdt moeder Hogenes en vijf jaar later Jan's vader. Jan vindt het
nu tijd worden om een levensgezellin op te zoeken. Op 14 december 1950
trouwt hij met Trijntje Jacoba (Co) Groen en trekt bij haar en haar ouders in.
Vader Groen was een knors, een koudslachter en had bij de woning aan de
Hoogewaard (thans no. 122) een winkeltje met er achter een slachtplaats
gehad. Deze werden nu verbouwd tot woning voor het jonge paar. In 1952
werd in het gezin Hogenes een dochter geboren. Jan was de koning te rijk.
Van 1944 tot en met 1946 heeft Jan samen met Wim van Vegten (de latere
wethouder), de zondagsschool geleid. Deze werd gehouden in de Hervormde
School, na kerktijd van 11.30 tot 12.30 uur. Intussen werkte hij nog steeds
bij de Gebr. Oppelaar en voelde zich een tevreden mens.

Een notitieboekje van Jan.
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Zoals reeds vermeld hield-Jan op het werk de produktie van de werkploeg
bij, als ook werk- en verleturen, aan de hand waarvan aan het eind van de
week elke ploegmaat zijn toekomende deel kreeg uitbetaald. Beide notitieboekjes beslaan te samen de periode april 1946 tot en met 17 november
1955. Al bladerend komt men als leek toch een aantal aardige aantekeningen
tegen. Zo verdiende Jan in 1946 ca. f 40,- per week, in 1955 bedroeg dit f
75,-. Voor het lossen van een schip steenkolen (90 - 300 ton), wat meestal
met 10 man werd uitgevoerd, kreeg de gehele ploeg in 1946 f 1,75 per ton,
dat was in 1955 f 2,75 per ton. Elk jaar was er slechts één vakantieweek,
omstreeks eind juü. In 1955 bedroeg een normale werkweek 46 uren. Zo
heeft hij ook genoteerd dat hij bij de geboorte van z'n dochter en de begrafenis van zijn ouders snipperdagen moest opnemen, wat een derving aan
inkomsten betekende. Op dagen dat er gestemd moest worden voor de Staten-Generaal wordt per man één verletuur genoteerd.
In 1961 kwam er een eind aan de werkzaamheden bij de gebroeders Oppelaar. De fabriek was sterk verouderd en er was geen opvolger bij de eigenaar. Daarnaast was het vooral de aanvoer van de juiste klei, die te kostbaar
werd. Wemink uit Leiden nam het complex over enrichttehet in voor het
bedrijfsonderdeel voor aanleg van tennisbanen. Uit oude- en kapotte rode
dakpannen werd de benodigde gravel verkregen. Jan heeft drie jaar in de
aanleg van tennisbanen gewerkt, maar omdat hij daarvoor van huis moest en
veel reizen, is hij al gauw gaan uitkijken naar werk dichter bij huis. In 1964
kwam er een mogelijkheid bij Rubora (timmerfabriek) in de Hondsdijk
(thans no's 52 t/m 64). Onder leiding van baas Casteleijn werkte Jan mee
aan ketenbouw. In hetzelfde jaar werd de tennisvereniging Artesia opgericht
en vanwege zijn opgedane ervaring bij Wemink gaat Jan het onderhoud van
het kleine complex aan de Kerklaan verzorgen. In 1972 wordt het complex
met twee banen uitgebreid, waarbij de inbreng van Jan onontbeerlijk is. Als
waardering wordt hij tot lid van verdienste benoemd. Begin 1973 werd zijn
vrouw Co ernstig ziek en op 23 mei is ze overleden. Dochter Rina was
inmiddels getrouwd en in juli 1975 werd een kleinzoon geboren tot grote
vreugde van Jan. In september 1977, als Jan 65 jaar is geworden, neemt hij
afscheid van Rubora. Er is een prachtig afscheidsfeest waarbij hem een degelijke fiets wordt overhandigd. Met zijn welverdiende AOW gaat Jan genieten van zijn vrijheid. Stil zitten kan hij niet en hij heeft hobby's, zoals het
repareren van klokken en radio,s. Jammer genoeg moet hij op doktersadvies
in 1978 met het onderhoud van de tennisbanen stoppen. Intussen is Jan verhuisd naar de aangrenzende woning (no. 120), zodat het gezin van zijn dochter in het ouderlijk huis kan gaan wonen. Aangezien hij zeer verdienstelijk
orgel speelt, wordt hij organist van het Rhijndaelkoor. Ook vanuit de Hervormde Gemeente doet men nooit tevergeefs een beroep op hem. Maar bovenal vermaakt hij zich met zijn kleinzoon. En dan is er nog defiets.Wie
herinnert zich niet die pittige oude heer met alpino op, die met stevige trap
en voor de veiligheid een achteruitkijkspiegel op het stuur, door het dorp
reed.
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Tot slot
Tegenover mij zat een pittige oude baas, die met plezier vertelde over zijn
leven en zijn werk. En ik had het gevoel dat achter die kittige oogjes nog
meer verhalen uit het verleden opgeslagen lagen, die de moeite van het vastleggen waard waren. Dc nam mij voor om met hem nog eens naar het (Prinsen)schouw en de steenplaats te gaan en dan een foto te maken voor bij het
verhaal. Kort na ons gesprek openbaarde zich een vrij ernstige ziekte bij
hem en op 18 april 1995 is hij op 82-jarige leeftijd overleden. De achteruitkijkspiegel kan mij niets meer vertellen over het leven van Jan, een steenplaatser.

Koudekerk a/d Rijn
oktober 1996

Jan Wondergem

Langs de Oude Rijn

Op bovenstaande foto uit 1932 is de nog steeds aanwezige jaagbrug no. 29
in aanbouw. De brug in het jaagpad langs de zuidoever van de Oude Rijn,
overkluist het water dat de sloten bij de palingrokerij Van Amsterdam en de
villa "De Hooge Bomen" van veearts Krol, verbindt met dat van de Oude
Rijn.
Door de heistelling heeft men zicht op de noordelijke oever met de bebouwing langs de Hoogewaard met de nog aanwezige woningen waar thans het
westelijke "groenvenster" is. Hier heeft o.a. de veearts A. Kuiper gewoond
(het hoge pand met schoorsteen).
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Heksengeloof aan de Lagezijde van de Rijn tussen Boerenschouw
en Prinsenschouw ( Koudekerk aan den Rijn)

V

olgend jaar (1959) zal het een eeuw geleden zijn dat zij geboren werd.
Tien jaar was ik bij haar over de vloer en nog dikwijls denk ik aan haar.
Dan hoor ik als 't ware haar stem weer. Wat kon zij vertellen van haar
familie op de Lagewaardse "wip" (molen), die afgelegen in het polderland
lag. Grote, sterke kerels waren 't en dat was waar, want ik kende dat aloude
molenaarsgeslacht.

Als jonge meid - het moet een knappe vrouw geweest zijn - diende zij in
Zoeterwouw bij een boer in "de Hel", 't Was daar geen "hel" voor haar,
maar 't betreft een buurtschap, die heden ten dage nog zo heet. Een zekere
Casper Fredericus kwam haar in die "hel" opzoeken, maar het zal wel een
paradijs geweest zijn om met haar te vrijen. Hij kwam van de Aardijk (Aarlanderveen) en is haar man geworden. Op een avond, 't was pikkedonker en
er stond een half stormpie, liep Cas "de Hel" uit om de laatste "Volharding"
( of was het de "Carsjens"-boot?) te halen. Plotseling zag Cas een hond naast
zich op de grintweg, zo groot als een kalf en erg ruwharig. Zo zag hij'm en
zo was t'ie weg. Soms liep t'ie rustig naast hem, ook wel achter hem en dan
sprong de hond plotseling in de vaart naast de weg en hij kwam er kurkdroog weer uit. Bij het op de wal komen schudde hij zich niet uit en er hing
geen drupje aan z'n pels. Cas maakte dat tientallen keren mee, maar hij bleef
ondanks deze bedreiging met Koosje vrijen.
Meermalen heb ik dit verhaal uit haar mond gehoord; ze dacht dat die hond
de duivel was geweest.
Haar huwelijk was goed, maar leed werd haar niet bespaard. Een Thomasje
en een Aagje stierven aan de cholera; later kwamen er echter toch nog een
Aagje en een Thomasje en daarvoor omstreeks 1894, een Antoon. Een knul
van bijna 10 pond, maar hij wilde niet lurken (drinken). Van alles werd er
geprobeerd. Zoete boter met suiker werd aan de tot berstens toe gevulde
borsten gesmeerd om het extra lekker voor Toontje te maken, maar dat hielp
zelfs niet. Toon blèrde en bleef blerren, van de ochtend tot de avond, en viel
af als sneeuw voor de zon. Er moest spoedig verandering komen en die
kwam. Buren en grootmoeder, die bakerde, vonden de oorzaak. Toon was
behekst door een buurvrouw, die nog niet naar het kindje was komen kijken.
Schrijver dezes heeft die buurvrouw nog goed gekend, een magere vrouw
met een wat snibbig uiterlijk. Zij droeg de Rijnlandse muts. Maar wat te
doen? Zo kon het niet langer. Vlug tekende men met krijt een groot kruis op
de vloer bij de voordeur en vervolgens ging de mat eroverheen. Op alle
mogelijke manieren probeerde men nu de buurvrouw aan het kraambed te
krijgen, maar dat lukte niet, want zij voelde dat er gevaar dreigde: het kruis
onder de vloermat bij de voordeur. De achterdeur van het huis hield men op
slot; achterom binnenkomen was dus niet mogelijk. Toen bedacht de familie
een list; buurvrouw liet zich bij de voordeur lokken en een van de duivelbanners ging de achterdeur uit, deed die weer op slot, liep het huis om en gaf de
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buurvrouw een zodanige zet, dat zij over de mat en het kruis heen vloog.
Onmiddellijk was Toon stil, hij zocht naar de borsten, drukte z'n neusje
ertegenaan en dronk van jewelste. Aan buurvrouw, de toverkol, merkte men
niets, zij zegende zelfs het kind, dat terstond ging groeien als kool.
Tot slot verklap ik dat mijn oude, eerbiedwaardige hospes "dolerend" (gereformeerd) was en dat zij geloofde in de bijzondere eigenschappen van gewijd water en ook dat kippeëieren, gelegd op witte donderdag, bijzondere
geneeskracht ( b.v. tegen breuken) bezaten.
Najaar 1958

G.G.F. te K.

