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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 

l—I et is altijd weer hoogspanning op het laatst, voor dat de copij naar de 
drukker gaat. Dan moet er nog aan de indeling en de opmaak van de tekst 

met illustraties worden gesleuteld en de laatste correcties verwerkt. Het is net 
alsof een jaar te weinig is voor de realisering van het Jaarboek. Maar zo is het 
natuurlijk niet, want als het boek klaar is, gedrukt en bezorgd, doen we even 
een poosje kalmer aan om bij te komen. Als we de draad weer gaan oppakken 
is het voorjaar al bijna weer voorbij, waarna de zomertijd nou ook niet een 
periode is om geconcentreerd aan de gang te gaan. Voor je het weet zitten we 
weer in het najaar en volop in de race tegen de tijd. Dan komt er steevast de 
vraag van het bestuur, 'Is tie er voor de Kerst?'. Uiteraard wordt daar op aan 
gewerkt en is dat telkens het streven, maar naast de adequate aanlevering en 
beoordeling van copij, zijn er nog andere factoren die parten kunnen spelen. 
Zo kwam alsnog de uitgave van de Kadastrale Atlas van Koudekerk in een 
stroomversnelling met alle consequenties van dien. Wim Lagerweij heeft het 
er erg druk mee gehad. Het boek is uit en de liefhebber heeft er een mooi en 
goed naslagwerk bij, dat weer een stukje historie van Koudekerk voor iedereen 
toegankelijk maakt. 

Een andere factor, waar we tegen opliepen was, dat we voor het maken van de 
lay-out geen beroep meer konden doen op Ira de Graaf. Vorig jaar had ze al 
zoiets opgemerkt en toen we daar nu naar informeerden, bleek haar mening 
niet veranderd. Jammer, want zoals het Jaarboek de laatste jaren oogde was in 
hoge mate haar werk. We weten nu wat we missen. Ira, hartelijk bedankt voor 
je belangeloze bijdrage aan het Genootschap. Gelukkig hebben we Jan 
Neijman bereid gevonden om die taak over te nemen, wat hem toch als 
hobbyist de nodige zweetdruppeltjes heeft gekost. Het resultaat ligt voor u. 
Het 10e Jaarboek van ons Genootschap is daardoor wat later bij de leden in de 
bus gekomen. 

Van de hand van Wim Lagerweij is er weer een gedegen en interessant artikel 
over Koudekerk aan het eind van de Middeleeuwen. Aleid Muller blikt terug 
op de tentoonstelling 'Rond de Klok'. Een gegeven, waarmee zij en Karin van 
den Berg toch weer kans zagen om in de Oudheidkamer een bezienswaardig 
stukje historie van ons dorp te belichten. Een vorige expositie (Winkeltjes in 
Koudekerk) inspireerde Kees van Kuilenburg tot het interviewen van een 
aantal personen, die actief waren of wel nog zijn in het bakkersbedrijf. Het 
was de aanleiding voor een lezenswaardig verhaal over de bakkers van 
Koudekerk voor en na de Tweede Wereldoorlog. Jaap Bijleveld is een 
kleurrijke figuur in ons dorpsleven, reden voor Anneke Bink om eens een 
praatje met hem te maken. De weerslag daarvan vindt u in dit boek. Arga van 
der Vlugt interviewde de gebroeders Verburg, wat een verslag opleverde, dat 
onze kijk op Koudekerk in grootmoederstijd weer deed toenemen. Jan 
Wondergem dook in de historie van een helaas verdwenen, interessant oud 
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geveltje uit 1614, waarachter drie eeuwen lang brood werd gebakken. Tevens 
voorzag hij een bijzonder aardige familiebeschrijving over de boerderij 
Rijnhoeve, van de hand van één van haar bewoners, de heer J.D. Corts, van 
een aanvulling en illustraties. Daarnaast zorgde hij weer, door te snuffelen in 
de oude archieven, voor een schets van Koudekerk en een stukje er buiten, 
honderd jaar geleden. 

De redactie heeft ook het Register op het Jaarboek bijgewerkt. Verder treft U 
de jaarlijks terugkerende rubrieken weer aan. In de wetenschap, dat we weer 
voor het nageslacht wat historie van Koudekerk hebben vastgelegd, wensen 
we u veel leesplezier toe. 

december 1998 
de redactiecommissie 
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De band en het lint jel 

A l heel lang maakten de mensen komend vanuit de streken rond 
Rotterdam en gaande in de richting van Amsterdam gebruik van de weg 

door Koudekerk. Huizen en boerderijen, tegen elkaar aangeleund als zochten 
ze eikaars beschutting, lagen als een lint langs de Rijn. Een onopvallend dorp 
voor de doorgaande reiziger. En Koudekerk zag ze komen en liet ze gaan. Ook 
nu nog staan de huizen van de Hoogewaard en de Dorpsstraat er gelaten bij als 
ze staan te trillen van het zware verkeer dat zich tussen de bloembakken door 
perst. Er wordt geen tol geheven, maar er wordt wel tol betaald. 

De doorgaande reiziger, het sluip verkeer, weet niets van dat bijzondere dorp 
aan de Rijn. En de inwoners dan? Zij die ervoor zorgden dat de achtergelegen 
polders werden bebouwd? Wat weten zij van de geschiedenis, van Hoeken en 
Kabeljauwen, van dakpanfabrieken en mooie buitenhuizen? Wat weten zij van 
het leven van de boeren en de burgers die het cement waren van de 
Koudekerkse dorpsgemeenschap? 

Tien jaar geleden werd het Historisch Genootschap Koudekerk opgericht. 
Mensen gingen zoeken, mensen zochten een band met het verleden. Op heel 
verschillende manieren gingen ze speuren naar de onderlinge verbanden. Er 
werd in de grond gegraven, bijzondere plekjes werden gefotografeerd. Er werd 
veel aan mensen gevraagd en naar verhalen geluisterd. Anderen doken in 
archieven en hervonden oude waarheden. In de tien jaarboeken vinden we er 
de weerslag van. 
Wat is tien jaar in de geschiedenis? Maar toch ook: wat is er veel naar 
bovengehaald dat anders vergeten zou zijn. De oude winkelbel klingelde in de 
oudheidkamer; de 'nieuwe' kerkklok, al weer vijftig jaar de trouwe 
dorpsluider van lief en leed liet zich speciaal horen; de archieven van 
Koudekerkse verenigingen kwamen voor de dag; en niet te vergeten de zojuist 
uitgegeven 'Kadastrale Atlas van Koudekerk' met heel veel gegevens over 
grondbezit en sociale verhoudingen anno 1832. 

Leg al die verhalen over mensen en gebruiken eens naast elkaar 
Zo vind je een ander lint langs de Rijn: een waardevolle band met het 
verleden, door actieve leden van het Historisch Genootschap Koudekerk 
zichtbaar gemaakt. 
Hebben zij niet een lintje verdiend? 

Ineke Huson-Ridderbos. 
Voorzitter Historisch Genootschap Koudekerk 
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Uitreiking Kadastrale Atlas Koudekerk 1832 

T | e 11e december is voor het Historisch Genootschap Koudekerk een 
' belangrijke dag geweest. In ONDER DAK vond namelijk de aanbieding 

van de eerste exemplaren van de kadastrale atlas van Koudekerk uit 1832 
plaats. 

Mevrouw Huson heette de gasten welkom en deelde mee, dat er twee 
openingen zouden plaatsvinden, namelijk een feestelijke en een officiële De 
feestelijke opening bestond uit het aanbieden van een meetlat aan de heren Wim 
Lagerweij en Jan Wondergem. Ze ontvingen deze meetlat als herinnering aan 
het tot stand komen van de atlas en als blijk van grote waardering voor hun 
inzet. De beide heren moesten deze meetlat nu gebruiken, om een speciaal voor 
deze gelegenheid gemaakte taart, op deskundige wijze aan te snijden en te 
verdelen over de achttien aanwezigen. 

De heer Hey, voorzitter van de Stichting Kadastrale Atlas Zuid-Holland hield 
een korte toespraak over het belang van de atlas en de geschiedenis van het 
Kadaster Tevens sprak de heer Hey zijn felicitaties uit tegen de voorzitter, 
voor hetgeen tot stand is gebracht. Vervolgens overhandigde de heer F de 
Wilde, voorzitter van de Stichting Rijnlandse Historiën en uitgever van de atlas, 
het eerste exemplaar van dit boek aan mevrouw G R. Huson-Ridderbos, 
voorzitter van het Historisch Genootschap Koudekerk. Tevens ontvingen de 
heren W Lagerweij, J. Wondergem en R.F. Wybrands een exemplaar. Wim 
Lagerweij en Jan Wondergem hebben deze atlas samengesteld. 

v.l.n.r. F. de Wilde, Wim Lagerweij, Ineke Huson-Ridderbos, Jan Wondergem en 
R.F. Wvbrands. 
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De heer De Wilde deelde mede, dat Studio Van Roekei en Henstra uit 
Zoetermeer hard heeft moeten werken om de atlas op tijd klaar te krijgen. Met 
recht merkte de heer Hey in zijn toespraak op, dat qua lay-out en presentatie de 
Koudekerkse atlas tot de top behoort. Rest nog te vermelden, dat er voor de 
tot stand koming van de atlas subsidies zijn ontvangen van het Kadaster Zuid-
Holland, het VSB Fonds Alphen e.o. en een bijdrage van het Historisch 
Genootschap Koudekerk. 

Aan het eind van deze feestelijke gebeurtenis bedankte mevrouw Huson de heer 
De Wilde, uitgever van deze atlas en tevens allen die aan het tot stand komen 
van de atlas hebben meegewerkt en mevrouw G. van der Lecq-de Knikker, 
wethouder van Rijnwoude, voor haar aanwezigheid. 

Riet Eradus 
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Koudekerk, vijf eeuwen geleden 

Inleiding. 

TP ot op heden is de geschiedenis van Koudekerk niet integraal beschreven. Wil 
•J- je iets te weten komen over die geschiedenis, dan zijn er een aantal artikelen in 

tijdschriften, jaarboeken e.d., die een bepaald onderwerp behandelen. Wie meer wil 
weten, zal in de archieven moeten duiken en algemene historische literatuur, die 
ook van toepassing is op de lokale situatie, moeten raadplegen. 
Bronnen die ons een beeld van het verleden kunnen geven, zijn o.a. de diverse 
stukken die zijn opgemaakt in verband met de belastingheffing en inning. Te denken 
valt hierbij aan de cohieren van de verschillende belastingen zoals het Rijnlands 
morgengeld en de verponding. Maar ook stukken die opgemaakt zijn om die 
belastingen enigszins redelijk te kunnen omslaan bevatten interessante informatie 
over de lokale situatie op een bepaald moment in de historie. Dit aangevuld met 
informatie uit boeken en studies die betrekking hebben op de regionale en landelijke 
geschiedenis leverde dit artikel op over Koudekerk, zoals dat er circa vijf eeuwen 
geleden uitzag. 

De verponding. 

De inkomsten van de graven van Holland bestonden aanvankelijk uit de op
brengsten van hun domeingoederen en de zgn. beden. Deze belasting, ook wel 
schot genoemd, bestond al in de vroege middeleeuwen en was een fundamenteel 
recht van de landsheer. De beden bestonden veelal uit vaste niet-verhoogbare 
heffingen, die meestal jaarlijks werden geïnd. Ze werden niet rechtstreeks bij de 
belastingplichtige onderdanen geïnd maar opgelegd aan de steden en ambachten, 
waarvan de besturen ze omsloegen over de belastingplichtige ingezetenen. 
In de veertiende en vooral in de vijftiende eeuw ontstond er een nieuw soort bede. 
Deze bede kon de landsheer pas heften na toestemming van de Staten waarin de 
steden zitting hadden en waarin het platteland door de ridderschap werd verte
genwoordigd. Deze toestemming werd niet vaak geweigerd, maar aangezien de 
graaf vooraf toestemming moest vragen geeft het woord "bede" toch meer het 
karakter van deze belasting weer. Deze nieuwe beden waren nodig omdat de 
inkomsten uit de domeingoederen en de oude vaste beden niet meer toereikend 
waren om de landsheerlijke uitgaven te dekken. Als in de 15e eeuw Holland en 
West-Friesland toebehoren aan de hertogen van Bourgondië worden steeds aan
zienlijker bedragen van de Staten gevraagd. De regering had nog steeds geen macht 
en mogelijkheden om de ingezetenen van de steden en dorpen rechtstreeks te 
schatten en te belasten. De op te brengen belastingen bleven daarom verdeeld 
worden over de steden en dorpen, waarbij men uitging van het totale vermogen van 
elk der steden en dorpen om naar evenredigheid van de grootte van dat vermogen 
de belastingen te verdelen. Dit leverde een redelijk billijke verdeling van de belas
tingheffing op. Op hun beurt sloegen de steden en dorpen het opgelegde 
belastingbedrag om over hun inwoners in evenredigheid naar ieders vermogen. 
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Aanvankelijk bestond de rijkdom van steden en dorpen voornamelijk uit grondbezit. 
Men telde het aantal morgens (1 Rijnlandse morgen = 0,8516 hectare) dat een stad 
of dorp groot was, de zogenaamde morgentalen. Deze morgentalen werden een 
maat voor het deel van de belastingen dat moest worden opgebracht. De kosten die 
voortvloeiden uit de aanleg en het onderhoud van waterstaatswerken, zoals sluizen, 
dijken e.d., werden door de waterschappen eveneens naar rato van het aantal 
morgens over de ambachten omgeslagen. Zo kenden we in onze streek het 
Rijnlands morgengeld. 
Toen handel en nijverheid opkwamen, vormden zich naast het grondeigendom 
andere kapitalen en werd het omslaan van belasting naar rato van het aantal 
morgentalen onbillijk. Men ging daarom het totale vermogen, dus van alle takken 
van bedrijf en inkomen, van een stad en dorp schatten. Dit belastbaar vermogen 
werd uitgedrukt in schildtalen, genoemd naar het schild dat in die tijd de 
rekenmunt was. Toen later het schild ophield rekenmunt te zijn en het pond zijn 
plaats innam, werd de benaming schildtale vervangen door schotpond, ponding en 
uiteindelijk verponding. Verponding betekende oorspronkelijk het opnieuw 
taxeren van de ponding in verband met de in de loop van de jaren ontstane wijzi
gingen. In wezen veranderde de wijze van belastingheffing niet en werden de 
benamingen schildtale en verponding door elkaar gebruikt. 

Aanpassingen van de verponding. 

De (ver)ponding dateert uh de 15e eeuw, uit de tijd van de landsheren uit het 
Bourgondische huis. Wanneer de eerste vaststelling van de schildtalen of 
verponding heeft plaats gehad, is niet bekend. Wd weten we dat omstreeks 1430 
een ommeslach is vastgesteld, in de tijd dat Filips de Goede de regering over 
Holland aanvaardde. Omdat de omvang van het vermogen van de steden en dorpen 
door omstandigheden zoals oorlogen, overstromingen, grote branden en misoog
sten wijzigde, is regelmatig de verponding, voor zover nodig, aangepast. De oudst 
bekende aanpassingen zijn die van 1462 en 1477, die waarschijnlijk niet zijn 
gebaseerd op onderzoeken naar de welstand van de steden en het platteland, maar 
die het gevolg zijn van klachten van steden en dorpen, die vonden dat ze om welke 
reden dan ook te hoog werden aangeslagen. Aan de verpondingen van 1494 en 
1515 gingen wel onderzoeken vooraf, waarvan de gegevens bewaard zijn gebleven. 
Deze onderzoeken waren nodig om de regering in staat te stellen te bepalen hoe 
groot het aandeel van elke stad en elk dorp in de belasting diende te zijn op basis 
van hun vermogen. Na 1515 zijn nog wel nieuwe verpondingen geweest, zoals in 
1632 en 1732, maar die betroffen slechts de bebouwde en onbebouwde onroerende 
goederen en niet meer het totale vermogen. De verponding was daardoor een 
grondbelasting geworden. Vandaar dat de verponding van 1515 de laatste in zijn 
soort was, 

Enqueste van 1494. 

In de periode na de dood van Karei de Stoute, die in 1477 bij Nancy sneuvelde, 
kwamen land en volk van Holland en West-Friesland in een diep dal terecht. In 
1481 breekt de oorlog met Utrecht uit en de burgeroorlog, de in 1350 begonnen 
Hoekse en Kabeljauwse twisten, leeft omstreeks 1488 nog één keer op. Deze 
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oorlogen brachten plundering, brandstichting en veeroof met zich mee, waaronder 
de bevolking zwaar heeft geleden. In 1493 is er in Holland een muizenplaag, 
waardoor de oogstopbrengst sterk verkleind wordt. Daarnaast is in die jaren door 
stormvloeden en rivieroverstromingen het natuurlijk milieu verslechterd. De natte 
jaren doen de oogsten mislukken en reduceren de veestapel. Ten gevolge van dit 
alles trekken veel boeren naar de stad. De steden geven meer bescherming tijdens 
de oorlogen en poorters behoeven geen dijk- en polderlasten te betalen, lasten die 
zwaar op de grond drukten. De turfgraverij liep als bron van inkomsten in die 
periode eveneens sterk terug. Dat had niet alleen te maken met het opraken van het 
areaal aan uit te venen landen, maar de verhoogde (grondwaterstand zal de 
exploitatie negatief hebben beïnvloed. Het slagturven, waarbij het veen wordt 
opgebaggerd om na droging tot turven verwerkt te worden, was nog niet 
uitgevonden. 
Dit alles had een sterke verarming tot gevolg, waardoor de belastingen steeds 
moeilijker waren op te brengen. Voor de regering was dit aanleiding om een 
onderzoek in te stellen naar de toestand waarin de steden en dorpen zich bevonden 
om op basis van de uitkomsten van dat onderzoek de schildtalen aan te passen. 

Het onderzoek uit 1494, genaamd Enqueste ende informatie upt stuck van der 
reductie ende reformatie van de schiltaelen, voertijts getaxeert ende gesteit 
geweest over de landen van Hollant ende Vrieslant gedaen in den jaere 
MCCCCXCnn, betrof het gebied van Holland en West-Friesland uitgezonderd 
Den Briel, Voome en Putten, Dordrecht en het gebied rond Dordrecht dat toen 
Zuid-Holland heette. Den Briel met Voome en Putten maakte wel deel uh van 
Holland, maar werd afzonderlijk beheerd en werd voor de beden niet onder Holland 
begrepen. Dordrecht en het omringende land werden niet onderzocht vanwege een 
conflict dat mede de oorzaak was van dit onderzoek. De commissarissen, die met 
het onderzoek waren belast, ondervroegen afgevaardigden van de stads- en 
dorpsbesturen over een drietal onderwerpen, namelijk naar het aantal haertsteden 
(woningen), de bronnen van inkomsten en de toestand van de stad of het dorp in 
het algemeen. 

Koudekerk en de Enqueste. 

Door het ambacht Koudekerk werden Dirck Dimensz, oud 39 jaar, Floris 
Huygensz, oud 62 jaar, Pieter Dircxz, oud 46 jaar en Dirck Dammaesz, oud 45 jaar 
afgevaardigd om de vragen van de onderzoekscommissie te beantwoorden. Welke 
hun functies binnen de dorpsgemeenschap waren is niet vermeld, maar het zullen 
zeker niet de onaanzienlijkst en zijn geweest. Hun antwoorden met betrekking tot 
Coudekerck luidden als volgt: 

Eerst angaende die hartsteden zeggen, by heuren eede, hemluyden 
hoochlycken gestaeft, dat zij alsnu hebben omtrent 40 haertsteden, onder goet 
ende quaet, papen ende costerhuysen daerinne gerekent, onder dewelcke zijn 6 
haertsteden daervan die inwoonenden, overmidts heure armoede, met hemluyden 
niet en gelden; ende by den overlijden Hertoge Karei hadden zij omtrent 6 
haertsteden meer. 
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Item angaende die neringe zeggen, dat zij hemluyden behelpen mette koe 
ende een weynich lantelinghe, oock met wolle te spinnen, daer men laeckenen of 
bereyt binnen der stede van Leyden, alsoe wel die mannen als die wijven, mer die 
wijven dan die mannen; welcke neringhe genough gebleven is als die was by den 
tijden van den voorsz. Hertoge Karei. 

Item angaende den staat van heuren faculteyt int generael zeggen, dat zij 
ten tijden van den overlijden van Hertoge Karei rijck waren van 2600 Rijnse 
gulden, eens wechdragende, ende alsnu 12 of 1300, up wekken rijckdom zij heure 
lasten ende ongelden zetten. Seggen, dat zij geen renten up heuren voorsz. dorp 
vercoft en hebben, overmidts dat zij niet gelooft en waren. Seggen, dat dese 
verminderinge van heuren goeden toegecommen is by den oorloge van 
Montfoorde ende Woorden, in wekken oorloge heuren dorp verbrandt wert, heure 
koeyen, poerden ende beesten genomen werden, ende eenighe van hemluyden 
gevangen, gheransomeert ende gheschat van den Heere van Montfoorde ende 
anders; ende nyetemin hebben moeten geven ende contribueren in allen 
schattinghen ende contribucien van den oorloge van Montfoorde, Woorden ende 
Rotterdam. Seggen oock, dat zij by tijden van Hertoghe Karei binnen heuren 
dorpe woonachtig hadden eenen, genoemt Claes van Leeuwen, diet tweede deel 
van allen sheeren beden plach te gelden, diewelcke alsnu van danen getogen ende 
met hemluyden niet geldende en is; oock zijn eenighe uyt heuren dorpe getogen 
metter woone in steden, ende alsnu mit hemluyden niet en gelden, ende die met 
hemluyden plagen te gelden. 

Deze antwoorden vertellen het volgende over het dorp Koudekerk van omstreeks 
1494: 

Er zijn in Koudekerk in totaal 40 haardsteden, zowel goede als slechte, waaronder 
die van de pastoor en de koster. Daaronder zijn er zes, waarvan de bewoners zo 
arm zijn, dat ze niet (kunnen) meebetalen aan de op te brengen belastingen. In 
1477, het jaar waarin de vorige herziening van de verponding plaats had, waren er 
46 haardsteden. In de Enqueste wordt gesproken van haardsteden en niet van 
woningen wat dus niet hetzelfde behoeft te zijn. Toch gaat men er in dit geval 
algemeen van uh, dat onder haardsteden woningen, boerderijen e.d. worden 
verstaan 

Als bronnen van inkomsten worden genoemd de veelteelt en in beperkte mate de 
landbouw. Ten behoeve van de Leidse lakenindustrie wordt wol gesponnen, wat 
erop zou kunnen duiden, dat er ook schapen werden gehouden. Dit spinnen werd 
voornamelijk door de vrouwen gedaan. Deze inkomstenbronnen zijn nog dezelfde 
als in 1477. 
Over de algemene toestand van het dorp wordt het volgende vermeld. In 1477 was 
de waarde van het dorpsbezit 2600 Rijnse guldens, nu (1494) is dat nog maar 12 a 
1300 Rijnse guldens. Over dat vermogen worden de belastingen omgeslagen. Er 
zijn door het dorp geen leningen afgesloten omdat het dorp niet kredietwaardig 
was. De verarming van het dorp is gelegen in de oorlog met Montfoort en Woer
den, waarbij het dorp is platgebrand, koeien en paarden en ander vee zijn geroofd 
en een aantal inwoners is gevangen genomen waarvoor losgeld betaald moest 
worden. Ondanks dat heeft het dorp moeten bijdragen in alle kosten verbonden aan 
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de oorlogen met Montfoort, Woerden en Rotterdam. Voorts wordt vermeld, dat er 
in 1477 in Koudekerk ene Claes van Leeuwen woonde, die zo rijk was, dat hij de 
helft van de op te brengen belastingen betaalde, maar nu hij naar elders vertrokken 
is, dat niet meer doet. Ook zijn er enige dorpelingen vertrokken naar de stad, 
waardoor ook zij niet meer meebetalen in de belastingen. 

-$<ub& <S*y, 

V 

In de hedendaagse manier van schrijven luidt bovenstaande tekst als volgt: 

Informatie ende enqueste, begonnen te doen binnen der stede van Hoom opten 
thienden dach inMeye annno 1400 vier ene tnegentich, by ons Hens (zal moeten 
zijn Huicty du Mont, tresorier ende een van de gecommitteerden opt stuck van de 
demeynen ende financien, Jacob vanAlmonde, Phillips Ruichrock van de Werve, 
Raden; Lucas van Teylinghen, meester van de Rekencamere, Duist Pieterszoen, 
Secretaris, ende Jan Stalpert, als gecommitteert en geordineert van weghen ons 
genacüchs 

Jaarboek 1986 15 



De Enqueste en de omringende dorpen. 

De informatie die door de omringende dorpen werd verstrekt geeft aanvullend 
inzicht in de toestand waarin Koudekerk zich omstreeks 1494 bevond. 

In Leiderdorp stonden 46 woningen, waarvan de meeste inwoners zo arm waren, 
dat ze niet meebetaalden in de belastingen. Slechts vier inwoners brachten het 
grootste deel van belastingen op omdat veel vermogende mensen naar elders waren 
vertrokken. De verarming was tevens het gevolg van de oorlog, een aantal natte 
jaren en een muizenplaag. De belangrijkste bronnen van inkomsten waren de 
landbouw en de veeteelt, maar in vergelijking met 1477 waren die met de helft 
verminderd. Twee derde deel van het land werd niet meer gebruikt. 

Heerjacobswoude, waarschijnlijk bestaande uit Woubrugge en Hoogmade omdat 
Hoogmade niet apart is vermeld, had 38 woningen, waarvan er slechts 14 meebeta
alden aan de belastingen. De bronnen van inkomsten waren de veeteelt, de 
turfwinning en het maken van takkenbossen. Hierbij werd opgemerkt, dat de 
veeteelt aanmerkelijk minder was dan gewoonlijk en dat bijna geen turf meer werd 
gestoken omdat het meeste land was uitgeveend. Deze verarming was tevens het 
gevolg van de oorlog met Utrecht, Rotterdam, Woerden en Montfoort. Naast het 
moeten bijdragen in de kosten van die oorlog had men ook sterk geleden onder de 
soldaten die in garnizoen in Alphen lagen en die regelmatig op rooftocht gingen in 
Heerjacobswoude. 

Aarlanderveen, waaronder evenals in 1514, Oudshoom begrepen zal zijn had 80 
woningen. Dertig daarvan hadden bewoners die leven van den heyligen geest (het 
armbestuur) en dus te arm waren om belasting te betalen. In 1477 waren er 105 
woningen. De bronnen van inkomsten waren landbouw, veeteelt en turfwinning. Er 
werd haver, gerst en rogge maar geen tarwe verbouwd. Ook hier had een sterke 
verarming plaats gevonden door de oorlog met Utrecht. Naast het fors moeten 
bijdragen in die oorlog had men, gelegen aan de grens met het Sticht (Utrecht), 
geleden onder plunderingen, brand, veeroof en gijzelingen. 

Alphen was eveneens sterk verarmd en had 69 woningen, waaronder 35 met 
bewoners die niet konden meebetalen aan de belastingen. De bronnen van 
inkomsten waren de landbouw en de veeteelt en bedroegen nog maar de helft van 
die in 1477. De oorlog met Montfoort was de belangrijkste oorzaak van de 
verarming geweest. Aan deze oorlog had men financieel fors moeten bijdragen 
maar ook was het dorp een aantal malen in brand gestoken en geplunderd en waren 
inwoners gegijzeld om tegen losgeld weer in vrijheid gesteld te worden. Daarnaast 
waren er Hollandse soldaten ingekwartierd geweest, die toen ze vertrokken het 
dorp in brand hadden gestoken. 

Hazerswoude had 100 woningen, dat waren er 20 minder dan in 1477. Van deze 
100 waren er 20 onbewoond en konden de bewoners van 25 huizen niet of slechts 
in geringe mate bijdragen in de belastingen. Bronnen van inkomsten waren veeteelt 
en turfwinning maar die inkomsten bedroegen nog maar één derde van die in 1477. 
Van de 3200 morgen land was 1000 morgen uitgeveend en lag 1000 morgen braak. 
De verarming was het gevolg van een aantal natte jaren en de oorlog met Woerden 
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en Montfoort waarin ze gebrandschat waren. 

Beeld van Koudekerk aan het eind van de 15e eeuw. 

Voorgaande informatie tezamen met historische literatuur geven ons een indruk van 
de situatie in Koudekerk en het omliggende gebied aan het einde van de 15e eeuw. 

Koudekerk was een argrarische dorpsgemeenschap met 40 behuizingen en naar 
schatting 240 inwoners. Vergelijken we dit aantal huizen met dat van de 
omliggende dorpen, dan blijkt Koudekerk van gemiddelde grootte geweest te zijn. 
Zo had Leiderdorp 46 huizen, Woubrugge en Hoogmade samen 38 huizen, 
Aarlanderveen en Oudshoom samen 80 huizen. Alphen 69 huizen en was 
Hazerswoude met 100 huizen de grootste. Men leefde van de veeteelt en een beetje 
landbouw. Als nijverheid werd er wol gesponnen, die in de Leidse lakenindustrie 
werd verwerkt. Van de huizen, waaronder zich ook de boerderijen bevonden, 
moeten we ons niet te veel voorstellen. Het zullen houten bouwsels met rieten 
daken zijn geweest, waarin een over het algemeen arme bevolking leefde. Hoogst
waarschijnlijk zullen de enige stenen gebouwen zijn geweest de kerk, het Huis Tol 
en Groot- en Klein Poelgeest. Groot-Poelgeest, waarop de ambachtsheer Gerrit van 
Poelgeest woonde, lag in puin ten gevolge van de oorlog met Montfoort, Woerden 
en Rotterdam. 

Deze oorlog, de Jonker Fransenoorlog genaamd, was de laatste opleving van de 
omstreeks 1350 uitgebroken burgeroorlog, genaamd de Hoekse en Kabeljauwse 
twisten. De Van Poelgeesten hebben steeds tot de Hoekse partij behoord, en 
steunden derhalve aan het begin van de vijftiende eeuw Jacoba van Beieren. Aan 
het eind van die eeuw waren de vroedschappen van de steden Kabeljauws en 
voerde Jonker Frans van Brederode de Hoekse partij aan, waarin in hoofdzaak de 
edelen waren vertegenwoordigd. Eind 1488 begon hij vanuit Vlaanderen een 
strooptocht naar Holland. Hij veroverde op 20 november 1488 Rotterdam en zijn 
bondgenoten Jan van Montfoort met zijn oom Zweder van Montfoort namen op 14 
december van datzelfde jaar het slot Woerden in. Vervolgens trokken de Hoeken 
onder aanvoering van o.a. Jan van Montfoort op naar het Kabeljauwse Leiden, 
waarbij ook de omliggende kastelen, waaronder Groot-Poelgeest, werden aange
vallen. Op Groot-Poelgeest was Gerrit van Poelgeest slotvoogd namens en 
gesteund door de Leidenaren. Als van oorsprong behorende tot de Hoekse parij, 
verzette hij zich niet en opende de poort voor Zweder van Montfoort, die het 
kasteel vervolgens gebruikte als een bolwerk van waaruit hij Koudekerk en het 
omringende land terroriseerde en plunderde. Tot een inname van Leiden is het niet 
gekomen en de kansen keerden. Onder leiding van Jan van Egmond werd in 1489 
Groot-Poelgeest door de Kabeljauwen ingenomen en met de grond gelijk gemaakt. 
Door al dit geweld is Koudekerk en de omgeving zwaar getroffen geweest. Daar
naast deden natte jaren als gevolg van stormvloeden, gepaard gaande met 
overstromingen, en een muizenplaag in 1493 de oogsten mislukken en verkleinde 
de veestapel. In de omliggende veennederzettingen nam de turfwinning sterk af. 

Naast de Jonker Fransenoorlog, wordt er bij Heerjacobswoude en Aarlanderveen 
gesproken over een oorlog met Utrecht. Deze oorlog, die van circa 1481 tot 1483 
duurde, heeft vooral de dorpen, die gelegen waren aan de grens met Utrecht (het 
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Sticht), zoals Aarlanderveen, getroffen. Na de dood van Karei de Stoute (1477) 
wilden velen van de door de Kabeljauwen gestamde Bourgondische heerschappij 
af. In Holland waren het vooral de boeren en de kleine burgers die van de 
Kabeljauwse vroedschappen afwilden. Ook in de stad Utrecht verzette het 
gildenbestuur zich. De vijandelijkheden bleven beperkt, enkele Hollandse steden 
sloten zich aan bij de Hoeken en de stad Leiden werd door hen veroverd. Karei de 
Stoute was opgevolgd door zijn dochter Maria de Rijke. Zij was gehuwd met 
Maximiliaan van Oostenrijk en stierf in 1482. Deze Maximiliaan kwam omstreeks 
1481 naar het noorden en leidde de bestraffing van de Leidse Hoeken. In Utrecht 
bleef de volkspartij onder leiding van Jan van Montfoort zich hardnekkig 
verdedigen tegen de bisschop en de Hollandse Kabeljauwen. In1483 belegerde 
Maximiliaan zelfde stad om het verzet van Van Montfoort te breken. Na de val van 
de stad was het gezag van het Bourgondische huis in onze streken hersteld. 

Dit alles roept een weinig florissant beeld op van Koudekerk en de omgeving. Er 
heerste grote armoede, veel was verwoest, de veestapel was gereduceerd en het 
land was slecht bruikbaar. Vanwege de oorlog maar ook omdat vooral de meer 
welgestelden het platteland verruilden voor de stad was ook het inwonertal sterk 
afgenomen. Zo woonden er in 1477 naar schatting 40 mensen meer in Koudekerk. 
Het gevolg van dit alles was, dat het dorp sterk verarmd was en dat het vermogen 
om de belastingen en andere lasten op te brengen tot minder dan de helft in 
vergelijking met 1477 was ingekrompen. Logisch dat het hoog tijd was om de 
belastingen te herzien. 

Informacie van 1514. 

Twintig jaar na de verponding op basis van de Enqueste van 1494 was het nodig 
om opnieuw een onderzoek naar het belastbaar vermogen van de steden en de 
dorpen uit te voeren, omdat er veel was gebeurd dat de draagkracht van de 
bevolking had beïnvloed. Zo was er oorlog geweest met Gelre, waarbij vooral de 
plaatsen gelegen langs de grens met Gelre hadden geleden onder brandstichting en 
plundering. Zware stormvloeden in het begin van de 16e eeuw, hadden met name in 
de kustgebieden van Holland en West-Friesland, veel schade aangericht waardoor 
de bewoners van die streken niet meer in staat waren om de verschuldigde 
belastingen te betalen. Ondanks het feit dat in veel gevallen ontheffing van betaling 
was verleend, zagen velen zich genoodzaakt hun landerijen te verlaten. Als gevolg 
van epidemieën was er grote sterfte onder de bevolking. Die epidemieën zullen 
zeker te maken hebben gehad met de overstromingen, die tot gevolg hadden dat de 
weerstand van de bevolking vanwege voedselschaarste was verminderd en de 
hygiëne slechter was geworden. Ook hadden die overstromingen weer een trek van 
de bevolking van het platteland naar de steden tot gevolg gehad. Uit vrees voor 
hoge dijklasten verlieten veel vermogenden de dorpen. Omdat de turfstekerij op de 
manier zoals die al vele eeuwen had plaats gevonden, een aflopende zaak was 
(zoals reeds opgemerkt was het slagturven nog niet uitgevonden) werden hele 
veendorpen verlaten en kwam het land braak te liggen. Tevens waren bij de vorige 
vaststelling van de verponding een aantal steden en dorpen te hoog aangeslagen. 
Om al deze redenen was een nieuwe verdeling van de landsheerlijke belastingen, in 
overeenstemming met het veranderde vermogen, nodig. Daarnaast was het ook in 
het belang van de landsheer om de verarmde steden en het platteland niet al te zeer 
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uit te knijpen, maar om voorwaarden te scheppen die het hen mogelijk maakte de 
geleden schade te hersteüen. Een goed florerend gewest Holland en West-Friesland 
was ook voor hem van belang, om de landsheerlijke belastingen te kunnen innen. 
Op 12 juni 1514 gaven Maximiliaan van Oostenrijk en Karei V opdracht om een 
onderzoek naar de toestand van de steden en de dorpen in te stellen. Dit onderzoek, 
genaamd Informacie up den staet faculteyt ende gelegentheyt van de steden 
ende dorpen van Hollant ende Vrieslant om daernae te reguleren de nyeuwe 
schiltaele gedaen in den jaere MDXFV besloeg het gebied van Holland en West-
Friesland met uitzondering van Den Briel en Voome en Putten. 
Deze informatie is de omvangrijkste en nauwkeurigste geweest. Werd bij de 
Enqueste van 1494 geïnformeerd naar een drietal onderwerpen, in 1514 was dat 
naar zes onderwerpen en ging daardoor dieper. De drie tot zes commissarissen die 
de informatie in de steden en dorpen uitvoerden waren ervaren staatslieden die de 
bestuurders en geestelijken ondervroegen, die op hun beurt op hun priesterwoord 
of onder ede getuigden. De commissie bezocht niet alle steden en dorpen, maar 
hield zitting in een aantal steden, waaronder Leiden, waar de 
dorpsvertegenwoordigers werden ontboden. Hierdoor hebben de commissarissen 
niet overal de situatie zelf in ogenschouw kunnen nemen en hebben ze moeten 
afgaan op wat hun door die vertegenwoordigers werd verteld. Als de 
commissarissen bedrog vermoedden, ondervroegen en onderzochten ze voor de 
tweede keer. Het belang van de ondervraagden was om de toestand van de stad of 
het dorp die zij vertegenwoordigde zo ongunstig mogelijk voor te stellen, immers 
de hoogte van de verponding was afhankelijk van de grootte van de rijkdom en het 
vermogen van stad of dorp. 
De uitkomsten van de informatie waren geheim. De stads- en dorpsregeringen 
vernamen niet wat de commissarissen uit hun antwoorden opgemaakt en 
opgeschreven hadden. Op die manier voorkwam men klachten, een manier die in 
die tijd wel meer werd gebruikt. De informatie was alleen bedoeld voor de com
missarissen om de verponding op te stellen en verdween daarna in het archief van 
de Rekenkamer. Op 30 augustus 1514 werd in Haarlem met de Informacie 
begonnen en eindigde op 5 februari 1515 in Dordrecht. Daarna zijn nog een paar 
dorpen afzonderlijk gedagvaard, zodat het eindrapport op 11 april 1515 werd 
afgesloten. 

Ten behoeve van de commissarissen, die de informatie moesten inwinnen, werd een 
instructie opgesteld, als ook een eed voor degenen die ondervraagd zouden 
worden Voor de grote en de kleine steden samen en het platteland werden aparte 
instructies gemaakt, elk bestaande uit een zestal artikelen (onderwerpen) waarover 
informatie zou worden ingewonnen. 

De instructie Upte dorpen ende platte landen, die ook van toepassing was op de 
informatie die van Koudekerk werd gevraagd, hield de volgende vragen in: 

le. Hoeveel haertsteden (huizen, boerderijen e.d.) zijn er in het ambacht en hoeveel 
meer of minder zijn er dat in vergelijking met tien jaar geleden? 

2e. Hoeveel communicanten (zij die communie hebben gedaan) zijn er? 
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3e. Welke exchijsen (accijnsen) worden er geheven op bier, wijn en andere 
goederen? Welke erfrenten, losrenten of lijfrenten moet het ambacht betalen? 
Wanneer is de hoofdsom, waarop die rente betrekking heeft, opgenomen en 
waaraan is dat geld besteed? 
Erfrenten zijn renten die niet vervallen met de dood van de geldschieter en waarvan 
de hoofdsom meestal niet aflosbaar is. Bij losrenten kan men de hoofdsom wel 
aflossen met een bepaalde som, die meestal bestaat uit enige malen het bedrag van 
de jaarlijkse rente. Bij lijfrenten houdt het betalen van renten aan de geldschieter op 
als hij komt te overlijden. 

4e. Hoe worden doorgaans de beden ende ommeslagen over de inwoners verdeeld 
en geïnd? Als een ambacht 100 Rijnse guldens moet opbrengen, hoeveel is dan 
elcks kerf ofte schotpond en waarop wordt die gewaardeerd? 
De bede was een belasting die door het gewest op "verzoek" van de landsheer aan 
hem moest worden betaald (zie ook het hoofdstuk "De verponding"). Uit de 
ommeslagen werden de kosten van het gewest betaald. Deze kosten bestonden uit 
de renten van de kapitalen die waren geleend om de toegestane beden van de 
landsheer te betalen. Ook behoorden bestuurskosten daartoe en kosten ten gevolge 
van gemeenschappelijke aangelegenheden, zoals dijk- en polderlasten. 
Een kerfis een insnijding in een kerfstok. In dorpen met veel analfabetisme vond de 
omslag plaats met behulp van een kerfstok. Het aantal kerven bepaalde dan de 
grootte van de omslag. Onder schotpond wordt hier de omslag verstaan. 