Onder de titel "Rijnlandse volksverhalen" zijn in het Leids Jaarboekje 1959
(blz. 132-137) een aantal verhalen gepubliceerd, waarvan het bovenstaande
er één is. De initialen onder het artikel hebben ongetwijfeld betrekking op de
bij de oud-Koudekerkers zeer bekende Gijsbert Gerrit Fieret (1895 - 1972).
Het leek de redactiecommissie aardig u kennis te laten nemen van deze "histoire locale".
Ter uwer informatie wordt nog vermeld, dat met "de Hel" een buurtschap
aan het Westeinde in het dorp Zoeterwoude wordt bedoeld.
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Het interieur van het Rijnlandse zomerhuis

V

alt het u ook op dat bijna alle boerderijen in Hazerswoude-Rijndijk en
Koudekerk aan den Rijn naast de boerderij aan beide zijden een kleiner
gebouw hebben? Als een moeder met aan iedere kant een kind? Bent u,
net als ik, ook nieuwsgierig waarom ze daar staan en wat hun functie was en
of ze eigenlijk nog wel gebruikt worden? Om daar achter te komen bezocht
ik enkele van deze gebouwtjes, op de beide oevers van de Oude Rijn in de
gemeente Rijnwoude: in Koudekerk aan den Rijn en in Hazerswoude-Rijndijk. Het ziet ernaar uit dat deze huisjes, die zo gezichtsbepalend zijn voor
onze Rijnlandse boerderij en zo 'n belangrijk deel van ons culturele erfgoed
zijn, ons kennis geven van ons verleden, een glorie die vergaan is.
Ziet u dat de toegangsdeur van beide gebouwtjes tegenover een toegangsdeur
van de boerderij is geplaatst? Het ene gebouwtje werd gebruikt voor de boterbereiding en heet de karnmolen. Het paard liep hier in de rondte en bediende via een bewegingswerk de karnton. Het andere gebouwtje werd gebruikt voor de kaasbereiding en heet het zomerhuis. 's-Zomers werd hier
kaas gemaakt als de koeien buiten liepen en veel melk van een goede kwaliteit gaven. Dit bepaalde de smaak van de kaas. Op veel boerderijen werd 's
winters geen kaas gemaakt, omdat de melk dan van mindere kwaliteit was.

Boerderij "Hoogkamer" in de Lagewaard, mei links hel zomerhuis en
rechts de karnmolen.
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Stadse zomerhuizen
Het zomerhuis heeft oorspronkelijk een vast interieur met een houtfomuis,
een oven en een waterfomuis om water te koken, eventueel melk te warmen
voor de kaasbereiding, en vlees, groente en fruit in te maken. In deze ruimte
werd kaas gemaakt, als het gras weer groeide en de koeien in de wei liepen.
Boerinnen waren de hele dag bezig met de boter- en kaasbereiding. Het eten
koken en brood bakken gebeurde er tussendoor. Om deze reden was het voor
de boerin veel gemakkelijker om van Pasen tot de herfst in het zomerhuis te
wonen. Ieder voorjaar werd, na de schoonmaak van het zomerhuis, het meubilair van de boerderij naar het zomerhuis en in het najaar weer terug naar
de boerderij verhuisd.
Tot mijn grote verrassing vond ik in twee boerderijen nog dit complete interieur van het zomerhuis: één in een zomerhuis uit de zeventiende eeuw in
Hazerswoude-Rijndijk aan de Rijndijk nr. 11 en één in boerderij Westdorp,
een fraai gebouwde boerderij uit de negentiende eeuw in Koudekerk aan den
Rijn, aan de Hondsdijk nr. 69.
Voor zover mij bekend is nog in 1920 een zomerhuis gebouwd in Hazerswoude-Rijndijk aan de Kruiskade (met het complete interieur met houtfornuis, stenen oven en een waterfomuis). Helaas is het interieur inmiddels gesloopt. De inventaris van het oudste, door mij bezochte, zomerhuis heeft
waarschijnlijk drie eeuwen dienst gedaan. Het laatst gebouwde zomerhuis is
slechts 45 jaar gebmikt.
Het zomerhuis is in de zeventiende eeuw ontwikkeld uit het bakhuis. In een
belangrijke stad zoals Leiden komt het bak- en zomerhuis voor: het huis
Rapenburg 42 heeft in 1547 al een bakhuis en Rapenburg 3 heeft in 1604
een 'backhuis'. In 1622 heeft Rapenburg 46 een zomerkeuken. Rapenburg
27 heeft in 1626 ook een 'backhuis'; dit gebouwtje heet in 1669 volgens een
inventaris 'somerhuis'. Ook Rapenburg 31 heeft in 1673 een zomerhuis. Later verdwijnt het zomerhuis in de stad; het tuinhuis komt dan in de mode op
het Rapenburg.

Sober en functioneel interieur
In de werkruimte van het zomerhuis waren oorspronkelijk tegen één wand
gemetseld: een stenen waterfomuis, een grote schouw met een houtfomuis
en de grote stenen oven. Het brandhout, voornamelijk takkenbossen, kwam
uit het 'geriefhoutbosje' achter de boerderij. Hier groeide het gebruikshout
voor hekken, palen en gereedschapsstelen.
Hoe waren de zomerhuisinterieurs afgewerkt? Alle wanden zijn witgekalkt
en hebben een plint van witte, of soms nog Delftsblauwe, tegels. Op de vloer
liggen platte, gemetselde, hardgebakken klinkers, zodat na het kaas maken
de vloer makkelijk geschrobd kon worden. De plafonds bestaan uit balken
met grenen delen.
Aan de voorzijde van deze werkruimte is vaak een kamer waar in de zomer
gezamenlijk gegeten werd door de boerenfamilie, knechten en meiden. Er
stond geen kachel. Na Pasen werd er niet meer gestookt. In het zomerhuis
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werd niet geslapen; men sliep in de boerderij: de familie in het benedenhuis,
de meiden op de voorzolder en de knechten op de stalzolder.
In de oudste zomerhuizen liggen plavuizen op de vloer.

Bedsteden op de stalzolder met rechts een meidenkist.
(boerderij Rijndijk 11, Hazerswoude-Rd).

Heerlijke broden
In het midden, boven de betegelde achterwand, hangt de grote schouwkap
waaronder een houtfomuis staat om te koken, te bakken en te braden. Naast
het fornuis staat aan één kant de stenen oven waarin, tot na de oorlog, grote
broden werden gebakken voor de boerenfamilie. Dit gebeurde meestal twee
keer per week. De broden waren toen twee keer zo lang en breed als de
broden van nu en wogen vier maal zo zwaar. In de zijwand van deze grote
gemetselde oven is op ooghoogte een smeedijzeren deurtje en boven de
grond een gat, om de takkenbossen en ander stookhout in te bewaren.
Mevrouw Heemskerk, die op boerderij Westdorp woonde, vertelt: 'Met wat
vuur uit het fornuis worden de takkenbossen in de oven gestopt en verbrand
tot gloeiende houtskool. De wanden van de oven worden eerst rood van de
hitte en daama wit. De broodblikken met het gerezen deeg worden tussen
het houtskool gezet op de bodem van de oven. Na een poos is het brood
gaar.' Haar ogen beginnen te stralen: 'Het brood was héérlijk.'
Aan de voorkant, boven de oven, is soms een rijskast. Hier zet de boerin het
deeg in, zodat het kan rijzen tijdens het warm stoken van de oven.
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Voorloper van de boiler
Aan de andere kant naast het fornuis staat het waterfomuis. Dit is gemetseld
van hele dikke, gladde vuurrode stenen, rondom een grote, ronde, koperen of
ijzeren ketel met een deksel. Onderin het metselwerk is een gat, waarin de
takkenbossen gestookt worden. De boer maakte vaak het vuur aan onder het
waterfomuis; de meid hield het vuur brandend.
Het waterfomuis had de functie van de huidige boiler. Er was, indien nodig,
altijd warm water op de boerderij. Het fornuis werd met emmers water gevuld. Het verwarmde water werd er weer uitgeschept. Als er waterleiding in
de boerderij aanwezig was, was er een kraan boven het waterfomuis. Het
waterfomuis werd gebruikt voor het opwarmen van de afgeroomde melk bij
het maken van de Leidse kaas. Daama werd er water opgewarmd voor het
afwassen van het melk- en kaasgerei op de boenstoep. Het waterfomuis werd
ook gebruikt om water voor de was en voor het wecken van vlees en groenten op te warmen. De oudste waterfomuizen zijn gemetseld; de jongere
exemplaren zijn van metaal en zijn verplaatsbaar. Het waterfomuis is gebruikt tot de geiser zijn intrede op de boerderij deed, omstreeks 1965.

De stoepmeid wast bouwgoed
Aansluitend op deze werkruimte, waar de kaas gemaakt werd, komt men via
twee openslaande deuren in het boenhok met de boenstoep aan de stoepsloot.
Het boenhok is van hout gemaakt, heeft een afdak en dichte zijkanten. De
vloer is van hout en later van beton, met een verlaagd middengedeelte dat op
de sloot aansluit. Dit is de boenstoep. Aan de voorkant is de verdiepte vloer
vaak afgesloten met een ijzeren staaf om niet in het water te vallen, denk ik.

De boenstoep van boerderij "Maria's Genoegen" in de Lagewaard.
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In de stoepsloot worden twee keer per dag de vele melkbussen en de kaastonnen gewassen door de stoepmeid: het zogenaamde bouwgoed. Dit is altijd
een flinke klus. Een goede hygiëne was een eerste vereiste voor het kaas
maken. Als het water tot aan de rand van de boenstoep staat, werkt ze het
prettigst. Het watemiveau in de sloot regelt ze door een schuif in de duiker
bij de stoepsloot te openen of te sluiten. Met hetzelfde schuifsysteem kan de
boer de poldersloten doorspoelen en verversen met het buitenwater, dat bij
voorbeeld uit de Rijn in de stoepsloot stroomt. In de stoepsloot spoelt de
meid ook de vuile luiers en de boerin op wasdag de was. Ook de klompen
worden in de stoepsloot schoongemaakt. Als ze erg vuil zijn stopt de meid
de klompen op wasdag in het vuile sop (als laatste) om te weken. De mest
en/of overig vuil wordt uit de neuzen gepeuterd, met een lepel, waama de
klompen in de klompenrekken te drogen gehangen worden. Daama schuurt
de meid de klompen met schelpzand wit. De schone klompen hangen in het
boenhok, maar ook binnen naast de deuren van het boenhok in het zomerhuis. De klompen die dagelijks gedragen worden, hangen buiten in de klompenrekken bij de achterdeur.
Veel boenstoepen in Rijnwoude zijn verdwenen, toch zijn er in Koudekerk
aan den Rijn en in Hazerswoude-Rijndijk nog enkele, zeer fraaie exemplaren
te bewonderen.

Neergang zomerhuis
Voor de Rijnlandse boerin verandert het leven, na de Tweede Wereldoorlog,
ingrijpend. Het watercloset en de houten wasmachine doen hun intrede. Op
sommige boerderijen is tot na de Tweede Wereldoorlog brood gebakken in
de stenen ovens. De bakker neemt het over.
De technieken van het kaas maken worden zodanig verbeterd, dat er nog
maar één keer per dag kaas gemaakt wordt. De kaaskuip moet daarom twee
keer zo groot worden. De stenen oven en de schouw worden nu gesloopt.
Lekker ruim vindt de boerin het! Op sommige boerderijen hoeft op zondag
geen kaas meer gemaakt te worden: de melk wordt dan opgehaald met een
vrachtauto en gaat naar de fabriek. Niet alle boerinnen doen dat: 'Je verwent
jezelf anders zo.'
De hulp van meiden (later dienstboden genoemd) en dochters gaat in de
jaren vijftig verdwijnen. Door de grote investeringen in de apparatuur, de
concurrentie van de zuivelfabrieken en het gebrek aan goedkope werkkrachten stoppen veel boerinnen met kaas maken.
In de jaren zestig verovert de geiser de keuken. De diepvriezer vervangt het
tijdrovende inmaken. Nu wordt het waterfomuis overbodig en gesloopt. In
het achterhuis van de boerderij komt een nieuwe keukeninventaris en het
woord keuken wordt ingevoerd.
Doordat de stoepmeid met haar activiteiten is verdwenen en de volautomatische wasmachine is gekomen, ondergaat de boenstoep hetzelfde lot als de
oven, het hout- en het waterfomuis.
Het zomerhuis met de boenstoep is oorspronkelijk gebouwd om eten en water te koken, brood te bakken, kaas te maken en om schoon te maken. Voor
het gemak van de boerin heeft het zomerhuis in de zomer een woonfunctie
tot in de jaren zestig van deze eeuw. Het er 's zomers wonen raakt dan in
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onbruik doordat veel boerinnen stoppen met kaas maken en de plaats en het
materiaal van het koken verandert. Het houtfomuis in het zomerhuis wordt
vervangen door het gas- of het elektrisch fornuis in het hoofdgebouw; bij de
aansluiting van de boerderij op het hoofdleidingennet. De boerderij krijgt
daardoor het gehele jaar een woonfunctie.
Het oorspronkelijke zomerhuisinterieur is bijna overal gesloopt. De eigenlijke functie is verdwenen.
Soms gaat een zoon met zijn bruid het zomerhuis bewonen of het oudere
echtpaar trekt zich terug in het zomerhuis. In sommige gevallen dient het
zomerhuis nog als opslagruimte.