5e. Wat zijn de middelen van bestaan, hoe groot is de oppervlakte van het ambacht 
en hoeveel daarvan is eigendom van de dorpelingen. Wat is de huurprijs en wat is 
de koopprijs van land. Hoeveel land, dat door de dorpelingen gebruikt zou kunnen 
worden, wordt er gebruikt door kloosters of geestelijken en door inwoners van de 
steden. Betalen die kloosters en poorters mee aan de beden en omslagen, die het 
dorp moet betalen. Van de akte(n), waaruit blijkt, dat onroerende goederen zijn 
overgegaan in handen van kloosters moet een kopie worden ingeleverd. 

6e. Wat zijn de kosten verbonden aan het onderhoud van dijken, sluizen e.d. 

De eed die de ondervraagden moesten afleggen luidde als volgt: 

Ghy zweert by God upte verdoemenisse van uwer zielen, dat ghy ons de gerechte 
waerheyt seggen sult van all tguendt dat wy u vragen sullen, die rijckdom, 
belastinghe ofte staet van desen stede van aengaende, alsoe wel int generael 
als particulier, niet uytgesondert, navolgende zeeckere articulen, die wy u lesen 
zullen, ende dat ghy daer nyet inne simuleren, achterhouwen ofte yet qf verzwigen 
en sult, nae uwe beste wetenscip, om singulier ofte gemeen prouffit, om gunst, nijt, 
haet, ofte eenige andere saecken, Alzoe moet u God helpen ende alle zijne 
heylighen. 

Uitkomsten van de Informacie met betrekking tot Koudekerk. 

Voor Couderkerck werden de vragen, onder ede, beantwoord door Gerrit 
Dammaszoon, vicecureyt (een curdt is een parochiepriester of pastoor) van 
Koudekerk, oud 33 jaar, door de schout Claes Dircxzoon, oud 40 jaar en door de 

20 Historisch Genootschap KoudeketK 



ambachtsbewaarders Symon Floriszoon, oud 44 jaar en Bmyn Janszoon, oud 40 
jaar. Hun antwoorden op de hierboven vermelde vragen (artikelen) luidden als 
volgt: 

Up Ie art. datter zijn te Coudekerck 37 haertsteden; ende zijn gemindert van 1 
huys de naeste 10 jaeren 

Up He art. seyt de vicecureyt, datter in als zijn 180 communicanten, die oock 
genough in eenen doene zijn. 

Up Ille art. seggen, dat zy geen exchijsen en geven; ende zijn schuldich 30 Rh. gl. 
tsjaers an losrenten, den penninck 20, die zy omtrent 3 jaeren geleden vercoft 
hebben, omme daermede te repareren heurluyder kercke, die geheel vervallen 
wilde. 

UpIVart. seggen, dat, als zy eenige ommeslagen te gelden hebben, zoe nemen zy 
4 persoonen uyten dorpe, te weten uyt elcken eynde 2, die voorts stellen alle 
deghene die in den dorpe zijn, naedat elcx rijck ende gegoet es, ende doen dat zoe 
dicwils als zyyet te gelden hebben; ende als tdorp te gelden heeft 100 Rh. gl., zoe 
zoude deghene die 100 pond groten rijck waere daerinne gelden 10 Rh. gl., ende 
voorts naer advenant. 

Up Ve art. seggen, dat zy hem generen mit lantneringhe, mit koyen te houden ende 
wat zaetlants. Ende hebben in als 926 mergen ende 4 1/2 hont, daerof in den 
dorpe toebehoert tusschen de 40 ende 50 mergen van den snootsten; ende zoude 
de mergen gelden mogen, deen deur tander e, I Phls. gl. te huyere, ende te coop 
dan penninck 20; ende daer zijn geen cloosters of poorters, die aldaer lant selver 
gebruycken. 

Up VI art. seggen, dat zy mede gelden in de sluysen ende plaetwerck te 
Sparendam, dat bedraecht, mitten anderen oncosten van den dorpe, omtrent 2 
groten upten mergen tsjaers. 

Deze antwoorden leveren artikelsgewijs in hedendaagse bewoordingen de volgende 
informatie op, die een aardig beeld geeft van Koudekerk aan het begin van de 
zestiende eeuw. 

Art. 1. Er stonden in Koudekerk 37 huizot e.d. en dat was er één minder dan tien 
jaar geleden. Ook nu stellen we haardsteden weer gelijk aan huizen, boerderijen e.d. 

Art. 2. De kapellaan (thans in Vlaanderen nog wel onderpastoor genoemd) 
verklaarde, dat er 180 communicanten waren, die niet arm en niet rijk waren. Dat 
waren mensen, die in de R K kerk waren aangenomen en in staat waren om hun 
aandeel in de belastingen te betalen. Het aantal communicanten mogen we niet 
gelijkstellen aan het aantal inwoners. Slechts de communicanten van de derde stand 
zijn opgegeven. Daarin zijn dus niet opgenomen de edelen en de geestelijken. 
Omdat in de 16e eeuw de eerste heilige communie werd afgelegd tussen het 1 le en 
het 12e levensjaar (thans omstreeks het 8C jaar), zijn ook de kinderen jonger dan 
die leeftijd niet in het aantal van 180 opgenomen. Het aantal communicanten werd 
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opgegeven door de kapellaan en zal daarom redelijk nauwkeurig zijn. 

Art. 3. Er werden geen accijnsen geheven. In 1512 was de kerk zozeer vervallen, 
dat een losrente is verkocht om met de opbrengst daarvan de kerk te kunnen 
repareren. Jaarlijks moesten er 30 Rijnse guldens aan rente worden betaald. 
Aflossing was mogelijk door eenmalig 20 keer de jaarlijkse rente te betalen, dus 600 
Rijnse guldens. 

Art. 4. Als er door Koudekerk een omslag moest worden opgebracht, dan werden 
er vier personen aangewezen, uit elk deel van het dorp twee. Deze sloegen eenieder 
aan voor een bedrag, dat afhankelijk was van de omvang van ieders vermogen. Als 
het dorp 100 Rijnse guldens moest opbrengen, dan moest degene die 100 pond 
bezat 10 Rijnse guldens betalen en de overige inwoners moesten in dezelfde 
verhouding bijdragen. 
De "personen", die de belasting regelden en inden, waren niet de onaanzienlijkst en 
in het dorp. Vaak werden ze genoemd tezamen met ambachtsbewaarders en ze 
werden soms afgevaardigd om aan de commissie, die de Informacie uitvoerde, de 
gevraagde inlichtingen te geven. Ze werden bedegaarder, schotvanger, 
schotrekenaar enz. genoemd. 

Art. 5. Als middelen van bestaan werden genoemd het boerenbedrijf, zowel veeteelt 
als landbouw. Als oppervlakte van Koudekerk werd opgegeven 926 morgen en 4 
1/2 hont, waarvan 40 a 50 morgen van het slechtste land eigendom was van de 
inwoners van het dorp. De rest zal eigendom zijn geweest van kloosters, de 
ambachtsheer en niet in Koudekerk woonachtigen, zoals Leidse poorters e.d. Zij 
gebruikten dat land niet zelf, maar verpachtten het aan de inwoners. Al het land was 
daarom in gebruik bij Koudekerkers. Gemiddeld bedroeg de huurprijs van een 
morgen land 1 Philippusgulden en de koopprijs 20 Philippusguldens. 
De ambachtsheer Van Poelgeest had land in eigendom, maar over het land dat hij in 
leen had van de landsheer was hij niet belastingplichtig, daar hij als ridder de 
landsheer allerlei diensten moest bewijzen. Stedelingen en kerkelijke instellingen 
hadden grond in Koudekerk in eigendom, dat naar mag worden aangenomen 
verhuurd werd. 

Art. 6. Koudekerk moest bijdragen in het onderhoud van de sluizen en de 
beschoeiing van de Spaamdam. Tezamen met de overige dorpskosten bedroeg die 
2 groten (een groot is een muntstuk) per morgen. 

De Informacie en de omliggende dorpen. 

Om een duidelijker beeld te krijgen in welke situatie Koudekerk zich in 1514 
bevond is het nodig de informatie, die door de omliggende dorpen werd verstrekt, 
te bekijken. Lezen we de antwoorden, die zij gaven, dan valt op dat die op 
sommige punten uitvoeriger zijn dan die van Koudekerk. Zo geven een aantal 
dorpen meer informatie over de algemene toestand van het dorp. 

In Leiderdorp stonden 50 huizen, waaronder 20 boerderijen. In 20 daarvan 
woonden mensen die niet meebetaalden in de belastingen. Van de 250 
communicanten waren er 50 te arm om belasting te betalen. Er waren 5 of 6 
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bakkers en 3 of 4 tappers. Van de vier belastinggaarders werden er elk jaar twee 
vervangen. Het ambacht stond geheel onder water door het doorbreken van de 
Spaamdam, hetgeen het dorp veel schade berokkende. 

Eén van de informanten van Hoogmade was Heer Gerrit van Poelgeest, ridder, 
heere van Houchtmade, oudt 54 jaer. Zij werden op 11 april 1515 in Den Haag 
gehoord. Er stonden 22 huizen en dat waren er evenveel als 10 jaar geleden. Het 
dorp had geen leningen lopen en was op grond van een privilege vrij van het betalen 
van de bede. Wel moesten ze meebetalen in de andere landsbelastingen. Ze sloegen 
die niet om over de bezittingen maar naar draagkracht over het inkomen van de 
inwoners. 

Heerjacobswoude (Woubrugge) had 35 huizen, die de afgelopen 10 jaar waren 
getymmert, waarvan er 14 waren die niet waerdich paertstallen te heeten. Het 
merendeel van de inwoners was arm en leeft van den heyligen geest (krijgt 
ondersteuning van het armbestuur). Van de 200 communicanten was de helft arm 
ende miserabel. Er was een losrente verkocht om het aandeel in het herstel van de 
Spaamdam te kunnen betalen. De belastingen werden geind met behulp van de 
kerven, waarbij iedere kerf was verdeeld in 10 steken. Iemand die een bezit had met 
een waarde van 200 Rijnse guldens werd aangeslagen voor één kerf. Ruim 200 
morgen land, gelegen in het westen van het ambacht, werd gebruikt door inwoners 
van Leiderdorp, Koudekerk en Hoogmade. 

In Aarlanderveen met Oudshoorn stonden 139 huizen. In 58 huizen woonden 
mensen die niet konden meebetalen aan de belastingen. Er waren geen leningen 
door het dorp afgesloten omdat het niet kredietwaardig genoeg was. De belastingen 
werden geïnd met behulp van kerven, waarbij iedere kerf stond voor een bezit van 
150 Rijnse guldens De bronnen van inkomsten waren hout hakken en 
takkenbossen maken, het steken van turf in andere dorpen en het houden van 3 tot 
10 koeien. Van de in totaal 3550 morgen was slechts 300 morgen eigendom van de 
inwoners, 500 morgen lag braak terwijl 158 1/2 morgen van de beste grond door 
Koudekerkers werd gebruikt. Vier of zes jaar geleden was het land overstroomd 
geweest en nu stond alles weer onder water ten gevolge van het doorbreken van de 
Spaamdam De meeste last hadden de inwoners ondervonden van 300 knechten 
van den lande (soldaten) die 15 weken op kosten van het dorp waren ingekwar
tierd. 

In Alphen stonden 83 huizen, waarvan in 21 mensen woonden die te arm waren 
om belasting te betalen Er waren 650 communicanten, waarvan er 250 in 
Aarlanderveen, Oudshoom en Hazerswoude woonden en daar belasting betaalden. 
De belastingen werden omgeslagen over alle bezittingen volgens een eigen 
verpondingssysteem. Iemand die 300 Rijnse guldens rijk was werd gewaardeerd op 
één (schot)pond. 

Hazerswoude had 111 huizen en 400 communicanten, dat waren er evenveel als 10 
jaar geleden. In 1510 was er een lening afgesloten om het aandeel in de kosten 
verbonden aan de Spaamdam te betalen. Voor de belastinginning werd gewerkt 
met kerven als maatstaf voor ieders bezit aan land. Alleen land telde als bezit 
waarover belasting betaald moest worden. Van de 3270 morgen die Hazerswoude 
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groot was, leverde 1000 morgen niets op. 

Beeld van Koudekerk in het begin van de zestiende eeuw. 

In 1492 werd Karei van Egmond hertog van Gelre. Het Bourgondische bestuur in 
dat gewest was niet diep geworteld en ook niet populair. Aanvankelijk wilde 
Maximiliaan van Oostenrijk, die regent was voor zijn minderjarige zoon Philips de 
Schone, een scheidsgerecht van Duitse keurvorsten laten uitmaken wie er recht had 
op het hertogdom Gelre, Karei van Egmond of de Bourgondiërs. Hiervan kwam 
niets terecht en in 1498 viel Maximiliaan met een leger Gelre binnen. Aanvankelijk 
had hij enig succes maar tot een definitieve onderwerping kwam het niet. Philips de 
Schone bleef in deze kwestie neutraal. Als Karei van Egmond de opperheerschappij 
van de Bourgondiërs zou erkennen was Philips bereid tot een vergelijk waarbij 
Karei de feitelijke macht in Gelre zou krijgen. Dit was naar de zin van de 
Hollanders, die het beu waren steeds maar weer geld voor oorlogen op te brengen. 
Maximiliaan en Karei V stonden echter een hardere lijn voor en in 1504 haalde 
Maximiliaan zijn zoon Philips over en veroverde deze de bezittingen van Karei van 
Egmond. Toen in 1506 Philips was overleden zag Karei van Egmond zijn kans 
schoon en heroverde het hertogdom Gelre en breidde zijn macht uit door de 
verovering van Muiden en Weesp en bedreigde zelfs Amsterdam. Ook ging hij de 
stad Utrecht steunen in hun strijd tegen de bisschop Frederik van Baden. 
Al dit geweld loste echter niets op en in 1513 kwam Margaretha, dochter van 
Maria de Rijke en Maximiliaan van Oostenrijk en broer van Philips de Schone, tot 
een vergelijk met Karei van Egmond, waarbij deze werd erkend als hertog van 
Gelre en Zutphen. 

In vergelijking met 1494 was het aantal huizen en boerderijen in Koudekerk met 
drie verminderd en zal het aantal inwoners naar schatting 220 hebben bedragen. De 
middelen van bestaan waren de veeteelt en wat landbouw. Er is nog geen sprake 
van industriële nijverheid. Koudekerk heeft niet direct geleden onder de oorlog met 
Gelre, die zich aan de grens met Holland had afgespeeld. Alleen Oudshoom en 
Aarlanderveen hebben last gehad van 300 (Hollandse) soldaten, die op kosten van 
het dorp waren ingekwartierd. Mogelijk dat ook andere dorpen, waaronder 
Koudekerk, overiast van hen hebben ondervonden. 

De door de bestuurders van Koudekerk opgegeven grootte van het ambacht van 
926 morgen is identiek aan het aantal morgen waarvoor Koudekerk te boek stond 
in de rekeningen van het hoogheemraadschap van Rijnland uit 1539. Dit was echter 
een fictieve grootte Ook de oppervlakten die de andere ambachten opgaven waren 
fictief Bij een algemene meting van Rijnland in de jaren 1542 - 1545 blijkt 
Koudekerk in werkelijkheid 1165 morgen groot te zijn. De andere plaatsen in 
Rijnland hebben dan eveneens een aanmerkelijk grotere reële oppervlakte dan de 
fictieve waarover ze waterschapslasten betaalden en die ze bij de Informacie hadden 
opgegeven. De waterschapslasten werden 'morgen-morgensgelijk' omgeslagen, 
waarbij niemand was vrijgesteld, ook niet de adel en de geestelijkheid. 
Ervan uitgaande dat 1 morgen gelijk is aan circa 0,85 hectare, heeft Koudekerk 
omstreeks 1545 een oppervlakte van 1165 x 0,85 = circa 990 hectare. Vergelijken 
we dat met de oppervlakte van 1017 hectare zoals die in 1832 bij de invoering van 
het Kadaster is gemeten en berekend, dan komt dat verrassend met elkaar overeen. 
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Koudekerk besloeg dus in het begin van de 16e eeuw al hetzelfde gebied als in 1832 
enthans. 

De kerk moet er in 1514 weer prachtig hebben bijgestaan, want in omstreeks 1512 
was er door het dorp een forse lening afgesloten om de vervallen dorpskerk te 
restaureren. Dat het er economisch zoveel beter voorstond dan in 1494 is niet 
aannemelijk, slechts 5 procent van de grond en dan nog het slechtste deel is 
eigendom van de dorpelingen. Weliswaar had Koudekerk de laatste 20 jaar niet 
direct met oorlog te maken gehad, maar nu was het het water, dat voor veel schade 
had gezorgd. Koudekerk zelf vermeldde daar niets over, maar Leiderdorp en 
Aarlanderveen met Oudshoom maakten melding, dat alles onder water stond. Deze 
wateroverlast heeft zich niet alleen tot die dorpen beperkt, maar een groot deel van 
Holland tussen de Oude Rijn en het U (dus ook Koudekerk) stond als gevolg van 
het doorbreken van de Spaamdam onder water. 

In het najaar van 1508 waren er in Holland grote overstromingen ten gevolge van 
dijkdoorbraken langs het U en de Zuiderzee. Door storm en hoge vloeden was de 
Spaamdam bezweken. Hierdoor kwamen het Amstelland, het westelijk deel van het 
Sticht, het land van Woerden en Rijnland ten noorden van de Oude Rijn voor een 
belangrijk deel onder water te staan. In april en september van 1509 waren er 
opnieuw stormvloeden. Na de doorbraak van het jaar ervoor was de Spaamdam 
wel hersteld, maar plichtsverzuim van de hoogheemraden van Rijnland en 
onvoldoende toezicht tijdens de herstelwerkzaamheden, waren mede de oorzaak 
dat de dijk weer bezweek. Samen met het doorbreken van andere dijken zorgde dh 
ervoor, dat het gebied dat in 1508 onder water had gestaan, weer onderliep. Het 
dijkherstel was moeizaam en kostte de dorpen veel geld, waarvoor sommige zich 
diep in de schulden moesten steken. 
Op 30 september 1514 zorgde een stormvloed wederom voor veel schade in 
Holland. De Spaamdammerdijk was op drie plaatsen doorgebroken en de 
Spaamdam, waarin zich een aantal grote en kleine sluizen bevond was over een 
lengte van 300 meter vernield. De erop staande huizen waren weggespoeld en 
zeven sluizen waren vernield. Het herstel begon op 25 november 1514 en voor het 
einde van het jaar was de nieuwe dijk gesloten. Omdat het herstel van de sluizen 
langer duurde stond Rijnland ten noorden van de Oude Rijn gedurende de winter 
van 1514/1515 onderwater. 

Zoals hiervoor al is vermeld, was de eerste zitting van de commissie die de 
Informacie uitvoerde, op 30 augustus 1514. Hierdoor was een deel van de dorpen 
reeds "ondervraagd" voordat op 30 september de dijken doorbraken. De infonnatie 
die de dorpen verstrekten, die na die datum aan de beurt kwamen, geeft dan ook 
een veel somberder beeid te zien. Daar de Informacie bij Koudekerk niets vermeldt 
over de wateroverlast mag worden aangenomen, dat Koudekerk voor of om
streeks 30 september zijn informatie heeft verstrekt. Bekend is dat Leiden op 7 
oktober en Hazerswoude en Alphen op 11 oktober zijn ondervraagd. 
De verstrekkende gevolgen van deze overstromingen, ook voor de economie en de 
bevolking van Koudekerk is in het hoofdstuk "Informacie van 1514" beschreven. 
De bevolking is teruggelopen door epidemieën en de trek naar de steden, het land 
staat onder water en de lasten van het herstel van de dijken drukt zwaar. De 
uitkomst van de Informacie zal voor Koudekerk en menig ander dorp door dh alles 
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niet veel beter zijn geweest dan in 1494. 

De omslag. 

De verdeling van de schildtalen of verponding over de steden en dorpen op grond 
van de uitkomsten van de Enqueste van 1494 is helaas niet bewaard gebleven. De 
verdeling naar aanleiding van de Informacie van 1514 kennen we wel. 
Op grond van de uitkomst van de Informatie kon een verdeling van de schildtalen 
worden gemaakt, afhankelijk van de rijkdom en het vermogen van elke plaats. Er 
ontstond op die manier een verdeelsleutel. Deze omslag of zetting van de 
schildtalen ging uh van een totaalsom voor Holland en West-Friesland van 60.000 
pond, waarbij elk pond een waarde had van 40 groten. De beden en andere 
landsheerlijke belastingen werden voortaan op basis van die verdeelsleutel over de 
steden en dorpen omgeslagen, waarbij het niet zo was dat steeds 60.000 pond 
diende te worden opgebracht, dat kon meer of minder zijn. Voor Koudekerk en de 
omringende dorpen zag die verdeelsleutel er als volgt uh: 

Koudekerk 60 pond 
Leiderdorp 60 pond 
Hoogmade 6 pond 
Woubrugge 32 pond 
Aarlanderveen en Oudshoom 95 pond 
Hazerswoude 98 pond 
Alphen 90 pond 
Leiden 4940 pond 

Dat deze verdeelsleutel ook werd gebruikt om andere lasten om te slaan toont De 
smaldeeling van 6000 mannen van oorlog uh 1521. In dit stuk is geregeld, voor 
hoeveel soldaten elke stad en elk dorp werd aangeslagen. Op elke 10 schildtalen 
(ponden), waarop een stad of dorp volgens de verdeling der schildtalen was gesteld, 
werd één soldaat gevorderd. Nu was het in die tijd niet meer zo, dat steden en 
dorpen contingenten soldaten moesten leveren die bestonden uh ingezetenen 
(burgers) en ook de adel werd niet meer ter heervaart opgeroepen. Nadat in de 
vijftiende eeuw de huurlegers van beroepssoldaten opkwamen, hield de oude heer
vaartplicht geleidelijk op te bestaan en kwam daarvoor in de plaats een aparte be
lasting, ook wel het ruhergeld genoemd. Zo moest Koudekerk voor 60 : 10 is zes 
soldaten betalen, en Holland en West-Friesland tezamen voor 6000 man. 

Tot slot 

Met behulp van de informatie die de onderzoeken van 1494 en 1514 opleveren kan 
het op de volgende bladzijde staande staatje worden gemaakt, waarin het aantal 
huizen in Koudekerk en de omringende plaatsen in 1477, 1496 en 1514 staan 
vermeld. Gaan we er vervolgens vanuh dat elk huis gemiddeld 6 inwoners telde, 
een aantal dat algemeen wordt aangenomen, dan is over de genoemde jaren tevens 
het aantal inwoners per plaats te berekenen. 
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Huizen Inwoners 

1477 1494 1514 1477 1494 1514 
Koudekerk 
Leiderdorp 
Hoogmade 
Woubrugge 
Aarl. en Oudshoom 
Hazerswoude 

46 
46 

38 
105 
120 

40 
46 

38 
80 
100 

37 
50 
22 
35 
139 
111 

276 
276 

228 
630 
720 

240 
276 

228 
480 
600 

222 
300 
132 
210 
834 
666 

Alphen 69 
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Jaap Bijleveld, een jonge tachtiger. 

Beppie en Jaap 

A ls het gezegde: 'een gezond lichaam, 
een gezonde geest' opgaat, dan geldt 

dat zeker voor Jaap Bijleveld. Bijleveld is 
een 'jonge' sportieve tachtiger die zich bij 
voorkeur voortbeweegt op sportschoenen 
en nog geregeld de schaatsen onderbindt. 
Sport is een geliefd gespreksonderwerp van 
Jaap, die als Jacob Bijleveld het levenslicht 
zag op 24 mei 1915 in het buurtje genaamd 
'Kakebenen' aan de Hoogewaard. Maar 
ook over andere onderwerpen kan 
Bijleveld enthousiast vertellen. Jaap, een 
timmermanszoon, wilde in eerste instantie 
ook timmerman worden. 'Dc was veertien 
jaar toen ik leerling timmerman werd bij 
Saron den Hollander. 

Die woonde in de Lagewaard en had daar een timmerbedrijf Saron en Gerard 
den Hollander waren tweelingbroers. Ze hebben gewoond in het huis waar nu 
Karei de Jong woont (Lagewaard 74). Vroeger was dat een boswachtershuis, 
want je had daar een groot bos. Dc zou dat allemaal niet zo goed weten, maar 
Gerard hield geiten in dat bos. Hij had ook een bok lopen. Mijn vader had een 
geit en dan moest ik elk jaar met die geit naar die bok, anders gaf ze geen melk 
natuurlijk' Jaap lacht even schalks bij de herinnering aan de tochtjes met de 
geit. 'Saron den Hollander had dat timmerbedrijf waar tot voor kort de 
rioolwaterzuivering was. Dc ben een paar jaar bij hem weg geweest, maar toen 
ik er weer terug kwam, ik was toen twintig jaar, heb ik daar nog zes huisjes 
helpen bouwen. {Thans Lagewaard 29 t/m 34). Dc heb later zelf nog vijftien 
jaar in één van die huisjes gewoond. Het huis waarin Saron woonde had hij 
gebouwd van beton. 

Erachter had hij zijn werkplaats. Later woonde daar ook nog Mien Groen 
naast. (Dat zijn thans resp. Lagewaard 36 en 35). Gerard heeft daar ook nog 
gewoond. Dc heb Gerard nog helpen verhuizen daarheen met een roeiboot door 
de wetering heen'. Jaap gaat er eens goed voor zitten om uit de doeken te doen 
waarom Gerard vanuit het boswachtershuis verhuisde naar het woninkje bij 
het timmerbedrijf. 'Gerard moest daar weg, want dat bos werd gerooid. Dat 
grote bos moest geld opbrengen. Ze gingen dat bos rooien omdat ze de grond 
gingen verhuren aan Karei de Jong. Dat bracht geld op. De man die daar 
vroeger woonde en het beheer had over dat bos heette Panck de Hollander. Dat 
was de vader van Saron en Gerard. Daarom noemden ze het 't Pancke Bos. Je 
windmolen staan waarin de drie broers Kraan woonden'. Wat er met het hout 

28 Historisch Genootschap Koudekerk 



uit het Pancke Bos gebeurde weet Jaap Bijleveld niet. Zelf gebruikte hij hout 
dat Saron bij een handelaar inkocht. Wel had Den Hollander bomen in de sloot 
liggen die ingewaterd werden. Dat duurde twee tot drie jaar. Dan werden de 
bomen naar een zaagmolen gebracht. 

In Bodegraven en Zwammerdam stonden houtzaagmolens. De bomen werden 
door een bootje voortgetrokken naar de molens die langs het water stonden en 
daar met een takel uit het water getrokken. Het zagen gebeurde met 
windzagen. Samen met Saron repareerde Bijleveld de betonnen schroeiing van 
het Weeshuis aan de Dorpsstraat (nu Hogenes Elektrotechnisch Bureau). 
Hoewel de naam het niet doet vermoeden, woonden er volgens Bijleveld geen 
kinderen in het huis, maar was het een bejaardenhuis, waarin ook jongere 
mensen woonden die niet in staat waren zelfstandig te wonen. Schaterend 
vertelt Bijleveld het verhaal over één van de bewoners. Gekke Leentje: 'Gekke 
Leentje kreeg zo'n beetje verkering met Trijntje, die in één van de drie huisjes 
woonde die 'De Vette Lap' genoemd werden. Trijntje had Leentje gezegd, 
zich eerst maar eens te wassen voor hij bij haar op bezoek kwam en zo 
gebeurde het dat Leentje, die altijd aan het zingen was, naakt in de vijver bij 
Corts werd aangetroffen. Hij was zich aan het wassen'. 

Bijleveld bezoekt na de lagere school in de avonduren nog een aantal jaren de 
lekenschool in Alphen aan den Rijn. 'Wegens dat timmeren. In 't Nutsgebouw 
was dat. Mijn vader betaalde dat, want toen ik als leerling ging werken 
verdiende ik een rijksdaalder in de week. Dan ging er ook nog een kwartje af 
voor de voetbal'. Doorleren deden de meeste Koudekerkse kinderen niet. 
Bijleveld herinnert zich nog goed dat André van der Meijen één van de 
jongens was die wel naar het voortgezet onderwijs ging. 'Dat ging door heel 
Koudekerk heen: André gaat doorleren'. En dan had hij vakantie en dan zei 
mijn schoonvader: 'André moet eerst maar eens komen werken in de tuin, 
want André doet het hele jaar niks'. Omdat hij leerde deed hij niks. Zo werd 
daar tegenaan gekeken. Maar als je timmerman was en je was een goeie 
timmerman, dan was dat al heel wat. Een timmerman had nog wat geleerd en 
een fabrieksmens niks, daar keken ze laag op neer. Dan zeiden ze: 'Die 
kleiknoers, wou die wat vertellen?' Ze wilden zich haast niet eens met die 
mensen bemoeien'. 

Vanaf zijn veertiende heeft Jaap gevoetbald. Eerst op een veldje in de 
Lagewaard bij Jan Kwakemaak, maar dat was na twee jaar afgelopen omdat de 
huur niet betaald werd. Jaap: 'De voetbalvereniging was opgericht door 
mensen die bij Beers werkten. We hadden maar één voetbal. Eerst heette de 
vereniging K. V.V., later kwamen we aan 't Prinsenschouw en daar is toen het 
eerste voetbalveld gekomen. Toen hebben ze er V.V.K. van gemaakt'. Buiten 
het voetballen speelde Jaap Bijleveld ook trombone en was hij lid van de 
muziekvereniging. De vereniging deed mee aan concoursen en zo kwamen de 
leden onder andere in Aalsmeer en in de Betuwe. 'Dc herinner me nog dat we 
na de oorlog aan het marsen waren aan de Hoge Zij en toen kwamen die 
Canadezen binnen. Ik had toen weer een ander instrument, een bariton en ik 
zag dat op die vrachtwagen Canadezen stonden met sigaretten. En wij waren 
aan het marsen. Dc dee zo met die hoom naar die soldaten toe en hoep ze 
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kwakten zo een macht sigaretten in die hoom. Toen kon ik niet meer blazen 
natuurlijk, maar ik had wel sigaretten. Nog Engelse sigaretten ook. Kijk, toen 
heb ik al die sigaretten eruit gegrabbeld en ik heb ze netjes verdeeld. Allemaal 
een sigaretje, nou dat was wat hoor'. Bijleveld musiceerde ook samen met 
Jaap Vonk, de toenmalige directeur van het 'Weeshuis'. Een enkele keer 
nodigen ze een mannenkoor uit en werd in de Hervormde Kerk een concert 
gegeven waaraan onder anderen ook Rikus en Teun de Jong, Daan Kemp en 
Ans de Nie meededen. 

Voetballen en muziek maken doet Bijleveld niet meer, maar zijn grootste 
hobby, schaatsen, beoefent hij nog steeds. 'Eén keer in de week ga ik 
schaatsen in de Uithof in Den Haag. Toen ik acht jaar was zat ik al op de 
schaatsen hier op die slootjes'. Op de kast staan de prijzen die Jaap met het 
schaatsenrijden gewonnen heeft. Trots toont hij de bekers en medailles. 'Ik 
heb al wedstrijden gereden met mijn veertiende jaar. Bij Beers had ik nog een 
tweede prijs tegen grote gasten. Het schijnt dat ik al supporters had. Ik loop op 
de Rijn en ik hoor: 'Zeg Jaap der is schaatsen bij Beers, je doet toch mee?' Ik 
zeg, 'ik heb geen schaatsen', want we hadden thuis maar drie paar schaatsen 
en dat met een groot gezin. Die dag had ik de schaatsen niet. Nou wist ik dat 
mijn vader in een hutkoffer nog van die grote Hollandse schaatsen had liggen. 
Daar zat wel een slot op, maar ik dacht, dat slot gaat eraf en die schaatsen zal 
ik hebben. Kom ik daar bij Beers en toen mocht ik eerst niet meedoen want het 
was voor grotere jongens. Later mocht het toch want ze hadden een oneven 
getal. Laat ik daar nou op mijn veertiende jaar de tweede prijs hebben. Een 
kist sigaren'. Helaas was de buurman van Jaap, Arie Vergunst, één van de 
enthousiaste toeschouwers en nog voor de winnaar van het kistje sigaren thuis 
was, wist de hele buurt dat Jaap Bijleveld als tweede geëindigd was. 'Nou ik 
kwam dat poortje achter Kakebenen in en de schaatsen en de sigaren werden 
uit mijn handen gerukt. Dc kreeg geen eten en kon wel naar bed gaan. Mijn 
vader dacht natuurlijk: waar haalt hij die schaatsen vandaan? Is hij boven gaan 
kijken en zag hij dat die koffer opengebroken was'. Bijleveld vertelt dat de 
armoede in de dertiger jaren onder de arbeiders van de kleiwarenfabriek groot 
was, vooral als het vroor en de mensen geen loon kregen. De kerk deed wel 
aan liefdadigheid en de arbeiders hadden zelf de vereniging 'Help Elkander' 
opgericht, die uit de opbrengst van de contributie hun leden tijdens een 
vorstperiode een bijdrage in het levensonderhoud gaf van drie gulden per 
week. Ook werd wat bijverdiend met 'ijskluppen'. Bijleveld legt uit: 'Je had 
hier in de Hoogewaard bij het torentje ene De Graaf wonen en die had van die 
houten stokken met ijzer eraan. 

Daar maakten we de ijsschotsen glad mee. Dan werd er een pad gemaakt over 
de Rijn. Dat ging van de provincie uit en dan verdiende je acht gulden in de 
week. Uit een gezin mocht echter maar één man of jongen meedoen. Dan kon 
je over het ijs naar Leiden of Alphen'. Ook de ijsvereniging zorgde dat er wat 
extra's verdiend kon worden. Een vrijwilliger ging het dorp in om geld op te 
halen. De winkeliers deden ook een duit in het zakje en bovendien stortten de 
gemeente en de kerk een bijdrage. Van de opbrengst kocht men een varken of 
een schaap en bonen en erwten. Dan werd een wedstrijd georganiseerd, die 
men 'Spek en Bonen' noemde. Uit ieder gezin mocht één rijder meedoen. Als 
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in een gezin meer goede rijders waren, reden die voor anderen. Jaap: 'Dc reed 
natuurlijk voor ons gezin. Ja, ik heb weieens gehad dat ik het achterend van 
een schaap won. Dat was zó op, want die oudste broer van mij, Kobus, die at 
voor drie. Iedereen die een rijder had kwam kijken, want iedere rit bracht een 
prijs op. Dc heb wel eens gehad aan 't Prinsenschouw dat ik 's ochtends om 
negen uur begon en dat het donker was toen ik de laatste eruit reed. Als het 
hardrijden was dan moest ik meedoen en dan moest ik winnen ook. Dat zat 
erin, die felheid'. 

Jaap Bijleveld trouwt als hij 23 jaar is. Zijn vrouw, Elisabeth van der Meijden, 
was anderhalfjaar ouder en geboren in Nieuwaal, een plaatsje bij Zaltbommel. 
De familie Van der Meijden werkte in Nieuwaal in een steenfabriek, die op 
een uiterwaard gebouwd was. Armoede was de oorzaak dat de schoonfamilie 
van Jaap verhuisde naar Koudekerk. 'De klei lag daar voor het opscheppen, 
maar het gezin werd steeds groter en voor de oudste jongens was in de winter 
geen werk. Nou was er een neef hier bij Beers (nu Bos Beton) komen werken 
en die heeft de hele familie daarvandaan getrokken, want hier konden ze 
winter en zomer werken. Daar, bij Beers waren ook vier nieuwe huisjes 
gebouwd (ondertussen weer afgebroken) en daar zijn ze terechtgekomen. Het 
was of ze gingen emigreren. Ze hadden een oud T-fordje van een ton of twee 
laadvermogen. Dat heeft ze hierheen gebracht met alles wat ze hadden. Mijn 
vrouw was toen dertien of veertien jaar, een kind nog. Ze kwamen in een 
nieuw huisje en ze wisten niet wat ze overkwam. Achter dat huisje lag een 
straatje en dat ging ze iedere dag boenen. 
Ze was toen dus al flink aan het werk. Zo ging dat vroeger met die grote 
gezinnen, de oudste dochter moest altijd maar werken en ze verdiende er geen 
cent mee' Bijleveld kreeg al een oogje op Elisabeth, die als roepnaam Beppie 
had, toen hij zestien jaar was, maar het duurde nog enkele jaren voor ze 'echte' 
verkering kregen. De herinneringen aan zijn verkeringstijd doen hem 
glimlachen. 'Op een dag kwam ik van mijn werk uit Gouda en stond ze 
midden op de weg'. Zegt ze: 'We kunnen daar op de Lagewaard een huisje 
huren, dat komt vrij'. Bijleveld vertelt dat zijn vrouw altijd had gezegd dat ze 
niet in een oud huis wilde wonen en nu kwam één van de huizen die Bijleveld 
drie jaar daarvoor had helpen bouwen, leeg. En hoewel er nog nooit eerder 
over trouwen was gesproken werd in augustus 1938 het huwelijk gesloten. 
Jaap blijft stratenmaker tot 1939. 

In dat jaar begint zijn schoonfamilie met het bouwen van bunkers in 
Rotterdam. Jaap: 'Het was voor particulieren. Dc heb daar een jaar gewerkt. 
Toen is de oorlog gekomen en was het afgelopen. Er was nergens werk meer 
en ik wist ook niet meer waar ik heen moest'. Wim van der Meijden, een 
zwager van Jaap, die al voor de oorlog met vrachtwagens reed kwam met het 
plan om nog een wagen te kopen waarmee Jaap puin kon gaan rijden in 
Rotterdam, dat na het bombardement verwoest was. Later in de oorlog wordt 
het moeilijk voor Jaap omdat de Duitsers, die gestationeerd zaten in Avifauna, 
zo af en toe de auto en chauffeur kwamen opeisen. Jaap vertelt dat Van der 
Meijden bij hem kwam en vroeg of hij de vrachtwagen de Rijn in wilde rijden, 
want hij wilde hem niet meer hebben. Jaap: 'Ik denk, dat is ook zonde. 
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Toen heb ik die auto gesloopt. Op de Lagewaard daar woonde ene Klaas 
Groen, dat was er één van de ondergrondse en daar was ik bevriend mee. Daar 
heb ik de auto onder het stro geduwd. Dc dacht voor na de oorlog, als ik het 
overleef. 

Tijdens de hongerwinter monteert Bijleveld de auto weer en gaat hij in 
Drenthe aardappels halen voor de hongerige bevolking in de randstad. 'We 
reden als het donker was, dat was het veiligst. Dc wist hoe je met die wagen om 
moest gaan en Aart van der Meijden, ook een zwager, ging over de papieren. 

In Zwolle kregen we 

12-tormer waarmee Jaap in de hongerwinter 
van '44/45 aardappelen uit Drente haalde. 

controle, want je had daar 
de IJssellinie. Als je 
geen goede papieren had 
kwam je daar niet door. 
Maar het ging goed'. 
Later in Hoogeveen 
krijgen Jaap en Aart pech 
met de vrachtwagen. 'Er 
was een lager uitgelopen 
en het gebeurde 's avonds 
om een uur of tien. Aart 
zegt: 'Hier beneden de 
dijk heb je een boerderij, 
we gaan kijken of we 

een beetje warme melk kunnen krijgen'. Nou we hebben warme melk 
gedronken zó van de koe. Dc knapte helemaal op'. De boer schrikt echter als de 
beide mannen vertellen dat op de dijk een kapotte vrachtwagen staat. Hij 
vreest dat bij ontdekking door de Engelse vliegtuigen zowel de vrachtwagen 
als de boerderij in vlammen op zullen gaan. Met twee paarden wordt de 
vrachtwagen naar Hoogeveen getrokken en tussen de huizen gezet. Jaap en 
Aart gaan op zoek naar een garage waar geen Duitsers zitten en waar Jaap de 
auto kan repareren. In de tijd dat Jaap met de wagen bezig is gaat Aart op zoek 
naar een kosthuis. 'Nou had hij wel eens gehoord van ene Thijsen, dat was een 
turfschipper die vroeger bij Wille turf kwam brengen. Die Thijsen kwam uit 
Hoogeveen. Hij heeft net zo lang lopen vragen tot hij bij Thijsen terechtkwam. 
Hele christelijk mensen waren het. Voor het eten werd er gebeden. Dus wij 
hadden een kosthuis en we hebben daar best te eten gehad. Ze hadden nog een 
pracht van een dochter ook. Dc was al voorzien anders had ik een Drentse op 
de kop getikt. Maar we zijn wel drie weken weg geweest. Ze wisten niet waar 
we waren want je kon niet opbellen natuurlijk'. Nadat de aardappels geladen 
waren werd aan de terugtocht begonnen. Bijleveld: 'We kwamen hier 's 
morgens aan toen het een beetje licht werd. Laten er nou al mensen op de werf 
staan. Dc zeg tegen Aart, hoe kennen ze dat nou weten? Nou, eentje die aan 't 
Schouw (Prinsenschouw) woont die had mij aan de Hoge Zij zien rijden. Die 
was op de fiets gesprongen en die was naar Van der Meijden gegaan en had 
gezegd: 'Hij is weer terecht, hij komt der an'. Ik moest natuurlijk nog die brug 
over. Ze dachten allemaal dat ik doodgeschoten was. In die tijd was dat niet zo 
gek natuurlijk'. 
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Jaap met twee vrachtwagens bij het terrein van het transportbedrijf van der Meijden op het 
eind van de oorlog. De opstaande laadbak toont de uitsparing voor de gasgenerator. 