Beschrijving van enkele zomerhuizen
Het 17de-eeuwse zomerhuis van Hoeve "Rijnland", Rijndijk 253, Hazerswoude-Rijndijk, bestaat uit drie verschillende vertrekken. Men komt binnen
in het middelste vertrek, wat tevens de werkruimte is. Hier stonden vroeger
het waterfomuis, de oven en het kookfomuis met ernaast, vanaf 1940, een
w.c. In deze ruimte, achterste achterhuis genoemd, ter onderscheid van het
achterhuis in de boerderij, werd s'zomers de kaas gemaakt. Op veel boerderijen heet deze ruimte het wringhuis, genaamd naar de wrongel. Dit is de
gestremde melk voor de kaasbereiding.

Een winterse hoeve "Rijnland" met links het zomerhuis, boenhok en stoepsloot.
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Op de vloer lagen gemetselde hardgebakken klinkers, plat neergelegd in
steensverband. Tijdens de restauratie werd onder deze vloer een fraaie gemetselde open goot gevonden. Deze goot loopt, vanaf de koelbak in het achterhuis van de boerderij, dwars door de ruimte heen, via een opening in de
muur, naar buiten.
Aan de voorzijde, grenzend aan het achterste achterhuis, ligt een kamer die
in de zomer gebruikt wordt voor het gezinsleven en het zomerhuis wordt
genoemd. Op de vloer liggen plavuizen. In het voorjaar legde de timmerman
er een houten vloer overheen, die hij er in het najaar weer uithaalde. In het
zomerhuis werd niet geslapen. Dat deed men in de boerderij.
Achter deze twee vertrekken is nog een derde smalle ruimte. Hier was een
kleine koelbak met erboven een kraan en een restant van een gietijzeren
pomp. Tijdens de restauratie werden onder de betonnen vloer kleine, bijna
vierkante, straatsteentjes en een ronde put, met deksel, vol water gevonden.
Dit gedeelte is dus later bij het zomerhuis getrokken.
Alle ruimtes hebben grenen balkenplafonds; de balken voor in het zomerhuis
zijn geprofileerd. De eerste verflaag is in een imitatiehout geverfd. Alle wanden zijn witgekalkt.

Zomerhuis en boerderij aan de Rijndijk 11.

Toen ik voor de eerste maal op de boerderij aan de Rijndijk nr. 11 te Hazerswoude-Rijndijk (achter het Shell-benzinepompstation) kwam, verontschuldigde de boerin zich voor 'de oude rommel, die we eigenlijk allang
hadden moeten afbreken'. Daardoor kreeg ik de enige 17de-eeuwse kook- en
bakinrichting te zien, die nog over is in de omgeving! Het zomerhuis is nu
opgeknapt en voor het nageslacht bewaard.
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Interieur zomerhuis Rijndijk nr. 11.

Het zomerhuisinterieur bestaat uit een vertrek met een balkenplafond en een
betonnen vloer. Tegen de voorgevel, tussen het waterfomuis en de oven,
bevindt zich de grote stenen schouw over de gehele wand met een kroonlijst.
De wand eronder is betegeld. Het verticale middengedeelte van deze tegels
is rood-zwart gewolkt met de zogenaamde schildpadtegels. Links en rechts
hiervan zijn banen van drie rijen witte tegels. Ervóór stond het houtfomuis
waarop gekookt werd. In de Middeleeuwen werd hier het open vuur gestookt

Oostgevel boerderij "Westdorp", met rechts het zomerhuis met stoepdeuren.
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en hing de kookketel boven het vuur aan de verstelbare haal.
Het houtfomuis is tot na de oorlog in gebruik gebleven, evenals de stenen
oven. Er is hier geen aparte zomerhuiskamer.
Het laat-negentiende-eeuwse zomerhuisinterieur van boerderij 'Westdorp',
Hondsdijk 69, Koudekerk aan den Rijn, lijkt op het interieur van het voorgaand beschreven zomerhuis. Deze ruimte is van groot formaat. Het waterfomuis is hier echter niet ingemetseld. Hier is het een los fornuis, zoals een
ronde kachel. De oven mist de rijskast van de vorige boerderij, maar heeft
hetzelfde model. De tegeltjes op de vloer en het schouwvloertje zijn hardgebakken zwart en grijs-wit, in diagonaal patroon neergelegd.

Interieur zomerhuis boerderij '"Westdorp".

De achterwand van de schouw is zwart geverfd. De boerderij mist de aparte
zomerhuiskamer, zoals op Hoeve Rijnland, maar heeft weer een apart vertrek
als spoelmimte met een boenhok, die zeer geraffineerd geconstrueerd is. Het
geheel is in- en uitklapbaar op kwart-cirkelvormige schuifrails, dat zich in de
betonnen vloer bevindt. Dit zomerhuis is onlangs gerestaureerd.
Hazerswoude, oktober 1996
Hoeve Rijnland
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Jacobus Baltus Samsom, een man met capaciteiten?

B

ij de voorbereiding van de tentoonstelling over het "Witte Huis" in Koudekerk, oorspronkelijk "Bijdorp" genaamd, werd mij gevraagd om te onderzoeken, wie de bewoners van dit pand zijn geweest. Van 1933 tot
1990 heeft Bijdorp dienst gedaan als gemeentehuis van Koudekerk.
Omdat de familie Samsom het huis in de 19e eeuw heeft laten bouwen en er
enige jaren heeft gewoond, werd mij verwezen naar een boekje over de
familie Samsom, genaamd "De Degenstok". In dit enigszins geromantiseerde
levensverhaal van enkele generaties Samsom trof mij het verhaal over de
carrière van Jacobus Baltus Samsom. Daar ik bovendien bij het maken van
mijn scriptie over de armenzorg in Koudekerk, deze Jacobus Baltus ook al
was tegengekomen, besloot ik naast mijn speurwerk in de archieven naar de
bewoners van het "Witte Huis " ook het leven en vooral het werken van
Jacobus Baltus te bekijken.
Voor de carrière van Jacobus Baltus Samsom zijn de jaren 1849 -1856 van
cruciaal belang geweest. Dit artikelrichtzich vooral op deze jaren.

Jacobus Baltus Samsom 1812-1885.

De vader van Jacobus Baltus Samsom heette Nicolaas en zijn moeder Alida
Baltus. De tweede voornaam van Jacobus is dus de achternaam van zijn
moeder. Nicolaas Samsom heeft tussen 1808 en 1850 verschillende openbare
functies bekleed in de gemeenten Koudekerk en Hoogmade. Zo was hij van
1825 tot 1850 burgemeester van Koudekerk en Hoogmade. In 1814 werd hij
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bovendien benoemd tot notaris in Koudekerk. Volgens de schrijver van "de
Degenstok" was Nicolaas een alom gerespecteerd dorpsnotabele.
Enkele opmerkelijke gebeurtenissen uit die periode zijn:
• 1835 : Opening van het gerestaureerde (oude) weeshuis. Nicolaas Samsom
had zitting in het armbestuur en was de belangrijkste initiatiefnemer tot de
restauratie.
• 1838 : Opening van de eerste Koudekerkse brug. Dit was een hoge stenen
brug, die tot 1876 heeft bestaan.
Nicolaas Samsom bereidde zijn zoon Jacobus Baltus voor om hem later te
kunnen opvolgen. Zo wordt hij in 1840 benoemd tot secretaris en ontvanger
van de gemeente Koudekerk en neemt hij in 1841 zitting in het armbestuur,
waarvan ook zijn vader lid was. In beide functies moeten vader en zoon
intensief met elkaar hebben samengewerkt.
De secretaris ontving alle post voor de gemeente en had ook tot taak om die
te beantwoorden. Evenzo ging het met de aanvragen tot bedeling (verzoeken
om ondersteuning). Niet zelden gebeurde het, dat er hangende een onderzoek
naar de rechtmatigheid van de aanvraag, al door de burgemeester bedeling
werd toegezegd. Een andere taak van de secretaris was het notuleren van de
vergaderingen van de gemeenteraad.
In het armbestuur had Nicolaas Samsom van 1835 tot 1850 een adviserende
stem. Jacobus Baltus Samsom was diaken/weesmeester van 1840-1845. Van
1850 tot 1852 neemt hij, als burgemeester, de adviserende taak van zijn inmiddels overleden vader over.
De liberale grondwet (1848) van Thorbecke vormt het beginpunt van een
beweging tot vérgaande democratisering van ons staatsbestel. Nieuwe wetten
zorgden ervoor dat de provincies en de gemeenten meer autonomie kregen.
Om dit te bevorderen, werden enkele openbare ambten als onverenigbaar
beschouwd. Zo moest Nicolaas Samsom kiezen tussen zijn ambt als notaris
en dat van burgemeester. Zijn verzoek om hiervan te worden ontheven, vanwege gemeentelijk belang, mocht niet baten en hij koos voor het notariaat.
Op 31 december 1849 kreeg hij eervol ontslag als burgemeester. Inmiddels
had Nicolaas er al rekening mee gehouden dat hij niet voor dispensatie in
aanmerking zou komen. In de notulen van de gemeenteraadsvergadering van
23 november 1849 staat de "sollicitatiebrief' van Jacobus Baltus Samsom:
"Als zijn vader geen dispensatie krijgt is hij de enige kandidaat, die wordt
voorgesteld door beide gemeenten (Koudekerk en Hoogmade). Is in Koudekerk geboren en heeft jaren op de secretarie van de gemeente gewerkt. Heeft
in de nationale militie gediend en is daar le luitenant geworden. Zijn vader
is in 1808 benoemd tot schout van Koudekerk en in 1817 van Hoogmade. Is
in 1825 benoemd tot burgemeester en in deze functie herbenoemd in 1831,
1837 en 1844".
De brief eindigt met een opmerkelijke zin: "Als ik het word, zal dit de pijn
verzachten"
De benoeming van Jacobus Baltus tot burgemeester geeft weinig problemen
en hij wordt in die functie bevestigd op 15 januari 1850. Op 23 augustus van
dat jaar overlijdt Nicolaas Samsom en Jacobus Baltus treedt in de voetsporen
van zijn vader. Het behoort tot de tragiek van Jacobus Baltus dat hij dit al
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snel niet kon waarmaken. Eigenlijk ging het al meteen mis. Als het testament wordt geopend, blijkt dat Jacobus Baltus erfgenaam is geworden van
alle roerende en onroerende goederen van zijn vader. Die was eigenaar van
een drietal ondernemingen, een leerlooierij, een touwslagerij en een zeephandel. Voor de dagelijkse leiding van die bedrijven was een zaakwaarnemer
aangesteld, die zoals bij de taxatie van het bezit bleek, enorme schulden had
gemaakt. De familie Samsom was tevens eigenaar van drie huizen, waarvan
Bijdorp het grootste was. Er moest snel geld op tafel komen. Om dat te
bereiken, werd op 23 mei 1851 de inventaris van o.a. Bijdorp, tot groot
verdriet van Jacobus en zijn vrouw Grietje Dam, geveild. Deze veiling moet
in het dorp een spraakmakende gebeurtenis zijn geweest. In het Rijksarchief
bevindt zich nog de betreffende inventarislijst van 6 bladzijden. Bovenaan
bladzijde 5 staat een secretaire vermeld!!
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Gedeelte van de inventarislijst.