Na de oorlog volgden drukke jaren waarin Jaap, later geholpen door zijn zoon 
Daan, een bedrijf in straat- en rioolwerk opbouwde, maar nu is de tijd 
gekomen op terug te blikken op een welbesteed leven. Bijleveld is zichtbaar 
trots op het bedrijf. Tevreden kijkt hij naar de vrachtwagens die het terrein, 
waarop hij vanuit zijn woonkamer uitkijkt, op- en afrijden. Zo tussen zijn 
kinderen en kleinkinderen, met zijn stoel gericht op het werkterrein is de 
sportieve, jeugdig geklede Jaap in zijn element. 

Anneke Bink 
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De historie van RIJNHOEVE en haar bewoners. 

Als men vanuit Leiderdorp, langs de Hondsdijk het 
dorp Koudekerk nadert, komt men langs het 
zogenaamd "open eind", waar de weg direkt langs 
de Oude Rijn en het Jaagpad loopt. Aan het begin 
ziet men links, aan de polderkant, een mooi gelegen 
boerderij, met op de voorgevel de naam RYN-
HOEVE . Hier liet, omstreeks 1840, de heer Meder 
een riante buitenplaats bouwen met een 
bouwmanswoning, stallen en een hooiberg. Daarna 
woonden er achtereenvolgens de families 
IJsselstein, De Bordes, Zegers Veekens en Zirkzee. 
Vanaf het eind van de vorige eeuw woont hier de 
familie Corts. In 1957 zette J.D.Corts de 
geschiedenis van zestig jaren wel en wee op de 
hoeve, op papier. Hier volgt zijn verhaal. 

De buitenplaats RUNHOEVE omstreeks 1900. 

't Was in 1897, dat de buitenplaats RUNHOEVE te koop kwam. De 
toenmalige eigenaar, de heer Everard Zirkzee, burgemeester van Koudekerk, 
was op 29 maart van dat jaar overleden. Koper van de buitenplaats werd 
wijlen de heer Gerardus Johannes Bertram Corts, oud 36 jaar, gehuwd met 
mejuffrouw Margarethe Catharina Oppelaar, oud 21 jaar. Deze plaats was 
omringd door hoog opgaande bomen, hakhout en grote vijvers. In het midden 
het Herenhuis - riant uitzicht gevende op de Oude Rijn - met koetshuis en een 
grote veestal, omgeven door een grote sier- en moestuin en een boomgaard; 
daarachter vruchtbare wei- en hooilanden. Het geheel beslaat een oppervlakte 
van ruim 28 hectare. Door de nieuwe eigenaar werd er van de buitenplaats 

"Dit is dus niet de gebruikelijke schrijfwijze. 

34 Historisch Genootschap Koudekerk 



gaandeweg meer een veehouderij-bedrijf gemaakt, ook werden er van tijd tot 
tijd bomen en bos gerooid en in weiland herschapen. Het grote huis werd 
steeds in haar volle glorie onderhouden en jaarlijks, met de schoonmaak, van 
een frisse kalklaag voorzien. Ook de halve maan van oesterschelpen kreeg zijn 
jaarlijkse naam RUNHOEVE terug, overkoepeld door de thans nog bestaande 
treur-es. 

I I I ! 
De Hondsdijk aan het begin van deze eeuw. 

Uit het huwelijk werden zeven zonen en een dochter geboren. Twee zonen, 
t.w. Bram Corts en ondergetekende, bleven werkzaam in de agrarische sector. 
In de dertig jaar dat Vader Corts het bedrijf bestuurde, zijn de keuken, de 
vestibule en de zogenaamde koepel bijgebouwd, dit ten behoeve van de 
grootouders Oppelaar, die hun laatste levensjaren daar gesleten hebben. In het 
jaar 1927, dus 30 jaar later, beëindigde Vader Corts het bedrijf. Aangezien hij 
een ernstige hartpatiënt was, vond de dokter het beter dat hij zich terugtrok uit 
het zakenleven. Na rijpe overwegingen werd besloten om RUNHOEVE te 
verkopen. Deze hofstede kwam toen in het bezit van de Hooggeboren 
Jonkvrouw Gravin van Bylandt, wonende te Zeist. Ondergetekende had de 
voorkeur de hofstede te mogen pachten en zo het bedrijf van zijn vader voort 
te zetten. Maar eerst wilde de Gravin, alvorens een pachtcontract werd 
aangegaan, kennis maken met de toekomstige boerin Anna Maria Roos en de 
boer Jan Dirk Corts. Op 12 mei van het bovengenoemde jaar werd het 
huwelijk voltrokken. Het woningvraagstuk was toen nog geen probleem, daar 
de eerder genoemde koepel al enkele jaren leeg stond. Hoewel de kamer 
wekelijks door de verstelnaaister Neeltje Kroon werd bezet en de keuken 
dienst deed als atelier van Oom Jan Schoneveld, die daar zijn schilderkunst 
beoefende, behoorde dit alras tot het verleden, want het pas getrouwde paar 
nam daar toen hun intrek en kreeg bovendien nog twee kamers van het 
Herenhuis, n.l. de voor- en achtersuite. De overige familie Corts bewoonde 
toen de oostkant en de bovenverdieping. Op 27 februari 1930 overleed Vader 
Corts. De daarop volgende anderhalf jaar werd de familie zo trouwlustig, dat 
vijf kinderen het ouderlijk huis gingen verlaten, tot wie ook Margarethe 
Catharina behoorde, gehuwd met J. Schoneveld, thans professor te Den Haag. 

Na deze uittocht zag Moeder Corts zich genoodzaakt om de hofstede, waar zij 
als boerin haar beste jaren doorbracht, te verlaten en ging te Leiderdorp 
wonen. Zoals het gaat met elk huis dat leeg staat, ging het ook met 
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RIJNHOEVE. Jaren achtereen bleef het onbewoond en verveloos, de witte 
muren werden groen Wel werd het bijgebouw, de stallen en schuren, en de 
landerijen, die bij ons in gebruik waren, goed onderhouden. Maar het overige 
kwam dusdanig in verval, dat het een bouwval dreigde te worden. De 
eigenares. Mevr. Gravin van Bylandt, had het grote huis bestemd voor een 
kleinzoon van haar. Deze, intussen twintig jaar geworden jongeman, wilde 
binnen enige tijd op RIJNHOEVE gaan wonen. Plannen en tekeningen voor 
verbouw waren in voorbereiding. Toen deed zich het tragische ongeval voor, 
dat de jonge Graaf door een auto-ongeluk om het leven kwam. Dit had de 
Gravin zo teleurgesteld, dat zij na enige tijd besloot de boerderij te verkopen. 
Dit betekende voor ons een grote strop, want zij had ons in de moeilijke 
dertiger jaren, meer dan eens een flinke reductie op de pachtsom gegeven. Het 
was in de tijd dat een liter melk 2 a 2 1/2 cent opbracht en een pond kaas voor 
een duppie werd verkocht. De rentmeester zei al, "betaal maar wat je kunt en 
de rest wordt je geschonken" Zo deed deze dame met al haar boeren, want zij 
bezat vele boerderijen. Het is geen wonder dat wij haar naam altijd nog met 
ere noemen 

mm 
Melkenstijd in de koebocht achter Rijnhoeve, omstreeks 1935, 

met vanaf links J.D.Corts, zoon Gerard en Bas v.d. Meij. 

Op de 20ste oktober 1937 viel de grote klap en werd de boerderij onderhands 
verkocht aan Mevrouw Weduwe M.S.G. Verloop, wonende aan de Lange 
Vijverberg in Den Haag, die toenmaals tijdelijk verbleef in Zwitserland. Al 
gauw werd contact gezocht met de nieuwe eigenares, want het volgend jaar 
(1938), liep de pacht per 1 mei af, zodat een nieuw contract moest worden 
aangegaan. Dit is heel gewoon, hoewel het toch niet zo eenvoudig was. En nu 
komt het. Een vroegere schoolvriend, met wie we samen op de 
jongelingsvereniging zaten en die niet ver van ons woonde, had ons zo in het 
zwart gezet en zulke laster van ons geschreven, dat de nieuwe eigenares er 
zomaar niet toe overging om een nieuw contract tot stand te brengen. Mijn 
vrouw en ik waren hierover verbitterd. "Als maar verwaarlozing; luie boer en 
boerin; overal in de schuld, geen vee meer in land en stal" en al zulke laster 
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werd over ons verteld. Wat hier tegen te doen? Ten einde raad gingen wij naar 
de Burgemeester. Verschillende landbouwdeskundigen, vooraanstaanden uit 
de landbouw-organisaties en nog meerderen schreven en beweerden het 
tegendeel. Weken verliepen en we hoorden alsmaar: "Je gaat RUNHOEVE 
verlaten en de oude schoolvriend komt op de boerderij". In een vakblad werd 
in Gelderland bij de Grebbeberg een boerderij te huur aangeboden. Ik stapte 
met loden voeten samen met zwager Roos er op af, verstoten van het erfgoed 
van onze ouders. Gelukkig was het niets en gingen we opgeruimd weer naar 
huis. Mijn vrouw en kinderen, voor zover zij het begrepen, waren in volle 
spanning naar wat er ging gebeuren. Ze waren blij dat het niet doorging. Toen 
zag ik de tekst hangen, waar ik duizend en één keer langs gelopen was: 
"Vreest niet, gelooft alleenlijk". Weken verliepen, tot dat op zekere dag onder 
het middagmaal een deftig gekleed heer onopgemerkt de kamer binnenstapte 
en zich voorstelde als in opdracht handelende van de nieuwe eigenares. Mevr. 
Verloop. Een begeleidend schrijven deed de echtheid daarvan blijken. We 
zaten allen confuus en voordat het tot ons doordrong, wat deze heer kwam 
doen, zei hij: "Nu kom ik eens poolshoogte nemen van wat er al of niet waar is 
van al dat geschrijf'. Het was een tas vol. Allereerst werd het vee op stal 
bekeken, waar een vijftigtal koeien de vreemdeling aankeken. Ook de varkens 
gaven blijk van hun belangstelling voor het ongewoon bezoek. Vervolgens 
werden de hooi- en weilanden bekeken, wat betekende twee en een halve 
kilometer heen en in een zig-zag lijn weer terug naar de boerderij. Na deze 
vermoeiende tocht werd nog een kop thee genoten, die mijn vrouw had 
opgediend. Nadat hij het een en ander had opgetekend, waarbij hij zijn ogen 
goed liet functioneren, verdween deze heer, van wie alles afhing, met zijn 
grote slee, die op het erf geparkeerd stond. Het was alsof hij een groot pak van 
onze schouders genomen had en we voelden ons kilo's lichter. Nadien duurde 
het niet lang of de veel betekenende heer kwam samen met haar, die zich de 
nieuwe eigenares noemde, kennis maken. Ook zij was nieuwsgierig naar die 
alles behalve bekwame bewoners en in welk pand zij haar geld gestoken had. 
Zeer eenvoudig en zakelijk, als zij was, sprak zij met ons over een nieuw 
pachtcontract, het welk dan ook niet lang op zich liet wachten. In het voorjaar 
van 1938 werd er een nieuw contract voor 12 jaar afgesloten. Onze nieuwe 
landvrouw was trots op haar bezit. De bedrijfsgebouwen werden 
gemoderniseerd; er kwamen nieuwe zolders; de dakbedekking, welke uit riet 
bestond, werd vervangen door pannen; grote ramen werden aangebracht; alles 
werd netjes in de verf gezet. Het was een lust voor het oog. Maar het grote 
herenhuis, dat al jaren leeg stond, was dusdanig in verval, dat zij besloot om 
het in 1940 af te breken en een bijpassend voorhuis op te bouwen. Doch door 
het uitbreken van de oorlog vielen alle plannen in duigen, tot groot ongerief 
van haar huurder. Ons gezin was intussen al zo gegroeid - we hadden twee 
zonen en vijf dochters-, dat we genoodzaakt waren enkele kamers van het 
grote herenhuis in gebruik te nemen. 

Ook de broodschaarste speelde in ons gezin een grote rol. In overleg met de 
familie van mijn vrouw, de fam. Roos uit de Haarlemmermeer en met 
goedvinden van de eigenares, werd er besloten om enige percelen weiland te 
scheuren en in bouwland om te zetten, voor het telen van tarwe, aardappelen 
en bieten. Onder de bekwame leiding van mijn vrouw's familie, welke 
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rasechte bouwboeren waren, werd er niet meer als vroeger op RUNHOEVE 
alleen maar melk, boter en kaas gefabriceerd, maar ook de eerdergenoemde 
producten, hetwelk in ons levensonderhoud van groot belang was. Het bleek 
dat in de Rijnstreek ook prima gewassen groeiden. De opgroeiende zoons 
hadden ook veel belangstelling voor het nieuwe bedrijf. Ook de niet-boeren in 
de families Schoneveld en Corts, waren er in de oorlogsjaren bij 
geinteresseerd. We denken er dan ook met genoegen aan terug hoe men 
daadwerkelijk meehielp met het binnenhalen van de oogst. Maar niet minder 
aan de zoons van Oom Jaap, welke waren gelogeerd in de zomervakantie. 
Neef Ard, die witneuzig aankwam en stijf als hij was zijn handen uit de 
mouwen stak en met een blos op z'n gezicht na de vakantie schoorvoetend 
naar Den Haag terugging. Ook neef Aat liet zich niet onbetuigd, hoewel deze 
maar één zomer is geweest, in tegenstelling tot Ard, die als het ware een 
abonnement op RIJNHOEVE had. In de nog pas verstreken jaren werden we 
verrast met de hulp van neef Dick. 

Intussen verliepen de oorlogsjaren, welke voor onze landvrouw niet zo 
benauwend waren als voor vele andere stadsmensen. We waren haar royale 
houding nog niet vergeten, die zij aan de dag gelegd had bij het verhuren van 
de boerderij. We beschouwden het dan ook als onze plicht om haar van alles te 
voorzien wat het bedrijf opleverde in die jaren, zodat het haar bij de heersende 
voedselschaarste aan niets ontbrak. Het laatste jaar van de oorlog was het heel 
moeilijk om wat in Den Haag te krijgen, zodat zij zelf de fiets pakte en in 
Koudekerk het een en ander kwam halen, waarbij zij soms onder het militair 
geschut uit de vliegtuigen, dekking moest zoeken. Ook naar aanleiding van 
onze voedselondersteuning heeft zij zich niet onbetuigd gelaten, hetwelk uit 
het vervolg wel blijkt. Ons gezin vermeerderde tijdens de oorlog met een 
zoon, welke wij noemden naar zijn vader, en een dochter, die de namen kreeg 
van onze landvrouw namelijk Margarethe Sofia Geertruida. In 1945 werd nog 
een zoon geboren, die de kinderschaar sloot. 

Door deze gezinsuitbreiding werd de woon- en slaapgelegenheid steeds 
nijpender. Het grote herenhuis was nu toch een bouwval geworden en ook van 
binnen zag het er dusdanig uit, dat zelfs de Duitsers er in de oorlogsjaren niets 
voor voelden om het te vorderen. De eigenares, hoewel van goede wille, vond 
de begroting van kosten, die ze had laten maken, zo hoog, dat van nieuwbouw 
voorlopig werd afgezien. De jaren verliepen en we naderden het jaar 1950. De 
pacht van 12 jaren liep ten einde. Hoewel we één jaar en zes weken van te 
voren om pachtverlenging hadden verzocht bij de pachtkamer - wat moet, 
aangezien deze instantie een pachtovereenkomst ongeldig kan verklaren -
bleek achteraf, dat dit in het geheel niet nodig was geweest, daar de eigenares 
meer voor verkoop voelde dan voor verhuur. In de verschenen 12 jaren had de 
veelbetekenende heer, beëdigd Rentmeester en Rijkstaxateur, toezicht op de 
boerderij. Eén keer in het jaar, als Mevrouw een officieel bezoek bracht, was 
hij er bij om haar van advies te dienen. Dan werd, als het weer het toeliet, het 
paard aangespannen voor de boerenbrik en werd er een rondrit gemaakt over 
de landerijen Zo waren zij dan een dagje te gast bij ons, waar mijn vrouw een 
hele drukte van had, en waaruit de goede verstandhouding bleek. Toch besloot 
zij de boerderij te verkopen. Zakelijk als zij waren, had ze het goed gezien, dat 
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als ze gingen bouwen, de rentabiliteit zo klein zou worden, dat het bijna niets 
meer op zou brengen, maar er moest iets gebeuren met het oude gebouw. 
Zodoende viel dan het bovengenoemde besluit en werden wij als eerste koper 
in de gelegenheid gesteld om het vroegere eigendom van onze ouders, tegen 
taxatiewaarde, in bezit te krijgen. 

Met Moeder Corts en de broers, maar ook met de familie Roos, werd er over 
gesproken. Zij vonden het allen een prachtig bezit. Maar wij konden het zelf 
niet betalen, want wij hadden al een grote inventaris en een groot gezin, waar 
we trots op waren. En dan nu nog een boerderij te kopen, die dringend 
verbouwing nodig had en bovendien nog 40% van de koopsom in contanten te 
betalen, want we konden tot 60% hypotheek krijgen. Het leek allemaal tot het 
onmogelijke te behoren om zulk een bedrag in één keer op te brengen en dan 
jaarlijks nog zoveel rente en aflossing plus de verbouwing, die zomaar 
ƒ. 25.000,- zou kosten, te betalen. Ofschoon er één lichtpuntje was, of 
eigenlijk waren het er twee, waar de rentmeester bij het bepalen van de 
verkoopprijs geen rekening mee had gehouden en wat wij wel wisten. Het 
eerste was datgene waar ik al die jaren, dat ik op het bedrijf werkzaam was, 
van kindsbeen af, over heen gelopen was, hetgeen toch een groot kapitaal 
vertegenwoordigde. Het was door de voortschrijdende techniek mogelijk 
geworden, om de pannenbakkersklei, die juist in de verst afgelegen percelen 
aanwezig was, af te graven en voor een goede prijs te verkopen. Hierdoor 
vertegenwoordigde 1 ha kleigrond meer aan geld dan de koopsom die per ha 
gevraagd werd, terwijl na afgraving nog prima hooi- of weiland overbleef. Het 
tweede was de afbraak van het herenhuis, dat onze verwachtingen overtrof, 
want daar kwam zoveel meer lood en zink af, wat niemand had kunnen 
voorzien. De stenen, die onder de kalklaag vandaan kwamen, bleken zeer goed 
bruikbaar te zijn voor de nieuwbouw. Binten en planken, die beter waren dan 
nieuwe, werden zorgvuldig spijker schoon gemaakt en ondergebracht in de 
veestal om bij de nieuwbouw weer te gebruiken, zomede deuren en pannen. 

Vervolgens besloten we om RIJNHOEVE te kopen en het grote herenhuis te 
slopen en van het oude materiaal een nieuw voorhuis te laten bouwen, passend 
bij de hoge kastanjebomen en de grote bedrijfsgebouwen. In het voorjaar van 
1951 kwamen tekeningen en vergunning tot verbouw af. In dat zelfde 
voorjaar werd praktisch door het hele gezin meegewerkt aan de sloop. Met 
behulp van de landbouwtractor werden de muren omgetrokken, zodat dit alras 
was beslecht. Vijf tot zes fabrieksarbeiders, uit de naaste omgeving, kwamen 
na werktijd de stenen bikken. De tekening had uitgewezen dat er ruim 100.000 
stenen nodig waren voor de nieuwbouw. Achteraf bleek, dat het oude gebouw 
125.000 bruikbare stenen had opgeleverd. Tegelijkertijd werd de verbouwing 
ter hand genomen. Alles ging even massaal en na enkele maanden konden we 
onze intrek nemen in de nieuwe boerderij. Deze bevatte beneden een kamer en 
suite en een slaapkamer, wc, gang en grote woonkeuken. Boven vier flinke 
slaapkamers, douchecel, overloop en een flinke zolder boven de keuken, plaats 
biedend aan zes bedden en daarboven nog een vliering. Aan de westzijde is de 
koepel gebleven zoals die was, met hal, woonkamer, keuken, wc, een 
slaapkamer en een schuurtje. Deze ruimte wordt thans tijdelijk verhuurd, maar 
is eigenlijk bestemd voor één van de zoons, die later deelgenoot zal worden. 
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Het geheel bestaat mede uit ruime veestallen, plaats biedend aan 51 koeien , 
met varkensschuren voor 120 varkens, een grote nieuwe hooiberg en een 
aantal schuren. Daarachter vruchtbare landerijen, bestaande uit 16 ha weiland 
en 12 ha bouwland. Dit alles is vanaf 1951 ons eigendom geworden. 

J.D. Corts, 1957 

Het is zeventien jaar later, als de heer Corts nog een aanvulling op het 
vorenstaande schrijft. 

Door de werkloosheid was er in de oorlogsjaren '40 -'45 gemakkelijk aan 
personeel voor Rijnhoeve te komen, behalve weekloon werden de arbeiders 
ook voorzien van eten. In het laatste oorlogsjaar stonden er vaak rijen mensen 
om te delen in de tarwe en aardappelen. Eveneens werd aan de deur menige 
boterham met kaas uitgereikt, terwijl diverse schoolkinderen deelden in 
erwtensoep en pap. Tijdens het oogsten was er een controleur, om toe te zien, 
dat niet alles voor privé doeleinden gebruikt werd. Een gedeelte van het graan 
moest namelijk worden afgestaan. Verscheidene mensen kwamen "aren lezen" 
(op de akker, na het dorsen van het graan, zoeken naar achtergebleven 
korenaren) en gingen met een flinke hoeveelheid graan naar huis. 

Landbouw in de Hondsdijkse polder achter Rijnhoeve, in de zestiger jaren. 
Op de combine van Voets staat rechts J.D.Corts, 

links vooraan dochter Gré en rechts de eerste traktor. 

In de jaren die volgden, waren de beide zoons Gerard en Pleun flinke krachten 
op RUNHOEVE. Nadat Gerard in '52 zijn militaire diensttijd achter de rug 
had, was het enthousiasme bij hem om weer op de boerderij te gaan werken, 
niet groot en hij solliciteerde naar een betrekking bij de 
landbouwvoorlichtingsdienst in Noord-Holland. In mei 1956 trouwde hij met 
Lydia Vogelaar uit Zoetermeer, waarna het jonge paar in De Rijp ging wonen. 
Intussen was Pleun meer en meer met het bedrijf bekend geraakt, mede door 
overleg met mij. De derde zoon Dick was inmiddels ook werkzaam op 
RUNHOEVE en het zag er naar uit, dat de twee zoons het bedrijf van hun 
ouders zouden voortzetten. Maar toch had Dick, bij nader inzien, geen idee 
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om op de boerderij te blijven. Hij trouwde in 1968 met Nel Verhagen uit 
Alphen aan den Rijn en ging werken bij Beurs loonbedrijf in Zoeterwoude. Ze 
gingen wonen in Ter Aar. Maar de dochters waren inmiddels ook praktisch 
allemaal het huis uit. Trijny trouwde als eerste in november 1956 met Andries 
van der Linde, veehouder in Gelderswoude. Vervolgens trouwde Annemarie in 
mei 1957 met Piet Ooms, boomkweker in Hazerswoude. Gré trouwde in april 
1959 met Wim Rijnsburger, veehouder in Zoeterwoude. De jongste zoon, 
Bertje was nog steeds ons zorgenkind. Hij is tijdelijk in Meer en Bosch 
verpleegd geweest en daarna in de Dr. van der Bergh-stichting in Noordwijk. 
In augustus 1964 is hij overleden. 

Nu van het gezin meer dan de helft getrouwd was, verlangden mijn vrouw en 
ik langzamerhand naar een rustiger leven, ook gezien onze leeftijd. Het juiste 
moment was er, toen Pleun in 1965 trouwde met Nel Landman uit Ouderkerk 
aan den Amstel. RIJNHOEVE was van binnen zo verbouwd, dat het 
bewoonbaar was voor twee gezinnen. Dochter Janny trouwde in april 1967 
met Gerrit Struik uit Diemen, vertegenwoordiger van de Alfa Laval 
melkmachines. Zij gingen in Koudekerk aan den Rijn wonen. Trudy trouwde 
in juli 1968 met Chris Hekman uit Rumpt, thans onderwijzer te Diepenheim. 
Ria tenslotte werkt, sinds 1973, als onderwijzeres te Wageningen. Zo waren 
veel bewoners van de RUNHOEVE vertrokken. 
Wat was er nog meer veranderd? In het voorjaar van 1968 was er vergunning 
gekregen om een huis te bouwen in de voormalige boomgaard. In mei van dat 
jaar werd de eerste steen gelegd door Jan Dirk Corts, oudste naamgenoot en 
zoon van Gerard en Lyda, die intussen in Heiloo woonden. Zo verhuisden 
mijn vrouw en ik in oktober 1968 naar de mooie en gerieflijke semi-bungalow, 
die met een bruggetje, gemaakt van de stam van een eik, verbonden was met 
RUNHOEVE. Vooral mijn vrouw voelde zich erg gelukkig in dit prettige huis 
en ook ik kon gauw wennen. 

Hoe stond het intussen met het bedrijf? Pleun en Dick hadden in 1966 
RUNHOEVE met gebouwen en land van ons gepacht. Het land was inmiddels 
33 ha groot en werd voor het vee als weiland gebruikt. Maar doordat Dick 
geen boer bleef, werd het automatisch zo, dat Pleun de enige opvolger zou 
worden. In 1968 verkochten wij de boerderij aan Pleun. Dat betekende tevens, 
dat ik mij langzamerhand teruggetrokken had, mede om gezondheidsredenen, 
maar mijn interesse is nog steeds groot. Nu Pleun de boerderij in bezit had, 
wilde hij gaan moderniseren, wat nodig was vanwege de hoeveelheid vee. In 
1972 werd een ligboxenstal voor 80 koeien gebouwd, terwijl in de oude stallen 
voornamelijk jong vee werd gehuisvest, t.w. 50 a 60 stuks pinken en kalveren. 
Daarnaast telt het bedrijf ook 140 varkens en zijn er schapen en lammeren. 
Pleun en Nel wonen met hun kinderen beneden op de boerderij, terwijl de 
etage verhuurd is. Samen met een goede medewerker. Kees de Boer, zorgen 
zij voor het bedrijf. Nog steeds wordt er, evenals vroeger, 's zomers kaas 
gemaakt. 
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J.D. Corts,68jaar 

In januari 1973 heeft mijn vrouw een heupoperatie 
moeten ondergaan, waarna ze nog elf weken is verpleegd 
in de Annakliniek in Leiden. In de loop van het jaar is ze 
zodanig hersteld, dat ze in huis zonder stok goed kan 
lopen. In die tijd is mej. R. van Ommering, thans 
mevrouw Oost, een goede hulp geweest. Zelf heb ik in 
oktober 1970 een maand in het ziekenhuis gelegen, 
vanwege een hartinfarct. Dit herhaalde zich in augustus 
1973, maar gelukkig ben ik ook daarvan hersteld. 
Wij beiden zijn God dankbaar, dat we na veel ziekte, het 
jaar gezond mochten beëindigen. 

J.D. Corts 
Koudekerk 1974 

Naschrift. 

Intussen zijn er bijna 25 jaren verlopen, waarin weer het nodige veranderd is. 
Nog geen jaar nadat J.D. Corts de laatste regels schreef, is hij op 3 maart 1975 
overleden. Mevrouw Corts is nog zeven jaar blijven wonen bij de boerderij, 
waarna zij verhuisde naar het bejaardenhuis Rhijndael. Op 29 juni 1996 is 
Anna Maria Corts-Roos op 91 jarige leeftijd overleden. Na het vertrek uit de 
bungalow in 1982 is deze verkocht aan de familie De Haas uit Leiden en werd 
de voetbrug naar de boerderij afgebroken. 

Eind oktober 1981 werd Nel, de vrouw van Pleun Corts, ernstig ziek en moest 
in het ziekenhuis worden opgenomen. Vanaf die tijd is er op RIJNHOEVE 
geen kaas meer gemaakt, want op 4 december van het zelfde jaar is Nel Corts-
Landman, op 46 jarige leeftijd overleden. Uit hun huwelijk, dat 16 jaar 
geduurd heeft, zijn drie kinderen geboren; Jan Dirk (1967), Usbert (1970) en 
Antoinette (1972). In 1984 hertrouwt Pleun met Adriana de Bruijne uit 
Waddinxveen. 

Doordat de aangrenzende boerenbedrijven van Koot (Bronstee) en Van 
Egmond, en later ook van Groen en Bijsterbosch (Vredesbest), met de 
veehouderij stoppen, is Pleun in de gelegenheid om land er bij te kopen. Was 
het bedrijf aanvankelijk 28 ha. groot, thans heeft het een grootte van 49 ha. 
Doordat beide zoons zich met het bedrijf gingen bemoeien, was de 
schaalvergroting mogelijk Omstreeks 1993 heeft Pleun, samen met zijn 
oudste zoon Jan Dirk, het bedrijf omgezet in een maatschap. Ze houden 120 
stuks vee, waarvan er 80 gemolken moeten worden, en nog gemiddeld 30 
fokschapen. Ten behoeve van de tweede zoon koopt Pleun in 1993 van de 
gemeente Rijnwoude, 22,5 ha. land langs de Gemeeneweg aan het Kromme 
Jaagpad. In april 1997 trouwt Usbert en betrekt het jonge paar een nieuw 
gebouwde boerderij aldaar Als aan de Hondsdijk een vrij nieuwe woning te 
koop staat, achten Pleun en Adriana de tijd gekomen om wat meer afstand van 
de boerderij te nemen. Op 1 juni 1998 verhuizen ze naar no. 62, vanwaar ze 
dagelijks nog naar de RIJNHOEVE (no. 33) gaan om Jan Dirk te helpen met 
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het boerenwerk. Ook Kees de Boer is er nog steeds om de helpende hand te 
bieden. Naast de zorg om z'n veestapel, is Jan Dirk een zeer verdienstelijk 
schaatser. Tijdens de laatst gehouden Elfstedentocht in de winter '96 - '97, 
werd hij bij de wedstrijdrijders dertiende na de winnaar, zijn trainingsmaat 
Henk Angenent. 

In het verhaal van J.D. Corts doet deze verslag van het wijzigen van weiland 
in bouwland tijdens de oorlog. Volgens Pleun eiste de Duitse bezetter van de 
veeboeren, dat een bepaald percentage land bebouwd moest worden met 
aardappelen, granen en/of peulvruchten. Doordat zijn vader van meerdere 
collega-boeren deze scheurplicht overnam, bedroeg de oppervlakte bouwland 
zelfs 12 ha. Van de opbrengst mocht slechts een klein gedeelte voor eigen 
gebruik behouden blijven, de rest moest worden verkocht aan de 
Voedselvoorziening. Vandaar de aanwezigheid van een zo genoemde CCDer 
(Centrale Controle Dienst) bij het oogsten. Na de oorlog bleef men op 
RUNHOEVE nog tot in de zestiger jaren doorgaan met het telen van 
gewassen. Toen de veeteelt grootschaliger en arbeidsintensiever werd, was een 
gemengd bedrijf van de omvang als op RUNHOEVE niet meer te handhaven 
en werd het bouwland nog eenmaal ingezaaid, maar nu met gras. 

J.D. Corts was een groot liefhebber van paarden. In 1946 was hij samen met 
o.a. Jaap Dorrepaal, Wim van den Akker en Frank de Graaff oprichter van de 
Koudekerkse ruitervereniging De Rijnruiters. Één keer in de week werd er 
geoefend op de wei ten oosten van RUNHOEVE, waar men een zogenaamde 
open bak had aangelegd. Jaarlijks hield men bij Van Egmond(thans de Hoek) 
een ruiteravond, waar het er gezellig aan toe ging. Ook werd er ieder jaar 
deelgenomen aan de grote optocht tijdens het 3-oktoberfeest te Leiden. De 
ruiters werden dan van passende(historische) kleding voorzien, al naar gelang 
het thema van de optocht. Van de vergoeding die men daarvoor kreeg, was 's 
avonds meestal niet veel meer over. De vereniging heeft ruim twintig jaar 
bestaan. 

Over de komst van G J. Bertramszoon Corts naar Koudekerk aan het eind van 
de vorige eeuw, valt nog het volgende te vermelden. De oudste stamhouder 
van de familie Corts leefde omstreeks 1600 in Bredevoort, in de buurt van 
Aalten in de Achterhoek. In het midden van de vorige eeuw is de vader, 
Bertram Corts, textielfabrikant te Leiden. Onze Gerardus Johannes, de zoon, 
wilde boer worden en is gaan werken als knecht op een boerderij aan de 
Maaldrift te Wassenaar, om als hij het vak voldoende beheerste, te zijner tijd 
een eigen bedrijf te beginnen. De mogelijkheid deed zich voor toen de 
buitenplaats RUNHOEVE te Koudekerk publiekelijk verkocht werd. Door de 
notarissen J C. Spruit te Alphen en C. Korteweg te Hazerswoude werd, in het 
logement van Mej. de weduwe Van Egmond te Koudekerk, op 6 juni 1897 de 
buitenplaats in bod gebracht, waarna een week later de afslag plaatsvond, (zie 
de advertentie uit de Rijnbode in Jaarboek 1997, blz.78). Door eerstgenoemde 
notaris is van deze veiling een akte opgemaakt. (Notarieel Archief Alphen 
1896 - 1905, no. 3, volgno. 73). De verkoop geschiedde in zeven percelen, 
waarvan de eerste vijf direct betrekking hadden op de buitenplaats, t.w.: een 
perceel huis en bouwmanswoning met stallen, enz., een perceel bos, een 
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perceel boomgaard, en twee percelen landerijen. Het zesde perceel had 
betrekking op een aantal arbeiderswoningen in de Hondsdijk, tussen weg en 
jaagpad, de Vette Lap of Vette Vaatdoek geheten. Perceel zeven tenslotte 
betrof landerijen te Oudshoom. De percelen werden eerst afzonderlijk in bod 
gezet, waardoor de eerste zes op een gezamenlijk bedrag kwamen van 
ƒ. 49.650,-. Bij de afslag op 16 juni, wordt door de heer WC. Mulder, 
architect te Leiden, het hoogste bod uitgebracht op de combinatie van de 
perceelen één tot en met zes, namelijk ƒ. 59.670,-. Mulder verklaart, volgens 
de akte, te hebben gemijnd en gekocht voor en ten behoeve van en als dan 
daartoe mondeling gemachtigd door de heer Gerardus Johannes Bertramsz. 
Corts, zonder beroep, wonende te Leiden. Uit de akte blijkt tevens dat voor de 
aan het huis gebouwde serre nog ƒ. 450,- betaald moest worden, zodat 
uiteindelijk GJ.Bz. Corts voor ƒ. 60.120,- eigenaar werd van de buitenplaats 
RIJNHOEVE. In de akte lezen we verder, dat het Herenhuis is te 
aanvaarden den le november 1897. Tevens wordt een onderhandse 
huurovereenkomst d.d. 14 maart 1893 genoemd, waaruit blijkt, dat de achter 
tegen het huis gelegen bouwmanswoning en de landerijen waren verhuurd aan 
Isaac Jacobus Vis, tegen een jaarlijkse huursom van ƒ. 2.800,-. Deze 
overeenkomst had voor wat de woning betreft een looptijd tot uiterlijk april 
1899 en voor de landerijen tot Kerstmis 1898. De arbeiderswoningen (perceel 
zes) werden . . .bij de week verhuurd aan diversen. Deze woningen waren, in de 
loop der tijd net als het herenhuis, in dermate slechte staat komen te verkeren, 
dat ze kort na de oorlog werden verkocht aan Abraham Leenheer, aannemer te 
Koudekerk, die ze liet slopen. Hoe het verder is gegaan tussen de nieuwe 
eigenaar Corts en de huurder Vis, is niet bekend. Uit het bevolkingsregister 
weten we, dat Corts, afkomstig uit Wassenaar, zich op 16 september 1897 in 
Koudekerk heeft gevestigd. 

Over G.J.Bertramszoon Corts kan nog worden vermeld, dat deze voor de 
plaatselijke kiesvereniging van de Christelijk Historische Unie, zitting heeft 
gehad in de gemeenteraad van Koudekerk. Op 4 september 1923 wordt hij 
door burgemeester Oeberius Kapteijn beëdigd als raadslid. In januari 1925 
maakt hij de beëdiging mee van de nieuwe burgemeester, de heer M.J.E. 
Kwint. Gedurende het jaar 1926 is Corts wegens ziekte niet in de gelegenheid 
alle raadsvergaderingen bij te wonen. Als er in 1927 weer verkiezingen zijn 
stelt hij zich niet meer verkiesbaar. In de raadsvergadering van 6 september 
van dat jaar, neemt burgemeester Kwint, namens de gemeente, afscheid van de 
vertrekkende leden Corts en Slegtenhorst. Daarbij spreekt hij, volgens de 
notulen, tot de eerste o.a. de volgende woorden: In het laatste jaar heeft u de 
vergaderingen met het oog op uw gezondheid slechts af en toe kunnen 
bijwonen, doch u toonde zich iemand van vooruitstrevende aard, eerlijk en 
kalm van aanleg en bescheiden. Het verheugt mij, dat de gezondheid van de 
heer Corts aanmerkelijk verbeterd is en wij willen hem gaarne danken voor 
hetgeen hij voor de gemeente deed Onze beste wensen tevens voor de 
toekomst. 

Jan Wondergem 
november 1998 
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fiiNG LEIDEN EN OMSTÖEKEN 

F E E S T G I D S 

op het tandgofcd JR^tihoew" 
te SoudcKopkv aan -de» Rün 

•J -̂ninsj üi iiur ot^-!^ ĉ̂  r Hen Rfff-VocntJltCT' 
M. fc. Sint;: 8an«<-!noes.,'i») ran Koudekerk -t Uim 

CJ 

Het waren niet aileen de vogels die er zongen. 

ANN01898 

Maandag 19 September 

KOUDEKERK — Op de hofstede „Rhijnhoeve" al
hier, vertoeft sedert eenige dagen een Russische da
me, student aan de universiteit te Zürich, ten einde 
zich geheel op de hoogte te stellen van de kaasma
kerij. 

Uit het Leidsch Dagblad 
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De buitenplaats RIJNHOEVE 

omstreeks honderd jaar geleden 

De boerderij RIJNHOEVE 

OW/JO 7PP< «a s/oo/? en herbouw in 1951. 

46 Historisch Genootschap Koudekerk 



Honderd jaar geleden 

Kroniek van Koudekerk in 1898 

O p 1 januari van het jaar 1898 had Koudekerk 1435 inwoners, waarvan 
718 mannen en 717 vrouwen. In de loop van het jaar werden er 56 

kinderen geboren, 30 jongens en 26 meisjes. In totaal kwamen 39 inwoners te 
overlijden. Er werden 11 huwelijken gesloten. Van de 6 tot 12 jarigen waren er 
103 jongens en 82 meisjes. Hiervan genoten er respectievelijk 56 en 43 
onderwijs binnen de gemeente en 42 en 29 buiten de gemeentegrens. Van het 
totaal aantal jongeren volgden dus 5 jongens en 10 meisjes, om een of andere 
reden geen onderwijs. 

Uit de notulen van het gemeentebestuur 

Onder voorzitterschap van burgemeester W.L. van Tricht kwam het college 
van B en W, met de wethouders G. van Egmond en A. Dorrepaal, dit jaar 
twaalf maal bijeen. De vergaderingen hadden op één na alle 's morgens plaats. 
*** In de eerste vergadering (11-01) legt de gemeente-geneeskundige W.A. 
Baar de eed af, nadat hij belast is met de doodschouw in 1898. *** Met de 
voor rekening van de gemeente te verrichten werkzaamheden, worden dit jaar 
belast: H. Boer - timmerwerk; D. Leenheer - metselwerk; J. Verhagen -
verfwerk en A. van Heijningen - smidswerk. *** In de raadkamer staat een 
collectebus, waarin over het afgelopen jaar ƒ 13,20 is gedeponeerd, welk 
bedrag door het algemeen Armbestuur in bezit is genomen. *** Met de stem 
van Dorrepaal tegen, wordt besloten aan de Ambtenaar ter Secretarie Munnik 
over 1897 voor schrijflonen uit te betalen eene som van f 175,- en voor 1898 
zijn beloning vast te stellen op f200,-. 