Na deze veiling betrok het burgemeestersgezin met geleende en gekregen
spullen een kleine huurwoning aan de Rijn. Dé rest van de bezittingen werd
in de daarop volgende jaren verkocht, maar daarover straks meer.
Op 20 november 1851 worden na de gemeenteraadsverkiezingen de nieuw
gekozen gemeenteraadsleden beëdigd. Eén van hen is Gerardus Wilhelmus
Koning, die wordt herbenoemd. Hij was sinds 1848 gemeenteraadslid. Vervolgens worden twee wethouders gekozen: de heren G. Spoors-Eland en
E.H.J. Cunaeus.
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Op 21 december van dat jaar wordt in een besloten gemeenteraadsvergadering de brief behandeld die G.W. Koning op 5 december 1851 aan de
commissaris van de Koning heeft geschreven. In dit zogenaamde "adres aan
de Koning" wil hij in de plaats van Jacobus Baltus Samsom worden benoemd tot burgemeester van Koudekerk. G. Spoors-Eland houdt hierover een
toespraak, waarin G.W. Koning: "over zijne lage, ongepaste en laakbare handelwijze op eene ernstige en treffende wijze wordt onderhouden."
Wat stond er in dit adres van G.W. Koning?
Ingekomen en uitgaande brieven over die jaren zijn er niet bewaard. Wel
vond ik een brievenboek, waarin kopieën van belangrijke uitgaande brieven
stonden.
Zo reageert J.B. Samsom op 19 december 1851 met een uitgebreide brief (10
foliovellen!) op het schrijven van G.W. Koning. In deze brief probeert hij
een twintigtal beschuldigingen te weerleggen en kunnen we ons een beeld
vormen van de brief van G.W. Koning. De belangrijkste verdachtmakingen
zijn die over financiëel wanbeheer door Samsom:
1. De begroting voor 1852 zou in de oude gemeenteraad niet correct zijn
behandeld.
2. Samsom zou zelf een regeling voor presentiegeld hebben ingevoerd.
3. De hoofdelijke omslag (een soort onroerend goedbelasting) is in Koudekerk zo hoog, dat er huizen leeg blijven staan.
4. Er zijn grote tekorten op de begroting van het armbestuur.
5. Er zou gemanipuleerd zijn met de opbrengst van de haardas.
6. Leveranciers van het weeshuis worden niet betaald.
Deze aantijgingen worden uitgebreid weerlegd. Zo bleek G.W. Koning
slecht geïnformeerd over het functioneren van de burgemeester in het armbestuur. De burgemeester heeft hierin slechts een adviserende stem en de begroting wordt niet door hem maar door een diaken opgesteld. (Uit mijn
scriptie bleek dat de diakenen een tekort zelf moesten voorschieten.)
Wat betreft het presentiegeld blijkt dat G.W. Koning de feiten in zijn brief
heeft verdraaid. Inderdaad is deze regeling voorgesteld door het college van
B.en W., maar het bedrag hiervoor stelde zij op f 75,-. De gemeenteraad,
onder aanvoering van genoemde G.W. Koning, wist dit bedrag te verhogen
tot f 100,-.
Heeft G.W. Koning dan niets geschreven over definanciëleproblemen van
Samsom, die voortkwamen uit de erfenis van 1850? Uit het verweerschrift
van J.B. Samsom blijkt niet dat G.W. Koning daarover heeft gerept. Wel
komt dit in een ander verband enigszins ter sprake. Zo zou G.W. Koning
hebben opgemerkt, dat de burgemeester teveel nevenbetrekkingen heeft en
daarom niet goed kan functioneren. Samsom antwoordt hierop dat hij: "Een
aandeel heeft, of liever de grootste deelgenoot is van een zoogenaamde florissante leerlooierij alhier, waarop 5 personen werkzaam zijn en dat mijn
beroep als koopman of fabrikant in geene deel in strijd is met de ambtelijke
betrekkingen door mij bekleed".
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Waarom van de genoemde drie bedrijven nu juist de leerlooierij wordt genoemd, is een vraag. Die leerlooierij werd met de gehele inventaris in 1853
verkocht.
Andere aantijgingen liggen vooral op het persoonlijke vlak, waaruit blijkt dat
het zeker de bedoeling van G.W. Koning was om Samsom zwart te maken.
Een aantal van die beschuldigingen luidde:
1. Bij het voorstel om de burgemeester tevens aan te stellen als gemeentesecretaris heeft hij de gemeenteraadsleden gemanipuleerd om op hem te
stemmen.
(G.W. Koning wilde zelf gemeentesecretaris worden)
2. Dat er al een halve eeuw in Koudekerk een dynastie zou bestaan.
Vooral deze laatste opmerking heeft Samsom zich erg aangetrokken en hij
geeft daarom ook maar zijn persoonlijke oordeel over de bekwaamheid van
G.W. Koning: " de vrijheid neem op te merken, dat de samenstelling van
het adres, de stijl, de ongelukkige overgangen en de vele zaken, welke behandeld worden doch in zoodanig Stuk niet behooren, reeds een genoegzaam
bewijs is, dat de adressant naar mijn inzien al vrij onbekwaam is als gemeente ambtenaar op te treden".
Uit een brief van J.B. Samsom van 5 januari 1852 blijkt dat G.W. Koning op
24 december 1851 een tweede belastende brief aan de commissaris van de
Koning heeft geschreven. In deze brief gaat het weer over vermeende financiële wanprestaties van Samsom:
1. De burgemeester zou zich hebben voorzien van volledige kwitantie.
2. De schrijfbehoeften en de verhuur van de burgemeesterskamer zijn te
hoog.
Aan de stijl van zijn brief is nu duidelijk te merken dat Samsom zich mateloos ergert aan G.W. Koning. Zo schrijft hij aan de commissaris van de
Koning:
"De lage bedoelingen van de adressant ook, in dit stuk blijken, door zijn
laster en beschuldigingen onder voorwendsel het heil der gemeente te bevorderen, alleen ten doel hebben om de Burgemeester in een ongunstig daglicht
te stellen en zo mogelijk tot een betrekking te geraken. Zodra hij nog meerdere adressen stuurt deze niet in aanmerking te nemen of daaraan geen gevolg te geven".
Over de periode tot aan het ontslag van Samsom als burgemeester (14 maart
1852) is geen archiefmateriaal aanwezig. De schrijver van "de Degenstok"
meldt, dat Samsom op het matje werd geroepen bij de commissaris van de
Koning, bij welke gelegenheid hij geen sterke indruk achterliet. Ongetwijfeld
zal de afhandeling van de erfenis van Nicolaas Samsom een punt van gesprek zijn geweest. De beschuldigingen, geuit door G.W. Koning, zal hij wel
goed hebben weerlegd, want de commissaris schrijft in een advies aan de
minister van binnenlandse zaken, dat de burgemeester te handhaven is, maar
dat een andere keuze beter was geweest. Mede door deze laatste opmerking
besluit de minister echter om Jacobus Baltus Samsom als burgemeester te
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vervangen. Bij de benoeming van een andere burgemeester wordt G.W. Koning gepasseerd.
Waarschijnlijk heeft dit gesprek met de commissaris van de Koning plaats
gehad in januari 1852, want in de vergadering van B en W van 11 februari
wordt een brief van de commissaris van de Koning behandeld, waarin deze
adviseert om de burgemeester voor te dragen voor de functie van secretaris.
(Een verzoek hiertoe was al in november 1851 door de gemeente Koudekerk
gedaan). Deze brief wordt, zoals dat heet, voor kennisgeving aangenomen.
Het bericht over het eervol ontslag van Jacobus Baltus Samsom als burgemeester van Koudekerk komt op 14 maart 1852. In zijn plaats wordt dhr. P.
v. Schravendijk benoemd.
Dan lijkt alles in een stroomversnelling te geraken. Op 17 maart neemt Samsom ontslag als gemeenteraadslid. Op 19 maart komt in de gemeenteraad
niet alleen zijn ontslag als burgemeester, maar ook dat als ambtenaar van de
Burgerlijke Stand aan de orde. In die laatste functie wordt een ander raadslid
benoemd. Op 22 maart gaat een delegatie van raadsleden en burgers naar
Den Haag om bij de commissaris van de Koning te pleiten voor intrekking
van het ontslagbesluit. Dit bezoek had geen resultaat. Toch was er een klein
lichtpuntje. Uit een verzoekschrift aan de minister van Binnenlandse Zaken
van 13 april 1852 krijgt men de indruk, dat de commissaris destijds niet
geheel afwijzend tegenover Samsom had gestaan, in geval er een nieuwe
vacature in de functie van burgemeester zou ontstaan.
Op 23 maart vergadert het college van B. en W. met de nieuwe burgemeester P. van Schravendijk en stelt voor de vacature van gemeentesecretaris een tweetal kandidaten voor : J.B. Samsom en H.W. v.d. Vis. Nog diezelfde dag vergadert de gemeenteraad en wordt de ontslagen burgemeester
gekozen tot gemeentesecretaris. Zo is de benoemingsaanvraag van november
1851 een verkiezing geworden en neemt Samsom zijn oude beroep weer op
en kan hij als notulist de vergaderingen van de gemeenteraad blijven bijwonen.
Ondanks het mislukte bezoek aan de commissaris van de Koning, wordt er
op 26 maart een petitie opgesteld, waarin gepleit wordt voor intrekking van
het ontslagbesluit. In die petitie wordt Samsom afgeschilderd als zorgzaam,
onvermoeibaar en vlijtig. De vader van een talrijk gezin ( 8 kinderen) wordt
beroofd van zijn middelen van bestaan. Heel frappant is de zinsnede: "Wat is
de reden van zijn ontslag?" Dat betekent, dat men officieel, geen reden kent.
Iets verder in de petitie lezen we: "G.W. Koning zal hem wel hebben zwartgemaakt!" Ook verdedigt deze niet het belang van de gemeente. Met de
nieuwe burgemeester (P. van Schravendijk) is men ook niet gelukkig, aangezien hij geen ingezetene van de gemeente is.
De petitie is ondertekend door: 2 wethouders, 3 raadsleden, de predikant en
143 burgers. Natuurlijk staat de handtekening van het vierde raadslid G.W.
Koning er niet onder. Zijn positie binnen de raad wordt nu onhoudbaar en op
31 maart 1852 neemt hij ontslag als gemeenteraadslid.
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Op 12 april wordt door de minister onverwacht, in plaats van Van Schraven"dijk, een nieuwe burgemeester benoemdrJ.HrVërboom Baron van Rëëdë
van Oudtshoom. Dat men in Koudekerk van deze benoeming nog niet op de
hoogte was blijkt uit het verzoekschrift van 13 april 1852. Dit luidt als volgt:

-

Aan
Zijne Excellentie den Minister
van Binnenlansche zaken.
Geven met verschuldigden eerbied te kennen de ondergeteekenden, allen leden van den raad der Gemeente van Koudekerk, provincie Zuid-Holland.
Dat zij zich gezamentlijk met een aantal ingezetenen der gemeente, bij een
eerbiedig adres in dato 22 Maart j.l. tot Zijne Majesteit den Koning, hebben
gewend en hun leedwezen betuigd, zoo over het ontslag van den vorigen
burgemeester den Heer J.B. Samsom, als over de benoeming van eenen anderen burgemeester, geen ingezetenen der gemeente zijnde, en daarbij de
bede hebben gevoegd, dat het Z.M. mogte behagen, om bij eventuele vacature van de betrekking van burgemeester dezer gemeente, den gemelden Heer
J.B. Samsom in die betrekking te herstellen.
Dat zij zijdelings vernomen hebben, dat het thans bij Uwe Excellentie een
punt van overweging zoude uitmaken, om onzen nieuw benoemden burgemeester den Heer P. van Schravendijk als burgemeester der Gemeente Woubrugge aan Z.M. den Koning, voor te dragen, waardoor, indien dit gerucht
werkelijk gegrond mogt zijn en de Hr. van Schravendijk dien tengevolge tot
Burgemeester van Woubrugge werd benoemd, al dadelijk de bedoelde
vacature zoude ontstaan, en te gelijk voor Z.M. de gelegenheid om aan den
wensch der ingezetenen dezer gemeente gehoor te geven.
Dat zij daarom thans de vrijheid nemen, zich te wenden tot uwe Excellentie,
eerbiedig verzoekende dat het uwer Excellentie in bovengemeld geval gelieve
te behagen, den meergemelden Heer J.B. Samsom ter vervulling dier betrekking aan Zijne Majesteit voor te dragen, of wel, indien daartegen onverhoopt overwegende bezwaren bij Uwe Excellentie mogten bestaan, dat als
dan in het belang dezer gemeente, de raad derzelve moge worden gehoord of
zich onder de ingezetenen geschikte personen ter vervulling dier vacature
bevinden die zich bij eventuele benoeming dezelve zoude laten welgevallen
De argumentatie in dit verzoek voor de herbenoeming van Samsom is niet
sterk, zoals uit de alinea, die begint met "Dat zij daarom thans de vrijheid
neemt, zich te wenden tot uwe Excellentie", blijkt.
Hoewel deze brief voor Samsom te laat werd verstuurd, heeft de hierboven
aangehaalde passage een grote rol gespeeld bij de vervulling van de burgemeesters-vacature van 1855. Op 31 december 1855 wordt dan de Koudekerker G. Spoors-Eland benoemd tot burgemeester.
Veel rust in zijn "nieuwe" loopbaan wordt Samsom niet gegund.
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J/ef sfor van de èrie/ van 13 april 1852 met de handtekeningen van de opstellers.

In april 1852 wordt het resterende onroerende bezit van Samsom beschreven
en getaxeerd. Op 23 juni 1852 wordt een "huis en erve" verkocht en in juli
van dat jaar een pakhuis en stalling. Het huis "Bijdorp" stond na de openbare
veiling van de inventaris (23 mei 1851) leeg en te koop. Tenslotte wordt op
10 december 1852 "Bijdorp" voor de som van f 5500 verkocht aan Vrouwe
Anna Theresia Anthonisse, weduwe van mr. van Teutem uit Loenen aan de
Vecht.
In 1853 wordt de al eerder genoemde leerlooierij verkocht.
Naast zijn ambt als gemeentesecretaris was Samsom al sinds 1844 actief in
de kerkvoogdij van de Nederlands Hervormde kerk. Van 1844 - 1846 als
kerkvoogd, van 1846 - 1850 als secretaris en van 1851 - 1853 als voorzitter.
Op 24 mei 1854 bedankt hij als kerkvoogd door middel van een kort briefje.
De meeste kerkelijke archiefstukken uit de negentiende eeuw zijn overgebracht naar het Rijksarchief. Is het toeval dat dit briefje is achtergehouden?
Leest men vervolgens de lijst van kerkvoogden door dan blijkt dat in 1855
G.W. Koning wordt gekozen als kerkvoogd!
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Bedankbriefje van J.B. Samsom.

Op 8 april 1854 schrijft Samsom zijn laatste notulen van de gemeenteraadsvergadering. Op 29 april 1854 wordt hij in een besloten gemeenteraadsvergadering als secretaris en ontvanger geschorst. Als reden wordt aangevoerd:
"De hoogstverwarde toestand waarin de particuliere zaken van dhr. J.B.
Samsom, secretaris en ontvanger, zich bevinden en de ongunstige geruchten
als nopens de handelingen van genoemde, waarschijnlijk te verwachten faillietverklaring."
Op 23 mei 1854 neemt Samsom ontslag als lid van de commissie plaatselijk
schooltoezicht en op 25 juli 1854 wordt hij ontslagen als secretaris en ontvanger der gemeente. In 1856 gaat J.B.Samsom ondanks alle verkopingen
toch failliet.

Conclusie:
Terugkomend op de beginvraag of J.B. Samsom een man was met capaciteiten, moet ik deze vraag zowel bevestigen als ontkennen. Gelet op de
verslagen van de vergaderingen deed hij zijn werk als gemeentesecretaris
(1840- 1850 en 1852-1854) gedegen en verzorgd. In het armbestuur was hij
vanaf het begin één van de steunpilaren en legde, ondanks de toename van
het aantal bedeelden in de crisisjaren 1845-1850, de basis voor een financieel gezond bestuur. Hoewel zijn burgemeestersperiode van anderhalf jaar te
kort is voor een afgewogen oordeel, kan toch wel geconcludeerd worden dat
hij in die ene cnsis heeft gefaald. Hoewel Samsom in zijn weerwoord tegen
de aantijgingen van G.W. Koning zich erop beroemt dat zijn nevenbetrekking van koopman/fabrikant niet ten koste ging van zijn werk, heeft dat zijn
carrière wel negatief beïnvloed. Samsom miste het vermogen om naast de
problemen, die door G.W. Koning werden veroorzaakt te komen tot een goede afhandeling van de erfenis en zo misschien te komen tot een "herstart"
van zijn bedrijven.
B. Vos.
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Met dank aan:
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2. Notulen Gemeenteraad Koudekerk
Streekarchief Rijnlands Midden:
Koudekeik nr. 642 : 13 jan. 1845 - 12 juni 1854
nr. 643 : 22 juni 1854 - 23 dec. 1863
3. Notulen Besloten Gemeenteraad
Streekarchief Rijnlands Midden
Koudekeik nr.B 141 : 1850- 1919
4. Notulen Burgemeester en Wethouders
Stieekarchief Rijnlands Midden
Koudekeik nr.B 143 : 1850 - 1868
5. Register houdende opgave van de namen van bestuursleden,
peisonee), en commissieleden met rooster van aftreden.
Stieekarchief Rijnlands Midden
Koudekeik nr.B 141 : 1850 - 1923
6. Brievenboek 1838-1851
Stieekarchief Rijnlands Midden
nr.73 brief 321 . 19 december 1851
7. Brievenboek 1852-1855
Streekarchief Rijnlands Midden
nr.74 brief 4 . 5 januari 1852
8! Kerkelijk archief Hervormde keik Koudekerk a/d Rijn
Lijst van kerkvoogden 19 eeuw
9. De Degenstok - Dr. Ridder H. Samsom
Brussel 1988 . blz. 27 - 34
10. Armenzorg in Koudekeik aan den Rijn
1835-1880 - B.Vos
Koudekerk aan den Rijn 1988. blz. 21- 25 en blz. 34-36
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Oude schoolschriften

V

an mevrouw M. van der Lely - Dorrepaal ontving het Historisch Genootschap een aantal schoolschriften, die de ouderen onder ons zich nog
wel zullen herinneren. Eerst met potlood en later met kroontjespen en
inkt moesten de schoolkinderen regel na regel tussen de lijntjes naschrijven.
Alleen schuinschrift was toegestaan. Was de bladzijde vol, dan kreeg je een
cijfer. Mevrouw v.d. Lely heeft alhier tussen 1918 en 1924 op de openbare
lagere school gezeten bij meester Post en meester Bezooijen.

\VH00GENB00MEN A&MOERMAH

DE NIEUWE
LOOPENDE HAND
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Werken bi de boer, anno 1929, een dag uit het leven van een
boeren me d
Op een "zoete-kaas"boerderij

M

evrouw van Bostelen-Oudshoom uit Koudekerk aan den Rijn is geboren in 1915. Haar meisjesnaam is Klazina Marijtje Oudshoom; ze
wordt Klazien genoemd. Ze is gereformeerd. Het ouderlijk huis, dat is
afgebroken, stond in de Lagewaard op de plek, waar nu op nr. 21 een nieuwe woning staat. Klazien is de oudste van zeven kinderen en heeft vier
broers en twee zusjes.

Kleine meid
Als veertienjarig meisje werkt ze als "kleine meid" bij haar buurman Klaas
Reyneveld, de vader van Piet en de opa van de huidige boer Nico Reyneveld, in de Lagewaard op de boerderij "s Lands Welvaren". Haar vader
werkt daar ook evenals haar moeder voordat zij trouwen. Beide ouders zijn
afkomstig uit de Lagewaard. Klazien wordt aangenomen in de maand mei,
net als de boerendaggelders, die van mei tot mei aangenomen worden. Klazien werkt er tien jaar tot ze trouwt, in augustus 1939.
Boer Reyneveld is een "grote boer". Het gezin heeft zeven kinderen, zes
zonen en een dochter; het meisje is anderhalf jaar jonger dan Klazien, de
zonen zijn ouder. Er is een "grote meid" aanwezig.
De kleine meid verdient f 2,50 per week. Ze mag een gedeelte voor zichzelf
houden en spaart voor haar uitzet.
's Morgens om zeven uur begint ze. Ze maakt de bedden op, stoft, veegt en
klopt kleden en poetst de schoenen van de kinderen voor ze naar school
gaan. Ze blijft er tot ongeveer half elf. Dan gaat ze naar huis om haar moeder te helpen.
Boer Reyneveld heeft een meidenkamer boven het achterhuis. Zelf slaapt ze
thuis in de bedstee. Voordat ze trouwt wordt het ouderlijk huis verbouwd, er
komt een vaste trap en de bedsteden worden weggebroken. Er komen vaste
ledikanten en zij gaat met een zusje boven slapen.