In de volgende vergadering van B en W (17-02) komt een brief van de 
Commissaris van de Koningin aan de orde, waarin deze informeert naar de dag 
waarop de feesten i.v.m. de gewichtige Nationale Gebeurtenis in deze 
gemeente zullen plaats hebben. Maar hierover is nog geen beslissing genomen. 
*** In april zal de jaarlijkse schouw over de schoor steenen door de 
burgemeester plaatsvinden, omdat het in de schoonmaaktijd gemakkelijker is 
de stookplaatsen na te zien. Er moet wel een metselaar mee om zoonoodig de 
schoorsteenen open te breken. De wethouders vinden dat de schouw beter op 
het oude tijdstip (dec./jan.) kan plaatsvinden. *** Gedeputeerde Staten gaan 
akkoord met de jaarwedde van ƒ 650,- voor de burgemeester en secretaris. *** 
De burgemeester wil op het plein voor de kerk een lindeboom planten, ter 
herinnering aan de inhuldiging van H.M. Koningin Wilhelmina. Volgens Van 
Egmond stonden er eerder bomen, die zijn opgeruimd, omdat zij schadelijk 
waren voor het kerkgebouw. Op voorstel van Dorrepaal wordt besloten de 
zaak in het najaar nog eens te bezien. 
Ingevolge artikel 28 van de Kieswet komt de voorlopige kiezerslijst aan de 
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orde voor de jaren 1898 en 1899. Ten opzichte van de vorige lijst zijn 43 
namen weggelaten, t.w. wegens overlijden 4, faillissement 2; niet indienen 
aangiftebiljet 4; niet meer betalen in de bedrijfsbelasting 1; niet betalen van 
Personele belasting 1, verzuim opnieuw aangifte te doen als huurkiezer 1; niet 
meer vallen in de termen als huurkiezer 1; niet meer aangeslagen zijn in de 
Personele belasting 14; niet meer vallen in de termen van loonkiezer 5 en 
wegens vertrek uit de gemeente 10. Er zijn 25 nieuwe kiezers nl. ambtshalve 
9; loonkiezer 11, huurkiezer 4 en één examenkiezer(?). Door Pieter van 
Brussel is een foutieve aangifte gedaan als loonkiezer, want hij was niet 
onafgebroken bij één persoon in dienst geweest. *** Als de burgemeester 
voorstelt het tractement van de onderwijzeres aan de Openbare School te 
verhogen tot ƒ 550,-, zijn beide wethouders hiertegen. *** De Kohieren voor 
de Hoofdelijke Omslag en de belasting op 'de Honden zijn voor dit jaar 
vastgesteld op totaal respectievelijk ƒ2480,- en/124,50. 

In de vergadering van april wordt besloten het telephoonkantoor van binnen te 
doen verven en de huiskamer van de kantoorhouder/briefgaarder de Ligny te 
behangen. *** De voorzitter deelt mede dat in overleg met de Brandmeesters 
de schoorsteenschouw is bepaald op 3 mei e.v. *** Het verzoek van A. van 
der Bijl, om aan zijn zoon Gerrit vergunning te verkenen tot verkoop van 
sterken drank in het klein wordt ingewilligd. *** Aan de hand van de lijst van 
gedane schattingen der huurwaarden van localiteiten voor het jaar 98/99, 
welke bedragende: voor F. Heemskerk, wed. W. Boogaard - f 27,05; J. W. van 
Heijningen, wed C. van Egmond - ƒ96,27; G. van der Bijl -f5,90; D. Meijer -
f8,15; W. van der Bijl-f32,68; G.C. van Beusekom, wed P. Koom-f26,81 
en M. van Amsterdam, wed J. Mourits - ƒ 5,24, wordt het vergunningsrecht 
vastgesteld, van de vijf eerstgenoemden ieder op ƒ 25,- en de beide laatsten, 
omdat zij geen sterken drank verkoopen noch schenken tusschen des 
Zaterdagavonds zes en des Maandagsmorgens zes uur, ieder op ƒ 18,75. *** 
De Dorpsstraat moet nodig gerepareerd, hetgeen zal blijken bij de opneming 
van den weg op 1 mei a.s. Overigens moet de voorzitter constateren, dat de 
wegen in Koudekerk, vergeleken met die van de nabuurgemeenten, zo'n 
treurige uitzondering maken. *** Tegen het voorstel om dit jaar de plafonds 
van de dokterswoning voor rekening van de gemeente te doen schilderen, 
maken de wethouders bezwaar, omdat de geldelijke toestand der gemeente niet 
gunstig is. *** Van mej. Broekhuijsen, onderwijzeres aan de Openbare 
School, is een schriftelijk verzoek binnengekomen hare jaarwedde met f 50,-
te verhoogen. Van Egmond heeft hiertegen bezwaar aangezien het onderwijs 
van de juffrouw minder omvangrijk is dan dat van de onderwijzer, tevens 
koestert hij de vrees dat de laatste dan ook om een verhoging zal vragen. Er 
moet verschil blijven. De voorzitter acht het onderwijzen van eerst 
beginnenden even moeilijk als in de tweede klasse en bovendien heefi jitffr. 
Broekhuijsen nog vier uren meer les door den handwerken. Het adres zal aan 
de raad worden voorgelegd ter behandeling. 
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Naar aanleiding van de schoorsteenschouw zijn door de Brandmeesters op- en 
aanmerkingen gemaakt, die bij de naschouw door Rietdijk en Van Leeuwen 
gecontroleerd zullen worden. Nadien zal tegen A. van der Bijl proces-verbaal 
worden opgemaakt, aangezien hij zijn afgekeurde schoorsteen tot nu toe niet 
heeft veranderd. *** Het is nodig dat de voorzitter een bezoek brengt aan de 
vrouw van W. B ., aangezien het de vraag is of zij in een krankzinnigengesticht 
moet worden geplaatst. Later zal blijken dat opname voor enige tijd gewenst is 
en plaatsing mogelijk is voor rekening van de gemeente in het Christelijk 
Gesticht voor Krankzinnigen te Loosduinen. 

Doordat het touw van de torenklok, op zondag 15 mei, is gebroken, heeft de 
klok enige dagen niet kunnen luiden. De burgemeester acht dit veroorzaakt 
door nalatigheid van een kerkelijke bediende, dus komen de kosten van het 
touwherstel voor rekening van de kerk. Van Egmond is het daar niet mee eens, 
want de toren is indertijd door de kerk afgestaan, onder beding dat de klok 
geluid kan worden voor de godsdienstoefeningen. De burgemeester blijft bij 
zijn gevoelen. Later vindt er een verhoor plaats van de klokluider Kok en de 
gemeentewerkman Van Leeuwen. Aangezien niet duidelijk is, wie de 
schuldige is, besluit men een touw van de begraafplaats te gebruiken tot 
herstel van het gebroken klokketouw. *** Het groene tafelkleed in de 
Raadkamer is wat verkleurd en zal worden geverfd. Voor de trap zal een loper 
en voor de Secretarie een kleedje worden aangeschaft. *** De Directeur-
Generaal der Telegrafie geeft de gemeente in overweging de kantooruren op 
Zondag alsnog te bepalen op v m. 7.30 - 8.30 en n.m. 12.30 - 13.30 uur. Men 
wil de DG verzoeken de bestaande openingstijd te handhaven. 

Door zijn benoeming tot lid van de gemeenteraad vraagt Th. Qualm ontslag als 
Brandmeester. In zijn plaats wordt benoemd de heer Jac. van Ommering. *** 
Voor de levering van petroleum voor de straatverlichting hebben C. Paling en 
C. van Ooijen ingeschreven voor respectievelijk 6 en 6,15 cent per liter, zodat 
de levering wordt opgedragen aan de eerste. *** Op de begraafplaats is het 
gemetselde graf op de le afdeling no. 18, door de erfgenamen van de familie 
Riemersma afgestaan en vervolgens verkocht aan de heer dr. W.A Baar. *** 
Tot 1 april 1899 worden tot lantaarnopsteker aangesteld de veldwachter J. 
Rietdijk voor de Hondsdijk en Gerrit van der Voorst voor de Hoogewaard, 
tegen een beloning van ƒ 0,45 voor elke avond dat de lantaarns branden. 

De gemeenteraad telt naast de burgemeester/voorzitter en de beide 
wethouders nog vijf leden, t.w. de heren N. Blonk, A. van der Bijl, G. 
Dorrepaal, C.M. Oppelaar en H. van den Berg. Door vertrek uit de raad van de 
heer v.d. Bijl, doet de heer Th. Qualm in augustus zijn intrede. De raad kwam 
acht maal in de ochtend en éénmaal 's middags bijeen. 

In de eerste vergadering komt o.a. aan de orde de begrotingspost Verpleging 
van arme krankzinnigen, dienst 1897. Deze moet worden aangevuld met een 
bedrag ad. ƒ 62,35 uit Onvoorzien, zijnde de kosten van verpleging van Pietje 
Klomp, voor rekening van de gemeente verpleegd wordende in het 
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krankzinnigengesticht Endegeest. Later in het jaar zal mevrouw Klomp bij 
wijze van proef zes weken in het Wees- en Armenhuis alhier worden geplaatst. 
Het Armbestuur vraagt dan drie gulden per dag en de zorg voor kleding, wat 
de burgemeester erg verbaast. Hij vindt het bestuur erg knieperig. Omdat het 
hier een proef betreft, gaat de raad akkoord. *** Het hoofd van de Openbare 
School krijgt een gewone gratificatie ad. ƒ 10,- voor het gemis van een tuin. 
*** Oppelaar heeft een voorstel gedaan tot plaatsing van een bliksemafleider 
op de toren van de kerk. Er zijn twee offertes uitgebracht, waarvan de laagste 
van de fa. Olland uit Utrecht ƒ 65,- bedraagt. Van Egmond is beslist niet tegen, 
maar de toren is al eeuwen door het hemelvuur gespaard en de leiding vraagt 
onderhoud, dus kosten. Hem is ter ore gekomen, dat aan de toren te 
Oudshoom, niet tegenstaande de afleider, toch door de bliksem schade is 
toegebracht. Oppelaar herinnert er aan, dat de toren van Rhenen, die nog veel 
langer dan onze toren gespaard is gebleven, toch uiteindelijk een prooi der 
vlammen is geworden. Dorrepaal wijst op de minder gunstige financiële 
toestand van de gemeente en herinnert aan de arme krankzinnige, die de 
gemeente jaarlijks / 200,- kost. De voorzitter ziet wel degelijk ruimte in de 
financiën. Bij de stemming zijn alleen Oppelaar en Blonk voor plaatsing. Een 
nadien ingekomen circulaire van de provincie over de wenselijkheid van 
bliksemafleiders en het onderhoud ervan, kan de raad niet vermurwen. 

Aanvankelijk had men geweigerd om aan het verzoek van Gedeputeerde 
Staten tot herziening van de Alg. Politieverordening, te voldoen vanwege de 
kosten. De voorzitter heeft echter zelf een nieuwe verordening ontworpen, wat 
aanzienlijk minder kosten vordert. Een commissie, bestaande uit de heren 
Oppelaar, Blonk en Van den Berg, zal rapport uitbrengen over het ontwerp. In 
de volgende vergadering is er weer discussie over de kosten. Als de voorzitter 
de suggestie doet de APV te koop aan te bieden, stelt Van Egmond, dat hij uit 
ondervinding weet, dat verkoop in deze gemeente weinig oplevert. Ook vreest 
hij dat bij herziening de raad van inconsequentie kan worden beschuldigd. De 
voorzitter bestrijdt dit. Dorrepaal vindt het ontwerp onvollediger dan de 
bestaande verordening, waarop de voorzitter vraagt de onvolledigheid aan te 
tonen. Vervolgens komt een aantal nieuwe artikelen aan de orde. Zo wil Van 
Egmond dat voor het dekken van vee op een van de openbare weg zichtbare 
plaats niet wordt verbodea De voorzitter heeft deze bepaling juist ingebracht 
met het oog op de zedelijkheid en voor de jeugd en vraagt of de handeling niet 
in de stallen kan plaatsvinden. Dorrepaal wijst op het gevaar als men heen en 
weer naar de stal moet met de stier. Men besluit dit punt te laten vervallen. 
Verder komen aan de orde, dat men niet te hard mag draven op de openbare 
weg; bij vriezend weer geen stoepen en voetpaden mag schrobben en het 
sluitingsuur van de herbergen van tien op elf uur te bepalen. Tegen dit laatste 
is veel bezwaar, want men voorziet overlastproblemen, aangezien de 
sluitingstijd aan de Rijndijk tien uur is. Het gaat dan ook niet door. Ook een 
verbod op het strooien van suikergoed bij bruilofthouden en -rijden haalt het 
niet. Beerputten mogen pas 's avonds na tien uur worden geledigd. Het 
berijden van de voetpaden met velocipèdes zal niet worden toegestaan. 
Oppelaar wil dat er een bepaling wordt opgenomen, waarbij een automobile 
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moet stilstaan bij het tegenkomen van een aangespannen voertuig. De vaart 
waarmede die machine rijdt en het geraas dat zij maakt, acht hij 
schrikwekkend voor paarden. 

Men besluit adhesie te betuigen met het Alphens schrijven aan de Directeur 
Generaal der Staatsspoorwegen, waarbij wordt aangedrongen op een betere 
dienstregeling op de lijn Leiden - Woerden. *** Op de begroting voor dit jaar 
moet de post kosten verpleging arme krankzinnigen met / 300,- verhoogd 
worden. *** Men gaat akkoord met een voorstel van G. Dorrepaal om aan de 
ingezetenen een circulaire te doen toekomen met wenken over de eerste 
behandeling van drenkelingen en schijndoden. *** Op 7 juni zal er verkiezing 
voor een lid van de raad zijn in verband met het vertrek van A. v.d. Bijl. De 
raadkamer in het gemeentehuis zal het stemlokaal zijn. Zo nodig is er op 17 
juni nog een stemming. *** Naar aanleiding van een eerder voorstel van de 
heer Oppelaar, wordt per 1 april 1898 de secretaris Joh. van Egmond benoemd 
tot opzichter op de begraafplaats tegen een jaarwedde van ƒ 100,-. Oppelaar 
had als voorwaarde gesteld, dat de post voor schrijflonen zou komen te 
vervallen en eventuele hulp ter secretarie door de secretaris zelf zal worden 
betaald. 

De raad buigt zich over het verzoek van Jufifr. Broekhuijsen om haar 
jaarwedde als onderwijzeres met ƒ 50,- te verhogen. Van Egmond is tegen 
omdat er dan geen onderscheid meer is met het hoofd van de school. Oppelaar 
is voor toekenning. A. Dorrepaal heeft waardering voor haar werk, maar stelt 
voor een jaarlijkse gratificatie van ƒ 50,-. G. Dorrepaal vindt, dat er op het 
handwerken van juffrouw Broekhuijsen wel wat aan te merken is. Tot slot gaat 
de raad akkoord met een voorstel van Van Egmond een gratificatie van ƒ 25,-
te verlenen. In de volgende raadsvergadering wordt een schrijven van juffrouw 
Broekhuijsen, waarin zij de aangeboden gratificatie weigert, niet alleen 
vanwege het niet verhogen van de wedde, doch ook voor de kritiek op haar 
handwerken, voor kennisgeving aangenomen. Bij de rondvraag komt Oppelaar 
terug op de kritiek van G. Dorrepaal op het handwerkonderricht van juffr. B. 
Hij heeft onderzoek gedaan en geconstateerd, dat als er iets aan te merken is 
op dit onderwijs zulks nimmer te wijten is aan de onderwijzeres, maar wel aan 
het groot aantal kinderen, dat onderwezen moet worden, nl. 50. Hij vindt de 
opmerking van D. ondoordacht. De voorzitter vraagt of men de klasse wil 
splitsen of het traktement alsnog wil verhogen. G. Dorrepaal zegt dat de 
onderwijzeres hem zelf heeft verteld, dat het ene kind de ander helpt, wat z.i. 
geen goed onderwijs is Oppelaar wil op het genomen besluit terugkomen, 
want hij vreest dat de juffrouw anders zal vertrekken. In de daarop volgende 
vergadering komt de kwestie weer aan de orde. Oppelaar verwijt sommige 
leden van de raad, dat zij het openbaar onderwijs niet genegen zijn. Dorrepaal 
heeft zich verwonderd dat de gratificatie is geweigerd. Hij refereert aan een 
eerder geval, waarbij voor een te benoemen onderwijzer, het traktement 
kunstmatig werd verhoogd. Hij blijft voor een gratificatie van ƒ 25,-, wat 
volgens Qualm gelijk staat aan een verhoging van de jaarwedde. Oppelaar 
bestrijdt dit, omdat het niet bindend is bij een volgende benoeming. De 
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voorzitter deelt deze mening en brengt het voorstel van O. (hogere jaarwedde) 
in stemming, dat met 5 tegen 2 (Oppelaar en Blonk) wordt verworpen. Daar de 
gratificatie is geweigerd hebben verdere voorstellen geen nut meer volgens de 
voorzitter. 

De commissie ter voorbereiding van de Kroningsfeesten, vraagt een bijdrage 
van ƒ0,60 per kind voor een blijvend aandenken en enige versnaperingen. Van 
Egmond meende dat het om vijftig cent ging en vraagt zich af wat 
Hazerswoude doet, want gelijkheid is gewenst met het oog op de Koudekerkse 
kinderen, die de Chr. Nationale School bezoeken aan de Rijndijk De 
voorzitter deelt mede dat Hazerswoude per kind ƒ 0,50 geeft met een 
gedenkpenning. De raad gaat akkoord met zestig cent per kind. Na de 
Kroningsfeesten op 1 september blijkt de feestcommissie een tekort te hebben 
van ƒ 70,-. De voorzitter meent, nu iedereen van het feest genoten heeft, dat 
een bijdrage tot genoemd bedrag te billijken is. Maar de raad vindt in 
meerderheid, dat de commissie meer heeft uitgegeven dan ze had en ze dus zelf 
maar moet bijpassen. *** De voorlopige begroting van het 3e Bataljon 
Rustende Schutterij in Zuid-Holland wordt tot een bedrag van ƒ 381,-
vastgesteld. *** Naar aanleiding van een verdrinkingsgeval bij Prinsenschouw 
wil men, ook bij Boerenschouw, dat bij beiden een dregge wordt geplaatst. 

In oktober komt een verzoekschrift van M. Maat en andere bewoners van de 
Lagewaard om aldaar (gas)verlichting aan te brengen. G. Dorrepaal, Oppelaar 
en Van den Berg steunen het verzoek, maar de laatste ziet ook een probleem 
i.v.m. de geringe breedte van de wegberm. Van Egmond wijst op de hoge 
kosten van aanleg. Qualm stelt voor om met een gedeelte te beginnen. Het 
voorstel van G. Dorrepaal, om de hele Lagewaard aan te pakken, wordt met 5 
tegen 2 (A. Dorrepaal en Qualm) aangenomen. Van Egmond stelt voor om 
totaal 15 lantaarns te plaatsen, wat voor de begroting een jaarlijkse last 
betekent van 5̂50,- *** Omdat de heer J. Kwakemaak, die door de 
Commissaris der Koningin was benoemd tot zetterf?) voor 's Rijks Directe 
Belastingen, de benoeming niet heeft aangenomen, wordt in zijn plaats 
voorgesteld de heer J. Jongeneel Sr. *** Voor het jaar 1899 ontvangt het 
Algemeen Armbestuur̂ 900,- subsidie. *** Men gaat adhesie betuigen aan een 
verzoekschrift aan H.M de Koningin, om te trachten te bewerkstelligen, dat de 
Belgische grens geopend wordt voor de invoer van Hollands vee. De 
voorzitter vindt de handelwijze van de Belgen onwaardig. *** Nu is er ook 
een verzoek van de bewoners van de Hondsdijk, ten westen van 
Boerenschouw, om aldaar verlichting te plaatsen. De voorzitter wil gelijk ook 
het gedeelte Hoogewaard, van de brug bij Prinsenschouw tot de fabriek van 
Van Leeuwen, er bij betrekken. A. Dorrepaal wil dan maar gelijk tot de grens 
met Oudshoom gaan, wat betekent 2 a 3 lantaarns meer. Het is daar 's avonds 
een Egyptische duisternis. De raad vindt een enkele paal bij de rietschelf van 
Van der Velden voldoende. De financiering is een probleem. Uiteindelijk gaat 
men akkoord, dat het benodigd bedrag uit een verhoging van de Hoofdelijke 
Omslag zal moeten komen. 
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In de laatste vergadering van het jaar wordt besloten een gratificatie te geven 
aan de gemeentegeneeskundige, de veldwachter en het hoofd van de Openbare 
School, resp. ƒ 100,-; ƒ 50,- en ƒ 10,-. *** De wijziging van heffing en 
invordering van de Hondenbelasting geeft nogal wat discussie. Vaak gaat het 
om onvermogende hondenbezitters. De inning zal in januari geschieden en als 
voor 1 februari geen betaling heeft plaats gevonden, moet er proces-verbaal 
worden opgemaakt en de hond in beslag worden genomen. Blonk vindt lager 
tarief voor waakhonden onjuist, omdat dit ontduiking in de hand werkt. Van 
Egmond wijst er op dat waakhonden nimmer op de openbare weg mogen 
komen en des daags niet op het erf. Men gaat akkoord met een voorstel van 
Oppelaar om drie klassen in te stellen, t.w. voor plezier ƒ 3,-; voor landbouw 
en bewaking ƒ 2,- en als trekhond ƒ 1,-. *** Ten aanzien van het schoolgeld 
voor het Openbaar Onderwijs gaat de raad in meerderheid akkoord met het 
voorstel. Voor kinderen wier ouders in de hoofdelijke omslag zijn aangeslagen 
voor ƒ 25,- eh hoger, voor één kind ƒ 0,75, voor twee ƒ 1,20, voor drie ƒ 1,50 en 
voor ieder kind meer ƒ 0,40 per maand. Voor een aanslag van ƒ 8,- tot ƒ 24,-
resp. ƒ 0,50, ƒ 0,80, ƒ 1,05 en ƒ 0,30 per maand. Voor een aanslag van ƒ 7,- en 
minder bedraagt het schoolgeld resp. ƒ 0,30, ƒ 0,50, ƒ 0,60 en ƒ0,10 per maand. 
Oppelaar betreurt het voorstel en stelt, dat het vrije onderwijs door de hooge 
regering in het leven is geroepen om de algemene ontwikkeling te bevorderen 
en wij zien daarvan de schoonsten resultaten. Toen hij in zaken kwam kon het 
merendeel zijner arbeiders lezen noch schrijven en nu behoort het tot de 
uitzonderingen. Van Egmond merkt vervolgens op, dat wanneer men vroeger 
niet naar school ging, dat aan de ouders te wijten was. Er was toen evenzo 
goed als nu gelegenheid kosteloos onderwijs te ontvangen. O. vindt de 
schoolgeldheffing terugkeer naar de middeleeuwen. Hij vraagt zich af of de 
grondslag op basis van de Hoofdelijke Omslag wel juist is. De voorzitter acht 
het dan ook van belang, dat deze zeer zorgvuldig wordt vast gesteld. Hierna is 
er nog een levendige discussie gevoerd over het Openbaar en het Bijzonder 
onderwijs. 

Wat de krant nog te vertellen heeft 
^ I W l V ' V p : . ' Zondig 24 April 183l8. , • , i 6 . ftwgMg,, 

*. « ^ 
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VOOR ALFEN, AARLANDERVEEN, fglP 0UDSH00RN EN OMSTREKEN.' 

• < • ... • -Nieuws-én J ï f k AdYertentleblad . . :, . v 

S k k M ^ — M a l d W V . . . . « . > . . . l » l . > 4 . t . * H 4 . » 
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. ta » l . < l . r a T . | 4 . t x . . < . 

Sinds 1872 verschijnt De Rijnbode twee keer per week in de Rijnstreek en wel 
op woensdag en zaterdag. De zaterdageditie wordt op de zondag gedateerd. 
Naast wat nieuws uit het buitenland, is er het binnenlands nieuws, gevolgd 
door regio-nieuws. Dit laatste wordt door plaatselijke correspondenten 
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verzorgd. Wat deze nieuwsgaring betreft zijn we dus sterk afhankelijk van de 
ijver en nieuwsgierigheid van een toenmalige plaatsgenoot. Soms, bij het 
doorbladeren van het blad, bekruipt je het gevoel, dat er in Koudekerk weinig 
of niets gebeurde, wat het vermelden waard was. Interessant zijn de 
advertenties, die vaak veel kunnen vertellen over het dagelijks leven. En dan 
zijn er ook nog de rubrieken, zoals Burgerlijke Stand, Kerknieuws en 
Marktberichten. Hieronder volgt een samenvatting van een en ander. 

pU don aanvana: van het jaar 
*-* IHUH bretiKou ondeneoto*-

koudou hun wolgomuondcm 
H E I L C R O C T 

aan fatulUo, Triondon, bokondon 
of beffuiiBUKors. 

I. . VAIluSStK.Vi;, 
Alf«i. p f-

SS'. \ . U. VAIUl.HHIKAU. 
Alfen. P . f . 

ct»ur tW dir. iUt^ InToorr. «n. Are. 
P A 

Mrt 't OOK op i MMtumll J M , , " 
> neodrn ,n brjun.tigwi l.i.r iftgoloUa, 

l>it tij u M a blij.le m*kt' 
tj> »ard« Joo» oivmaDd uwer verdroten 

H. Z^VKZKUIJX. 
OuJtliooro, I J»n t '98. 

A»o ullrn oea gelukkig Sieuwjau. 
H. ÏAKOS Vt., 

ia M.iufieturis ea Ki.lunUle Wv«n. 
Airl«Bi|prtooa I. »., r>0- m i l . 

Veel Heil ea Zeyeo io het Nieaw 
Iwgunnen Jaar. 

. r. nouAAitü.. 
Markitrkipprr op l.ridtn tn (loudo. 

Oudihoorn, 1 Jao. 

w. wiu.n, \ ~ 
Handtlaar in liriin.hlo/ftn, 

P- (. Kou.lekerk «'.I jtijn. 
liet C"ni|,liment tan Jen y>^. 

H. DK OKAAF. 
MaieriwuuJe. 

januari 
In de eerste editie van januari stonden de gebruikelijke 
nieuwjaars-anonces van winkeliers, ondernemers en 
particulieren. *** De pomp op het schoolplein (waar 
nu de Oudheidkamer is) werd in gebruik genomen en 
het opgepompt grondwater, na gedegen scheikundig 
onderzoek, in orde bevonden. *** Op de eerste 
donderdagmorgen van de maand ontstond vrij ernstige 
schade aan de brug door aanvaring van een geladen 
schip. *** In de Openbare School geeft de le en 2e 
klasse van de Zangschool een openbare uitvoering 
onder leiding van directeur S. Okkerse, toegang 30 
cents. *** Door het kopen van stuiverszeep maakt men 
kans om rijk te worden, want voor 5 wikkels verkrijgt 
men een lot. *** Bij T. de Jong in de Lagewaard wordt 
een boerenknecht gevraagd. *** Op het Raadhuis kon 
een huwelijk geen doorgang vinden, omdat alle vier de 
getuigen, wegens ongesteldheid, verhinderd waren te 
verschijnen. *** Bij de fabriek van G.C. Wernink en 
Co. is plaats voor een Panvormer (halve vorm). 

februari 
Ook de dameszangvereniging Oefening Kweekt 
Kennis o.l.v. de heer Okkerse geeft in de school een 
openbare uitvoering, toegang 30 cents. 

*** In een advertentie worden 5 ADA cigaartjes aangeboden voor 10 cents. 
*** Bij Van Egmond houdt de Anti-Revolutionaire kiesvereniging een 
openbare vergadering. Spreker is De Wilde over de politieke partijen.(daX was 
toen een nieuw fenomeen) *** J. van der Velden heeft Wilge- en Populiere 
Poten te koop. *** Bij A. Kranenburg te Koudekerk aan den Rijn wordt een 
nette boerendienstbode P.G. gevraagd, hoog loon. *** Bij H. Batelaan, G. van 
Grieken en P. de Jong verkopen ze thee van de fa. Brandsma uit Amsterdam. 

maart 
Bij G. Dorrepaal Az. wordt per 1-5 een flinke dienstbode gevraagd. *** Ook 
mevr. Klercq vraagt wegens voorgenomen huwelijk der tegenwoordige een 
fatsoenlijke dienstbode, niet beneden de 20 jaar. *** Hoewel de gemeenteraad 
had besloten de jaarwedde van de burgemeester en de secretaris te verhogen 
tot ƒ 700,-, is ze bij Kon. Besluip.) vastgesteld op ƒ 650,-. *** Mej. de 
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weduwe C. van Egmond (café Koudekerk) vraagt per 1-5 een flinke 
dienstbode. *** In Nieuwkoop is een hondenkarnmolen te koop. 

AdvcrlenliCn.-

Neemt er nota van!" 
BltïïIDSÏÏIKEÈS 

:t5 r l . per .1 e u « . 
KUar^omnubt in i.akjft, ncljoiar^f wnrkt, 

15 ct. per i M I I . 

. T. KRANENQÜRQ. 
Ujiruiret llGttl „dt Vrrfulilr W'.i.jrn." 

Kr «uat bctt tókbur ep alle werk
dagen dt bekende d e k b r u g » ! .", 

„̂RÜDOIF", 
Oldonbur i r e r f M A ^ m r ^ o y 
de liLAtito keuring, dekgcU / 5 .3A, ' 
bij duu tonton •prong i« boUlen, in de 
Ouüo I^gmecf, .NoordiOimPrweg, ichter 

Kwtlttd, by 

M. SEPERS. 
(I.oi>o partnJen vrij OTCF den Snij 

Vrvuweoakkur «a Kvükel). 5835 

•Generaal", 
:I-JARICE STIERV " 

SUmbotV 'No. 3n49i bekroond nw( de 
Kljk.pr«ra& T U / 100.—, itaat Men 
/• I - Ut J . t k i n g bij O. J. Ut-N 
IIKHTOU, .Xrookono" u> OwUkmn, 
(Uuurt.) »»»« 

fg«i„BÜBIEO", 
S-jarige Oldeubnrger Premiebeiî t, 
No. 393 Tao bol KwIftr l .Vur^flBlLm-
bofk (ffiUnuoeüde . v u -Itoaiu Olifea-
buiyer Pre m ie li »n git) eigondom raq de 
^Vureenigiag lot varbeUiriDg n n het 
Purdonru" te . I Z / M u/if /.'yf*. bekroond 
op dn Provinciale keuring in 189by IH'JT 
en IKOnta LeiJeDen»io IBfl? met oen 
Tlljkiprenile te Rotterdam, 

STAAT TER DEKKING 
lr<l«rrn <irrkil>g, bij Vi'. C. TA.V 
lllKSSE.V.im.! ,J. VKguld» W»feii" 
ta Atfm l.j. , iW 

OCKCCLD f I O . - , . 
b|)M]eo eent«D iprrmf ta tetelftn.» 

Op d . ho£llod»,Ilouwl».l." 
• • • a t t a r d a k L I a c bij 
A. uirnjiuutiAAiuj K 

Otijj l . j t t j t , bij dea Bchoavbruf l 

" lOfflpiöttPerforDier", 
Uokan Haanit, metra , m i j i ' f a r , 
beLrooml U U i d n 1'ebrueri I8U8 Jnol 
den prijt Ten 'J.SO gulden.' t . . • 

IVkftuM f 1 M , te beulen b ^ e n 
eerntan epmng. Ainu 

GouoscHE mi 
V r t t e y . o r t r K a n s , wïcht OtlO 

kilo per aluk , t 'JO ct, per Ü ooe^ 

AlftD. § H. DK JONG.' 

april 
Klompenmakers Otte en Hoogendam te Koudekerk 
vragen met spoed een klompenmakersknecht 
(hoorder). Men is tevens ruim voorzien van wilge 
vangstukken(?). *** Bij de veldwachter te Oudshoorn 
is een opgevangen Witte Zwaan te bekomen. *** 
Tussen 3 januari en 19 april zijn op 1439 zielen reeds 
23 sterfgevallen te melden. Oorzaak zijn de vele 
gevallen van influenza, gevolgd door 
longontsteking. Over het gehele voorgaande jaar 
bedroeg het sterftecijfer 24. *** Door omstandigheid 
der tegenwoordige wordt per Mei of terstond een 
Stoepmeid en een Huismeid, P.G. gevraagd bij J.J. 
Hoogeboom te Koudekerk. *** Bij T. Kranenburg te 
Aarlanderveen, tegenover Hotel De Vergulde Wagen, 
nabij de Alfense brug, verkoopt men bruidsuikers, 55 
ct. per 5 ons. Klaargemaakt in zakjes, netjes afgewerkt, 
45 ct. per 5 ons. 

mei 
De coöperatieve landbouwkredietinstellingen, 
waarmee de agrariërs in eigen financieringsbehoeften 
gingen voorzagen, verenigden zich in een tweetal 
coöperatieve centrales, kortweg de Raiffeisenbank en 
de Boerenleenbank geheten. *** De heer WC. 
Wernink te Koudekerk aan den Rijn biedt zijn 
plezierjacht "Marie Vink" te koop aan. *** De Ver. 
Staten van Amerika zijn in oorlog met Spanje. Zowel 
op de Phillipijnen als op Cuba wordt gevochten. *** In 
Alphen worden wielerwedstrijden gehouden over 
banen van 300 meter en 20 kilometer. *** Bij de 
Gasfabriek in Bodegraven is le klas Cokes te koop van 
Engelsche Kolen, grof - 40 cents, geklopt - 43 cents, 
bezorgloon 5 cents per 32 kilogram. *** Alle 
mannelijke inwoners van 25 jaar en ouder zijn bij 
bekkenslag namens B en W opgeroepen tot bijwoning 
van een vergadering ten huize van Wed. C. van 
Egmond op dinsdag de 17e om zeven uur 's avonds, tot 
het benoemen van eene commissie voor de 

_ inhuldigingsfeesten. 
Onder leiding van de burgemeester wordt er een commissie benoemd met als 
voorzitter Jac. Oppelaar, Joh. van Egmond secretaris, N. Blonk 
penningmeester, W.A. Baar en B. de Jong bestuurslid. Verder hebben nog 
zitting de heren G. Dorrepaal Az., H. van Driel, L. Faivre, A Goemans, A. 
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Lok, Th. Qualm, R. Treur, J. Vuijk, W. Wille en P. Zuidwijk. De 
burgemeester, W.L. van Tricht wordt ere-voorzitter. De dag der feestviering 
wordt bepaald op donderdag 1 september a.s. *** Bij J. Jongeneel Jr. worden 
twee timmerlieden gevraagd. *** In een advertentie lezen we: Landbouwers, 
Je kwaliteit hooibier, f 2,-per vat van 40 kan, bij PJ. Oosthoek te Alfen 

liezers voor den Gemeenierud 
Tï KOUDEKERK. 

Stomt op V r ij d a j 1 7 J u n i a. i . 
den condidiint ' 6'.,U5 

PH. QOALffl. 
(Stilt» Kil tw»0t vik|a twtrt li n k n . ) 

Xdtii^ni tle Anli-Urrul. Kietrerrtn. 
mXrtlrrlitnU rn Onmjt": 

I I . VAN Dtr .UEI .K, Voon. 
X . 1'. S M W T E N H O U S T , Scr»t . 

nnili'rfjttookrndo wfnix-lil 
hij tle •tommioR voor litl 

van den Gemeenteraad te Kimitrlnk 
up dun I7n Juni a.*. > I K T I n a n u -
i n r r k l i i K t r k o t n r n . • ÜISO 

TD 

i. muma. 
'Met 1 Auguntus wordt 

eerie Dienstbode 
IcrntHgil. l ' . (i , l . i jC. M . d r r K . I . A A U , 
Wt-ltetreden", Kuu.lrkrrk: . Cl 12 

. K - o a d r k e r k l ^ Up den Md Jani 
jl.-had in dt te gèmeente nne Terg»-
dehng pltai.^' tier cdoimiuie Tan de 
Itruniogafeeitvn. Bjj de samemtelling 
der Tenchillendo inteekcnlijiten bleek 
dat v u in^oumeld een bedrag f aa 
f 

Daarna ging man orcr tot Tut^elling 
Tan r̂ rn Ttyjrloopig plan der foeatTiènog 
eo werd brulutrn : 

• le. De irmi-n, die nu>ondenteund 
worden door <ic armbeaturot^t onthalen ; 

2c. De «tbuolkiideren le tracteeren, 
ook die aihi. r wonen en de bijundere 
tchool aan ('.CD Iluugeo Kijndgk beioeken 
cn d*.irToir aan den Gemeenteraad 
lubaidiu tc Tra .̂'n ; *•"* 

3c. Tf irachU'B renc optocht tc f.ir-• 
IUWITI», wati:u>. dejonpoliodcn Tin 16 

'jaar et da;irl«jven tullen, ^ r J i ' D i>|>go-
roepen tot het houden Tan eene bespre
king op Wocnadag T l Juni a. e. dei 
arunds te v uur ", 

Je. Vulks-pelen te di>en plaat* hebben , 
5c'.' Den aTondt 'uurwerk af tc 

•teken up tiun Hijn. 
: ' — Bij >ie •tomming Toor den Gc-

tncenteraad tijn uitgebracht llMgeldigv 
ttemmen, liaartan Tcrkrceg J.4twalMr-
naak C5 iti-inmen cn Tb. Qualm 
•teiiunen, t.jodat J . Kwakemaak u ge-
koten. 

juni 
Maandag de 6e hing er boven Koudekerk een hevig 
onweder, waarbij de watermolen van de Hondsdijkse 
polder werd getroffen zonder echter brand te 
veroorzaken. Een koe van landbouwer G D. in de 
Lagewaard werd door de bliksem getroffen en gedood. 
*** Op de 8e gaat men rond met intekenlijsten tot 
inzameling van gelden. Er wordt een bedrag van 
f.391,8I ingezameld. De voorlopige plannen voor het 
feest luiden, dat de schoolkinderen worden onthaald, 
den armen een feestgave uitgereikt en verder 
volksspelen worden gehouden. Men overweegt om een 
gekostumeerde optocht te houden. *** De 
rijwielbelasting is vastgesteld op / 2,- per jaar per 
rijwiel. *** Bij de villa "Weltevreden" vraagt C.M. 
Oppelaar per 1 augustus a.s. een dienstbode P.G. *** 
Bij de verkiezing van een lid voor de raad wordt J. 
Kwakemaak gekozen, maar hij had tevoren te kennen 
gegeven geen zitting te willen nemen, dus bedankt hij. 
*** In een advertentie deelt de familie Qualm-Van 
Ommering mede, dat voor de tweede maal ons 
ouderhart weder diep getroffen werd, doordien de 
Heere ons eenigst lieve kind van ons wegnam, in de 
ouderdom van ruim 10 maanden. *** De postbode 
Van S. brak een arm toen een paard op hol sloeg. Het 
paard kon pas bij de Spanjaardsbrug te Leiden tot 
staan worden gebracht, zonder verder onheil aan te 
richten. *** Met het schip de Volharding kan men nu 
zeven maal per werkdag van Leiden, via Alfen naar 
Gouda. *** De Stoomvaart Maatschappij Carsjens 
organiseert op 6 juli met haar nieuwe salonboot een 
pleziertocht met fanfarecorps van Alfen naar Marken 
en terug, kosten ƒ7,-. 

juli 
Op de voordracht ter vervulling van eene vacature in 
de Schuttersraad van het 3e bataljon rustende 
schutterij zijn geplaatst de heren, de 2e luitenants Jac. 
Oppelaar en WC. Wemink. *** Voor de optocht 
tijdens het Kroningsfeest wordt een aparte commissie 
van regeling ingesteld, met A. Zuidwijk als voorzitter 
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en C. van Jieverden secretaris. *** Ph. Qualm wordt na herstemming gekozen 
tot raadslid. *** Arie Vuijk is op de Hogere Burgerschool te Leiden 
overgegaan naar de 2e klas. *** Bij de Ned Vrouwenbond tot Verhooging van 
het Zedelijk Bewustzijn, kunnen meisjes die elders een betrekking krijgen 
aangeboden, inlichtingen bekomen over die betrekking. *** In Alfen is 
champagne te koop tegen ƒ 3,45 per fles. Voor wielrijders is er Kroon-
Champy, zonder alcohool. *** Er is kennelijk een toename van armlastige 
krankzinnigen, want de burgemeester schreef 14 inrichtingen aan voor 
plaatsing, zonder succes. 

KOUDEKERK A/D RIJN — Als bewijs van de onrust
barende toeneming van het aantal armlastige krank
zinnigen moge dienen, dat de burgemeester van 
Koudekerk a/d Rijn dezer dagen succesievelijk aan 
veertien krankzinnigengestichten telegrapheerdeof 
schreef of er plaats was voor een patiënt en van de 
besturen van al die gestichten ten antwoord ontving, 
dat er wegens overbevolking geen plaats meer was. 

Uit het Leids Dagblad van Maandag 1 augustus 1898 

D e ondergeUekeDd* tnukt tijn 
clitnirlte Uekeod, dat hij lijne 

ZAAK in STEENKOIEN 
henft 0Trrj5»d»an aan den hr. W. Wil.Ll. 

Mijn dank bi-tuifteode roor liet jaren 
lang gen.Oen'Tertrouwen, bljjf ik,' na u 
myn opvolger tnn toerala kanbaTob» la' 
hebben, 

UEi. th». Difnnnr, 

A. v. i). 1UJL. 

RellorUierendè aan • boTentUaade 
annnn-», beveel ik jnij U«II uwrite 

in uw aller bixgit gewaarJ<<onlen guoat 
aan, welke ik douc het levrrao ras 
prima kwaliteit ed vlugge bediening 
•Ux«ll waardig hoop t» worden. . 