Grote meid
Als Klazien zestien jaar oud is, wordt ze "grote meid" en Klaas Reynevelds
dochter wordt de "kleine meid". Ze werkt zes dagen per week van 's morgens zeven tot 's avonds zeven of kwart over zeven, 's middags gaat ze van
drie tot half vijf naar huis om daar te helpen, 's Zondags werkt ze ook, tot de
kaas in het vat zit, tot ongeveer negen uur. Als het dan niet te laat is gaat ze
naar de kerk. Op woensdagmiddag is ze vrij. Ze verdient nu f 4,50 per week.
Op de boerderij wordt "zoete" of Goudse kaas gemaakt. Dat gebeurt twee
keer op een dag na het melken. Ook op zondag.
Van tien liter melk wordt één kilo kaas gemaakt. De boerin spaart de wei op
die overblijft van het kaas maken. Hiervan kamt ze weiboter: één keer per
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vijf dagen. De resterende wei wordt als varkensvoer gebruikt. Zo kan op vier koeien één varken
worden vetgemest. Wei wordt ook gebruikt om
de zwarte kousen in te weken en te wassen. Het
vuil trekt eruit en ze worden zonder zeep goed
schoon. De kousen blijven lekker zacht aanvoelen.
De boer maakt 's morgens het waterfomuis aan.
Zij zorgt dat het vuur blijft branden door onderin
het fornuis takken te stoppen. In de zomer doet
ze dit twee keer per dag, in de winter één keer,
omdat de koeien dan minder melk geven en er
dan één keer per dag kaas wordt gemaakt. Klazien spoelt aan de stoep het melkgerei en maakt
Klazien, omstreeks 1930.
het kaasgerei schoon: het zogenaamde "bouwgoed". 's Morgens gebeurt dit heel nauwkeurig,
's middags doet ze het nog eens, maar dan mag het vlugger. Ze spoelt de
kaasdoeken en helpt de boerin met de kaas in het vat te doen. Als de kaas in
het vat zit eet ze, om ongeveer negen uur, met de boerenfamilie: boterhammen met "zoete" of Goudse kaas of met suiker, 's Zomers eten ze in het
zomerhuis en in de winter in de huiskamer van de boerderij. Op zondag
bestaan haar werkzaamheden uit "vlug stoepwerk": het melkgerei afspoelen
en het kaasgerei goed schoonmaken. Op sommige boerderijen is een stoepmeid aanwezig. Deze komt een paar uur per dag speciaal voor het stoepwerk. Tijdens het werk draagt ze een groot zwart schort van een zware stof
dat ze om haar middel knoopt: de boezelaar. Bij sommigen heeft de boezelaar een rood randje.
De boerin, of haar dochter, kookt het eten met hulp van de meid, al naar
gelang het uitkomt. Na het eten schrobt en dweilt Klazien het wringhuis en
het boenhok. Een wringhuis is de ruimte waar de kaas gemaakt wordt. Hier
wordt de wrongel in doeken gedaan en hier staan de kaas- en weikuipen. De
pekelbakken die ook nodig zijn voor de kaasbereiding en waar de kaas in
gepekeld wordt, staan in de kelder. Het boenhok is aangebouwd aan het
wringhuis en grenst aan de stoepsloot. Hier spoelt ze het bouwgoed.

De was
De boerin doet zelf de was. Klazien helpt met de was op de "bleek leggen".
Ze legt de witte was. direct uit het sop, op een stuk grasveld, dicht bij de
boerderij, dat "de bleek" genoemd wordt. Door de invloed van loog in de
zeep, in combinatie met de zon, wordt het wasgoed mooi wit. Als de was in
de zomer te snel droogt, giet ze de was nat met een gieter of een emmer
water. Vooral het "dikke goed", zoals hemden en broeken, bleken dan beter
en worden witter. De onderbroeken en lakens worden gekeerd op de bleek.
Als de was droog is helpt ze de boerin met het spoelen van de was: eerst
moet het sop in schoon water worden uitgespoeld, daama wordt in "blauwsel" gespoeld. Een "dotje blauw" wordt door het water gehaald, waardoor het
water lichtblauw gekleurd wordt. Dit geeft een optisch witeffect. De was
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wordt weer gedroogd. Na de witte was gaat de bonte was in het sop. Als het
regent hangt ze de was op de droogstokken van de droogzolder in het voorhuis. Op sommige boerderijen gebeurt dit zover mogelijk van de stal af,
omdat de dochters een hekel hebben aan de stallucht in hun kleren. Als de
was klaar is maakt ze de klompen schoon: de vuile klompen weekt ze in het
al vuile sop. De schone klompen hangt ze te drogen in de klompenrekken
van het boenhok. Daama schuurt ze de klompen wit met schelpzand.
De slopen, schorten en zondagse overhemden worden gesteven in een dikke
gekookte stijfselpap. De losse overhemdboorden gaan naar een wasserij.
Als de elektrische apparaten in de handel komen, verandert de werktechniek.
Er komt een kaasmachine, die het tijdrovende roeren van de melk overneemt. Deze werkt met een drijfriem die aangesloten kan worden op de wasmachine: een dubbel gemak voor de vrouwen!

Dorpsfeesten en vermaak
Klazien is lid van de meisjesvereniging Maria, dat is een studievereniging,
waar ook gezongen wordt. Eén keer per jaar is er een Bondsdag. Op woensdagmiddag gaat ze naar de katechesatie, die door de kerk wordt georganiseerd.
Zij gaat ook een keer met de boerin en haar dochter naar het strand in
Noordwijk. Op de foto is te zien hoe keurig ze er uitzien op een dagje uit.

- Op het Noordwijkse strand, Klazien en mevr. Reyneveld en haar dochter.

Op Koninginnedag is er groot feest. Er is dan kermis met een "Kop van Jut",
waarop de mannen hun kracht kunnen tonen; er is een ballentent en er zijn
schommelschuitjes. Later komt er een zweefmolen. Ze gaat niet dansen 's
avonds. Als ze verloofd is gaat ze met haar verloofde ringsteken. Het rijtuig
met de paarden leent haar verloofde van zijn baas of van een bevriende boer.
Zoals te zien is op de foto is het een knap paar op een fraai rijtuig met
paarden. Haar toekomstige man werkt bij een broer van boer Reyneveld ook
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in de Lagewaard. Ze mogen echter nog niet samen op één verlovingsfoto van
haar vader. Er zijn dus twee afzonderlijke portretten gemaakt.

Ringstekers op Koninginnedag

Op een roomboter- en Leidse kaasboerderij
Mevrouw Heemskerk-van der Geest woont ook in Koudekerk aan den Rijn.
Haar meisjesnaam is Ploon van der Geest. Ze is geboren in 1912 op een
boerderij aan de Kruiskade in Hazerswoude- Rijndijk. De enige verbinding
met Hazerswoude is een pad van twee kilometer naar de Rijndijk. Haar vader is boer. Zij is de derde dochter en heeft zes zusjes. Ze is katholiek, zoals
veel boeren op de zuidelijke Rijnoever. Omdat ze geen broers heeft leert ze
koeien melken. Op boerderijen waar geen zonen zijn wordt ook gemolken
door jonge boerinnen, dochters of meiden. Tijdens de hooibouw melken
vrouwen eveneens.
Boerinnen worden "vrouw" of "juffrouw" genoemd. Juffrouw is deftiger dan
vrouw.
Boeren treden de kaas met de voeten
Als ze zeventien jaar is gaat ze werken op de grote kaasboerderij van Koot
aan de Rijndijk 235 in Hazerswoude-Rijndijk, als enige meid. Boer en boerin Koot hebben één zoon. In november is ze aangenomen. In de tijd van
haar moeder waren er vaak twee meiden op een boerderij; een jong meisje
zorgt dan vaak voor de kinderen.
's Morgens om vier uur staat ze op, omdat er Leidse kaas gemaakt moet
worden. (Leidse kaas wordt één keer per dag gemaakt in tegenstelling tot
Goudse kaas, die twee keer per dag gemaakt wordt). Ze maakt het waterfornuis aan en zet thee. De meid doet schoon water in het waterfomuis voor het
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schoonmaken van het bouwgoed en pompt de grote koelbak vol met water.
De boer brengt de verse ochtendmelk na het melken in grote koperen ketels
binnen en zet ze in de koelbak om de melk te koelen, waarbij de meid in de
melk roert. Daama worden de ketels geleegd in de zgn. "mouwen", die voor
het opromen in de kelder worden geplaatst. De ochtendmelk wordt twee keer
afgeroomd door de boerin: één keer 's avonds en de volgende ochtend nog
een keer. De room wordt gebruikt voor de roomboterbereiding. Mouwen zijn
grote langwerpige koperen bakken, waar de melk ingegoten wordt om af te
koelen en op te romen. Hoe ondieper de mouwen zijn, hoe eerder de room
zich afscheidt. Van de afgeroomde melk wordt Leidse- of komijnenkaas gemaakt. De boer giet de melk in de grote koperen emmers en draagt ze van de
kelder naar het zomerhuis. De ketel met afgeroomde melk wordt in het warme water van het waterfomuis gezet om op te warmen. Als de temperatuur
van de melk goed is gaat de melk in de kaaskuip en begint de boerin met
kaas maken.
Omdat de Leidse kazen groot en zwaar zijn helpen de mannen mee met het
maken van de Leidse kaas. Zij helpen als de wrongel in de doeken gedaan
wordt om het vocht eruit te laten lopen, dit is heel zwaar werk. Mevrouw
Heemskerk heeft nog gezien, bij Van Schie in De Hoom, dat de boeren met
de voeten de komijnen door de kaas kneedden. Bij Koot doet men dat niet.
Als de kaas naar de markt wordt gebracht helpen de mannen mee met het
schoonmaken van de kazen.
Terwijl de boerin bezig is met het maken van de kaas maakt de meid het
melkgerei en de kelder schoon. Bij Koot is de kelder moeilijk schoon te
maken omdat deze geen afvoer op de sloot heeft zoals andere kelders. Hier
is een zakputje aanwezig, dat ze leeg moet scheppen. Daarom wordt er één
keer per week geschrobd en de andere dagen gedweild. Als ze hiermee klaar
is helpt ze de boerin met de kaas in het vat te doen. Dan gaan ze eten:
boterhammen met Leidse kaas.... Het is dan ongeveer negen uur.
De kaas blijft 24 uur in het vat en gaat dan 24 uur in de kelder in de bak met
pekel, waarbij ze één keer wordt gekeerd. Dan wordt de kaas met zout ingewreven en na twaalf uur gekeerd en nog eens met zout ingewreven. De kaas
blijft vervolgens vier tot vijf dagen in het zout en wordt dan in heet water
afgewassen en op een schone, droge plek gelegd op een koele plaats. De
meid keert de kaas daar dagelijks.
Iedere dag kamt de boerin de room met behulp van het paard in de karnmolen tot boter. De dagproduktie wordt in minder dan een half uur gekamd.
Het paard moet een gelijkmatige tred hebben, tussen stappen en draven in.
De boter wordt elf tot twaalf maal met schoon water gewassen en doorgekneed totdat het water volledig zuiver is. Na het kamen blijft er karnemelk
over. De meid maakt het kamgoed schoon. Zuiver vaatwerk is van het grootste belang om "scherp" worden van de boter te voorkomen. Om tien uur is er
koffie.

Zorgen voor morgen
De boerin kookt. Om twaalf uur is er "warm eten" voor de boer, de boerin,
hun zoon, de meid en een arbeider. Deze laatste, ook wel daggelder genoemd, is een getrouwde man die niet op de boerderij woont. Een knecht
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daarentegen woont wel op de boerderij. Ze eten groente, aardappelen, varkensvllë^ën^kanierMlksepap"Tnët~stroop of'lÖilciêfrOp zondag^eérzè^ooK"
mee; dan is er soep. Als een koe gekalfd heeft eten ze biest. Ze welt de biest
of bakt er pannekoeken van.
De boer en boerin gaan naar bed voor een middagdutje. De meid wast de
vaat in de koelbak en gaat ook even slapen of heeft even rust, zij heeft dan
tijd voor zichzelf, 's Middags naaien en verstellen de vrouwen of ze stoppen
kousen.
Na het middagmelken pompt de meid de koelbak in het achterhuis weer vol
met water. De werkzaamheden van koelen, roeren, in de mouwen schenken
en naar de kelder brengen worden herhaald, maar nu van de verse middagmelk. Bij warm weer pompt ze de koelbak nog een keer vol. De boerin
roomt de middagmelk, in tegenstelling tot de ochtendmelk, maar één keer af.