Onder inintame aanbeveling, 
JJEJ.'h». Dien ', 

K a a d r k r r k a / d H i j n , 
Au^u.tu. Ititfti. R707 

augustus 
Per advertentie deelt A. v.d. Bijl mede, dat hij zijn 
zaak in steenkolen heeft overgedaan aan W Wille. *** 
Het programma van het Kroningsfeest ziet er als volgt 
uit: - 9.00 uur zanguitvoering in de Herv. Kerk - 10.00 
uur koraalmuziek op het Kerkplein -11.00 uur aanvang 
van den optocht - 16.00 uur volksspelen - 22.00 uur 
vuurwerk op het terrein van Groot-Poelgeest. *** Door 
bemiddeling van Frankrijk is er een voorlopige vrede 
bereikt in de oorlog tussen de V S. en Spanje, welk 
land zich terugtrekt uit Cuba en Portorico. *** In 
s'Gravenhage wordt een door vrouwen georganiseerde 
tentoonstelling gehouden, waar nagenoeg alles wat met 
vrouwen, hun werk en hun positie in het gezin en de 
maatschappij te maken heeft, aan de orde komt. Een 
ongekend feministisch gebeuren voor die tijd, dat veel 
belangstelling trekt. 

september 
Op donderdag 1 september werd een geslaagd Kroningsfeest gehouden (zie 
het krantenverslag verderop). Nadien verzoekt de Feestcommissie degenen, 
die nog iets te vorderen hebben hun nota's voor 25/9 bij de penningmeester N. 
Blonk in te leveren. *** Notaris C. Korteweg is voornemens openbaar te 
verkopen eenige perceelen uitmuntend weiland bezet met kleiaarde in de 
Hoogewaard, onder Koudekerk, ter grootte van ruim 13 ha *** Op zaterdag 
de 10e is Keizerin Sissi van Oostenrijk te Genève vermoord. *** Per 
advertentie wordt een fles geurige Moezelwijn aangeboden voor f 0,85 en een 
fles Chablis kost ƒ 2,25. *** De 14e wordt te Leeuwarden Jan Jacob 
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SlauerhofT geboren, de latere scheepsarts en dichter. *** De Zwem- en 
Badinrichting te Alphen is weer gesloten. Gedurende het zomerseizoen 
werden er 10286 baden genoten, t.w. 593 dames, 1794 heren en 7899 
volksbaden, waarvan 2662 gratis. *** Er wordt reclame gemaakt door een 
bankier uit Hamburg(Dld) voor de le Lübecksche Staatsloterij, met een 
hoofdprijs van 500.000 mark. Prijs per heel lot ƒ 4,80. 

H.H. Houtdraaiers. 
T E KOOP een (frooli purtij rw»ar, 

gltd wilgen T O P H O l ' T , bij groote 
OD kleine partijen, bij ' 

OTTE & HOOGENDAM, 
727:1 te Koudektrk a.,i Hijn. 

WERKLIEDEN 
G F . V K A A U D . 

Steenfabriek Firma Y. Leenwen-Boer, 
Koudtkrrk njd Hijn. *. 7340 

oktober 
De Czaar van Rusland heeft een vredesboodschap 
aan alle landen van de wereld gestuurd. *** Kousjes 
voor gasgloeilicht, 35 cent per stuk. *** Bij de 
steenfabriek van Van Leeuwen en De Boer worden 
werklieden gevraagd. *** Het Departement 
Koudekerk-Hazerswoude van de Maatschappij tot Nut 
van het Algemeen hield haar eerste openbare 
vergadering. De voordrachtskunstenaar Henri Dekking 
oogstte veel succes. Men moet veel bewondering 
hebben voor zijn geheugen. 

*** Achter het hotel "De vergulde Wagen" te Aarlanderveen (stond op de 
hoek van de Raadhuisstraat en de van Boetzelaarstraat) worden door Circus 
Roberti, gedurende een aantal dagen voorstellingen verzorgd, toegang le rang 
ƒ 1,-, 2e rang ƒ 0,60 en 3e rang/ 0,30. *** Met de nieuwe salonboot van 
Carsjens kan men van Alphen naar Amsterdam voor een bezoek aan het 
Circus Renz. *** Invoering van de algemene 11-urige werkdag. 

Ihgczonden. 
Mijnheer de Itedacteur! 

'•: Voor ongeTeor 4 jaar werd ik Terdacht 
Joor den hoer K., landbouwer le Koude
kerk (Lagewaard), eon «loothaak to hol(hon 
-jJenomen, waardodr de politie een onder-
Joik ten mijne buiie doed. Later bleek, 

; dat bedoelde K. de «loothaak had uitge-
laend, maar TorgeUn aan wien. 

Than«, »dór eén dag of Tocrtien Ter-
voegde iicb weor eon age'nt Tan̂  politie 

' tan mijnent, met het doel hij mij in "huie 
oen .palingkubeio onteaporen, weUre- ook 
„rdwonon ia .on ik «ohijnbaar do achuld 
Tan moet dragen. • A » U 

• Mijnheer de.Itedacteur,. U begnjpt fiat-'k 
kiMmede mijil,'Tortrouwen wordt geachokt. 

' Zoo er n ' e t s U D ' 0 doon'xijn, dat ik mijn 
ittiioox ontnomen Tertróuwen.weder torug 
ian krijgen? ' H ' \ 

U mijn dank bettugendo TOOT de opname, 
. Tarbfijf.ik hoogachtend, • * 

Uw^lienaar, 
* A. VAJJ VA1UK. 

Koidekérk, Ugewaard, 2 Nor. '.03. 

november 
In de Geref. Kerk werd vergaderd door de Bondsring 
Leiden en Omstreken van de Ned. Bond van 
Jongelingsverenigingen op Geref. grondslag. *** Voor 
het kantongerecht te Alphen verscheen onze 
dorpsgenoot M P. den H. wegens het als geleider van 
een hondenkar in de bebouwde gemeentekom niet 
stapvoets naast het voertuig gaan, waarvoor hij 
veroordeeld werd tot eene boete van f 1,- subsidiair 
hechtenis van één dag. *** Uit een ingezonden brief 
blijkt, dat A. van Varik zich zorgen maakt over het 
wantrouwen, dat men jegens hem koestert. *** 
Verkade 's Warme Theelicht walmt niet en geeft geen 
olievlekken. *** In de goed bezette zaal bij de Wed. C. 
van Egmond, sprak de heer A. Wiegel, welke 2 jaar in 
Amerika(Texas) verbleef, waarvan een half jaar in de 
kolonie Nederland. De grond daar geeft een goede 
opbrengst en er zijn geen dure pachten, die in de kas 
van de landeigenaren vloeien. Het is wel hard werken. 
Hij roept landbouwers op om de oceaan over te steken, 
met tenminste ƒ 2500,- bij zich, om daar een nieuw 
leven te beginnen. Men verlaat bloedverwanten en 
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vrienden, maar vindt daar trouwe kameraden. *** In Frankrijk wordt het 
verzoek tot revisie van de zaak van de legerkapitein Dreijfus ontvankelijk 
verklaard. *** Broodbakker Jan Vuijk vraagt een 2e bakkersknecht. *** In de 
kwestie V S. contra Spanje is afgesproken, dat de eerste 20 miljoen dollar 
betaalt in ruil voor de Phillipijnen en de Soeloe Archipel. 

december 
De wed. Bouguenon te Oudshoom waarschuwt ouders, die dochters bezitten, 
en ook jonge weduwen voor de infaam slechte handelingen van plaatsgenoot 
Pièrre Grossat, die door listen tracht te verleiden en geld afperst. *** Adriana 
Boon, oud ruim 28 jaar, echtgenote van G. Dorrepaal Sr is te water geraakt en 
helaas verdronken. *** Bij G. de Wit in de Lagewaard wordt terstond een 
boerenmeid gevraagd. *** Te Bussum heeft de Amsterdamse psychiater 
Frederik van Eeden een woon- en werkgemeenschap gesticht, genaamd 
Walden. *** A. van der Lee heeft een Witte Bok met hoorns en een Tilburytje 
op veeren en met tuig te koop. *** Dr. W.A. Baar zal voor het Nut een lezing 
houden over gezondheidsleer. *** G. Dorrepaal, bouwman te Koudekerk, 
vraagt een dienstbode. *** In een advertentie roept de Port Arthur Land 
Company te Amsterdam gegadigden op voor de huur van rijstland, met een 
goede opbrengst, in de landbouwerskolonie Nederland in Z O. Texas. 
Aantrekkelijke voorwaarden. Vertrek per expeditie van 14 januari a.s. *** Dit 
jaar werd door de Regering de Dienstplichtwet ingevoerd en gelijktijdig het 
zogenaamde remplagantenstelsel afgeschaft. 

Nog één jaar scheidt Koudekerk van de 20ste eeuw. 

Jan Wondergem, 
met dank aan Harry Didden. 

Uit de RIJNBODE van 7 september 1898 

K o i i t l r k r r k . He intiuUJitfiDtfi-
f f * » l o n i n u r n i n J t i c a x n m - w i i U ) o e n 

* * o i » M i f o^i D i n » l a * J ' t A u i f u i i u » j l . , l i n - t i 

i r n l i u i t t » »»n I I I M I l u t f f A ( J iN in iA i» m m 

i i i t . i o . - l i nk ' U w i i i m n U . ' L - n , u a ' . U 

)Hh|.<.>i4i>ii « t r i » l l© i n d i e n , | < t a * l i l i * d . 

Kt-it w n u n l v m h u i d * k u r a t !••« u n d « t 

c o m m i M i f l i J >o* i r . Io g w d v f t t v w d o o r 

h e m , p M M i i l o c r d d u o r oen ] * * r a n d e r e 

O p 1 r f j i i e r a t r t r , i u i l * t U ' * * v u r i i i i < i i i a ^ i 

Kod»d i«n i i i »« f«B in i f iM i tn J e » c r w l i i l l e n d « 

l i - r t i - Q wf tn<o R o h o m l u i i , w e r d b r t T M I I 

*oor t i ,> tac t m e t h e t t c b u o l f r < « t . W u d s 

c o m n i u i i a I c I w i r i f u i W l J d o o r t i u m i o d r t f 

m-tt>< I K - I I * I H I O 1 U I K v » n c t ' i i p i i « r I m r m i » -

rciEt i ; t>r«, <lt>', h m ' W f i l i n - h n - r ' m n d p n h o l i -

t i t i f i d t , m e t u n l i u n n n l i c lD f t t i t i v u i i J e d i ' f i , 

l n . h W M het • . • h » i . i l f i ' « l r e c h t p r u t l i p . 

N * ' U t t o o r h ï l r n a J h u i * t v n w o i l t o m i i l i«d 

jM i iu i i i fM i i en d e k i n d e r n n d o o r d a a 

h-'er H u r ^ e m i s o ^ l f r w » r e n t '>pce» i>r i )kun , 

• « r u p het " h n o f j d t - r « h o o i I — T t i t r |>»a-

u'U\'t. « n i w o o r d d e « n tev>;n^ h»L t i ^ e l i j k t . - l j 

U t v t u u r d * n k t a t o u r h u u i i f m i UI h u i d 

t . ' ^ n r i T ^ r d « k i n d ^ r r n w r r d f * n e w a n d e l i n g 

R u m A A k i d<vir n#a i l v c l d s r ^ • •meaot t< i 

w a a r b i j dn<>r ««>n | t * 4 r i n i r o t n l i - i i A i i •(••rt 

k i n d u r e n t r r t i - n r h i u ^ i - r ) wr - rd . -n u n ^ i t -

ho - l un T o i i r i r o » i « T h * l f T i j f i n l i e t 

w t i u o l l o k u l U r u i f ^ k d r d w r r d e t i U u r 

f ^ n i i f n t n r * n » | i ^ r i n ^ n m t i r ^ r - i k t , w u r m 

Koudekerk. De inhuldigingsfeesten namen in deze gemeente 
een aanvang op Dinsdag 30 Augustus jl, toen ten huize van de 
heer A. Goemans een uitdeling van levensmiddelen, aan de 
bedeelden van alle gezindten, plaats had. Een woord van hulde 
komt toe aan dat commissielid voor de goede zorgen door hem, 
geassisteerd door een paar andere leden, aan deze afdeling 
gewijd. 
Op 1 September, nadat des voormiddags godsdienstoefeningen 
in de verschillende kerken waren gehouden, werd het feest 
voortgezet met het schoolfeest. Was de commissie teleurgesteld 
door de minder nette behandeling van een paar 
kermisreizigers, die, hoewel zich verbonden hebbende, niet aan 
hunne beloften voldeden, toch was het schoolfeest recht prettig. 
Nadat voor het raadhuis een welkomslied was gezongen en de 
kinderen door den heer Burgemeester waren toegesproken, 
waarop het hoofd der school zeer toepasselijk antwoordde en 
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mot i *w l t f f w c r h l m g n u r h e t f i - t a t l e r r w i n , 

d u r i u n l ^ r f n l o i l l i i T ' l o o r d e h . h . | i n r r f > [ ) u l 

• f ^ i t i l M i i , bMi i f , ' i n t tn v r r n p m u i t , « a l de 

« n r / u * ! ! ! ^ w a t , d m d e n k i m l o r v r t w f t j b e r e i d 

in m i ! . *<>ur d<>n d r u A i m o l » ^ ^ K n w a l f i u l 

d a t m i * ' , l i a n k r i j de h u . p r a n d i t h c o r o n 

I I . A . «n V. A v o n a n u * w a r r n t« r ^ I f d n r 

u r « k i n d - r t j f l i ' n i { iw i r i ran iaM<p! , d i * u i t -

• U i k ^ n d v a n l i i f . i ' r r un f \ H i f i t r n 

d r»a imo lp<» l ü r u t ( d ^ l n n « • • r l a n ^ c i i . H m 

di» b u u r t ( f i n i f f l n n u d « T tT«ch i ; l»*n i ie k l a j i a « n 

p o t T n r f j p j e t e n , w a a r n a m e n w i w r i l e a r h u f l l 

o | H ( x - h t w « « r d e k i n d o r t i n w f i n l n n o n i h A l l d 

en de f ( w a t p t a t « n e n . f twa tbock j< * t w e r d e n 

U I l l fHTP l k t 

h ^ n k l n m T u a r w i > r k h e i l u o l d i t k i n * 

d . T U ^ L 
H e t | f *>roe<'nt« lN<yóur h i i ] m r ^ % n i n % i ' n 

T O I T M < I I « fMr1 i rhC in i ( a y i u r n o v a n h o t 
• f h i M l j d M i n . O ' i k f a n d i t f i w * t w e r e n , m n t 
b« t n n d ^ r w t | i ^ n d p M r a o n w l «-fi d e h . h . 
A v e n a n u i d « h m r e n 0 < * m e n i m f t c i j n u 
t ^ i d e d u r h m n ^ n I / i k , d e r ( i m m i « " i r l » « l » i n 
m«C d n u i t v o n n n i f l > r l a i t eu ' i j k v n t r t i 
n e h ' m n M t u r l i j k v a n h u n n e n ( a A k . 

K i n d ^ l i j k l i r a k i n l a n ^ T t r b o i d e on 
l o o r f o t l i n a p r n k e n da(f A a n . 

v m . l e ' i u a r w e r d e n in de | [ i > r r . 
k e r k , d a a r t o e • r ^ « « u a n i l o o r I I . t l . K » r k -
* n n r \ n n , fwn i ( r« ' l : " k F * * n ^ • • n ^ - n d i c i r 
d « l i a m » » i a n i r » * r H n ' " K " ' < K . K . " en 
K o u d e k e r k ' « / . a n i r > r h > f ' d > a f d . [>••«• 
l i - . l w r f . r i , n l . , K o t i i i n ; i n n i ' l i « I " i M u i Sok T a n 
K n r k o n i H U . ( * r l u k k ^ Y - W U T V I " ( V a l e -
n u t ( l e > l t n k - ( . l a n r k i «>>r.1.<n i « . r K<«i-t 
v m n i f f n nn p ' « r t m i n ( « J t n » i * f ' l d i m r d « n 
\ * m r l>wj M m s o i t l ^ i d f n . 

U a A r n a h m l d d « ! i ~ - r W . [.. f «n T r i r h l ,  
l i u r t r e m ^ f f l t f i r , r + n * i p f t k c i n to «t td», <lin  
m e t i * ^ r t r m l a a n d a < : h u l owr I n d u v e r ^ r u o t  
p a b l M k w « r d ft^oM. T a . . 7 ^  
K ^ o o f f M h e i W i l U m a i l U d U j , 2 J ;  
U M D M l U B i r . b a t w a l k t U u d a * « H t j ï r '  
h o a n l . , U a o k u a d « a h a w O U j T  
U i m a t M r , r u o r a i fne b a r p i d m i l K j i ^ j »  
a t n d o n b e e r M « u v o o r a U B i — . ? 

N a d a t d » . C U m i o o ^ « « , ' 

w a a r d e toont tO J * r H a n B o a i a - k a p J j Z T ' 

h o « v n " ï i o h d e d o a h o o r e o o p h«( k ^ l Z T - T 

m e t « e n i g A n u ra raar» k o r a & l n o i i a k . ' 

D e o p U n h l , f o o n U l U o d * P n u 

J I O r « J i j » ( J . O p p e l a x f ) — g m l j ^ 

me l i r o f c l e r i J a n e a L o d e w i j k t f c , 

«•o A . I W L M Z 7 

* ( O - n o r r ^ r 1 * 

o n , A d r a i r a a J T M 

N o o r J w k w a r t i e r r a o H o l l a a d ( D . fl^ 

p u l ) an K a i n i e r K a n t , : W « u r k ! j l 

H o l l a n d ( O . Do r repaa l j j i 
N r « a n do t - r d r i a h a r a u l m « u ^ . 

• y i 
^ W . 0 . W e m i n k 
v a n H L A l d o ^ u n J » 
l ' o r b e l i i U m - k a a u o n , 

r t̂ateo 
Ttorrfdeffun 
M n b e t w a | * n d e r i r e n e a n t e d r o w (* 

T r o u r » n n I w a o d a t t a n he t l i j ^ 

N a M a u ( A . / . a i d a r w i j k e o W . A l b a r « ) a 

i D t r e b u l d d o o r M o e « t r e w a c h l , b ^ t a ^ i , 

o i t r m t e r i j e o f o a t f e l k , b r w i j o o d , t m 

b e i o o k a a n h e t . a l o u d e a lo t de r O r t r « 

v a n i ' o e l K O M l , k w a m t e o t j ^ T e e r t v u j f 

u u r u o b o t r u d h u u aaa, V i t ó r d iea tad 

w a r e n d a n I ' r i n a d o o r da k i a d a r a o t u 

K o u d a k e r k ' a u n i - a c b o o l l o a p a w a l ü k e ba

den» o t o o f r e a o o K e a e o waa 'L , \ i , 

R e . p r u k e a d o o r d e n b e e r 11. A . K ^ t m n t 

w u r o p d o o r h e m aenr t o e p a a e l j j k « « 4 

K W 4 D i w o o r d , w u r n * / . . U . e e 5 a k r i M « « 4 

u i t i f u r o i k t . 

Voor hot Ku<lbuia werd da Priu to* 

geiprukoo door den Schoot ali volgt: 

Mijn Ihcrt.' 

. S c h o u t on dt- ^ • h ^ . f - n o n - t a o d i k o m 

h t s j r l i o k h e r t v a n K o u d e k e r k , w e l « o a « 

U w e K ^ c a l l r n t i o b i n n e n h i u r e o K e f ^ 

b e d a n e k e n d a H « r o o t m o e d o l i j k v u i , ' 

( f i .oda a f f o e t i o , d u U » a Ë i r v l l e n t i a i m 

r w r x e f o l f m K ^ I ^ B m e 4 t e r d a » t baueat 

v a n , « o u d e r a r h t t e n e m e n o p dn uar roa la i 

t a n d e i r y a e i n deae k o m r a « l t e t e 'tijdaa, 

• i a h h w n r u r l * t o t r a m p o r le ren* o m va Ma 

a l o u d M i en r - T t i r u o h t i i f e n h u T i e f n 

r o f t l f f e e a t en t . t l on» d e l a n d e n «aa ooaaa 

g e r e ( f l a t o b M o c c k e n . l>e hoot -e bear l t tk -

h e y i T a n K o u d e k e r k , w r a a e o o e ' t alUa 

t i j d e aoer p ^ p r r t o n a l « d e r oudale t u 

o n a o o L a n d e r a n I M l a n d , en wer-

d o n d e a r t e k o m e n T a n d e n i t a r e m t der 

( '« i i<<h6n e n d a d o h o u i f a i l e l y k a h u j i « . * t i 

d p i i K o a l a n M * Tan riM>l)t«M>at, tweUtk eadar 

ta a la d a t f « l a . - l i l r i i n * o n d e r h i i l g n A o , t j | 

a r ^ r I d v d e v a n :1e k o m a t o v a n o^nen 1'hBc» 

u v t d p n d o u r l ' j e h t i g e n h u T I C r a o Mw-

a ü u w e t w e l c k i n d e L a n d e n T I D Ho l l u i 

T t n QT^r « M r !a t iK* i i i l i j J l , i m m e r a aiatt 

heit b o u w c h e k * a a U r m Te K n j r e l b e r t h o o f -

h o r f e l r c k e r m n t n u r i e m e t de j o a c k T r o g v i 

tevens het Dagelijksch Bestuur dankte voor hunne mildheid 
tegenover de kinderen werd eene wandeling gemaakt door een 
deel van de gemeente, waarbij door een paar ingezetenen den 
kinderen ververschingen werden aangeboden. Te ongeveer half 
vijf in het schoollokaal teruggekeerd, werden daar eenige 
versnaperingen uitgereikt, waarna men vol verwachting naar 
het feestterrein, daartoe door de h.h. Dorrepaal, toog om te 
vernemen, wat de verrassing was, die den kinderen was bereid 
in ruil voor den draaimolen. En wat viel dat mee. Dank zij de 
hulp van de heren H.A. en F.A. Avenarius waren ter elfder ure 
kinderspelen georganiseerd, die uitstekend van stapel liepen en 
zelfs geen draaimolen terug deden verlangen. Om de beurt 
gingen nu de verschillende klassen poffertjes eten, waarna men 
weer de school opzocht, waar de kinderen werden onthaald en 
de feestplaten en feestboekjes werden uitgereikt. Een klein 
vuurwerk besloot dit kinderfeest. 
Het gemeentebestuur had zorg gedragen voor eene verlichting 
d giomo (zo helder als op den dag) van het schoolplein. Ook 
van dit feest waren, met het onderwijzend personeel en de kh. 
Avenarius, de heeren Goemans met zijne beide dochters en 
Lok, de commissieleden, met de uitvoering belast en zij kweten 
zich meesterlijk van hunnen taak. 
Eindelijk brak de lang verbeide en zooveel besproken dag aan. 
Des vm. te 9 uur werden in de Herv. kerk, daartoe afgestaan 
door H.H. Kerkvoogden, eenige liederen gezongen door de 
Dames zangvereeniging O.K.K.en Koudekerk's Zangschool 2e 
afd. Deze liederen, nl. "Koninginnelied"(muziek van Krieken) 
en "Gelukkig Vaderland"(Valerius Gedenk Clanck), werden 
zeer goed gezongen en geaccompagneerd door den heer Leo 
Mens uit Leiden. 
Daarna hield de heer W.L. van Tricht, Burgemeester, eene 
welsprekende rede, die met zeer veel aandacht door het 
overgroot publiek werd gevolgd. Ten slotte werd gezongengen 
het Wilhelmuslied in de oude toonzetting, hetwelk staande werd 
aangehoord. Dank aan de heer Okkerse, Directeur, voor zijne 
bereidwilligheid en aan den heer Mens voor zijn heerlijk 
orgelspel. 
Nadat ds. Clercq nog een enkel woord had gesproken verliet 
men het kerkgebouw, waar de toonen der Harmonie-kapel 
"Beethoven" zich deden hooren op het kerkplein met eenige 
nummers koraalmuziek. 
De optocht, voorstellende Prins Willem van Oranje (J. 
Oppelaar) vergezeld van zijne broeders Jan en Lodewijk van 
Nassau (WC. Wemink en W.A. Baar), Mamix van St. 
Aldegonde (G. Dorrepaal Az.), Comelis Dirckszoon, Admiraal 
van het Noorderkwartier van Holland (D. Dorrepaal ) en 
Reinier Kunt, Secretaris der Staten van Holland (G. Dorrepaal 
Jz.), voorafgegaan door drie herauten, waarvan één het wapen 
der gemeente droeg (R. Treur) en twee dat van het Huis van 
Nassau (A. Zuiderwijk en W. Alberse) en ingehaald door een 
eerewacht, bestaande uit ruiterij en voetvolk, brengende een 
bezoek aan het aloude slot der Graven van Poelgeest, kwam te 
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t an PoUncn, u ^heaotco ende wijdt ter-
maort ithowoost. L>e t reuchduliedryTa 
unde du ffri>u(» Tr iumpho die I I U I B M 
uKxmaakt wordan, Ti>rtoanf>n Uwn t i e d . 
Itintio hm> de inwoonden haar vimm-
n«<i*ratichH> t In-tibfn Rodaan omme U*l 
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ongeveer twaalf uur aan het raadhuis aan. Vóór dien tijd 
waren den Prins door de kinderen van Koudekerk's zangschool 
toepasselijke liederen toegezongen en was Z.H. toegesproken 
door den heer H.A. Avenarius, waarop door hem zeer 
toepasselijk werd geantwoord, waarna Z.H. eene krans werd 
uitgereikt. Voor het Raadhuis werd de Prins toegesproken door 
de Schout. enz. 

Nadat op het raadhuis de begroeting van de boodschap had 
plaats gehad en de eere-wijn was aangeboden, werd de tocht 
voortgezet tot aan de mine van het slot Poelgeest, voor deze 
gelegenheid versierd met eene Oranjevaan, waar werd halt 
gehouden en het Wilhelmus gespeeld. 
't Was een schitterend schouwspel de gecostumeerden, 
waaronder een achttal voetknechten, behoorende tot het gevolg 
van den Prins, met hunnen hopman aan het hoofd, gedoscht in 
de schilderachtige kleeding van dien tijd, omringd door ruiters 
en voetvolk in het hedendaagsch costuum, versierd met 
oranjemuts en sjerp. 
"t Is te danken aan de beide Commissarissen van den optocht, 
de h.h. Van Driel en P. Zuidwijk, dat alles na de geheele 
gemeente te zijn rond getrokken in volmaakte orde te ongeveer 
half drie op het dorp terugkwam. 
Te vier uur namen de volksspelen een aanvang, bestaande uit 
boegsprietloopen, hardloopen in een doolhof en hardloopen 
met hindemissen. 
Des avonds was het geheele dorp verlicht, waarbij vooral 
schitterend uitkwamen de verlichting van de eerepoort (zie het 
frontblad van dit jaarboetyop het dorp, het werk van de 
feestcommissie en van die in de Hondsdijk, eene hulde aan het 
Vorstelijk bezoekf?) gebracht door de bewoners van den 
Hondsdijk. Ook vele particuliere woningen waren versierd en 
verlicht. Des avonds werd nog eene prommenade gemaakt met 
muziek door een deel van de gemeente en tot slot werd op een 
weiland in de kom der gemeente een schitterend vuurwerk 
ontstoken. 
Allen waren feestelijk gestemd en geen wanklank werd 
gehoord. Tot laat in den nacht, of liever tot vroeg in den 
morgen, bleef men bijeen en steeds weerklonk opgeruimd de 
juichtoon "Oranje boven "of "Leve de Koningin !". 

* * * * * 
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De Erepoort in de Hondsdijk tijdens het Inhuldigingsfeest, 
ter gelegenheid van de beëdiging en inhuldiging van Koningin 

Wilhelmina, te Amsterdam, op dinsdag 6 september 1898. 

Het huis rechts op de foto is nog steeds aanwezig en maakt deel uit van het Rouwcentrum 
Schellingerhout, Dorpsstraat 30. Ook de twee panden (met vlag), achteraan links, staan er 
heden nog. Het achterste pand, thans Dorpsstraat 27, behoort tot het Carrosseriebedrijf 
Zuidwijk. Het voorste huis (nu no. 25) heeft thans niet meer zo 'n mooi bewerkte daklijst 
Midden op de erepoort bevindt zich, tussen gedrapeerde vlaggen, een gekroond schild met een 
sierlijke letter W. Op de rand staat de tekst "Hulde Hondsdijk". Op het rechter bord, onder de 
lampion, staat het woord "Welkom ", en op het bord links "Hulde aan de Koningin ". 
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Bakkers in Koudekerk aan den Rijn 

L J ard werken, veel uren maken, te weinig slaap, 'pofklanten' en veelal 
tegenvallende opbrengsten. Een periode waar door Cok Kuyper, 

mevrouw Van Velzen, Cees van Vliet, Bas Visser en Kees van Ginhoven met 
wisselende gevoelens op terug wordt gekeken. Al overheerst de tevredenheid 
over die 'goeie ouwe tijd', die zoals uit de gesprekken blijkt, niet echt om over 
naar huis te schrijven was. Al heeft de tijd veel ongenoegens naar de 
achtergrond gedwongen en overheerst wat er ondanks die moeilijke jaren vóór 
en na de oorlog uiteindelijk is bereikt. Vier broodbakkers in een klein dorpje 
dat viel niet mee. Het was geen uitzondering, want in het wat grotere Alphen 
waren er niet minder dan dertig werkzaam in de periode voor de Tweede 
Wereldoorlog. 
Anno 1998 is er nog maar één bakker echt actief in Koudekerk: Kees van 
Ginhoven, die in 1970 de zaak van de nog steeds bekende Piet van Kempen 
overnam. Vooral ook omdat de naam Van Kempen nog steeds op de 
winkelramen - dat zijn er inmiddels twee in Koudekerk en één in Leiden - en 
het verpakkingsmateriaal prijkt. Daarnaast is ook de naam Visser niet uit het 

beeld verdwenen, hoewel Bas destijds 
wel de sprong over de Oude Rijn 
gemaakt heeft. Hij is sinds 1964 actief in 
Hazerswoude, zowel aan de Rijndijk als 
in het dorp, onder leiding van zoon Ad. 
Vader Bas zelf doet het inmiddels wat 
rustiger aan. De winkels van 
(banket)bakker Voorma en zijn 
broodbakkende collega's, Van Vliet en 
Van Velzen zijn uit het straatbeeld 
verdwenen. 

Visser 

Arie Visser begon in 1935 met de 
bakkerij in Koudekerk. Visser was 
afkomstig uit Rhoon (bij Rotterdam), 
waar zijn vader ook bakker was. Voor 
zijn komst naar het dorpje aan de Oude 

Rijn had hij bij diverse bakkers gewerkt. 'Vader heeft op diverse plaatsen 
rondgekeken, waar hij eventueel zelfstandig aan de slag kon gaan. Uiteindelijk 
kon hij de bakkerij van Willem van Dokkum in de voormalige smederij van 
Snijders, overnemen', vertelt Bas Visser. 'Een moeilijke start. De crisistijd in 
de dertiger jaren veroorzaakte veel armoede. Geld om de bakker te betalen was 
er nauwelijks. De klanten poften, zoals dat toen heette. Dat betekende dat het 
brood werd gekocht en pas aan het eind van de week werd betaald. 

Winkelinterieur, anno 1950, links de 
binnen schuiframen van de etalage 
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Zaterdagavond moest pa achter zijn geld aan, omdat het maandag op zou zijn. 
Dat was een zware tijd. Kort daarop brak de Tweede Wereldoorlog uit. en ook 
dat bracht veel ellende. Er waren in die tijd hier vier bakkers en er was 
onvoldoende meel beschikbaar. Op een gegeven moment werd er bij ons 
centraal brood gebakken en Piet van Kempen, Leen van Velzen en Kees van 
Vliet hielpen mee en ventten daarna zelf hun brood uit. Dat gebeurde drie keer 
in de week en later werd dat nog verder teruggebracht. Op de dagen dat er niet 
door mijn vader en zijn collega's werd gebakken gebruikten de Duitsers de 
machines en de oven. Dan bakten zij de zogenoemde kuch. Dat was bestemd 
voor de militairen,' weet de 62-jarige Bas Visser uit die periode. Na de oorlog 

De 18-jarige Bas Visser met de motorbakfiets in de Dorpsstraat (1954). 

begon Arie Visser weer vol goede moed. Al heel snel volgde een zware 
tegenslag. In juni 1945 brandde de bakkerij af. Volgens Visser is de oorzaak 
van die ramp nooit achterhaald. Gelukkig ontsnapten Bas en zijn broer Leen, 
die in een opkamertje aan de achterkant van de bakkerij lagen te slapen, aan de 
dood. 'De vonken vlogen al op het bed. Een korte tijd later was het kamertje 
één vlammenzee', vertelt de inmiddels weer in Koudekerk wonende Bas 
Visser. 'Heel fijn was dat de collega-bakkers ons goed hebben opgevangen. 
Na een half jaar was de zaak weer zo goed mogelijk opgebouwd en konden 
wij weer bij onszelf aan de slag. In 1952 nam mijn vader de nieuwe bakkerij in 
gebruik. Vanaf die tijd ging het eigenlijk steeds beter.' 
Visser bestreek het gebied vanaf de Leiderdorpse Doesbrug tot hotel 's 
Molenaars. Daarbij ook de Lagewaard en aan de andere kant van de Rijn vanaf 
de Alphense Julianabrug tot aan kleiwarenfabriek 'Nieuw Werklust'. Visser: 
'Alle bakkers werkten door elkaar heen. Met de bakfiets of een transportfiets. 
Dat leidde nog wel eens tot 'botsingen' met collega-bakkers, die meenden dat 
wij bij iemand aan de deur kwamen, waarop zij aanspraak maakten. Wij 
kwamen bijvoorbeeld bij de rooms-katholieke familie Koeleman in de 
Hazerswoudse Groenendijk. Dat was een gezin met een stuk of twaalf, 
misschien wel dertien kinderen. Dat vond de Hazerswoudse bakker Pennings 
niet leuk. Hij bewoog hemel en aarde om Koeleman er toe te brengen om bij 
Visser weg te gaan. 'Jij bent rooms en Visser is protestant. Dat kan niet', hield 
hij Koeleman voor. Die hield echter voet bij stuk, waarop Pennings naar de 
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pastoor stapte. Ook de pastoor kon Koeleman niet overhalen. Pennings heeft 
ons weken niet aangekeken. Zo gevoelig lag dat in die jaren. Niet alleen met 
de roomse bakker Pennings, maar ook tussen gereformeerde en hervormde 
klanten. Sommige gereformeerden namen beslist geen brood van een 
hervormde bakker. Andersom gebeurde hetzelfde'. 
Pas in 1962 toen Pennings stopte - al eerder had zijn collega Schakenbosch, 
aan de Rijndijk, er de brui aan gegeven - werd het gebied per bakker 
ingedeeld. 'Dat was wel emotioneel. Klanten waar wij jaren aan de deur 
kwamen raakten wij kwijt. Uiteraard kreeg je er anderen voor terug. Avonden 
lang werd er over vergaderd. Het deed ons, maar ook de collega's heel veel. 
Op zich was het echter wel verstandig. Tot aan die tijd viste iedereen in 
dezelfde vijver', legt Bas Visser uit. 'Al kwam die maatregel veel te laat. In 
1970 werd met het aan huis bezorgen gestopt. De gezinnen werden kleiner en 
er kwam meer welvaart. Vanaf die tijd concentreerden de bakkers zich op de 
winkel'. In 1964 verhuisde Bas Visser naar een nieuwe zaak aan de Da 
Costasingel. Vader Arie Visser ging in Koudekerk nog door en verhuurde in 
1970 voor vijf jaar het pand aan de Leidsche Brood Fabriek (LBF). In de 
voormalige bakkerij werden krenten gewassen, die werden gebruikt voor het 
maken van krentenbrood, dat in die tijd in opkomst kwam. In 1975 overleed 
hij. 

Van Vliet 

De historie van bakkerij Van Vliet gaat wat verder terug. Grootvader Cees van 
Vliet begon tussen 1860 en 1870 een bakkerij in Koudekerk. Van Vliet, een 

Stephanus van Vliet met de hondenkar voor de woning van veearts Kuiper in de Hoogewaard, 
omstreeks 1940. De hond heette Tarzan. 

geboren en getogen Alphenaar, kocht twee pandjes aan de Hoogewaard (thans 
Hoogewaard nr. 92). 'De oven stond tegen de buitenmuur aan de wegkant. Als 
het koud was stond de jeugd zich tegen die muur te warmen', vertelt zijn 
kleinzoon Cees van Vliet. 'De oven werd tot ongeveer 1920 gestookt met 
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takkenbossen. Dat gaf enorm veel stof en de as werd met een stok met daaraan 
een natte dweil uit de oven gehaald. Dat was slecht werk. Niet dat ik die 
periode in Koudekerk heb meegemaakt. In de oorlog werkte ik in Overloon, 
waar ook nog met takkenbossen werd gestookt', aldus Van Vliet. 
Grootvader Van Vliet, later opgevolgd door zijn zoon Stephanus, verkocht in 
die beginjaren veel brood aan de arbeiders, die aan de spoorlijn werkten. 'Die 
gingen met een 'stikkezak' vol brood naar hun werk. Evenals de maaiers uit 
Brabant, die in het seizoen naar de boeren in Koudekerk kwamen. Die wisten 
ook van wanten. Geen luxe broodjes, zoals nu het geval is, maar voornamelijk 
tarwebrood en voor de zondag witbrood, maar met vakmanschap vervaardigd. 
Dat bleek wel uit de prijzen, die mijn vader met broodbakken heeft behaald', 
aldus de voormalige bakker, die als 'bewijs' de penningen en de bijbehorende 
getuigschriften laat zien. 'Daar zijn we nog steeds trots op'. 

Door St. van Vliet behaalde prijzen in 1931. 
Links 3' prijs watervloerbrood en rechts T prijs melkvloerbrood 

In 1925 liet Steph. van Vliet door de Koudekerkse aannemer N. van Diggele 
een nieuwe bakkerij bouwen achter de woningen. Het bouwsel staat er nog, 
doch zonder de markante schoorsteen. Ook Cees van Vliet herinnert zich de 
'godsdiensttwisten'. 'Veldwachter Tempelman had daar een oplossing voor. 
Hij kocht brood bij alle vier de bakkers in het dorp. Om de beurt kwamen ze 
met brood aan zijn deur. Daar lach je nu om, maar destijds had je er wel mee 
te maken Ook wat er al niet gedaan moest worden om klanten te werven. Ik 
herinner me nog goed dat ik met kruidenier Dirk Verdoold naar Uithoorn ben 
geweest om ene Rijlaarsdam als klant te krijgen. Dat lukte. Als je er lucht van 
kreeg dat iemand naar het dorp verhuisde, werd hij of zij benaderd. Soms had 
je succes, maar vaak ook niet en kreeg een collega van een ander geloof de 
klandizie. Of dat er een collega-bakker uit Alphen langs onze klanten ging; 
zoals Visser uit Alphen. Een winkelmeisje van ons had hem aan het werk 
gezien. Toen ik ging kijken was hij verdwenen. Aan het eind van de week had 
hij brood te kort en wilde bij ons aanvullen. Toen heb ik hem er uit 
gescholden', vertelt Van Vliet lachend over dat voorval. 
Cees van Vliet nam in 1955 het stokje van vader Stef over. In 1963 liet hij zijn 
zoon de verbouwde winkel openen. 'De volgende dag kwam burgemeester 
Waverijn mij vragen waarom ik hem niet gevraagd had om de winkel te 
openen. Dat zou volgens hem pas goeie reclame geweest zijn'. In die tijd 
schafte de Koudekerkse bakker zich ook een auto aan. 'Eén van onze klanten 
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De winkel aan de Hoogewaard (thans no. 92). 

vond dat hij best wel eens mee kon rijden. Tenslotte had ik die auto ook van 
zijn geld gekocht. Dat werd dan lachend opgemerkt, maar wel met een heel 
vervelende ondertoon. Als je langs de weg ging dorst je ook niets nieuws aan 
te trekken. De mensen waren soms zo jaloers'. 

Voor de dubbele heteluchtoven, links Cees van Vliet met 'de spriet' en 
Bakkersknecht Han van Zwieten uit Rijnsaterwoude (1941). 

In 1967 is Van Vliet als gevolg van zijn slechte gezondheid gestopt met zijn 
activiteiten. Zoon Stef zag het geleur om klanten en geld niet zitten, zodat 
Cees van Vliet de zaak sloot. Hij verkocht de omzet aan de Leidsche Brood 
Fabriek (LBF). Die fabriek had in die tijd lopers in het dorp. In de nachtelijke 
uren werd het brood in de fabriek 'de Sleutelstad' gebakken en in de loop van 
de ochtend werd het in het dorp uitgevent. Vanaf 1967 tot 1971 werkte de nu 
73-jarige Van Vliet bij de LBF. 
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Van Velzen 

De geschiedenis van bakker Van Velzen gaat terug tot ver in de vorige eeuw. 
Voorschotenaar Leonardus van Velzen vestigt zich op 31 maart 1875 in 
Koudekerk. Hij overlijdt in 1887 op 37-jarige leeftijd. Zijn zoon Everardus 
koopt in 1908 de percelen aan de latere Hondsdijk, waar nu het huis 
Dorpsstraat nr. 2 staat, van zijn moeder en vestigt zich eveneens als bakker. 
Een periode waarover weinig bekend is bij de familie. Dat komt pas als zoon 
Leen (Leonardus) bij zijn vader in het bedrijf komt. 