=

Om zes uur eten allen brood en 's avonds schilt de meid de aardappels voor
de volgende dag of ze breit aan haar zwarte kous. Op sommige boerderijen
zorgen de vrouwen 's avonds voor de moestuin.
Om negen of tien uur gaan allen naar bed. Ze slaapt in de bedstee op de
voorzolder.

Helpen bij de buren
Zij gaat een tijdje werken bij de boer waar haar zieke zus werkte en doet
daar het stoepwerk. De stoep ligt op de wind in een koude hoek, zodat het
werken daar, vooral in de winter, niet prettig is. Er worden geen voorzieningen getroffen om het werk te veraangenamen. Ze verdient er f 75,00 per drie
maanden en de kost. Slapen doet ze thuis in haar eigen bedstee.
Op deze boerderij wordt zoete of Goudse kaas gemaakt. Dit gebeurt twee
keer op een dag. De melk hoeft dan echter niet gekoeld, afgeroomd en opgewarmd te worden, maar wordt direct na het melken verwerkt tot kaas. In de
zomer brengt ze de kaas naar de goed schoongemaakte stal en legt de kazen
op de geschraagde planken, iedere dag draait ze de kazen om. 's Winters
brengt ze de kazen naar de zolder. Op de boerderij van haar ouders aan de
Kruiskade wordt ook in de winter kaas gemaakt (de zogenaamde hooikaas),
omdat de boerderij te ver van de Rijndijk afligt, zodat de melkauto er niet
kan komen om de melk op te halen. De melk zou dan in de schouw vervoerd
moeten worden. De schouw is hét vervoermiddel op het water, alles wordt
hierin vervoerd: koeien, mensen, melk, hooi, mest. Deze wordt daarom ook
goed schoon gemaakt na een vuile klus.

Waterpomp en koelbak
De Leidse boter brengt omstreeks 1800 een hogere prijs op dan de roomboter uit Friesland of Groningen, soms 30 tot 50 % meer! Dit wordt toegeschreven aan de zindelijke en zorgvuldige boterbereiding én aan de aanwezigheid in de Rijnlandse boerderij van een waterpomp boven de stenen koelbak in het koele achterhuis tegen de stalmuur, waar de melk in wordt gekoeld. Na het koelen van de melk worden de stoppen onderin de bak verwij-
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derd. 's Zomers laat de meid het water via de goot naar buiten wegstromen,
's Winters worden de voergeulen van de koeien in de stal gevuld met drinkwater. Dit kan men zelf regelen.
Alle boerderijbewoners wassen zich 's morgens aan de pomp. Ook de afwas
wordt in de koelbak aan de pomp gedaan voor zover dat niet aan de boenstoep gebeurt. Daarom hebben sommige meiden een plank op de koelbak
liggen, anderen bukken zich echter diep over de koelbak heen om de afwas
op de bodem te doen. De natte voorwerpen worden op de rand gelegd. Het
"fijne goed", zoals de kopjes en de glazen wordt op de eettafel afgewassen.
De boerderijen zijn wel op de waterleiding aangesloten. Men blijft echter de
pomp zo lang mogelijk gebruiken tot de zuiger kapot gaat.

Menstruatie en inmaken
In het najaar wordt aan huis geslacht. Het varken besterft op de ladder en de
koe wordt aan de balken in de stal opgehangen. Het vlees wordt gezouten,
gerookt en ingemaakt voor de winter. Het roken wordt door de mannen gedaan in de rookkast op de achterzolder. De vrouwen doen de inmaak met
behulp van het waterfomuis. Vrouwen die ongesteld zijn worden geweerd bij
de inmaak. Het vlees, of de groente, zou dan bederven. Dit was ook een
goed excuus om de inmaak te ontlopen, öf wel de schuld van open weckflessen, en dus bedorven eten, op de menstruatie van één der vrouwen te schuiven. De vrouw rekent daarom van tevoren uit wanneer er geslacht wordt. De
jonge mannen op de boerderij vinden dit verhaal van inmaken en menstruatie grote onzin.

Vrije tijd
Eén keer in de week is er Mariacongregatie in de inmiddels gesloopte
Zwaantjeskerk aan de Rijndijk. Dit is een studiebijeenkomst voor katholieke
meisjes. Op bedevaart gaan is populair bij de meisjes. Met de bus gaan ze
een dag en twee nachten naar Kevelaar in Duitsland. Er worden processies
gehouden en foto's gemaakt.
Verder is er één keer per jaar kermis. Dan is het groot feest. Zij krijgt een
vrije dag en 's avonds is er feest met muziek en dans.
Op de Oude Rijn vaart "De Volharding". Dat is een passagiersboot, die een
paar keer per dag van Alphen naar Leiden v.v. vaart. Met deze boot gaat
men soms naar Leiden om boodschappen te doen. Later gaat ze met de fiets
of ze gaan met paard en wagen. Het paard gaat in Leiden naar een "uitstalling" bij de Hartebrugkerk. Zelf "steken ze op" bij Biessot in de Donkersteeg: koffie met gebak.
Soms gaan ze op defietsnaar het Noordwijkse strand.
Hoeve Rijnland, 26-10-1996
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^ortjaaiverslagjsae^
Het bestuur

I

n 1996 vergaderde het bestuur 7 keer. Het bestuur was er niet in geslaagd
om voor de ledenvergadering van 22 februari 1996 een opvolger te vinden
voor de aftredende voorzitter dhr. J. Wondergem. Dit vormde een groot
probleem. Uiteindelijk werd mevr. G.R. Huson-Ridderbos bereid gevonden
om als interim-voorzitter die taak op zich te nemen. Op de extra ledenvergadering van 22 april 1996 is zij gekozen.
Het bestuur heeft in 1996 een diaprojector met projectietafel en een scherm
aangeschaft. Dank zij een gift van de Rabo-bank kon een video-recorder en
een tv, ten behoeve van de Oudheidkamer worden aangeschaft.

Werkgroepen
De werkgroep "Interview" is dankzij mevr. A. Bink weer nieuw leven ingeblazen en zo staat er van haar hand een interview in dit jaarboek. Inmiddels
heeft zij assistentie gekregen van mevr. A. v.d Leest. Met de coördinatoren
van de werkgroepen heeft het bestuur twee keer vergaderd. Aangezien de
bezetting van de werkgroepen terugloopt maakt het bestuur zich zorgen over
de toekomstige organisatie van tentoonstellingen. Alle werkgroepen zitten te
springen om nieuwe leden.

Jaarvergadering
De jaarvergadering was dit jaar op maandag 22 februari. Op deze vergadering namen wij afscheid van onze voorzitter dhr. J. Wondergem maar wij
hadden, zoals gezegd, nog geen vervanger gevonden. Op de extra ledenvergadering van 22 april werd mevr. G.R. Huson-Ridderbos gekozen als interim-voorziner.
In de kascommisssie werd dhr. J. van Wijk opgevolgd door dhr. K.H.L. van
Klaveren. De kascommissie voor 1997 bestaat uit de heren W. van Gent en
dhr. K.H.L. van Klaveren.
Op de ledenvergadering van 22 april presenteerde de penningmeester een
overzicht van de bankrekening: "Boekje Koudekerk 1940 - 1945".

Ledenavonden
22 februari

Lezing door mevr. A. Wille over "Begraafplaatsen in
Nederland"
Lezing door drsJ.F. Droge over de "Architectuur in de
19 eeuw".
Lezing door dhr. A.C.J. Duindam over "De stadhuisbrand
in Leiden".
Lezing door C. Prinsen over de "Meidenkist".

22 april
20 mei
11 november
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Tentoonstelling
Tot en met 16 maart was de tentoonstelling over handgereedschappen te bezichtigen in de Oudheidkamer. Bij de tentoonstelling hoorde een kwis, waarbij de bezoekers het gebruiksdoel van een drietal voorwerpen konden raden.
Hoewel niemand de goede antwoorden wist, zijn alle vier kwisdeelnemers
verblijd met een cadeaubon.
Op 4 mei werd de tentoonstelling: "Het Witte Huis en zijn bewoners" geopend. Deze tentoonstelling toonde de geschiedenis van het Witte Huis dat in
1826 werd gebouwd en nu gebruikt wordt als dagverblijf voor geestelijk
gehandicapten.
Op 30 oktober werd de tentoonstelling : "Werken bij de Boer" geopend. Deze
tentoonstelling was voor het eerst te bezichtigen op zaterdag 2 november.

Excursie
De excursie naar Den Haag trok maar liefst 26 deelnemers!! Wat krap in de
auto's vertrokken we om 9.30 uur naar Den Haag, om daar nog net op tijd te
komen voor een kopje koffie in "de Posthoorn". Hierna werd de tentoonstelling "Uit Koninklijk bezit" bezichtigd. Onze rondleider dhr.Krul (secretaris
van de Oranjevereniging Den Haag) liet ons rustig kijken naar alle fraaie
gebruiksvoorwerpen, schilderijen, borden, kopjes, hamers, kledingstukken,
brieven etc. en op verzoek doorspekte hij zijn uitleg met extra (onbekende)
informatie over de Oranjefamilie. Na de lunch in de Posthoorn werden we
door dhr. Krul meegenomen op een (bijzonder) leerzame wandeling door het
centrum van Den Haag. Hij deed dit voortreffelijk en na een wandeling van
ruim 1 uur nam hij afscheid.

Aandacht voor het verhaal van de heer KruL
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-Diverse_activiteiten_
In tegenstelling tot het vorig jaar kan ik u melden dat er nu schot zit in de
verwerking van de gegevens voor de kadastrale atlas. Alle 123 kadastrale
leggerartikelen zijn in de computer ingevoerd. Dit is echter nog maar een
begin. Nu moet o.a nog een overzicht van de geschiedenis van Koudekerk
worden geschreven.
Het bestuur is in gesprek met het bestuur van Rhijndael om te komen tot een
inlegvel bij het informatiepakket, dat aan toekomstige bewoners van "Rhijndael" wordt gezonden. Hiermee vraagt ons bestuur aandacht voor bruikbaar
fotomateriaal uit het verleden, dat anders verloren zou kunnen gaan.
De monumentendag van zaterdag 14 september trok ondanks de slechte
weersvooruitzichten aardig wat bezoekers voor zowel de Oudheidkamer als
de Hervormde Kerk. Nieuw was dit jaar een fietsroute van ongeveer 30 kilometer, waarin de oudheidkamers van Koudekerk aan den Rijn, Benthuizen,
Zoeterwoude en Leiderdorp waren opgenomen. Jammer dat de uitgebreide
"monumentale" routebeschrijving zo weinig aftrek vond.
B. Vos.
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Verslagen van de werkgroepen
Werkgroep Foto-, Prent en Kaartmateriaal

H

elaas moet de werkgroep constateren, dat de aanlevering van oude foto's over Koudekerk a/d Rijn stagneert. Waarschijnlijk hebben wij het
meeste aanwezige fotomateriaal inmiddels gekopieerd. In 1996 is ons
bezit aan foto's toegenomen met 20 stuks, zodat wij thans circa 650 foto's
hebben.
De verkoop van foto's, die tijdens de openingsuren van de oudheidkamer
zijn in te zien en te bestellen, levert de verenigingskas een aardig bedrag op.
Tijdens de opening van de oudheidkamer wordt het aanwezig zijn van de
fotoboeken altijd erg op prijs gesteld. Het bladeren in die boeken is menigmaal aanleiding tot geanimeerde gesprekken over oud-Koudekerk, die vaak
interessante informatie opleveren en de bijschriften bij de foto's aanvullen
en soms ook corrigeren.
Ook de geplaatste foto in de rubriek "Wie, wat, waar", in de Rijnwoude
Koerier, leverde de werkgroep leuke reacties en waardevolle informatie op.
Deze rubriek wordt door de heer H. Didden verzorgd en zal zeker het komende jaar vervolgd worden.
De losse lijsten met de winkeltjes in Koudekerk uit de eerste decennia van
deze eeuw, die binnen de vereniging circuleerden, zijn tot één lijst samengevoegd. Naar aanleiding van die lijst zal de werkgroep in het najaar van
1997 een tentoonstelling inrichten over de winkeltjes in Koudekerk. De
voorbereidingen hiervoor vinden reeds plaats.
Helaas heeft het werkgroepslid dhr. de Graaf te kennen gegeven de werkgroepsavonden door drukke werkzaamheden niet meer te kunnen bijwonen.
Als een lid van ons genootschap zich aangetrokken voelt tot datgene dat de
werkgroep doet, dan wordt hij van harte uitgenodigd om zich aan te melden
als werkgroepslid, dan wel een avond mee te maken om kennis te nemen
van onze activiteiten.
Jan Neijman.

Oudheidkamercommissie
De mooie tentoonstelling over handgereedschap, ingericht door onze oudvoorzitter Jan Wondergem, was te zien tot en met maart van dit jaar. Buiten
de openingstijden zijn er twee rondleidingen door hem verzorgd, één voor
een groepje bewoners van de v.m. Schinkeldijk - nu Lagewaard geheten - en
een tweede voor een klas van de basisschool "De Rank". Bij deze laatste
rondleiding kreeg Jan Wondergem assistentie van Frans Jongeneel, die op
zijn eigen humoristische manier het gebruik van enkele stukken gereedschap
demonstreerde. Het spreekwoord: "Waar gehakt wordt vallen spaanders" was
hier letterlijk van toepassing.
Aan deze tentoonstelling was een prijsvraag verbonden. In één van de vitrines lagen 3 voorwerpen waarvan geraden moest worden waarvoor zij ge-
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bruikt werden. Dat dit een moeilijke opgave was, bleek uit het geringe aantal
oplossingen n.1. vier. Omdat geen van de inzenders alle voorwerpen kende
werd de beschikbaar gestelde geldprijs verdeeld onder de inzenders, als attentie voor hun deelname. Voor de geïnteresseerden onder u volgen hier de
juiste antwoorden. Nr.1 De halfbolle glazen schijf. Dit is een z.g. strijkglas.
Hiermee werd in de late Middeleeuwen en ook nog daama het linnengoed
gestreken en geglansd. Nr.2 Een stukje gereedschap van de sigarenwinkelier
voor het openen en weer sluiten van sigarenkistjes. Een vernuftig werktuigje
met maar Uefst 3 functies, een mesje voor het doorsnijden van het zegel, een
wigvormig gedeelte om het kistje open te wrikken en een klein hamertje om
het weer dicht te maken. Het dateert uit de tijd dat de meeste mensen geen
geld hadden om een hele kist sigaren te kopen. Ze werden per stuk verkocht.
Na opening kon het kistje weer prima worden gesloten. Nr.3 Een neushaartrimmer.Een zeer bijzonder instrumentje, gemaakt in Solingen. Volgens de
nog aanwezige beschrijving moest het in het neusgat worden rondgedraaid.
Achter de spleetjes zaten mesjes verborgen die op vakkundige wijze overtollig neushaar verwijderden. Bent u geinteresseerd vraag er dan Jan maar
eens naar. Hij toont het u gaarne!

De lentoonsuüing Handgereedschappen.

Weer iets heel anders was de tentoonstelling over "Het Witte Huis en zijn
bewoners". Het betrof de geschiedenis van ons voormalige gemeentehuis.
Een bewogen geschiedenis bleek weldra toen we ons er wat nader mee gingen bezighouden. Het huis kende vele eigenaren, te beginnen met Nicolaas
Samsom, voor het de huidige bestemming van Dagcentrum kreeg.
Van veel bewoners waren er foto's of voorwerpen tentoongesteld, afkomstig
uit privé-collecties. Het is steeds weer hartverwarmend dat mensen hun kost-
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bare materiaal in bruikleen willen geven voor de tentoonstellingen. Wij zijn
hen daar zeer erkentelijk voor.
Deze tentoonstelling werd vormgegeven door Mevr. Karin v.d. Berg. Zij is
toegetreden als lid van de Oudheidkamercommissie en wij heten haar hartelijk welkom. Zij zal de plaats innemen van Mevr. Hans Miedema-Potjer, die
helaas ons dorp heeft verlaten. Zij en haar man Bram hebben zich gevestigd
in Heiloo. We hebben beiden leren kennen als enthousiaste leden van het
Historisch Genootschap. Van het begin af was Hans actief in de werkgroep
Bodemvondsten, waarvan ze coördinator werd na het terugtreden van Joost
Crucq. Toen de Oudheidkamercommissie door het bestuur werd ingesteld
was zij ook daar zeer nauw bij betrokken. Veel tentoonstellingen heeft ze
medegeorganiseerd en vormgegeven en uit eigen ervaring weet ik wat dat
betekent. Daarom vanaf deze plaats nogmaals heel hartelijk dank voor je
geweldige inzet. We zullen dat heel erg missen. We wensen jullie beiden een
heel goede tijd toe in Heiloo.
Wanneer u dit jaarboek ontvangt is er inmiddels weer een nieuwe tentoonstelling geopend met als onderwerp "Werken bij de boer". Gezien het succes
van de tentoonstelling "de Boerin", eveneens vormgegeven door Jaap Bruijne, verwachten we veel belangstelling. De openingstijden voor 1997 zijn ongewijzigd n.1. elke le en 3e zaterdag van de maand van 13.30 - 16.30 uur.
Wist u dat de jaarboeken zeer gewaardeerd worden als verjaarscadeau? Misschien eens een idee voor u. Ook het boekje van Klein Poelgeest is nog
steeds te koop. Vraag er naar bij uw eerstvolgende bezoek aan de Oudheidkamer.
Graag tot ziens!
Aleid Muller-de Ruiter.

Werkgroep Boerderijen
Vanaf december 1995 heeft de werkgroep zich beziggehouden ten eerste met
de vraag: Zien we kans om een tentoonstelling in terichtenover een boerderij-onderwerp. Toen dat antwoord positief was, kwam het tweede punt aan
de orde: Wie doet wat en hoe geven we inhoud aan het onderwerp: "Werken
bij de boer". Hierover hebben we regelmatig contact met ekaar gehouden en
we zijn "hulp" gaan vragen aan de mannen en vrouwen, die vroeger zelf bij
de boer hebben gewerkt, o.a. de heer en mevrouw M. van Bostelen en de
heer A. van Kampen. Bij anderen konden we materiaal lenen voor de tentoonstelling.
Interviews en demonstraties werden door ons werkgroepslid Jan Wondergem
op foto en video gezet. Dit materiaal zal bij de tentoonstelling in de oudheidkamer een wezenlijk onderdeel vormen. Hiervoor kreeg hij de medewerking
van diverse "acteurs": wijlen Teun Roeloffs maaide en haarde de zeis, dhr.
R. Dorrepaal molk nog eens "met de hand" en Gré van Zwieten speelde voor
stoepmeid, terwijl dhr. M. Maat daarvoor het melkgerei aansleepte. Gerrit de
Regt demonstreerde nog eens hoe in de eerste helft van deze eeuw het zgn.
"sloten" werd uitgevoerd.
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De dames Len Hoogkamer, Gré van Zwieten en Marian de Regt werkten
vooral mee bij het onderdeel kleding en materiaal voor "de mëid'THans
Hoogkamer was zo vriendelijk om een knechten-bedstede onder de zolderkap na te bouwen in de oudheidkamer. Gerrit de Regt sleepte veel materiaal
aan, zoals b.v. het tuigenrek met tuigen en ook oud gereedschap van boer en
knecht. Ik probeerde ook wat informatie en leenmateriaal "los te praten" om
dit toe te passen bij de inrichting. Veel reeds eerder verzameld "boerenmateriaal" kwam goed van pas. (Dit materiaal staat inmiddels op een inventarislijst).
We denken, dat veel bezoekers in de oudheidkamer vaak herinneringen aan
vroeger-tijd in gedachten zullen krijgen: "Dit had mijn...moeder, grootmoeder, tante...of:...vader, grootvader, oom...vroeger ook". Voor jongeren zal
enige uitleg wel nodig zijn.
Tip: Ouderen, neem de jongeren mee om ze over vroeger te vertellen.
Het is er dit jaar niet van gekomen om met de werkgroepleden een fietstocht
te maken, zoals we dat andere jaren deden.
De werkgroep telt vijf leden t.w. Len Hoogkamer-Vonk, Toon Koemans,
Gerrit de Regt, Jan Wondergem en ondergetekende.
Rest ons nog een oproep: Wie komt de werkgroep boerderijen versterken?
Dan kunnen oude en nieuwe onderwerpen met betrekking tot de zo belangrijke agrarische historie van ons dorp weer worden op- en aangepakt.
Jaap Bruijné.
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Activiteiten 1997:
20 februari

(donderdag) 8e Jaarvergadering met aansluitend een
diapresentatie van dhr. H. Gerritse genaamd: De strijd tegen
het water.

24 maart

(maandag) Lezing door dhr. M.J.M. van Ruiten met als titel:
In vogelvlucht door de geschiedenis van het onderwijs.

19 april

(zaterdag) Laatste dag waarop de tentoonstelling "Werken bij
de boer" is te bezichtigen.

24 april

(donderdag) De heren P. van Veen en K. de Koning spreken over:
De oorlogsjaren in Leimuiden.

3 en 17 mei

De oudheidkamer is gesloten.

26 mei

(maandag) Lezing door dhr. M. Tompot over de gebrandschilderde
ramen in de St-Janskerk te Gouda, de zgn. "Goudse glazen".

7 juni

(zaterdag) Opening zomertentoonstelling.
Excursie naar Gouda met o.a. een bezoek aan de St-Janskerk en een
wandeling door historisch Gouda.

13 september

(zaterdag) Open Monumentendag 1997.
Tevens laatste dag waarop de zomertentoonstelling is te bezichtigen.

20 sept en

De oudheidkamer is gesloten.

4 oktober
29 september
18 oktober

(maandag) Lezing over een nog nader te bepalen onderwerp.
(zaterdag) Opening van de tentoonstelling "De winkeltjes van
Koudekerk"

3 november

(maandag) Lezing over de middenstand in vroeger jaren.
Spreker nog niet bekend.

december

Jaarboek 1997.

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

Jaarboek 1996
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Ondersteuning

O

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

Gemeente Rijnwoude
Tweewielercentrum L. v.d. Post
Albert Heijn (P. Smit)
Interieurverzorging Huisman
Bloemen- en Plantencentrum Lekx
Bakkerij van Kempen
Levensmiddelen, huishoudelijke en elektrische artikelen
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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