Zondagsrust in de Dorpsstraat anno 1955 met rechts de winkel 
en bakkerij van Van Velzen. 

'Mijn man heeft altijd als knecht bij zijn vader gewerkt', weet zijn weduwe 
E L. van Velzen-Pauw, die in 1936 vanuit het roomse Hoogmade naar het 
protestantse Koudekerk komt. De oven van de bakkerij werd in die tijd met 
takkenbossen gestookt. Later kwamen er briketten voor in de plaats met een 
zogenoemde aanjager om het vuur op te stoken. 'Een heel ouwe bakkerij, 
waarvoor je je eigenlijk schaamde. Er werd brood, koek en later ook banket 
gebakken. Eerst in de nacht bakken en daarna 's morgens bezorgen. Tot aan de 
grens met Leiderdorp, de Groenendijk in Hazerswoude en een flink gedeelte 
van Alphen. Eerst met de bakfiets en later met een Opel Kadett. Een hard 
bestaan. Met name omdat sommige mensen niet zo goed van betalen waren. 
Veel pofklanten, omdat mijn man zakelijk gezien niet hard genoeg was. Met 
negen kinderen viel dat zeker niet mee. Ik zou zó het geld willen hebben dat 
toen is blijven staan. Ik snap nog steeds niet dat we het toen gered hebben. Dc 
zal de zorgen die we hadden maar niet vertellen. Pas toen er kinderen aan het 
werk gingen werd het iets beter', aldus mevrouw Van Velzen. Ook de 
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godsdienstige strijd om de klanten was 
mevrouw Van Velzen een doom in het oog. 
'Ik kwam uit een dorp waar dat in het 
geheel niet speelde. Het zit me nog steeds 
niet lekker, dat je als protestant geen brood 
wilde van een katholieke bakker. Heel 
vreemd. Heel dat leuren stond me trouwens 
tegen. Onze bakkerij was gevestigd 
tegenover de loswal in Hazerswoude. Als er 
een schip aanlegde riep mijn man naar de 
schipper of z'n vrouw of hij brood mocht 
leveren. Als hij dan omfietste was een 
andere bakker hem soms al voor geweest. 
Dat viel dan weer tegen'. Bakker Van 
Velzen is doorgegaan tot 1963. In dat jaar 
sloot hij voorgoed de deuren van jammer', 
zijn bakkerij. Niemand van zijn jongens 
voelde er wat voor om vader op te volgen. 
'Begrijpelijk want ze hadden zoveel ellende 
gezien. Ook Leen wilde eigenlijk geen 
bakker worden. Hij moest echter van zijn 
vader. Nadat hij was gestopt ging mijn man 
naar de LBF. In de ochtend hielp hij bij het 
bakken op de broodfabriek in Leiden en 
vervolgens ventte hij het uit in Koudekerk 
en omgeving. Dat heeft hij nog een jaar of 

twaalf gedaan. In 1983 overleed hij op 74-jarige leeftijd, zonder dat hij lang 
van zijn pensioen had genoten. Dat vind ik nog steeds jammer'. 

Leen van Velzen met de 
transportfiets voor winkel, 

omstreeks 1940. 

Voorma 

Bakker Nic. Voorma op z 'n motorfiets voor de winkel in de Hoogewaard, omstreeks 1950. 
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De nu 53-jarige Kees van Ginhoven was voordat hij kon lopen al in de 
bakkerij te vinden. Hij woonde met zijn ouders naast de banketbakkerij van 
Voorma in de Hoogewaard, waar thans de woning Hoogewaard nr. 178 staat. 
Wanneer die bakkerij is ontstaan weet Van Ginhoven niet. 'Daar werd vroeger 
nooit zo bij stilgestaan. Ik was altijd aan het helpen in de bakkerij. Voorma 
was een aardige man, waar het goed mee werken was. Helaas is hij al op jonge 
leeftijd overleden. In de bakkerij werden koekjes op ambachtelijke wijze 
professioneel gebakken, zoals ik het noem. Dat viel niet altijd mee, want in de 
bakkerij zat alles, bij wijze van spreken, met touwtjes aan elkaar. Al zou je dat 
aan de kwaliteit niet zeggen. Veel beter dan van de fabriek. Zoveel vakman 

Mevr. Voorma bracht de bestellingen rond 

was Voorma wel. Hij leverde koek in trommeltjes. Vooral aan kruideniers. 
Dat liep best aardig. Daarnaast werd er soms gebak gemaakt. Als er een boer 
jarig was werd er op gebak getrakteerd. Ook werd er wel brood gebakken', 
vertelt Kees van Ginhoven. Het helpen in de bakkerij verveelde de jonge Kees 
niet, want na zijn schooltijd kwam hij bij 'Voorma' in dienst. Nic. Voorma 
was al geruime tijd daarvoor, 1954, op 10 november overleden. 
Dochter Nini Voorma zette de bakkerij voort. Samen met Piet van Hemert -
voormalig PvdA-raadslid in Koudekerk - en Dirk Demoed, die al jaren bij 
Voorma werkten. Volgens Kees van Ginhoven werd het steeds moeizamer en 
op een gegeven moment werd de bakkerij verkocht aan neef Geert Riemer. 
'De leiding kwam in handen van Catharinus Gerkes, een belastingambtenaar 
die met een dochter van Riemer scharrelde. 'Cath' was een eindeloze vent, 
maar zakelijk niet zo erg sterk. De resultaten waren er naar. Riemer nam dan 
ook in 1964 het besluit om te stoppen. Keurig was dat hij ons doorbetaalde 
totdat we ander werk hadden Voor die tijd heel opmerkelijk'. 

Van Kempen 
Dat betekende niet dat Kees van Ginhoven voor het bakkersvak verloren ging. 
Hij kwam in dienst van Piet van Kempen. 'Een rauwe vent, maar met een 
gouden hart. 'Dc hoor dat je baas naar de kloten is, zei hij, 'als je er wat voor 
voelt kan je bij mij komen', vertelt de enige nog overgebleven Koudekerkse 
bakker over het verleden. 'Al hapte ik niet direct toe. Eerst heb ik nog wat in 
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Leiden rondgekeken. Bij Voorma 
verdiende ik 60 gulden in de week en 
kon ik 's middags thuis eten. In 
Leiden werd dat 37,50 gulden en 
moest ik nog fietsen ook. Ben ik toch 
maar naar Van Kempen gegaan met 
de mededeling dat ik wel bij hem 
wilde komen. Die zei: 'Ik ben dat 
gekloot met koekjes maken zat. Wat 
wil je verdienen'? Ik vroeg 75 gulden 
per week. Ik zal het er met de meiden 
- hij had twee zusters - over hebben. 
Twee dagen later zei hij het moet 
maar beuren', lacht Van Ginhoven 
over de sollicitatieprocedure uit die 
tijd. Van Ginhoven herinnert zich die 
tijd nog alsof het gisteren was. 'Soms 
kreeg ik van 'juffrouw Cok' in de 
winkel een tientje extra met de 
mededeling dat ik niets tegen Piet 
mocht vertellen. Kwam ik aan het 
eind van de dag in de bakkerij Piet 
tegen en die zei je hebt zo hard gewerkt Jan van Kempen voor zijn winkel, 

omstreeks 1925. 

Piet van Kempen in de 
Dorpsstraat, drca 1940. 

van de week hier is een extraatje, maar niks 
tegen de meiden zeggen. Kreeg ik nog een 
tientje extra', lacht Kees van Ginhoven. 
'Een machtige tijd.' De geschiedenis van 
bakker Van Kempen begint in 1910. In dat 
jaar komt Jan van Kempen vanuit Heenvliet 
(bij Rotterdam) naar Koudekerk. 'Op 
dezelfde plek waar thans Kees van 
Ginhoven aan de Hoogewaard nr. 44 zijn 
bedrijf heeft begon hij met het bakken van 
brood', weet zijn pleegdochter Cok Kuyper, 
in het dorp beter bekend als Cok van 
Kempen. 'Ik ben als Kuyper geboren en 
daar ben ik trots op. Bij Van Kempen ben ik 
altijd als een eigen kind beschouwd, 
vandaar dat ik dat als mijn tweede 
achternaam zie', legt de inmiddels 87-jarige 
Koudekerkse uit. 'Mijn vader kreeg vaak te 
horen dat zijn brood wel goed was, maar ja 
hij was hervormd. Veel gereformeerden en 

van hun eigen geloof. Verder had je veel roomsen namen een bakker 
concurrentie in het dorp. 
Moeilijk werd het in de crisistijd. De huur en het doktersfonds gingen voor. De 
bakker en de kruidenier konden wel wachten. Begrijpelijk, want negen gulden 
steun in de week was niet veel. Koek twee dubbeltjes en een half pond sprits 
een kwartje, maar het was nog te duur. Toen het wat beter werd kwamen er 
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nieuwigheden zoals gevulde koeken, stroopwafels, beschuit en rondo's, 
chocoladeletters, speculaas en marsepein. Alles maakten we zelf, want Piet 
deed veel aan vernieuwing, zoals ook andere bakkers zelf aan de slag gingen 
om de omzet te verhogen.'Vader Jan van Kempen overleed op 4 augustus 
1931. De zaak werd voortgezet door zoon Piet (8-1-1906), dochter Jannetje (3-
4-1900) en Cok Kuyper - Van Kempen. Piet 'deed' uiteraard de bakkerij, 
Jannetje de huishouding en Cok nam de administratie voor haar rekening. 
'Daarnaast deden we uiteraard werk in de bakkerij en in de winkel. De 
beslissingen namen we met z'n drieën. Er ging niets buiten elkaar om'. 'Het 
gaat bij jullie beter dan in een huwelijk', zei een nicht van ons op een keer. 
Volgens Cok was bakker Piet kort van stof en soms een driftig baasje. 'Hij 
foeterde je uit en als hij zich had omgedraaid was hij het al weer bijna 
vergeten', vult Kees van Grinhoven aan. 'Hard voor zichzelf en het personeel, 
maar goudeerlijk.' Piet van Kempen had twee hobby's: vissen en de 
voetbalvereniging Koudekerk, waarvan hij jarenlang voorzitter was. Dat kostte 
hem volgens Cok ook wel eens klanten als iemand bijvoorbeeld was 
gepasseerd voor het eerste elftal. 'Dan kwam Piet bij die mensen aan de deur 
en werd er gezegd dat hij maar door moest gaan. Ze wilden geen brood meer. 
Ik heb wel eens tegen hem gezegd dat hij maar beter met die voetbal kon 
stoppen, maar Piet luisterde niet', lacht Cok. 'Aanvankelijk wilde Piet niet 
eens bakker worden. Hij zag meer in het tuindersbedrijf Na de lagere school 
ging hij naar tuinder Arie van der Horst in het dorp. Piet had voor het 
tuinderswerk een mes gekocht. Daar moest hij 60 cent voor betalen. Aan het 

eind van de week kreeg hij zijn 
loon: dat was drie kwartjes. 
Huilend kwam hij thuis. Toen zei 
Pa: 'Dat kan je bij mij ook 
verdienen'. Zo werd hij bakker.' 
Piet van Kempen is actief geweest 
tot z'n 65e jaar. 'Een moeilijk 
besluit, want het bedrijf was z'n 
lust en z'n leven. Gelukkig kwam 
de zaak in handen van Kees, die 
wij hadden leren kennen als een 
prima werker en een heel goede 
bakker. Met hart voor de zaak, ook 
toen hij nog voor Piet werkte.' Van 
Ginhoven herinnert zich die 
periode maar al te goed. 'Achter 
klanten aanzitten en nieuwe 
werven. Ik herinner me dat Piet 
samen met kruidenier Arie 
Hoogeboom een ochtend op stap is 
geweest om iemand die naar 
Koudekerk ging verhuizen te 
vragen. Als presentje hadden ze 
een gangloper meegenomen. De 
reis verliep zeer succesvol. Zowel 

Piet van Kempen voor de oven, omstreeks 
1950 
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de kruidenier als de bakker hadden er een klant bij. Alleen bleek later dat hij 
zeer slecht van betalen was.' 
'In die periode verkochten veel bakkers hun omzet aan de Leidsche Brood 
Fabriek. Piet had altijd tegen de fabriek gevochten en vroeg op een gegeven 
moment of de zaak niets voor mij was. Dc verdiende behoorlijk en zag wel wat 
in het voorstel om de bakkerij over te nemen. Piet was heel coulant en we 
maakten de afspraak dat ik per week zou afbetalen. Dat gebeurde in die tijd 
meer. Samen met Piet zou ik de voorraad opnemen en daar zou een aparte prijs 
voor worden gemaakt. Na een half uur tellen was Piet het meer dan zat en riep 
'we regelen het zo wel'. Dat gebeurde. Al had ik wel een behoorlijk probleem. 
Ik bezat alle banketdiploma's, maar niets op het gebied van brood. De Kamer 
van Koophandel vond het goed dat ik twee jaar lang de bakkerij zou 

Kees met zoon Niels bezig met de voorbereidingen voor Pasen 1998. 

Voortzetten op de naam van Piet van Kempen', vertelt de Koudekerker. 'Triest 
was dat Jannetje kort voordat wij de zaak overnamen op 3 augustus 1970 
overleed. Piet heeft nog een tijdje bij ons geholpen, maar voor iemand die 
altijd eigen baas is geweest valt dat niet mee. Ook voor Piet niet. Vandaar dat 
hij er mee gestopt is, maar ik kon hem altijd om raad vragen.'Van Kempen 
stierf op 13 april 1988. 'Toen wij de zaak overnamen had Piet bedongen dat 
hij recht van overpad kreeg om bij zijn bootje te komen, dat in de Rijn lag om 
er mee te gaan vissen of een eindje te varen. Piet was een a-techneut, 
voortdurend moest er een deskundige bijkomen om de motor aan de praat te 
krijgen. Zelfs kreeg hij nog een keer een bekeuring op de Braassem, toen hij 
samen met de ouwe Toon van der Meijden te hard over de plas voer', herinnert 
zijn opvolger zich. Volgens Van Ginhoven is het bedrijf na de overname in 
1970 gaan groeien. „Piet had een goeie naam en die heb ik samen met mijn 
medewerkers verder uitgebouwd. Last van de LBF, zoals velen vreesden, had 
ik niet. De LBF redde het niet. Eerst werd de zaak in de Hoogewaard 
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uitgebreid en vervolgens openden we een winkel in de Prins Bemhardstraat. 
Daarmee beconcurreer ik mezelf niet. In de Hoogewaard komen veel 
passanten. Dat merkte ik bijvoorbeeld toen de brug een periode dicht is 
geweest. Dan zakt de omzet direct. Zelf zie ik de Hoogewaard ook als mijn 
zaak, de winkel in de Prins Bemhardstraat bekijk ik wat afstandelijker.' Sinds 
twee jaar heeft Kees ook een winkel aan de Kooilaan in Leiden. 'Onze zoon 
Niels wilde ook in het bedrijf en dan moet je iets bedenken. Op een gegeven 
moment hoorde ik dat die zaak te koop was. Precies zo'n winkeltje als dat van 
ons 25 jaar geleden. Daarnaast een wijk met veel huizen. Dat leek wel wat. 
Samen met mijn vrouw Mary en Niels ben ik wezen kijken. Ook zij zagen er 
wel wat in. Uiteindelijk bleek het een voltreffer. De winkel daar loopt als een 
speer. Al is het organisatorisch wel wat moeilijk. Er moet meer gebakken 
worden. Dat komt toch ook op het personeel neer. Die wilden meewerken, 
zodat het ook dank zij hen gelukt is', aldus Van Ginhoven. 

Cok in de oude winkel met de koektrommels in de vijfiger jaren. 

Cok Kuyper - van Kempen geniet volop van het succes van vandaag de dag. 
'Wij hadden een bestaan, Cees heeft dat ook. Het harde werken van Jan en 
Piet is niet voor niets geweest. Daar ben ik best trots op. Ook volg ik het nog 
steeds en ben benieuwd wat Mary, Kees en Niels en al die anderen er van 
maken. Want het blijft toch nog steeds ook een beetje mijn bakkerij.' 

Kees van Kuilenburg 
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Het Paradijs of de Zondeval 

Eene broodbakkerije in Koudekerk 

T P egenover de oude smederij in de Dorpsstraat van 
X Koudekerk was eertijds een bakkerij gevestigd. 

Bijna drie eeuwen is er op die plek brood gebakken voor 
de Koukerkers en de Rijndijkers. De bakkerswinkel en 
het woonhuis zijn inmiddels verdwenen. Daarvoor in de 
plaats is een hoge muur met inrijpoort gekomen met 
daarachter een binnenplaats. De resterende opstallen 
van de voormalige bakkerij zijn verbouwd en met 
nieuwbouw langs de oever van de Oude Rijn, 
omgevormd tot een tweetal woningen. Tot 1916 stond 
hier aan de Dorpsstraat een bakkerswinkel met in de 
gevel een bijzondere versiering. 

In het begin van de 17e eeuw besloeg de heerlijkheid Koudekerk nagenoeg 
hetzelfde grondgebied als de gemeente Koudekerk aan den Rijn bij haar 
opheffing in 1991. Wat nu de Hondsdijk, Dorpsstraat en Hoogewaard heet, 
werd toen de Laage Rhijndijk of Heerewegh genoemd. Een gedeelte van de 
huidige Dorpsstraat, weerszijden de Hervormde Kerk noemde men "op het 
Dorp". Daarbuiten was er wat open lintbebouwing van o.a. boerderijen en de 
buitenplaatsen, met hier en daar wat woonbuurtjes voor de boerendaggelders, 
de steen- en pannenbakkers, de kalkbranders, enz. 

Koudekerk omstreeks 1750, door F. Bendorp, 
met links de broodbakkerij en rechts de smederij 
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Op het Dorp was er de kerk met er naast het Regthuys annex herberg. Dan was 
er later nog een herberg, gelegen op de hoek van de Heerewegh en de 
Schouwsteeg (nu Bruggestraat). Via deze steeg kwam men bij het overzetveer 
naar de Hoge Zijde. Verder was er nog een Wees- en Armenhuis, een school, 
een smederij en diverse andere ambachtelijke aktiviteiten, alsook winkeltjes 
voor de aanvullende dagelijkse behoeften. Onder de laatsten waren twee 
broodbakkerijen, waarvan één gevestigd in een pandje met in de gevel o.a. de 
vermelding Anno 1614. Deze vermelding was onderdeel van een over de 
gehele breedte van het huis aanwezige decoratieve gemetselde strook, een 
zogenaamd fries, waarin opgenomen een vijftal bewerkte natuurstenen. 
Alvorens nader in te gaan op de helaas verdwenen gevel met versiering, willen 
we nagaan wie het waren, die in de loop van de tijd het pand bezaten, 
bewoonden en er gewerkt hebben. 

In het begin was er een 

In het Oud-Rechterlijk Archief, afgekort ORA, van Koudekerk bevinden zich 
o.a. akten van opdrachten tot koop en verkoop en beschrijvingen van 
rentebrieven, ook wel custingh- of schuldbrieven genoemd, over de periode 
1577 tot 1811. De schout legt, in het bijzijn van twee schepenen als getuigen, 
afspraken tussen twee partijen vast, door het contract te noteren in het 
zogenaamde Protocollenboek. Over het algemeen bevinden deze boeken zich 
in een redelijke staat en zijn ze voor een ieder toegankelijk. Een enkel 
exemplaar is dermate slecht en kwetsbaar, dat deze niet mag worden ingezien. 
Op een enkele na zijn de boeken voorzien van een register op naam, dat wil 
zeggen alfabetisch op de voornaam. Een ander probleem bij het inzien van 
oude akten is de taal en het schrift. Valt het eerste nog wel mee met behulp 
van een Middelnederlands woordenboek, bij het tweede stuit men soms op 
ogenschijnlijk onleesbare stukken, afhankelijk van de scribent. Voor het 
redelijk kunnen lezen van deze oude geschriften is het volgen van een cursus 
Paleografie (oud-schrift) onontbeerlijk. Met het gegeven, dat er wellicht aan 
het eind van de 17e, begin 18e eeuw een transportakte te vinden moet zijn van 
bijvoorbeeld een broodbakkerij, kan men vervolgens in deze 
Protocollenboeken daartoe op zoek gaan. Hierbij moet men een zekere mate 
van geluk hebben, anders wordt deze methode zeer tijdrovend. 

Zo wordt de eerste vermelding met betrekking tot een broodbakkerij gevonden 
in het Protocollenboek van Koudekerk, no.13, folio 79, waar beschreven 
wordt, dat Annetje Teunis Outshoom, weduwe van Comelis van Leeuwen, op 
3 maart 1728 aan Louris Claaszoon Claverweijde verkoopt eene huijzinge, 
zijnde een Broodbakkerije, 't rep hebbende van een Kaarsmakerije, met erve. 
Schuur en Schuijtenhuijs. Het perceel wordt begrensd aan de oostzijde door de 
Erve Pompe, de zuidzijde de Rijn, de westzijde Dirk Maa(g)s en aan de 
noordzijde door de Heerewegh. De koopsom bedraagt ƒ1800,-, waarvan een 
derde zal worden afbetaald met ƒ100,- per jaar, te vermeerderen met de 

intrest van drie en een half gulden van 't hondert in 't Joor. Uit een 
aantekening in de marge blijkt dat de afbetaling niet in 1734, maar pas op 3 
mei 1742 geheel is voldaan. Claverweijde was dus met aflossen in gebreke 
gebleven. De verdiensten met broodbakken vielen kennelijk tegen, want er is 
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een zogenaamde custinghbrief van 4 mei 1742, dus een dag later, waarbij 
Claverweijde verklaart schuldig te sijn aan den heer Johannes Booij (te 
Leiden), een somme van Seven hondert guldens, waarbij als onderpand 

wordt vermeld sijn huijs, sijnde een broodbakkerije met het regt van een 
kaarsemakerije. Verder is er de gebruikelijke aflossingsregeling (ORA no.14, 
folio 5 Iv). 

Zoals hiervoren weergegeven, wordt in de beschrijving van het onroerend 
goed de plaats nader aangegeven door de belendingen naar de vier 
windstreken te vermelden. Zo weten we dus wie de naaste buren zijn, welk 
gegeven van belang kan zijn bij het lokaliseren, maar ook bij het traceren van 
de diverse eigenaren van het bewuste perceel. Ten aanzien van de 
broodbakkerij van Claverweijde is de oostelijke belending interessant, want uit 
een akte van 2 februari 1735 (ORA no.13, folio 186/187) blijkt, dat de 
eigenaresse, de Erven Pompe, de buitenplaats "Vrijheijd Blijheijd" verkoopt 
aan de heer Anthony Hendrik Gemnich, baljuw van de landen van Voshol 
(Zwammerdam). Dat het hier om het naast gelegen eigendom gaat blijkt uit de 
in de akte vermelde belendingen, want eerder genoemde Louris Claasz. 
Claverweijde is de westelijke buurman. De broodbakkerij grensde derhalve 
aan genoemde buitenplaats, waarvan bekend is, dat deze in oostelijke richting 
schuin tegenover de oude smederij heeft gelegen, tussen de weg en de Rijn. 
(Zie het artikel over de Koudekerkse gemeentehuizen van Wim Lagerweij in 
het Jaarboek 1997). Thans bevindt zich daar een parkeerterreintje en het 
voormalig koetshuis van Bijdorp. Het lijdt geen twijfel dat het hier om de 
broodbakkerij gaat, waarover in de aanhef van het artikel gesproken wordt. 
Claverweijde was de koper van de broodbakkerij en we moeten aannemen, dat 
hij naast eigenaar ook de bewoner en broodbakker is geweest. 

.... kaersmaeckerije 

Het betreft hier dus een broodbakkerij met daarbij het recht van een 
kaarsenmakerij, een niet zo voor de hand liggende combinatie. Omdat er 
gesproken wordt van een recht, zou dit er op kunnen duiden dat daar, op het 
moment van koop, geen gebruik van werd gemaakt. Het ligt voor de hand, dat 
dit in het verleden dus wel het geval is geweest. In de akte van maart 1728 
wordt ook verwezen naar de jongste Waarbrieff daarvan zijn in dato den 
23ste Meij 1685. Verkoopster kon dus aan de schout de koopakte tonen, 
waarmede naar aller waarschijnlijkheid haar echtgenoot in het bezit was 
gekomen van de bakkerij. Inderdaad vinden we op die datum de bewuste akte 
(ORA no.9,folio 70/71), waarin we lezen, dat Jacobus Heijlburgh ende 
Geertje Claesd van Spierenburgh te voors. weduwe van Arij Claesz. 
Rietbroeck dewelcke bekende voor haer, haere erve ende nacoomelingen 
vereocht te hebben ende sulex wettelijck opdraegende bij desen aen ende ten 
behoeven van Comelis Jacobsz. van Leuwen ofte actie van deselve 
vercrijgende een huijsinge kaersmaeckerije ende erve staende ende gelegen op 
den dorpe alhier. belent ten oosten de Hr. Pieter van Hoom ten 
westen de weduwe van Jan Willemsz. Out(s?Jhoom, met een gemeene 
scheijtmuijr.....enz. De koopsom bedraagt 1400 guldens. Aangezien in de akte 
alleen sprake is van een kaarsenmakerij, kunnen we zonder meer aannemen. 
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dat tot dan in het pand geen broodbakkerij was gevestigd, maar dat men zich 
bezig hield met de fabricage van kaarsen. Wellicht waren de verdiensten van 
dien aard, dat koper Van Leuwen, later Van Leeuwen genoemd, op het bakken 
van brood is overgestapt, om beter in zijn levensbehoeften te kunnen voorzien. 
We mogen dus stellen, dat tussen 1685 en 1728 het pand een broodbakkerij is 
geworden, waarbij de mogelijkheid tot het maken van kaarsen werd open 
gehouden. Ook in deze acte is weer sprake van wijders met soodanige 
conditiën, servituijten, vrijdommen, waeringe ende recht als begrepen staen in 
de oude waerbrieven daer van de jonghste van dato den 26e meij 
1671 enz. 
Op die datum treffen we een koopakte aan (ORA no.7, folio 33v/34) waarbij 

Jannetge Adrijaens, weduwe van Cornelis Kets. vereocht te hebben 
ende sulex welcke opdragende ende bij desen aen ende ten behoeve van 
Adrijaen Gerritsz. Rietbroeck ofte actie van de selve vercrijgende een 
huijsinge kaersmaeckerije ende erve staende ende gelegen op den dorpe 
alhier. belent ten oosten de Hr. van Peene ten westen Adrijaen Aerts, 
met een gemeene scheijtsmuijr. enz. De koop werd gesloten voor een bedrag 
van veertien hondert seven en negentich gulden. Het blijkt dat de in de 

Q e o ^ o o o ^ f b 

«7» 

Eerste en laatste regels van de koopacte van 6 februari 1657 
(Streekarchief Rijnland-Midden, ORA no.6, folio 38) 
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akten genoemde namen soms verschillend worden geschreven of wel dat de 
voornamen niet geheel overeenstemmen. Dit komt omdat men zich vaak 
onvoldoende kon legitimeren en de schrijver afging op wat men hem vertelde, 
dan wel daaraan een eigen interpretatie gaf. Zo kunnen zelfs ondertekeningen 
afwijken van de in de tekst vermelde namen. Dankzij de vermelde waarbrief, 
is weer te achterhalen wanneer Kets eigenaar is geworden van de 
kaarsenmakerij.Van deze akte, dd. 6 februari 1657, met betrekking tot een 
koop en verkoop van het bewuste pand, waarop dit onderzoek betrekking 
heeft, is van de aanhef en het eind een transcriptie hieronder weergegeven, 
waarbij dezelfde regels worden aangehouden. 

Ick Bartholomeus Petij secretaris ten desen 
gesubstitueert bij Pieter van Heijningen, Balliu ende Schout 
der vrije heerlicheijt van Coudekerck, oirconde dat voor mij 

ende voor Clemment Gerritsz. Kets ende Joris 
Claesz. Oosterlingh, schepenen der selver Heerlicheit als 
getuijgen tot kennisse van desen versocht, gecomen ende 

persoonelick gecompareert is Comelis Adrijaensz. 
van Claveren backe woonende alhier. De welcke 

bekende voor hem ende zijne naecomelingen vereocht te hebben 
ende zuhc wettelick opdragende bij desen aen ende ten be
hoeve van Comelis Claesz. Kets woonende in de hontsdijck 

alhier ofte actie van de zelve vercrijgende, De huijsinge 
kaersmakerije ende erve, staende ende gelegen in den 

dorpe alhier, Belent aen deen zijde ten westen 
enz. 

ende mede ten regthuijs getekent op den Vle februarij 
anno XVI hondert sevenenvijftig 

In de achtste regel wordt als achternaam van verkoper genoemd Van Claveren 
Backe Hoewel met een kleine letter beginnende, wordt het laatste woord 
elders met een hoofdletter geschreven en duidelijk als naam gebruikt. Uit de 
belendingen blijkt dat de oostelijke buurman de heer Isaac van Peene is, en dat 
aan de westzijde het eigendom is gelegen van Willem Claesz. Kets. De koop 
wordt gesloten voor de somme van drie duijsent zes hondert guldens twelck 
grootste stuck te betalen op seeckere termijnen alles zonder bedroch enz.. 
Van Claveren Backe en Kets hebben dus een afspraak gemaakt over de 
betaling van een restant koopsom, hetgeen blijkt uit de erna volgende 
schuldbrief (ORA no 6, folio 38v/39), waarin ten overstaan van dezelfde 
schout en schepenen beschreven is dat Kets in 1658 een eerste termijn, groot 
ƒ600,- zal betalen en daarna jaarlijks ƒ500,- tot de koopsom volledig is 
voldaan. Over rente wordt niets vermeld. Wederom vinden we in de eerste 
akte een verwijzing naar een voorgaand transport, alleen spreekt men hier niet 
van een waarbrief, maar inde oude opdrachtbriejf in Dato den XXVIIIe 
meij, anno 1638. Hier is sprake van een oude brief en niet de jongste. 
Kennelijk was verkoper niet in staat om de akte, waarmede hij eigenaar was 
geworden van de kaarsenmakerij, te tonen aan schout en schepenen, die hem 
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wel als rechtmatige eigenaar erkenden en de oude brief, die betrekking had op 
een eerdere transactie ten aanzien van het pand, voldoende vonden. Het betreft 
inderdaad een oudere akte, aangezien de naam van de laatste verkoper, t.w. 
Van Claveren Backe, niet als koper in 1638 wordt vermeld. Er moet dus tussen 
1638 en 1657 nog een verkoop, of wellicht meerdere, hebben plaats gevonden, 
maar tot nu toe heeft het onderzoek nog geen resultaat gehad. 

Maar de draad kan weer worden opgepakt met de verwijzing naar de akte van 
28 mei 1638 (ORA no.4, folio 216/220). In deze akte worden een aantal zaken 
geregeld met betrekking tot de nalatenschap van Symon Florisz. en zijn zuster 
Arijaentgen. Zo wordt o.a. door Comelis Jansz. Schrienwerker gekocht van 

de erffe ende naecomelingen Symon Florisz. een nieuwe camer ende 
verdere huijsinge ende getimmerte mit het erff, pootinge ende beplantinge, 
staende ende liggende in't dorp alhier, belent zijnde aen d'een zijde ten 
•westen Frederick Comelisz. metselaer, met 'thuijs ende erff bij hem mede van 
voors.erffgenaemen gecogt, mit een gemeene scheijtmuur, die bij partijen tot 
gemeene costen moet worden onderhouden, ende aen d'ander zijde ten oosten 
de Hr. Ysack van Peene, streckende voor uijte straet van den Heerwech, tot 
agter in den Rhijn, offroijende het erff zoo ende gelijc 'tzelve mit paeltgens off 
geteijckent staet, al ende zulcx de voorseijde camer jegenwoordich getimmert 
ende gemaect staet De koopsom bedraagt ƒ 1850,-. Gelet op de oostelijke 
belending, die dezelfde is als in de latere, hiervoor genoemde akte van 1657, 
weten we dus, dat het om het bewuste pand gaat, waar later de kaarsenmakerij 
c.q. broodbakkerij is gevestigd. Omtrent de bestemming van het pand wordt 
niets vermeld. De westelijke buurman en eigenaar, namelijk Frederick 
Comeliszoon Metselaer, behoort tot de erven Symon Floriszoon, want zoals in 
bovenstaande transcriptie reeds wordt vermeld, lezen we in dezelfde akte, dat 
genoemde Frederick Comeliszoon Metselaer, man ende voocht van 
Barbera Comelisdochter, die mede erffgenaem is. vercrijgende de 
eijgendomme van een huijsinge daer inne Comelis Jansz. Schrienwerker ten 
dage van de voorsz. vercoopinge winckel was houdende met het erff vandien 
ende de poort ende gange ten westen daer onder gaende mit alle pootinge, 
plantinge ende verder getimmerte daer op staende, liggende in den voorsz. 
dorpe van Coudekerck, belent zeijnde aen d'een zijde ten westen de huijsinge 
ende erve daer inne de voorsz. Sijmon Florisz. ende zijn suster gewoont 
hebben ende deser tijde overleden sijn, nu gecogt bij Floris Jansz. 
voomompt ten oosten de nieuwe camer mit het erff, ende vorderen 
aencleven van dien, nu gecogt bij Comelis Jansz. vooruit streckende vooruijte 
straet van 't dorp tot agter inden Rijn, Met andere woorden, Comelis Jansz. 
huurde voordien van Symon Florisz het ten oosten van diens woning gelegen 
pand, waarin hij een winkel had Waarschijnlijk een timmerwinkel, want zijn 
"naam" duidt er op dat hij meubelmaker was. Nu hij eigenaar is geworden van 
de nieuwe camer ende verder huijsinge (in het middel-nederlands wordt met 
"camer" ook wel bedoeld een ruimte waar men nering dreef), zal hij met zijn 
bedrijfsaktiviteiten daarnaar verhuisd zijn. Er is verder sprake van een 
.....poort ende gange aan de westzijde, tegen de woning van Sijmon 
Florisz., wat wellicht het heden ten dage nog aanwezige overpad naar de Rijn 
zou kunnen zijn, thans toebehorend aan de smederij. De akte gaat verder als 
volgt alles soo ende gelijck dezelve huijsinge ende erffe getimmert ende 
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gemaect stont, mitsgaders bij de voorz. Cornelis Jansz. gebruijct ende 
bewoont werde mits dat voorseijde erff moet offgesepareert werden recht 
deur voor uijte straet vandien Heerwech, opte scheijtmuijer tusschen de 
nieuwe camer ende de oude huijsinge, zodat de selve scheijtmuijer gemeen zijn 
ende blijven zal, ende zo voorts offroijende recht langs over t'erff geenen 
gelijck tselve mit paeltgens offgeteijkent staet, tot inden Rhijn, mits dat de twee 
deuren ende kosijnen inde scheijtmuijer staende, bij de cooper van de voors. 
camer zullen werden wechgenomen ende de gaten vandien zullen werden 
toegemetselt op de dicte van de muijer ende dat ten costen van den eijgenaar 
van de voorseijde camer des so moet desen cooper ende den cooper van voors. 
camer heure erven te zamen tot gemeene costen offheijnen mit een schuttinge 
van deelen ter hoochte van zes roede voeten uijter aerden, ende dat zij ende 
heure nacomelingen de zelve schuttinge in dier vougen tot gemeene costen 
moeten onderhouden, ofte ten ware dat zij coopers den anderen int 
offscheijden van voorz. erven anders conden verstaen. Wat dus voorheen een 
geheel vormde, moet nu worden gesplitst. Kennelijk was dus de nieuwe camer 
ende verdere huijsinge ook al in gebruik bij Comelis Jansz. Schrienwerker, 
alhoewel daarover in de koopakte niets word vermeld. Tenslotte wordt in de 
akte van 1638 nog melding gemaakt van de leste opdrachtbrieff ende daer 
beneffen den principalen contracte op de 7e januarij anno zestien hondert 
ende vijfftien gemaect tusschen Joncheer Jacob Al bout ter eenre, ende Symon 
Florisz. voornoemt ter andere zijde enz, waarbij de laatstgenoemde, 
eigenaar is geworden van het perceel waarop vermoedelijk een huis stond, 
waar nadien de nieuwe camer is bijgebouwd. Dit zou dan het bewuste huis uit 
1614 zijn, waar later de broodbakkerij in is gevestigd. Helaas is hierover geen 
bevestiging verkregen, aangezien de akte uit 1615 niet meer aanwezig is in het 
archief. 

i 
hel to« ̂ «c 

Schets van de veronderstelde situatie, na mei 1638. 
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Van het pand dat Frederick Comelisz. in eigendom verkrijgt, na het overlijden 
van Symon Florisz, en wat dus tussen het pand uit 1614 en de woning van 
Sijmon gelegen was, is nog een koopakte in het archief aangetroffen. In 
november 1592 verschijnen voor Comelis Willemsz. Ket, schout in de 
ambacht van Coudekerck, Dirck Comelisz. Innewander en Simon Florisz. 
Cleermaeker, waarbij de eerste verkoopt en de tweede koopt een huijs, 
schuur ende erffun, aert vast ende nagelvast, potinge ende plantinge 
staende belendt ande westsijde Simon Florisz. voomt selven ande 
oostsijde Mr. Boudewijn Jacobsz. Ferlijts, Raetsheer inde hovun van Hollandt 
en joffrou Maria van Poelgeest, weduwe wijlen joncheer Wolffert 
Albout.....enz. Dit huis vormde dus later, met de aankoop van het 
aangrenzende pand in 1615, het geheel tot de broodbakkerij, welke in 1728 
door Louris Claasz. Claverweijde wordt gekocht. Met aan zekerheid 
grenzende waarschijnlijkheid kan worden gesteld, dat in het oostelijk pand, 
daterend van 1614, eerst een schrijnwerker (meubelmaker) was gevestigd, 
waarna tussen 1638 en 1657 men het recht verkreeg om er een kaarsenmakerij 
te beginnen. Nadat tussen 1671 en 1728 beide panden waren samen gevoegd, 
en de verplichting van het hebben van een gemeene scheijtsmuur kwam te 
vervallen, is er vanaf het eind van de 17e eeuw tot de sloop in 1916, een 
broodbakkerij in gevestigd is geweest Bij alle tot nu aan de orde geweest 
zijnde akten, is omtrent de grootte van het onroerend goed niets vermeld. Pas 
wanneer, in 1832, het Kadaster wordt opgericht is er sprake van de exacte 
grootte van het perceel. 

De oude broodbakkerij. 

Hebben we hiervoor getracht terug te gaan in de tijd met betrekking tot het 
pand van de onderhavige broodbakkerij, thans zullen we het spoor tot heden 
zien te volgen. In 1728 is Louris Claesz. Claverweijde eigenaar geworden van 
de bakkerij. Wat betreft zijn leeftijd is niets bekend, wel weten we dat hij 
getrouwd was en een dochter had. Hij zal ook niet zo oud geworden zijn, want 
in het Protocollenboek (ORA no.14, folio 97) lezen we op 31 juli 1749, dat 

Neeltje van Claveren, weduwe van Laurens Claverwijde, Arij Claverwijde 
en Jan van Es, welke eerste soo in haar privé als in haar qualiteijt van moeder 
en voogdesse over haar minderjarige dogter Trijntje Claverwijde, mitsgaders 
de twee laatsten als voogden over voormelde kind bekenden agtervolgens 
zekere beschreeven voorwaarden op den lOden junij 1749 hier in 't openbaar 
verkogt te hebben ende dienvolgende bij dezen wel en wettelijk op te dragen, 
te transporteren ende in volle en vrije eijgendom overtegeven aan ende ten 
behoeve van Jacob van Ingen, een huijsinge zijnde een brootbakkerij, 't recht 
hebbende van een kaarsemaakerij met erf, schuur en schuijtenhuijs 
daaropstaande ..gelegen op den Dorpe van Koudekerk, schuijns over de 
kerk, belent ten oosten de weduwe Hunningo. enz. De westelijke 
aangrenzende eigenaar is dezelfde gebleven, n.l. Dirk Maags. Het pand 
verkeerde waarschijnlijk in niet zo'n beste staat, want de koopsom bedraagt 
slechts Agt hondert guldens, mitsgaders nog een hondert ses en veertig 
guldens en vijftien stuijvers voor losse gereedschappen volgens 
taxatie enz. 
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Lang heeft Jacob van Ingen niet gebruik kunnen maken van zijn bezit, want op 
5 october 1751 verschijnen voor de Schout en Schepenen in het Regthuijs van 
Koudekerk Pieter van Ingen en Jan Klaasz. van der Wilk als executeur en 
voogden in de nagelaten boedel van wijlen Jacob van Ingen Zij delen 
mede, dat de broodbakkerij met het recht van kaarsenmakerij is verkocht aan 
Comelis Oostenrijk voor het bedrag van ƒ1100,-, alsmede ƒ50,- en 16 
stuijvers en 4 penningen voor de losse gereedschappen. Nieuw is de 
vermelding, dat het pand belast is met drie stuijvers en twaalf penningen 
aankomende de weduwe Pieter Verseijden. (ORA no. 14, folio 11 Iv). De naast 
gelegen buitenplaats "Vrijheid Blijheid" is overgegaan in handen van Gerrit 
van der Mast, terwijl aan de westzijde van de bakkerij Jacob Maaskant de 
nieuwe eigenaar is geworden. 

Comelis Oostenrijk houdt het langer vol en is waarschijnlijk tot kort voor zijn 
overlijden met broodbakken bezig geweest, waarna de zaak stokt. Want als op 
18 april 1774 zijn weduwe Maartje Kleijnenbreugel tot verkoop overgaat, staat 
in de akte (ORA no.54) vermeld Een huijsinge sijnde bevorens geweest een 
broodbakkerije, het recht hebbende van een Kaarsemaakerije, met het Erff, 
Schuur en Schuijtenhuijs daaropstaande, ende voorts alles wat aard en 
nagelvast is, geleegen op den Dorpe van Koudekerk voorschreeve, schuijns 
over de Kerk. De term bevorens geweest, wil dus zeggen voorheen. In 
deze akte wordt ook nog steeds beschreven, dat er een recht van 
Kaarsemaakerije is. De weduwe verkoopt het geheel aan Claas Oostenrijk te 
Hazerswoude voor de som van ƒ3250,-. In hoeverre er een familierelatie zou 
bestaan tussen koper en verkoopster, is niet duidelijk. Maar uit het vervolg van 
de acte kan worden opgemaakt, dat het geen nazaat van haar is, want zij 

verbind gelijk doet bij deesen, voor haar en haare nakoomelingen, om 
direct of indirect, in deese Ambagte geen broodbakkerije meer te zullen doen, 
nog ook geen commenijs-waaren( zuivel- en vleeswaren) te verkoopen, of door 
iemand anders voor haar reekening te laten doen, maar alleenlijk haar te 
geneeren met het doen van een stojfenwinkel, en het verkoopen van Coffij, 
Thee en Candijzuijker sonder meer. enz. Deze verbintenis duidt er op dat 
Claas Oostenrijk geen concurentie wenste van verkoopster en haar 
nakomelingen. Aangezien hij te Hazerswoude woonachtig is, lijkt het 
aannemelijk, dat Maartje Kleijnenbreugel in het pand is blijven wonen en dat 
Oostenrijk broodbakker is aan de andere zijde van de Oude Rijn. Uit de acte 
blijkt verder, dat de oostelijke buurman is geworden de Wel Edelen 
Gestrengen Heere Jan Lans, Heere van Koudekerk en Poelgeest enz. Ook 
aan de westzijde is er een nieuwe eigenaar en/of bewoner-gebruiker, n.l. Jacob 
Maaskant. 

Zoals aan het begin vermeld waren er op het dorp twee broodbakkers. Dat dit, 
bij zo'n kleine gemeenschap, geen vetpot voor beiden was, moge blijken uit 
het volgende. Als Maartje Kleijnenbreugel is overleden, gaat Claas Oostenrijk 
weer brood bakken op het dorp. In 1775 was de andere bakkerij overgenomen 
door Adrianus Paling, afkomstig uit Woerden. Deze bakkerij was meer naar 
het westen in de Hondsdijk (thans Dorpsstraat) gelegen. Het is januari 1794 als 
de beide bakkers naar notaris Spoors gaan en de navolgende akte (Notarieel 
Archief no.5218 - folio 386) laten opmaken. 
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Op huiden den 15e januarij 1794 compareerden voor mij, Gerard Spoors, 
Notaris Publicq bij de Edele Hove van Holland, geadmitteert, te Koudekerk 
resideerende, en ter presentie van de nagenoemde getuijgen: 
Klaas Oostenrijk, ter eener; en Adrianus Paling ter andere zijde, beide Mr. 
Broodbakkers binnen deze Heerlijkheid. 
Te kennen gevende, dat door meer en meer vermenigvuldigen van het 
Particulier broodbakken voor eigen huisgezinnen, en het verminderen der 
Ingezetenen alhier. De Broodbakkerijen der Comparanten van tijd tot tijd in 
derzelver Wdardije en Kostwinninge zijn verminderd, dat dezelve geen 
behoorlijk bestand voor beide de Comparanten thans meer konnen opleveren. 
Dat de Comparant ter eener al sedert eenigen tijd getragt heeft zijne 
broodbakkerije door verkoop zich afhandig te maaken, en ten dien einde 
verschelde Advertentiën in de Couranten laten doen, doch dat alle 
aangewende Middelen daar toe vrugteloos en te vergeefs waaren geweest. 
Dat zij Comparanten ten einde te effectueeren dat één hunner broodbakkerijen 
echter tot eene behoorlijke kostwinning en bestand wiere gehouden, te raade 
waaren geworden, de broodbakkerije van den Comparant ter eener te 
vernietigen en over zulks met eikanderen hadden aangegaan het navolgende 
Contract. 
Dat Comparant ter eener, Klaas Oostenrijk, van dato de ondertekening dezes 
af, zal renuntieeren ('afstand doenA en afstand te doen bij deezen, van alle het 
regt welke hem Comparant tot heden toe heeft gecompenteerd (rechtmatig 
toekomend^ omme in zijne huizinge, staande op het Dorp alhier, en door hem 
althans nog bewoond en gebruikt wordende, de negotie van broodbakken, en 
voor eigen rekening brood verkoopen te exerceeren (bewerkstelligen, 
uitoefenetv* of zulks ooid of ooid weder te ondernemen, direkt qf indirect. 
Dat hij Comparant ter eener, daar en boven aanneemd en beloofd, zoo voor 
hem als voor Zijne Erve af regt verkrijgende, omme het voorsz. huis, thans 
door hem bewoond wordende, nooid aan imand te verkoopen of te verhuuren, 
met vrijheid om daar in de broodbakkerije te exerceeren (uitoefenen, maar in 
een van die gevallen wel Speciaal te zullen Conditioneeren (Voorwaarden 
stellen^ en bedingen, dat in het Zelve geene broodbakkers Negotie zal mogen 
geschieden. 
Dat echter de Comparant, ter andere Zijde, Adrianus Paling, mitsgaders Zijne 
Erven of regt verkrijgende, altijd het regt en de vrijheid aan hun behouden, en 
zullen hebben, omme ingevalle den Zeiven, met den Comparant ter eener, ten 
eenigen tijde wegens de Koop of Inhuuringe van het gemelde huis konde 
overeenkoomen, in het Zelve huis wederom de broodbakkers Negotie te komen 
en te mogen exerceeren of doen exerceeren, zoo als tot hier toe geschied is, 
naar goedvinden en welgevallen, voor zoo verre Zulks van den Comparant ter 
eener eenigszins is dependeerende ('afhangt/ 
Dat hij Comparant ter eener, wijders nog beloofd en aanneemd, om in eenig 
ander huis, binnen deze Heerlijkheid Koudekerk, door hem aan te koopen, te 
huuren, of te gebruiken, door hem of door imand van zijnen 't wegen, nooid of 
nimmer de Negotie als broodbakker te zullen exerceeren of doen exerceeren, 
direct of indirect. 
Dat daar en tegen de Comparant ter andere Zijde, Adrianus Paling, in 
recompens (beloning^, tegen de voorschreeven afstand en renuntiatie ('afstand 
doeiy van den Comparant ter eener, met de gevolgen en aankleeven van dien, 
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zoo als hier vooren is gemeld, aan hem Comparant ter eener, bij de 
ondertekening en het passeeren dezes zal voldoen en betaalen eene Somme 
van Een duizend Agttien Guldens en Agttien Stuivers, en van elke Somma den 
Comparant ter eener. Klaas Oostenrijk, dan ook bekend, volkoomen voldaan 
en betaald te weezen, den Eerste Penning met den laatsten, Zonder deswegens 
iets te reserveeren of verder te pretendeeren (aanspraak maken op,) te hebben. 

Met welk voorschreven Contract en Accoord de Comparanten respectivelijk 
verklaarden te neemen volkoomen Contentement (Voldoening^ en genoegen, 
beloovende eikanderen wederzijds het effect dezes eerlijk en getrouwelijk te 
zullen doen en laten genieten, en den inhoude dezes in alle deelen presteeren 
en nakoomen, met expresse en voorbedagte Renuntiatie van Reliëf en alle 
behulpmiddelen in Regten bekend, welke hier teegens bedagd, of in 't werk 
gesteld zoude konnen worden. 
Verbindende de Comparanten wederzijds, voor de voldoeninge en 
Naekominge aan den inhoude dezes, hunne Persoonen en goederen, dezelve 
onderwerpende aan alle Regteren en Geregten en Specialijk aan de 
Indicaatuure van den Edelen Hove van Holland 

Te weden Zijnde en de Comparanten respectivelijk bij dezen overgevende, 
omme hen in den inhoude en tot Naekoominge dezes wederzijds vrijwillig te 
doen en te laaien Condemneeren (Veroordelen^ 7 Zij bij den Edelen Hove, den 
Hoogen raade in Holland, de hooge Vierschaar of den Geregte dezer 
Heerlijkheid Koudekerk, ten dien einde hier mede onwederroepelijk 
Constitueerende (Vaststellen^ e n volmgtig maakende, de respective 
Procureurs, in den tijd voor welgemelden Hoove, den Hoogen raad, hoge 
Vierschaare, of voorschreeven Geregte Postuleerende(bepleiter^, te Zaamen 
en ieder van hun daar toe verzogt wordende, in het bizonder. Zoo Omme de 
voorschreeven Condemnatie (Veroordeling^ te verzoeken, als daar in te 
consenteeren (toe te staan),respectivelijk met beloften van Approbatie 
(toepassing op^ en ratificatie, onder Verband en Submissie (onderwerping^ als 
vooren. 

Aldus Gedaan en Gepasseerd, ter presentie van Hermannus Wielheesen en 
Jacob van Leeuwen, als getuijgen hier toe verzogt. 

getekend. 

Uit deze zeer uitgebreide akte blijkt dat Klaas Oostenrijk getracht heeft zijn 
bakkerij van de hand te doen. Door het regt van broodbakkerije op te geven en 
zich te verplichten geen handel in brood uit te oefenen, ontvangt hij van 
Adrianus Paling een bedrag groot 1018 gulden en 18 stuivers, bepaald geen 
rond bedrag, zodat mag worden aangenomen dat er een berekening aan ten 
grondslag heeft gelegen. 

In de nu ontstane situatie komt al snel verandering, want op 6 mei van 
hetzelfde jaar (1794) koopt ene Hermanus van Ommeren, oud 27 jaar en 
afkomstig uit het in de Betuwe, ten oosten van Culemborg gelegen Zoelmont, 
de voormalige broodbakkerij van Klaas Oostenrijk voor een bedrag van 
ƒ1218,-. (ORA no.48 - folio 102). Op het pand rust nog wel het regt van 
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kaarsemaakerije en zijnde wijders dit verkogte belast met een jaarlijksche 
Pagt van drie Stuijvers en twaalf Penningen aankoomende Mej. Maria 
Albertina Holtius, huijsvrouw van de heer Willem Themmen. Van Ommeren is 
van beroep broodbakker, welk beroep hij ook hier in Koudekerk wil gaan 
uitoefenen, want op diezelfde 6e mei stapt hij met Andries Paling naar het 
Geregt. Daar wordt ten overstaan van de schout Gerard Spoors een schuldbrief 
ten gunste van Paling opgesteld, waarin Van Ommeren zich verplicht, uiterlijk 
1 april 1796, duizend gulden te betalen, met als onderpand het door hem 
gekochte Huis en Erve, met het regt van een broodbakkerije. Ook hier 
worden weer de belendingen genoemd, n.l. ten oosten de Erven van mej. 
Geertje Beijaard, weduwe van Arij van der Mark, ten zuiden de Rijn, ten 
westen Hendrik van Bemmel en ten noorden de Heereweg. (ORA no.48 - folio 
104) Ongetwijfeld zal Van Ommeren eerst zijn zaken met Paling geregeld 
hebben alvorens de bakkerij te kopen. Wat de beweegredenen van Paling zijn 
geweest, om zo snel al weer zijn monopolie op te geven, is niet te achterhalen. 
Het is onwaarschijnlijk, dat de broodverkoop ineens is verbeterd of wel het 
aantal inwoners is vermeerderd. 

Intussen is de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden ingeruild voor die 
van de Bataafsche, wat merkbaar is aan de schrijfstijl van de schout. Want op 
12 november 1796, het tweede jaar der Bataafsche Vrijheid beschrijft hij, dat 

Ik Gerard Spoors, Schout van Koudekerk, oirconde dat voor mij, en voor 
Hendrik van der Mark en Jacob van den Berg, medeleden van de 
Muncipaliteit. enz. voor hen verscheen de burger Hermanus van 
Ommeren, woonende alhier, dewelke verklaarde uijt de hand en buijten 
aangelegden verkoopdag, ingevolge zekere acte van verkoop van dato den 26e 
october 1796, berustende ter secretarij alhier, verkogt te hebben, en dien 
volgende als nu bij deezen te cedeeren, transporteeren ten behoeve van 
burger Jacob van Bunschooten, mede alhier woonagtig. een stuk grond 
waar thans een houten schuur en secreet op staat, groot circa in de lengte drie 
en dertig voeten en in de breedte circa tien en een halve voeten, belend ten 
oosten, zuijden en noorden den kooper en ten westen den verkooper. De van 
de broodbakkerij verkochte strook grond, ruim 34 m2, grensde dus niet aan de 
Rijn en ook niet aan de weg en beoogde duidelijk een recht trekken van de 
begrenzing. Na afbraak van de opstallen moet de verkoper een scheij-
schutting plaatsen, met de palen aan de oostzijde het onderhoud is voor 
gezamenlijke rekening. Verder is o.a. nog bepaald dat ....de verkooper en 
deszelfs Successeuren zullen nooit hun lieden Secreet aan de zijde van het erf 
van Vrijheid en Blijheid mogen plaatsen, en nooit de afwatering van hun huijs 
op het erf van Vrijheid en Blijheid mogen afleiden. Hier vinden we dus een 
vermelding, dat de bakkerij grensde aan de buitenplaats.(ORA. no.48 - folio 
175) 

Het ging kennelijk goed met de verkoop van brood, want in 1797 koopt Van 
Ommeren van Comelis Pietersz. Oudshoom een huis met erf in de Lagewaard, 
gelegen tussen de vaarwatering en de Lutteken Rijn, voor een bedrag van 
ƒ80,-. (ORA no.55 dd. 30.06.1797). De verkoper mag in het huis blijven 
wonen, tegen een huur van ƒ5,- per jaar. Van Ommeren is reeds aardig 
ingeburgerd, want hij wordt in de akte verder omschreven als ....Diaconie- en 
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Armmeester van den Gecombineerden Diaconie en politieque fniet-gelovigeiV 
armen alhier. In 1805 koopt Van Ommeren 2 Morgen en 370 Roeden weiland 
in de Hondsdijkse polder van Wessel Bunik, voor het bedrag van ƒ900,- (ORA 
no.50 - folio 68v). Het betreft twee percelen land direct ten zuiden van de 
Molenwatering gelegen, achter boerderij Wit(ten)horst. In de koopakte zijn 
een aantal rechten en plichten opgenomen, zoals het recht van overpad van en 
naar de Heereweg (nu Dorpsstraat) over het land van verkoper en het varen 
met een vletschouw door een vaarsloot van verkoper. In de Morgenboeken van 
het Hoogheemraadschap van Rijnland staat Van Ommeren zowel als eigenaar 
als gebruiker vermeld. Hij ziet dus kans om naast het bakken en uitventen van 
brood, nog op bescheiden schaal te boeren, met 6 koeien, 1 paard en 6 
schapen. Daarnaast heeft hij ook nog tijd gevonden voor een publieke funktie, 
want uit de genoemde Morgenboeken blijkt dat hij vanaf 1808 to 1848 deze 
ondertekent als ambachtsbewaarder van Koudekerk. Op 5 juni 1826, wanneer 
de aangrenzende woning, behorende tot de buitenplaats Vrijheid en Blijheid, 
geamoveerd gaat worden, koopt Van Ommeren van de nieuwe eigenaar Carel 
Blansjaar junior, te Leiden, de reeds van de vorige eigenares gehuurde 
aangrenzende kamer van het gebouw, dat na aanpassing gehandhaafd blijft, 
(zie ook het artikel over de Koudekerkse gemeentehuizen van Wim Lagerweij 
in het Jaarboek 1997, blz. 16/17). 

Hermanus van Ommeren was getrouwd met de één jaar oudere Gerritje 
Hulseboom uit Brummen. Zij wonen naast de bakkerswinkel, welke met de 
andere opstallen, sinds de Franse tijd staan geregistreerd onder Wijk A, no. 
48/52, welke nummering omstreeks 1850 is gewijzigd in A no 97. Naast 
Cornelia, de ongetrouwde zuster van Hermanus, zijn nog regelmatig 
inwonend, een bakkersknecht en een dienstbode. Voor zover valt na te gaan, 
wordt uit het huwelijk pas op 13 juli 1811 een zoon Gerrit geboren. Bij de 
aangifte van de geboorte van zijn zoon, worden als getuigen genoemd 
Johannes Maree, schoolhouder, oud 63 jaar, en Hendrik van Bemmel, smid, 
oud 46 jaar. Gerrit gaat als bakkersknecht bij zijn vader werken. Hij trouwt 23 
december 1830 met Aaltje Treur - genaamd Jansje - uit Aarlanderveen en op 
21 juni 1831 wordt hun enigst kind Gerritje geboren. In augustus 1849 
overlijdt Gerrit, 38 jaar oud. Zijn weduwe zet de bakkerij voort met de hulp 
van een tweetal bakkersknechten, waaronder Arie Spruitenburg uit Zegwaard, 
geboren 24 maart 1827 te Leijmuiden. Nog in dezelfde maand van zijn 
aankomst in Koudekerk, trouwt hij op 21 november 1850 met de 14 jaar 
oudere weduwe Van Ommeren-Treur, die hem waarschijnlijk niet onbekend 
was. Elf dagen later, op 2 december 1850, overlijdt Hermanus van Ommeren, 
83 jaar oud, en erft Aaltje Spruitenburg-Treur de broodbakkerij en de 
weilanden. Zes en vijftig jaar van zijn leven heeft Hermanus in het Ambacht 
c.q. de gemeente Koudekerk doorgebracht, in welke periode hij, naast zijn 
beroep van broodbakker, actief is geweest als bestuurder van de gemeenschap. 
Hij heeft de Bataafsche Republiek, het Koningschap van Lodewijk Napoleon, 
de inlijving bij het Franse Keizerrijk, het begin van het Koninkrijk der 
Nederlanden en de Belgische afsplitsing daarvan, allemaal meegemaakt. Een 
bewogen en boeiende periode uit de Nederlandse historie. 
Omstreeks 1832 is het Kadaster ingevoerd, waartoe alle eigendommen in kaart 
zijn gebracht en geregistreerd. Zo heeft de broodbakkerij van Van Ommeren 
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als kadastraal kenmerk, gemeente Koudekerk, sectie A, nummer 436, met een 
grootte van 6 aren en 20 centiaren ofwel 620 m2. Het perceel is gelegen op 
"buitengrond", dat wil zeggen dat het niet in de polder ligt, maar tussen de 
weg (dijk) en het buitenwater de oude Rijn. Zolang het perceel zijn grootte 
behoudt, zal het perceelsnummer niet wijzigen. In de kadastrale leggers, wordt 
per eigenaar de hem of haar toebehorende percelen beschreven en eventuele 
mutaties verwerkt, zodat vanaf die tijd eigendoms overgangen goed te traceren 
zijn. 

Kadastrale situatie anno 1832 

Het kinderloos gebleven huwelijk van Arie en Aaltje houdt negen jaar stand, 
want op 30 november 1859 overlijdt Aaltje Treur - genaamd Jansje - en 
verkrijgt op zijn beurt Arie het eigendom van de bakkerij en de twee 
weilandpercelen. Lang heeft onze bakker om zijn Jansje niet getreurd, want in 
oktober 1860 huwt hij Elisabeth Oudshoom, oud 28 jaar, uit Warmond 
afkomstig. Zij krijgen elf kinderen, waarvan er drie - op de leeftijd van 
respectievelijk 2 maanden, 2 jaar en ruim 4 jaar - binnen een tijdsbestek van 
nog geen 3 maanden (eind 1867), als gevolg van dysenterie komen te 
overlijden. Op 22 november 1878 verkoopt Spruitenburg de bakkerij aan 
Johannes Semée, zonder beroep, te Alkemade. Tien jaar na zijn tweede vrouw 
overlijdt Arie Spruitenburg in april 1897 op de leeftijd van 70 jaar. In 
hetzelfde jaar worden de weilandpercelen verkocht aan de landbouwer Pieter 
Zuidwijk en het huisje in de Hoogewaard aan Willem van Burik, 
metselaarsknecht. 

Hoewel Semée bij het kadaster wordt geregistreerd als zijnde zonder beroep, 
blijkt uit de akte waarbij hij de bakkerij weer verkoopt, dat hij bekend staat als 
broodbakker te Koudekerk. Het is kennelijk geen succes geworden, want nog 
geen twee jaar later, op 6 mei 1880, vindt ten overstaan van notaris 
Hengeveld te Hazerswoude de overdracht van de bakkerij plaats aan Arie van 
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Ree, smid te Reeuwijk. Deze Van Ree heeft de bakkerij gekocht voor zijn 
aanstaande schoonzoon, die de dag tevoren reeds in de bakkerij aan de gang is 
gegaan. Het is Jan Vuijk, oud 22 jaar en afkomstig uit Boskoop. Arie van Ree 
betaalt aan Semee vijf hondert gulden van de koopsom ad. ƒ5.000,-, met de 
verplichting om over de schuldig gebleven koopsom jaarlijks vijftenhondert 
rente te betalen op den Zesden Mei ten huize in handen van en op kwitantie 
van den verkoper Crediteur. De koper heeft het recht om ....telkens wanneer 
hem goeddunkt, op de schuldig gebleven koopsom aflossingen te doen, doch 
alleen met ronde sommen van duizend Gulden. De bakkerij blijft onderpand 
zolang de laatste aflossing niet heeft plaatsgevonden. Bij de verkoop is de 
overbuurman van Semee, de smid Johannes van Heijningen getuige. 

De oude gevel van de broodbakkerij op het Dorp, omstreeks 1880, met de gevelversiering en 
links gedeeltelijk zichtbaar de kamer van het voormalige Vrijheid - Blijheid. 
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Kort na zijn vestiging in Koudekerk, trouwt Jan Vuijk met Johanna 
Margaretha van Ree, oud 26 jaar, die op 5 juli 1880 ook naar Koudekerk komt. 
Zij krijgen drie kinderen, Arie (1881), Aart (1883) en Maria Cornelia (1884). 
In 1895 wordt Vuijk eigenaar van de bakkerij. De zaken gaan goed, want als 
in 1898 Vuijk bij de gemeente bezwaar maakt tegen de zijn inziens te hoge 
aanslag in de Hoofdelijke Omslag, vind er in de besloten vergadering van de 
gemeenteraad een discussie plaats, waaruit blijkt dat men vind dat Vuijk ten 
opzichte van andere middenstanders een goed inkomen heeft, terwijl hij enkele 
jaren terug nog een erfenis had ontvangen. Uiteindelijk wordt de aanslag 
verlaagd van ƒ 20,- naar/17,-. 

In 1904 vertrekt zoon Arie naar Katwijk, om 
• ••n TWKKDK daar als bakkersknecht te gaan werken. Hij is 
Jus£_ B lKKEBSKNECtlT k o r t t e v o r e n i n h e t h u w e l Ü k getreden, met de 

' uit Woubrugge afkomstige Maria Stigter, oud 
32 jaar. 

QEVRA.AOI) topo ImirDowmbw 
«en T W K K D K 

BAKKERSKNECllT, 
J . V U IJ K . nifeodUkker te 

7.687 Koadoksrk. 

Rijnbode, 30 november 1898 
Gingen de zaken dus goed, met de gezondheid 

van Jan Vuijk gaat het slecht en in 1907 overlijdt hij, 49 jaar oud. Zoon Arie, 
met echtgenote en hun 2-jarig dochterje Johanna Margaretha, keren in mei van 
hetzelfde jaar terug in Koudekerk, om de bakkerszaak voort te zetten. Begin 
1908 wordt hun tweede dochter Wilhelmina geboren. Maar het noodlot slaat 
wederom toe, want op 5 juni 1908 overlijdt Arie op 27 jarige leeftijd. 

Dorpsstraat anno 1900, 
met links de oude smederij van Arie van Heijningen en rechts de broodbakkerij 

van Jan Vuijk (achterste twee panden), met in reliëf zichtbaar het fries. 

Nadat de zaak nog enkele jaren, met behulp van knechts, is voortgezet, wordt 
de bakkerij publiek verkocht. In de Rijnbode van Zondag 16 januari 1910 
kondigt notaris C. Korteweg te Hazerswoude een Openbare Vrijwillige 
Verkooping aan op 1 en 8 februari a.s. De broodbakkerij zal in drie percelen 
geveild worden, te weten: 
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perceel één - een broodbakkerij met ruime werkplaats, woonhuis, 
schuur, erf en tuin; 

perceel twee - een wagenschuur en 
perceel drie - een woonkamer. 

Vervolgens lezen we in de Rijnbode van 6 februari een Bericht van Inzet, 
waarbij de percelen in bod zijn gebracht, respectievelijk op ƒ3500,-; ƒ 1300,-
en ƒ 750,-. Op 8 februari wordt in het Koffiehuis van de heer J. van Egmond, de 
afslag gehouden ten overstaan van de voornoemde notaris en de heer Jan Dirk 
de Kort. De laatste treedt op als gemachtigde van de weduwe Vuijk- van Ree. 

Openbare 
Vrijwillige Verkooping 

VAR 
«ene aiadi Jmren bntaaode 

BROOD BAKREBIJ a met Woonhuis, 
Btalliag en Schuur, 

Ouwle ai gelrfrn in htl dorp tier 
gemeente Koudekerk, 

ten overslMR vin 

loUmCKORTEfEGteHaitnioade 
op Dlnidmf 1 Ftbnuri 1410 bij 
opbod en op Dtoodic * Fobruari 
191» bii beide d»»™ de» voor 
middiffi ctf.uur, in hel Kofli<-huis 
T » «fin Heir J. VAN EGMOND 
te Koudekerk. 

Te veilen in drie perwelen. 
Ajutvurdiflic der perceelen bij de 

beulinr der kooppenningen op 13 
Murt IttO. 

Al lel bretder bij biljetten omvhir-
ven. teneijl nldere inlichiingm 191 
t l bekomen len ktnure vinNoum 
KORTEWEG voornoerad. 11295 

Uiteindelijk worden de drie percelen tesamen 
gemijnd op de som van een honderd twintig 
gulden door Aart Hoogendoom, broodbakker 
te Nieuwveen. Deze zegt met mondelinge 
opdracht te handelen namens Willem van 
Dokkum, oud 24 jaar, eveneens broodbakker 
te Nieuwveen. De laatste wordt derhalve 
eigenaar voor het totaalbedrag van ƒ5670,-. De 
weduwe Vuijk-van Ree is reeds eind 1909 
naar Leiden vertrokken, spoedig gevolgd door 
haar schoondochter en de twee kleindochters. 
Van Dokkum, geboren te Oudewater, arriveert 
18 maart 1910 in de bakkerij, samen met zijn 
jonge vrouw Neeltje Hoogendoom uit 
Nieuwveen. Voor het eind van het jaar wordt 
hun eerste kind geboren. 

Verbouw en nieuwbouw 

Ongetwijfeld zal de bakkerij in de loop van de tijd de nodige aanpassingen 
hebben ondergaan en zal er het noodzakelijke onderhoud aan de winkel en het 
huis zijn gepleegd, waardoor zowel uit- als inwendig veranderingen zijn 
opgetreden. Maar Van Dokkum vond dat een en ander te zeer verouderd was 
en niet meer van zijn tijd, want nadat hij in 1914 aan de achterzijde de bakkerij 
had uitgebreid, besluit hij ook de winkel en het huis aan te pakken. Maar eerst 
gaat hij midden 1915 naar het kadaster om het perceel A 436, inmiddels 
vernummerd in A 1100, in tweeën te doen splitsen, nl. een westelijk perceel, 
groot 540 ca. en een oostelijk perceel, groot 165 ca. Bij de hermeting die 
plaatsvond, bleek dus dat de grootte van het geheel 85 ca. meer bedroeg dan 
waarmee tot nu toe rekening werd gehouden. De ontstane percelen worden 
kadastraal vernummerd tot sectie A, respectievelijk nummer 1106 en 1107. 
Het laatst genoemde perceel heeft betrekking op het gedeelte, dat Hermanus 
van Ommeren in 1826 van de voormalige buitenplaats Vrijheid Blijheid kocht. 
Van Dokkum had dit gedeelte, dat bestond uit een woonkamer, keuken, 
bijkeuken en erf, voor zijn nieuwbouwplannen niet meer nodig. 
Op 6 januari 1916 wordt bij eerder genoemde notaris C. Korteweg een acte 
gepasseerd, waarmede Van Dokkum het perceel A 1107 verkoopt aan 
Nicolaas Bemardus Eijmer, loodgieter te Koudekerk. Getuige bij deze 
transactie is Comelis Hendricus Schakenbos, koetsier, wonende te Koudekerk. 
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De koopsom bedraagt ƒ2500,- en wordt in z'n geheel voldaan. Bij de 
voorwaarden is o.a. bepaald dat de twee ramen in de achterkamer en 
opkamer uitzicht gevende op het verkochte perceel mogen blijven daargesteld. 
Dit zou er op kunnen duiden, dat een gedeelte van de oude bakkerij annex 
woning, bij de nieuwbouw gehandhaafd bleef, of wel dat bij nieuwbouw er 
wederom ramen geplaatst kunnen worden. Eveneens op 6 januari is er een 
vergadering van Burgemeester en Wethouders van Koudekerk, waarover we 
in de notulen o.a. lezen inzake een van den timmerman J. van der Sterre, 
ingekomen verzoek om voor rekening van N. Eimer te Noordwijkerhout een 
gedeelte woonhuis, wijk A no.98, kadastraal bekend Gemeente Koudekerk, 
sectie A, no.1100 (di\X moet zijn 1107,) te mogen verbouwen, wordt met 
algemene stemmen besloten de gevraagde vergunning overeenkomstig 
ingediende omschrijving en tekening, te verlenen. Nicolaas Bernardus Eijmer 
(Noordwijk, 5 september 1891) was gehuwd met Helena Theodora Maria van 
der Meij. Op 18 april 1916 betrekken ze het verbouwde pand, plaatselijk 
bekend wijk A no. 98a, dat nu gescheiden is van de broodbakkerij. 

Kadastrale situatie anno 1916 

Van Dokkum heeft inmiddels zijn plan tot nieuwbouw gereed, want in de 
volgende vergadering van B en W van Koudekerk, op 12 februari 1916, lezen 
we onder punt e, dat met algemene stemmen besloten is vergunning te 
verlenen ....aanJ. Schraverus, Bouwkundige te Nieuwveen, tot het vernieuwen 
van het woonhuis en den winkel, gelegen aan den Hondsdijk, wijk A no. 98, 
kadastraal bekendA no.436 (wat intussen gewijzigd was in A no. 1106) en wel 
voor rekening van den heer W. van Dokkum alhier. Hierbij merkt de 
burgemeester nog het volgende op dat van de plannen tot slooping van den 
voor dit pand staanden Oud-Hollandsche gevel, kennis is gegeven aan den 
Minister van Binnenlandsche Zaken, naar aanleiding waarvan dan ook dit 
Ministerie bereids een onderzoek werd ingesteld. Blijkens ook met de heer van 
Overvoorde (?) gehouden besprekingen, zou Van Dokkum eenige vergoeding 
van Rijkswege kunnen worden toegestaan, zoo deze genegen mocht zijn de 
gevel te behouden. Eene van Rijkswege te leiden restauratie zou dan ter hand 
moeten worden genomen. Van een eventueel te ontvangen schadevergoeding 
in de vorm eener grotere toelage dan de meerdere kosten van restauratie 
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zouden bedragen, kan natuurlijk uit den aard der zaak geen sprake zijn. Van 
de medewerking in dezen van de zijde van den eigenaar zal derhalve afhangen 
of dit merkwaardige monument, zoo niet van kunst dan toch in ieder geval van 
geschiedenis, voor deze gemeente kan blijven behouden. Bij de verdere 
afwikkeling zal nu blijken in hoeverre dit inderdaad voor verwezelijking 
vatbaar is. De gemeente is dus wel begaan met het cultureel bezit, maar in de 
verdere verslagen van zowel B en W, als van de gemeenteraad wordt er verder 
niet meer over gerept. 

Ook van provincie-zijde toont men belangstelling voor de gevel met 
versiering. Zij achten het verlies van het karakteristieke geveltje, uit cultuur
historisch oogpunt, ongewenst. Van Dokkum handhaaft zijn voornemen tot 
sloop en wil van restauratie niets weten, waarop de Commissie voorstelt om 
op haar kosten, de versiering in de nieuwe gevel te doen opnemen. Van 
Dokkum is niet van gedachte te veranderen. De kwestie haalt zelfs de Nieuwe 
Rotterdamse Courant. In de editie van 16 maart 1916, breekt ene dr. Jan Kalf 
een lans voor het behoud van de oorspronkelijke gevel met versiering. Het 
mag allemaal niet baten en de gevel wordt gesloopt. In de Rijnbode van 
zaterdag 1 April 1916, doet de Koudekerkse correspondent verslag van de 
sloperij, waarbij hij abusievelijk 1671 vermeld in plaats van 1614. In dezelfde 
editie meldt de correspondent een ongeval dat broodbakker W. van D(okkum) 
overkwam. 

Koudekerk. M&andagarond ge 
raakte de hit geepannea voor de 
brik van den broodbakker W. v. D. 
op hol vanaf de Lagewaard. In 
anelle vaart vloog het gorai het dorp 
in, .waar de voerman voor bet Ilaao* 
hais van ;den wagen sprong, juist 
toeo bet voorste gedeelte ^an den 
wagen afbrak, waarmede de klepper 
doorholde en op den hoek van de 
Brnggeatraat door. den heer J. v. EL 
tot staan werd gebracht. Het onge
val liep tonder persoonlijke ongeluk
ken af. . 

— Het stok historüche oudheid 
in den gevel van een onser dorpe-
hoitan, voorstellende Adam en Eva, 
den boom dea kennis dee goeds en 
dea kwaads, waarin duidelijk de slang 
dehlbaar is, met eenig b\jKhrift in 
Duitache letter, is van de sinda 1671 
ingenomen standplaats weggenomen 
wegens verbouwing. 

Geslachten, toowel inwoners als 
vreemdelingen, hebben verwonderd 
naar boven getuurd en oudheid' 
liefhebbers hebben het stnk begeerd, 
T»«ar in wiens budheidsmuaeum cal 
't nu nog terecht komen. 

De plaatselijke correspondent meldt. (Rijnbode 1 april 1916) 

Een week later lezen we nog het volgende berichtje Naar men ons 
verzekerde werd in de loop van vorige week reeds f.350,- geboden voor de 
kunstzandsteen Adam en Eva, enz. welke gestaan hebben in de voorgevel van 
de nu gesloopte broodbakkerij van de Heer W. van Dokkum. In het landelijk 
dagblad "het Nieuws van den Dag", van 16 april 1916, wordt per advertentie 
een antieke gevelversiering, voorstellende het Paradijs.. .enz. te koop 
aangeboden Maar Van Dokkum heeft een te hoge prijs in gedachte, want 
voorlopig komt het niet tot verkoop. Van de oorspronkelijke fries zijn alleen 
nog de vijf bewerkte natuurstenen overgebleven 
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De verdwenen gevelversiering. 

Gelukkig is er een foto van de gevel uit 1880, waarop duidelijk de versiering is 
te zien. De top van de gevel heeft een flessenhals-model, wat voor een 
bouwwerk uit het begin van de 17e eeuw (1614) niet gebruikelijk is. 
Aangenomen moet worden dat het oorspronkelijk om een trapgevel ging. Er 
zijn een tweetal kopergravures uit de 18e eeuw, waarop de Dorpsstraat is te 
zien in westelijke richting, ter hoogte van de smederij. Eén ervan is aan het 
begin van dit artikel opgenomen. Tegenover de oude smederij, aan de andere 
kant van de weg, staat een pandje met een trapgevel. Dit zou de bakkerij 
kunnen zijn, gelet op de situering, maar helaas, er is op beide gravures geen 
gevelversiering te zien, zoals op eerder genoemde foto is weergegeven. Maar 
het is bekend, dat de toenmalige tekenaars het met de werkelijkheid wel eens 
niet zo nauw namen. Zo is bijvoorbeeld de breedte van de weg niet in 
verhouding met de bebouwing. Het zou natuurlijk best zo kunnen zijn, dat de 
gevelversiering later is aangebracht, toen de gevel is gewijzigd en bepleisterd, 
waarbij de datum is vermeld van de bouw van het huis. Hoe het zij qua 
localisering wijst alles er op dat het huis met de trapgevel, links op de gravure, 
de broodbakkerij moet zijn. 

De versiering in de gevel van de broodbakkerij, het zogenaamde jries 

Zoals op de foto is te zien, bevond zich tussen de kozijnen van de begane 
grond en die van de eerste verdieping een zogenaamd fries. In de geheel 
bepleisterde gevel was tussen twee horizontale lijsten sier metselwerk 
aangebracht, met er in opgenomen vijf bewerkte natuurstenen. Op de 
middelste steen staat de appelboom van het paradijs weergegeven, met op de 
grond een appel en om de stam geslingerd de slang. Op de meest linkse steen, 
staat onder de benaming Adam, een naakt mannenfiguur en op de meest 
rechtse steen, onder de benaming Eva, een naakt vrouwenfiguur. Alle drie 
waren ze zeer kleurrijk geverfd. Daartussen bevonden zich stenen met tekst en 
de vermelding ANNO 1614. De uitbeelding had dus betrekking op het begin 
der mensheid, dat wil zeggen op het Paradijs, maar kon evenzo een verwijzing 
zijn naar de Zondeval. Dat laatste zou wellicht meer aansluiten bij de tekst, 
welke op beide stenen te lezen viel, t.w. op de linker steen in vijf regels 
Ontkenne ende mia /aecken dat /openbaer /is, en op de rechter steen in 
eveneens vijf regels om dat men /niet en kan /begrijpen /dat verbo /rgen is. In 
de tweede en derde regel van de eerste steen staat mia /aecken, welk woord of 
woorden moeilijk thuis te brengen is. Men ging er van uit, dat bij het 
opschilderen van de bijna verweerde tekst, de schilder de eerste a abusievelijk 
aanbracht, waarin werkelijkheid een dubbele s had gestaan. Er zou dus moeten 
staan het woord missaecken. (Leids Jaarboekje 1940, blz. 213 en 214). In 
hedendaags nederlands staat er dan; Ontkennen en loochenen hetgeen 
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algemeen bekend is, omdat men de reden ervan niet kan begrijpen. Deze tekst 
zou betrekking hebben op de, in het begin van de 17e eeuw, aan de orde zijnde 
geloofsstrijd tussen Hervormden en Remonstranten, maar bij eerste 
beschouwing zou, zoals eerder opgemerkt de relatie met de uitgebeelde 
zondeval meer voor de hand liggen. De heer J.Wille, te Baarn, heeft hierover 
een uitvoerig artikel geschreven in het Leids Jaarboekje 1940. 

De Koudekerkse gevelstenen te Leiden, anno 1998 
(Rijnsburgerweg 21) 

Tot slot 

Uiteindelijk heeft Van Dokkum een koper voor de gevelstenen gevonden. 
Waarschijnlijk een Leidse aannemer, die in opdracht van ene dr. Van der Hoog 
een huis moest bouwen aan de Rijnsburgerweg in een quasi traditionele stijl en 
wiens opdrachtgever het wel aardig vond de oude stenen in de nieuwe gevel te 
doen op nemen. Zoals gezegd heeft Van Dokkum zich dus niets aangetrokken 
van de bezwaren van hogerhand tegen zijn sloopplannen en de cultuur
historische waarde aan zijn laars gelapt. In 1916 is er dus een nieuw pand 
gebouwd, die ongetwijfeld aan alle eisen van dat moment voldaan zal hebben. 
Er is niet over de gehele breedte gebouwd, waardoor aan de westzijde een inrit 
is verkregen naar de bakkerij achter het woonhuis en de winkel. 

BROOD-, KOEK- EN BANKETBAKKERIJ 
VAN 

W. VAN DOKKUM 
Dorpsstraat A 100, Koudekerk a. Rijn 

AMANDELGEBAK, CHOCOLATERIE 
EN SUIKERWERKEN Specialiteit io:' 

Uit de Feestgids van een zangconcours 
op de buitenplaats Rijnhoeve, 1926 

Naast het brood- en banketbakken begeeft Van Dokkum zich ook in het 
onroerend goed, want tussen 1920 en 1953, zo blijkt uit het Kadaster, verwerft 
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hij diverse panden, welke hij later weer van de hand doet. In 1935 vertrekt hij 
naar Hazerswoude-Rijndijk en verkoopt hij de broodbakkerij aan Arij Visser, 
broodbakker te Rhoon. De koopsom bedraagt ƒ24.000,- (aükte van transport 
d.d. 4 juni 1935, verleden door notaris F C. Engelberts te Hazerswoude), 
waarvan veertien duizend kontant en de restantsom, met een rente van 4 
procent, in termijnen af te lossen voor 1945. Op 1 september 1940 heeft Visser 
de laatste aflossing voldaan. Bij de verkoop heeft Van Dokkum zich verplicht 
.... noch alleen, noch met, noch door derden in de gemeente Koudekerk of 
Hazerswoude (Rijndijk) het brood- en koekbakkersbedrijf, te zullen uitoefenen 
op een boete van tien duizend gulden bij overtreding, ten behoeve van kooper. 

De nieuwe bakkerij heeft het niet zo lang volgehouden als zijn voorganger. In 
1964 opent Bastiaan Visser, een nieuwe zaak aan de Da Costasingel in 
Hazerswoude-Rijndijk. Vader Arij blijft nog zes jaar doorgaan in de 
Dorpsstraat, maar in 1970 vindt hij het welletjes en sluit de zaak. Twee 
maanden voor zijn overlijden, in mei 1975, verkoopt hij de zaak aan de 
Koudekerkse aannemer Abraham Leenheer. Deze wil de bebouwing langs de 
Dorpsstraat slopen en de meer naar de Rijn gelegen bebouwing tot twee 
woningen verbouwen. De gemeente heeft inmiddels plannen tot reconstructie 
van de Dorpsstraat, waarvoor het wenselijk is dat er een strook eigendom ter 
plaatse van de voormalige, enigszins naar voren geplaatste, bakkerij wordt 
aangekocht. Beide plannen spelen op elkaar in en zo kunnen er zaken worden 
gedaan. In 1976 wordt de woning en bakkerswinkel gesloopt en vervangen 
door een ruim 2 meter hoge stenenmuur, die ten opzichte van de oude 
voorgevel ca. 1 meter is teruggeplaatst. 

Sloop van de bakkerij Visser in 1976 (krantenfoto) 

Tegen de nu bloot gekomen zijgevel van de oostelijke woning. Dorpsstraat no. 
63, wordt t.b.v. het aanzicht, een tijdelijke plastic bekleding aangebracht. Ten 
aanzien van dit woonhuis kan nog worden opgemerkt, dat op deze plek tot 
1965 de loodgieter Eijmer was gevestigd. Deze verkocht de zaak aan de 
Leidse aannemer P L. A. Schreuder, die na sloop en nieuwbouw, het woonhuis 
doorverkocht aan de heer P.C.G. Heemskerk. Voor de geplande 
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wegreconstructie staat ook dit pand in de weg, maar het duurt nog tot 1980, 
dat de gemeente met de eigenaar tot overeenstemming komt en de woning 
aankoopt voor een bedrag van ruim twee ton. Door de inmiddels reeds 
uitgevoerde reconstructie was er voor de voetganger een onhoudbare situatie 
ontstaan, aangezien ter plaatse het voetpad ontbrak en men genoodzaakt was, 
zich een stukje over de rijweg te begeven. Na de sloop ervan, kon het trottoir 
worden doorgetrokken en op de resterende grond een gedeelte van het huidige 
parkeerterreintje worden aangelegd. Zo is de situatie ontstaan, die wij thans 
aantreffen. Waar eens een meubelmakerij was, vervolgens een kaarsenmakerij 
en later bijna drie eeuwen brood werd gebakken, vinden we nu nog slechts een 
scheidingsmuur met inrijhek. 

Koudekerk aan den Rijn, november 1998 
Jan Wondergem 

Bijlage: Overzicht van eigendomsovergang 1614 - 1916 

Bronnen en geraadpleegde literatuur. 

1. Het Streekarchief Rijnlands-Midden te Alphen aan den Rijn. 
2. Het Hoogheemraadschap van Rijnland te Leiden. 
3. Vereniging Oud-Leiden, jaarboekje 1940. 
4. Kadastrale Atlas 1832 van Koudekerk. 

Dorpsstraat, anno 1998. 
Waar eens de oude bakkerij was, staat nu een muur. 

Rechts een stukfe gevel en regenpijp van de oude smederij. 
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Overzicht van eigendomsovergongen en belendingen. 
ten oosten: 

data buitenplaats 
Vrijheid-Blijheid  

. Bijdorp en Secretarie 

nokerij c.q. 
broodbakkerij 

ten westen: 
kleermaker, 
overpad van de 
smederij 

1614 -Vermotdtlljke bouw van het pand dccr-
Sijmon Fhrisx. 

11-1615 jonch. Jacob 
Albout 

Sijmon Fhraz. 
Cleermaeker 

Sijmon Florisz. 
Cleermaeker 

28-05-1638 Isaack 
van Peene 

Comelis Jansz. 
Schriemeerker 

Frederick Comelisz. 
Metselaer 

16?? Isaack 
van Peene 

Comelis Adrijaensz. 
van Claveren 

??????? 

06-02-1657 Isaack 
van Peene 

Comelis Claesz. 
Kets 

Willem Claesz. 
Kets 

26-05-1671 Erven hr. 
van Peene 

Adrijaen Gerritsz. 
Metbrouck 

Adrijaen Aertsz. 

23-05-1685 Pieter 
van Hoom 

Comelis Jacobsz. 
van Leuwen 

Wede Jan Willemsz. 
Outshoom 

09-10-1727 Erven hr. 
Pompe 

Louweris Claesz. 
Claverweijde 

Dirk 

31-07-1749 Wed.e Pieter 
Hunningo 

Jacob 
van Ingen 

Dirk 
Maags 

05-10-1751 Gerrit 
van der Mast 

Comelis 
Oostenrijk 

Jacob 
Maaskant 

18-04-1774 Jan 
Lans 

Claas 
Oostenrijk 

Jacob 
Maaskant 

06-05-1794 Erven van Arij 
van der Mark 

Hermanus 
van Ommeren 

Hendrik 
van Bemmel 

02-12-1850 Erven Nicolaas 
Samsom 

Aaltje Treur, ned.e 
Gerrit van Ommeren 

Jan 
van Heijningen 

30-11-1859 de Gemeente en 
Marijtje de Jong 
mede G.Oorrepaal 

Arie Spruitenburg 
wed.r Aaltje Treur. 

Jan 
van Heijningen 

05-12-1878 de Gemeente en 
Erven M. de Jong 

Johannes Semée Jan 
van Heijningen 

06-05-1880 de Gemeente en 
Erven M. de Jong 

Arie 
van Ree 

Jan 
van Heijningen 

1895 de Gemeente en 
Arie Dorrepaal 

Jan 
Vuijk 

Arie 
van Heijningen 

08-02-1910 de Gemeente en 
Beatrix v.d. Akker 

Willem 
van Dokkum 

Arie 
van Heijningen 

06-01- 1916 de Gemeente en 
Beatrix v.d. Akker 

ged. verkoop aan 
Mc. Bern. Eijmer 

Willem van Dokkum/ 
Arie van Heijningen 

04-1916 -shop en nleuwbi 
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Interview met de gebroeders Verburg 

1^ wee broers, geboren Koudekerkers, die daar altijd gewoond en gewerkt 
hebben, kregen allebei in de loop van hun arbeidzame leven een 'lintje', 

iets wat niet zo heel veel voorkomt. De koninklijke onderscheidingen waren 
de aanleiding voor een gesprek in januari van dit jaar met Goris en Hage Ver
burg. 

De gebroeders Verburg, links Goris en rechts Hage 

De oudste, Goris, hoopt 5 maart a.s. 80 jaar te worden en bovendien is hij in 
die maand ook nog eens 55 jaar getrouwd. Hage werd geboren in 1924 en ging 
naar school toen zijn broer eraf ging om te gaan werken bij de nu niet meer 
bestaande kwekerij Lekx aan de Hoogewaard. Goris is daar 50 jaar en 3 weken 
gebleven en hij heeft in dat ene bedrijf 3 generaties bazen meegemaakt. Tegen 
de tijd dat hij 63 werd, kwam juist in die sector de mogelijkheid in de VUT te 
gaan. Hij hoefde er eigenlijk niet eens zo lang over na te denken daar gebruik 
van te maken. Bij die gelegenheid kreeg hij de koninklijke onderscheiding en 
een erediploma van de Koninklijke Maatschappij voor Landbouw. Hage kreeg 
het lintje toen hij 40 jaar in dienst was van de firma Bos Beton aan de Hooge
waard. Velen kennen hem van KNA en van zijn regelmatige deurcollectes 
voor diverse goede doelen. Samen hebben ze 90 jaar gewerkt op dezelfde ge
boortegrond. 
Beiden zijn trots op hun koninklijke onderscheiding. Ze hebben elk hun eigen 
herinnering aan de geboortedag van koningin Beatrix, die juist deze week 60 
jaar wordt en die zij nog vele gezonde jaren toewensen. Goris was destijds in 
militaire dienst in Leiden in de Morspoortkazeme. Het was maandagochtend, 
de infanterie moest naar Katwijk. Lopend met 17 Idlo bepakking. Hij had niet 
zo'n zin: het regende en sneeuwde, en via een Koudekerkse hospitaalsoldaat 
regelde hij dat hij van de dokter een dag binnendienst kreeg voorgeschreven. 
Hij heeft zijn maatjes uitgezwaaid en ging wat binnendienst doen; hij was te
vreden met de gang van zaken tot om 12 uur de sirene afging: er was een prin
sesje geboren! Zijn collega's kwamen toen nota bene met de tram uit Katwijk 
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terug en mochten om 2 uur naar huis. Toen zat Goris in de boot. Maar geluk
kig deed de bevriende sergeant van de week niet zo moeilijk en kon hij toch 
om half 3 op de fiets richting huis. 
Hage zat op de Christelijk Nationale School aan de Hoge Zijde, toen er een 
heraut te paard langs de weg kwam en bekend maakte dat er een prinsesje was 
geboren. Een schoolbestuurder, Gerrit Sepers, trakteerde en haalde bij bakker 
Schakenbos aan de Rijndijk beschuit met muisjes voor toch wel zo'n honderd 
leerlingen. 
In het gesprek komt daarbij toch ook meteen het gevoel van oorlogsdreiging 
dat toen waarneembaar was, naar boven. Elkaar aanvullend vertellen ze over 
die periode: Duitsland was aan het bewapenen en Nederland zat vol met boter, 
kaas en eieren. Nederland had een handelsverdrag met Engeland, ze wilden 
daar graag bacon en Nederlandse boeren fokten daarvoor varkens. Maar En
geland zegde het handelsverdrag op, Duitsland wilde niet kopen, daar was 
geen geld, die gaven alles uit aan kanonnen. Minister-president Colijn besloot 
toen dat het vlees maar ingeblikt moest worden voor de werkelozen die er toen 
in Nederland veel waren. Het doet Hage nog steeds pijn dat Colijn toen zo in 
het zwart is gezet. Zijn bedoelingen waren goed en het was vlees van de beste 
kwaliteit. 
Ze hebben een gezellige jeugd gehad; samen met hun ouders en 5 zusters 

woonden ze aan de Hoogewaard ( nu 
nr. 34). Beneden een kamer, een 
keuken en een klompenhok en slapen 
op zolder. De wc (ze noemden een 
ander woord) bestemd voor de 
bewoners van de 6 aaneengesloten 
huisjes, was boven de Rijn gebouwd. 
Hage weet het nog precies: Als er zo 'n 
grote schuit voorbij ging, voelde je de 
spetters van de boeggolven op je rug! 
Onze vader was een verschrikkelijk 
harde werker, als metselaar meestal 
werkzaam in Leiden of in de 
Bollenstreek, want hij kon daar 1 cent 
meer per uur verdienen, wat in de 
dertiger jaren betekende 44 in plaats 
van 43 cent, 6 dagen per week. Hij 
had een fiets om naar het werk te 
gaan; die was in de twintiger jaren 
gekocht voor f . 100.-. In die tijd werd 
er nog goed verdiend, dat was de 
opleving na de eerste wereldoorlog. 
Verder had je geen fiets, als je ergens 
heen moest, ging je met de boot, 

de "Volharding", naar Leiden. Om 7 uur ging de eerste, het vertrek was bij de 
steiger ongeveer waar nu het huis van Arie Wille (Dorpsstraat 40) is, en er 
werd nog gestopt ter hoogte van de dakpannenfabriek Werklust en de Van der 
Valk Bouwmanweg in Leiderdorp; het eindpunt was de Haven in Leiden. Hele 
gezinnen gingen aan boord, dat kostte 2 of 3 stuivers voor een kind; vóór in de 

Burgemeester Elfers feliciteert Hage met 
zijn koninklijke onderscheiding 
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boot was een groot net, daar zaten de kinderen; de ouders zaten rustig met el
kaar te kwebbelen. Moeder ging naar Leiden om kleren te kopen; veel geld 
was er niet, maar het kostte ook niet veel; verder werd er natuurlijk veel ver
maakt: een lap stof erop of eraan en was het niet voor het eigen gezin dan 
ging het naar een buurjongen. Hage heeft goede herinneringen aan die uit
stapjes: Bij de Haven was een winkel van Simon de Wit, daar kreeg je een 
zuurstok van 1 cent en daar zat je op te soppen van Leiden tot Koudekerk. Er 
was ook een beurtschip van Woerden naar Leiden, de "Arie", die vertrok bij 
de Kerksteeg. Later kreeg je vrachtwagens, open van achteren, van die GMC's 
met een zeil erover. Er reed ook een bus naar Leiden, dat kostte 40 cent, die 
was voor de rijken, de armen gingen met de boot voor een kwartje. 
Ze zijn het er samen over eens: Het dagelijks leven was heel rustig. Om half 9 
naar school, kwart over 12 was je thuis, dan stond het eten op tafel, en om 
kwart over 1 ging je weer naar school tot 4 uur. 's Middags werd er warm ge
geten en als vader uit zijn werk kwam om 6 uur dan kreeg hij een prak van 's 
middags of zuurkool met een stuk spek er in, heel veel en heel vet, dat was 
goedkoop en krachtvoer. Voor 1 gulden kocht je 6 pond spek van een prima 
kwaliteit. En bruine bonen, die heeft Vader ook veel gegeten. Hun moeder 
bakte zelf tarwebrood. Allebei weten ze nog van die grote sneden met komij
nekaas ertussen. Ze liet ook wel brood bij bakker Van Kempen bakken, ze 
maakte dan zelf het deeg en dan moest Goris het naar de bakker brengen en 
voor 5 centen bakte die dan het brood in zijn oven. 's Zondags zaten er krenten 
door het deeg. Er was geen haast. Volgens Hage stonden de moeders soms wel 
van 9 tot 11 te kwebbelen, dan kwam Gijs Firet langs en kwamen de dorpsver
halen los, maar als hij uit school kwam en Goris uit zijn werk, dan stond het 
eten klaar. Er was in huis niet veel te doen, er was niets, alleen een grote sa
lamanderkachel, die één keer in de week werd gepoetst. Toen wiy,(Goris, de 
zusters Jo en Mas en HageJ later gingen werken, was eigenlijk het lek boven 
water. Bovendien kon de ene moeder heel wat meer met een tientje doen dan 
de andere. 
Er waren ook bepaalde spaarvormen waarmee 'gepot' werd voor slechtere tij
den. Het CNV had een eigen voorziening: iedere week werd Goris met 30 of 
40 cent voor de werkelozenkas naar de CNV-penningmeester Langeveld aan 
de Hoge Rijndijk gestuurd, als je dan geen werk had of uitgevroren was, kreeg 
je 6 weken lang een uitkering van ƒ 10,-. Dat was toch meer dan als je aan de 
steun liep want dan kreeg je maar ƒ 6,-, de zgn. "steun van Colijn". En dan 
moest je ook "stempelen" d.w.z. 2 x per dag naar het gemeentehuis om een 
stempeltje op je kaart te halen, om te voorkomen dat je ergens 'zwart' aan de 
gang zou kunnen gaan. In die tijd wisten ze ook al aardig van belasting innen. 
Als je een fiets had moest je ƒ 2,50 rijwielbelasting betalen. Daarvoor kreeg je 
een rijwielplaatje dat zó aan de fiets werd bevestigd dat het er niet afkon, dus 
je kon het niet met iemand anders delen. Was je werkeloos, dan kreeg je een 
plaatje, waarvoor je niet behoefde te betalen, maar er zat wel een gat in, waar
door je als werkeloze herkenbaar was. Je mocht dan nl. wel in de week fietsen, 
dan kon je op zoek naar werk, maar op zondag moest de fiets van de weg blij
ven. Gespaard werd er ook met medewerking van de plaatselijke middenstand. 
Zo werd er bij schoenmaker De Munnik elke week een bepaald bedrag ge
bracht en kwam Ketel elke week een rijksdaalder ophalen. In slechte tijden 
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konden dan toch de schoenen worden gerepareerd en ondergoed e.d. worden 
gekocht. 
De kerken deelden wel eens kolen of turven uit. Op de Christelijk Nationale 
School werd ook veel voor de arme mensen gedaan. De bovenmeester, mijn
heer Kerkhoven was een streng maar rechtvaardig man en als hij kon helpen 
dan deed hij dat. Als kinderen ziek waren ging hij op bezoek en nam dan b.v. 
een pakje boter mee. Omdat er wel eens kleren of schoenen werden uitgedeeld, 
waren er dan ook wel kinderen van niet-kerkelijke ouders op die school. Hage 
weet niet hoe dat op andere scholen ging. 
Hun zusters gingen op hun veertiende jaar voor dag en nacht als dienstbode 
werken. Zij verdienden dan, naast kost en inwoning 4 gulden per week. Om 8 
uur 's avonds waren ze vrij, om 10 uur moesten ze weer terug zijn. Behalve op 
maandagavond, dan moesten ze allemaal om half 7 naar de 'lering' en daar 
werd rekening mee gehouden. Alle bazen werden geacht hieraan medewerking 
te verlenen, zo niet, dan ging de dominee er zelf wel achteraan, dat waren des
tijds 'gifkikkers'. De doleantie werkte lang door, de scheiding tussen her
vormd en gereformeerd was heel groot. Ds. Kaspers was een driftige opvlie
gende man, maar ze hebben allebei goede herinneringen aan hem. Goris zegt 
tot aan zijn 22Ae geloofd te hebben dat alleen de gereformeerden rechtstreeks 
naar de hemel zouden gaan 

Goris werkte dus 50 jaar bij dezelfde baas. Het waren lange dagen, maar het 
was een mooi beroep; in de zomer normaal beginnen om 6 uur, in de winter 
om half 8, maar als hij hielp bij het inpakken moest hij er al om 5 uur zijn en 
dan kon het wel eens 's avonds 8 of 9 uur worden. Hoewel hij op zijn eerste 
VUT-dag, - toen hij voor het raam naar de regen, die bij bakken uit de hemel 
viel, stond te kijken - dacht hals die je ben, was toch blipen werken, je had het 
toch goed naar je zin, heeft hij geen spijt toen gestopt te zijn. Vroeger leefde 
je van begin tot eind met de planten mee, eerst werd nat zaad gezaaid, dan 
ging je verspenen, uitpoten in kistjes, dan in potjes zetten, daarna in grotere 
potten, je kende ze van haver tot gort, want je moest nog met een slangetje 
gieten. Maar de laatste jaren kocht zijn baas bij de plantenkwekerijen jonge 
planten, die kwamen in kleine potjes aan, dan gingen ze gelijk in een grotere 
pot aan de druppelbevloeiing op de computer en hoefde er nergens meer naar 
omgekeken te worden. Vroeger toen al die begonia 's, hortensia 's en cyclamen 
op de plank stonden, wist je precies hoeveel mest ze moesten hebben, daar was 
je helemaal ingegroeid, nee tegenwoordig is het geen kweken meer. De plan
ten werden door de kopers bij de zaak afgehaald b. v. Chris van der Post, dat 
was één van de grootste klanten, straatventers, die gingen langs de deur met 
planten, er ging niets naar de veiling. Later is die manier van verkoop hele
maal afgeschaft, toen werd er een bepaald aantal planten gekweekt en die 
gingen 2xper week naar de veiling. Toen werden er zo'n 7 of 8 mensen ont
slagen en gingen ze door met 3 man. Modernisering kost mensen. 
Met dit laatste is broer Hage het volmondig eens. Toen hij in 1956 trouwde 
heeft hij zijn collega's op een sigaar getrakteerd, dat waren er zo'n 120. Toen 
hij 40 jaar bij de zaak was, kregen ze allemaal een gebakje. 32 stuks. Maar die 
32 presteerden meer dan die 120 van toen. Het was allemaal zwaar lichaams-
werk, tot zijn 63^ heeft hij beton staan scheppen en storten, ouderwets werk. 
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stenen tafels en riolen stampen. Nu drukken 
ze op een knop en het komt uit de grond! 
Maar ook hij heeft goede herinneringen. 
Hoe zwaar het ook was, het was altijd 
gezellig, elke baal cement moest uit de 
schuit gelost worden, je kreeg 3 cent voor 
een zak, als het heel erg warm was, werd 
dat 's nachts gedaan, dan kreeg je een halve 
cent extra. 
's Nachts in de fabriek werken, dan kreeg je 
een tientje in de week extra. Hij gaat nu nog 
wel eens op de fabriek kijken en dan denkt 
hij: Wat heb ik toch lopen klungelen. Nu zit 
er een knul achter een computer, hij draait 

1 een shagje, ze zitten er van 8 tot 5, ze lossen 
elkaar af, de machine mag niet stilstaan en 

~ toezicht moet er blijven. Vroeger ging dat 
rustiger: Je begon om 7 uur, om half 9 een 

HaSe half uur schafttijd, je nam zelf brood en 
koffie mee, om half 11 een kwartiertje koffietijd, tussen de middag van half 1 
tot half 2 schaften en om 3 uur een kwartiertje rust. Om 5 uur weer naar huis. 
Je wordt nu doof van de machines, ze produceren zo 'n 150000 stenen per dag, 
vroeger kon je gewoon met elkaar praten, alles was handwerk, met zijn vijven 
leverde je zo 'n 2000 stenen qf. Vroeger moest alles met de hand worden gela
den, nu komt er een grijper en staat het zo op de auto. 

Over de oorlogsjaren weten de twee broers veel te vertellen. Goris was de tij
dens de mobilisatie op het vliegveld Valkenburg. Toen hij naar huis kwam, 
moest hij naar Duitsland; daartoe moest hij zich melden in Amersfoort. Hij 
hoorde dat je met een "Ausweis" vrijstelling kon krijgen, als je werkzaam was 
in de voedingsmiddelenindustrie. Met een verklaring dat de bloemisterij 
groenten i.p.v. potplanten moest gaan verbouwen is het via een goedwillende 
plaatselijke NSB-er gelukt zo'n ausweis te bemachtigen, waardoor hij niet 
naar Duitsland hoefde en zijn werk kon voortzetten. Doordat het via via lukte 
een huisje (destijds aan de Hoogewaard, inmiddels afgebroken) te bemachti
gen is Goris in de oorlogsjaren getrouwd. De ondertrouw was n.b. al afgespro
ken met burgemeester Verheul voordat de a.s. bruid het wist. Er was iemand 
overleden en huizen die leeg kwamen werden door de Duitsers gevorderd en 
om dat te voorkomen moest er snel gehandeld worden. Toen Goris 's avonds 
naar Leiden ging, waar zijn verloofde in betrekking was, had hij dan ook heel 
wat uit te leggen, maar ze was het er gelukkig helemaal mee eens. Hage was 
niet aanwezig bij de trouwerij. Hij was als 18-jarige, met nog enkele plaatsge
noten in Amersfoort ondergebracht, waar met veel propaganda kennis van de 
Duitse taal en het Duitse leger aan jonge Nederlanders werd bijgebracht. Dat 
was de zgn 'Arbeidsdienst'. Eenmaal in de 6 weken mocht hij naar huis van 
zaterdagmorgen tot zondagavond. Hij heeft daar wel ontdekt dat er ook goed
willende Duitsers waren, die baalden van de oorlog. Later moest hij naar 
Duitsland, daaraan viel niet te ontkomen want weigerde je, dan werden je ou
ders opgepakt. 
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Sociaal gezien is er in de lange arbeidsperiode van de beide broers veel veran
derd. Goris weet nog van de problemen die zijn vader had om werk te krijgen. 
Die was na de eerste wereldoorlog lid geworden van het CNV. Kwam je er
gens om werk, dan was het eerste wat ze vroegen of je lid was van een bond. 
Zo ja, dan kon je gaan. Het maakte niet uit dat je lid was van het CNV, een 
vakbond, dat was niet christelijk. En waar zijn vader het ook probeerde, tot in 
Lisse en Hillegom toe, en hoewel hij een goed vakman en een harde werker 
was, ze moesten van vakbondsleden niets weten. Toen de socialistische bon
den met stakingen begonnen - en daar was het CNV tegen - werd het steeds 
erger. Vakbonden probeerden voor de oorlog al cao's af te sluiten; dit lukte 
b.v. wel in de grafische sector, maar in de bouw ging dat niet. Bij gelegenheid 
van het 60 jaar CNV-lidmaatschap van zijn vader heeft Goris een hoofdbe
stuurslid er op gewezen dat, nu ze zoveel goed werk hadden gedaan, het tijd 
werd eens te proberen de leden tevreden te stellen en niet meer zulke hoge ei
sen te stellen. Voor de oorlog was er een spiraal van prijsverlaging, loonsver
laging, tot het niet meer lager kon, mensen verdienden niets, hadden niets, 
maar het kostte ook niets. Je had voor f . 1.85 een paar werkschoenen bij de 
Bata, die gingen 10 jaar mee, werden een paar keer verzoold; een manches
ter se broek voor f . 1.25, ook voor 10 jaar, lap op de knie en dan ging hij weer, 
maar na de oorlog werd het loonsverhoging, prijsverhoging, enz. de levens
standaard ging omhoog. Goris Onze grootouders hebben moeilijke tijden ge
had, mijn grootvader zat bij een kolenhandel en dan moesten ze soms 's zon
dagsavonds al met een bokfeen soort sleepvaartuig) met kolen naar Aalsmeer, 
de meren over naar die tuinders, mijn moeder heeft het vaak verteld, dan was 
ze als klein meisje thuis, dan zat hun moeder met die kinderen te bidden, dan 
was het zulk slecht weer en dan met zo 'n vlot met kolen in het donker die me
ren over. Ze hadden 12, 13 kinderen, verdienden f . 6.- in de week en de huur 
van het huisje was f . 1.25. Goris weet nog als de dag van gisteren hoe groots 
hij was toen hij die eerste knaak die hij van zijn baas kreeg, aan zijn moeder 
kon geven. In die tijd is hij ook shag gaan roken. Hage moest dan een pakje 
voor hem gaan halen, dat kostte 7,5 cent. Als Goris in zijn verkeringstijd uit 
Leiden of Katwijk (de geboorteplaats van zijn vrouw) om een uur of 11 Kou
dekerk binnenfietste, had hij honger. Dan kocht hij uit de automaat bij Hooge
boom voor 1 dubbeltje 2 repen chocola. Hage weet nog van de kauwgombal-
lenautomaat die bij Batelaan hing. 's Zondags kreeg hij altijd 3 centen voor de 
kerk Hij hield er dan 1 achter voor een kauwgombal op maandagochtend; van 
veel kinderen verdwenen op maandag de centjes voor het zendingsknikkebusje 
in die automaat, met zo 'n bal in je mond hadje de hele dag genoeg. 
Je liep altijd op straat, er kwam alleen qf en toe een melkauto, je speelde altijd 
buiten. 
Alle twee waren ze lid van de knapenvereniging en zo rond hun 16e gingen ze 
naar de jongelingsvereniging. Ze maakten muziek bij KNA. Aan sport deden 
ze niet. Toen Hage van school ging, kwam ook hij op de tuinderij van Lekx te
recht en aangezien daar op zaterdagmiddag gewerkt werd, kon er niet worden 
gevoetbald. 
De zondag was voor de kerkgang. Alle kinderen gingen, met vader en moeder, 
naar de kerk. Hervormd, gereformeerd, katholiek, alles liep door elkaar. En 
dan uit de kerk had je hier en daar kqffiehuisjes; bij ons kwam altijd oude Piet 
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de Jong, die kwam zitten preken tot een uur of een, half twee, dan ging ieder
een over de tong. Moeder heeft wel eens verteld over familie van haar, dat was 
een heel groot gezin en die kwamen 's ochtends om 8 uur bij elkaar en dan 
gingen ze zingen bij het orgel. Op een keer kregen ze zo 'n verschrikkelijke ru
zie onder elkaar dat de ene helft naar de hervormde en de andere naar de ge
reformeerde kerk ging, dat was me wat in die tijd van de doleantie. Hage: Bij 
ons thuis ging moeder 's avonds uit de kerk ook aan het orgel en dan gingen 
wij er allemaal omheen staan zingen. Fijn hoor, 2x per dag naar de kerk 
Moeder kon geen noot lezen, maar als ze aan het orgel zat kwam de bundel 
van Johan de Heer tevoorschijn, en ze deed alles uit haar hoofd hoor. Goris 
zegt dat hij, toen hij een jaar of 15 was, geen 2x meer naar de kerk wilde, maar 
zijn ouders hebben hem nooit gedwongen vaker te gaan. Het waren gelovige 
ouders, maar ze beleefden elk hun geloof anders. Mijn moeder kon er niet over 
zwijgen, mijn vader kon er niet over praten. Hij zal nooit vergeten die ochtend 
toen hij voor zijn nummer in dienst moest naar de grens bij Weert en Hitier net 
Oostenrijk binnengetrokken was. Zijn moeder legde haar arm om zijn schou
ders en ze zei Jongen ik weet dat je een losbol bent, maar onthoud één ding: ik 
zal iedere dag voor je bidden. Dat vergeet je nooit, en toen ik in Limburg zat 
te kaarten, dan dronk je er een glaasje bier bij, en ik was helemaal geen drin
ker, dan had ik altijd in mijn achterhoofd: 'Jij zit hier te kaarten en je moeder 
leg voor je te bidden'. Hage heeft dat precies zo meegemaakt toen hij naar 
Duitsland moest; moeder zei altijd Je komt terug, je komt terug. En ondanks 
alle twijfel, zijn dat dingen die je nooit vergeet. Uren kunnen ze nog uit het 
verleden vertellen. Regelmatig wisselen ze uit Weet je nog Goris, en Dat weet 
jij toch ook wel Hage, het geeft een beeld van hardwerkende mensen uit een 
hardwerkend liefdevol gezin. 

Arga van der Vlugt-van Wijngaarden 
januari 1998 

Naschrift van de redactie: Goris Verburg overleed op 1 december 1998. 
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Register op het Jaarboek (2) 

B ij het verschijnen van het tiende jaarboek leek het de redactiecommissie een 
goede zaak om het register op het jaarboek, dat in 1995 was samengesteld, 

aan te vullen met de artikelen uit de jaarboeken van 1995 t/m 1997. Het register is 
thematisch ingedeeld, waarbij de onderwerpen zijn aangehouden waarin ook het 
register op de boeken, artikelen e.d. die het Historisch Genootschap bezit, is 
onderverdeeld. Voor een beschrijving van dit laatste register wordt verwezen naar 
het artikel "Ons historisch archief' op blz. 70 in het jaarboek 1994. 
In het register op het jaarboek zijn geen verslagen, mededelingen e.d. opgenomen. 
De onderwerpen zijn de volgende: 

A Algemeen 

B. Kerken en kerkelijke aangelegenheden. 

C. Kastelen en buitenplaatsen. 

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

E. Landbouw, polders, boerderijen en molens. 

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

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

H. Personen. 

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

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

A. Algemeen. 

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

De Oranjepartij in Koudekerk (1795-1798). 89-15/18 
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Koudekerk en de geboorte van de koning van 
Romein 1811. 

Uit de Rijnbode o.a. van 1902. 

De Hoogewaard (foto's). 

Veldvondsten, maart 1991, achter Groot-Poelgeest. 

Varia (1923 - 1931) - krantenknipsels. 

De Engelse Tieranny. 

Hoekse- en Kabeljauwse twisten in Koudekerk. 

Luchtfoto's van Koudekerk in "Jaarverslag werkgroep 
foto-, prent-en plaatmateriaal." 

Artikelen uit de Leidse Courant (1929/1930). 

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

Archeologisch allerlei uit kast en klei. 

Historische foto's op moderne cd's. 

De eerste benaming "Hollanders" werd 
gevonden in Bremen. 

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

Een wandeling door Koudekerk. 

Bepaling van de gemeentegrens van Koudekerk in 1828. 

De kadastrale atlas van Koudekerk. 

Kroniek van Koudekerk. 

Ons historisch archief. 

Telefoonboek 1953 

Koudekerk aan den Rijn 1940-1945. 

90-28/36 

90- 37/40 
96- 32 
97- 76/79 
97-96 

91- 10/11 

91-32/35 

91-49/54 

91-60/66 

91- 67/72 

92- 10/11 

92-40/41 

92-44/54 

92- 58/61 

93- 10/12 

93-17/24 

93- 25/30 

94- 9/23 

94-24/33 

94-34/38 
97-86/87 

94-47/57 

94- 70 

95- 7 

95-8/17 
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Oorlogsherinneringen. 95-18/23 

De Snibbe. 95-24/29 

De geschiedenis en ontwikkeling van de 
Oegstgeester dakpan. 95-49/67 

Matrone of moedergodin in verslag van de werkgroep 
bodemvondsten. 95-83/84 

Questions sur L'état Civil. 95-45/47 

Koudekerk en de Visbrug in Leiden. 96-8/17 

Opmerkelijke zaken in oude kranten. 96-18/22 

Jacobus Baltus Samsom, een man met capaciteiten? 96-50/59 

Van goed geld naar waarde(loos) papier. 97-58/68 

Honderd jaar geleden. 97-74/79 

B. Kerken en kerkelijke aangelegenheden. 

Ned. Herv. kerk. 

Oude ansichtkaarten vertellen een geschiedenis. 89-4 

Het gezangbord Botterman-Keth. 90-20/21 

Beschrijving van Koudekerk aan den Rijn in 

de tijd van de Bataafse Republiek. 92-46/50 

C. Kastelen en buitenplaatsen. 

Klein-Podgeest 

Bodemvondsten. In het verslag van de groep 

inventarisatie vondsten Klein-Poelgeest. 89-19/21 

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

De spooklegende van de zwarte kamer op 

Klein-Poelgeest. 91-38/40 

Klein-Poelgeest. 92-62/63 
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Groot-Poelgeest 

Het torentje van Groot-Poelgeest in "Het vignet van 
het Historisch Genootschap Koudekerk". 

Afbeelding Groot-Poelgeest geschilderd door 
A. van Beerstraten. 

Het scheve torentje van Koudekerk. 

Vredeslust 

Foto's en kadastrale kaarten van de 
buitenplaats Vredeslust. 

D. Openbare gebouwen en overige bebouwing. 

Artikelen uit het Leids Dagblad (1927,1928) 
over de Koudekerkse brug. 

Over Rhijn, een beterhuis (1680-1770). 

Meuwenburg, van gesticht tot instituut. 

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

De Koudekerkse gemeentehuizen tot 1935. 

E. Landbouw, polders, boerderijen en molens. 

Boerderijen. 

Boerderij "Nooitgedacht" (foto). 

Boerderij "Rijnhoeve" (voorheen Rijnlust), 
kadastrale kaarten. 

De Boerin, expositie in de oudheidkamer in 
"Rondom de oudheidkamer". 

Expositie over de boerin aan het begin van 
deze eeuw. 

Boerderijkelders langs de Rijn van 
Leiderdorp/Zoeterwoude tot Alphen a/d Rijn. 

Familiewapens bij de boerderij Bronstee. 

91-36/37 

93-31/33 

93- 34/38 
94- 46 

92-14/17 

91-55/59 

95-30/37 
97-42/57 

95- 38 

96- 28/32 

97- 9/41 

91- 13 

92- 16/17 

93- 41/42 

93- 44/50 

94- 58/67 

93-39/40 
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Het interieur van het Rijnlandse zomerhuis. 96-41/49 

Werken bij de boer, anno 1929, een dag uit het 
leven van een boerenmeid. 

Molens. 

Molen Bruimadesche polder (foto). 

De wipmolen van de Hoogewaardse polder (foto). 

De Hondsdijkse molen. 

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

Winkels in de Dorpsstraat (foto's). 

De Brabanders; een verhaal over het 
boerenleven van vroeger. 

Kalkovens en losplaats van de fa Clant. (foto's). 

Graanhandel v.d.Bijl (foto). 

Het boerenleven voor, tijdens en na de oorlog. 

Achter in de Lagewaard. 

Smederij Slingerland in de Dorpsstraat (foto). 

Afkleien voor de pannenfabriek in "Manus 
Schellingerhout op zijn praatstoel". 

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

De Engelse Tieranny. 

Winkel van Geerlof aan de Hoogewaard. (foto). 

Steenfabriek van Beers aan de Hoogewaard. (foto). 

Bericht van zeker voorval van 
vleeschelijke conversatiën. 

96-61/67 

90- 10 

91- 12 

95-23,48 

89- 5/6 
90- 6/7 

89- 9/11 
90- 5 

90-8 
90-10 

90-9 

90-14/17 

90- 22/25 

91- 14 

91-27/30 

9 Ml/48 

91- 60/66 

92- 8 

92-9 

94-39/45 
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"Kakebenen" en de Fa. J. Bijleveld en Zn. 

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

Het mannenkoor "Onderling zanggenot", later 
"Koudekerks mannenkoor". 

Geschiedenis van het gemengd koor 
"Soli Deo Gloria" te Koudekerk. 

Kent u ze nog (o.a. oud-Koudekerkers). 

Koninginnedag 1939. 

Gedicht van de Lantaarnopsteker - anno 1897. 

Feestkrant De Vette Vaatdoek, 28 april 1891. 

De Christelijke Jongelingsvereniging 
Samuël 1940-1944. 

Een oud schoolschrift. 

Heksengeloof. 

96-28/32 

92-25/29 

92-30/35 

92-36/39 

92-42/43 

94- 68/69 

95- 39/44 

95- 68/74 

96- 60 

96-39/40 

H. Personen. 
Bervoets, Piet 92-37 
Blijleven, mevr. L. 91-25/26 
Bostelen, M. van 93-13/16 
Bijleveld, Kobus 92-38 
Dam, A. van 97-69/73 
Dorrepaal-Kwakemaak, mevr. C.J. 90-14/17 
Firet, Gijs 92-37 
Hogenes, Jan 96-33/38 
Jong, Karei de 96-23/27 
Kraan, C.J. 89-12/14 
Kuyper-van Kempen, mevr. C. 91-21/24 
Leeuwen-de Vos, mevr. J.van 93-49/50 
Molema, Pieter 92-21/24 
Nieuwenhuizen, N. van 92-36 
Ommering, mevr. K.van 90-11/13 
Poelgeest, Aleid van 92-13/16 
Poelgeest, geslacht van 93-51/52 
Rademaker-Groen, mevr. W. 91-16/20 
Regt, G A. de 90-18/19 
Samsom, Jacobus Baltus 96-50/59 
Schellingerhout, Manus 91-27/30 
Vegten-Oppelaar, mevr. J.van 92-18/20 
Velden, J.M. van der 92-39 
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Zuidwijk, J.P. 97-80/85 

Auteursregister. 
Bervoets, W. 90-18/19 
Bink-van Wijk, J.A. 96-23/27 

97-69/73 
Binsbergen, dr. A.J. van 95-12/13 
Bruijne, J. 89-9/11 

90-22/25 
92-42/43 
93-44/50 
96-28/32 

Bruijne - Veneman, E M. 91-21/26 
92-21/24 
93-13/16 

Butterman, A.M. 90-20/21 
Crucq, J. 89-19/21 

91-16/20 
Didden, H. 89-4/6 

90-8/10 
91-9/14 
97-74/79 

Driel-Dantuma, J.van 92-36/39 
Firet, G.G. 96-39/40 
Graaf, H J. de 93-10/12 

95-9/10 
Hogenes-Leenheer, M. 90-11/17 

92-18/20 
Hoogkamer-Vont H.Th.M. 94-58/67 

96-41/49 
96-61/67 

Katsman,S. 95-39/44 
Ketel, F.V. 95-18/23' 
Kort, H. de 94-9/23 
Kuilenburg, J C. van 89-12/14 
Lagerweij, W. 94-24/33 

95-24/29 
96-8/17 
97-9/41 
97-86/87 

Leest, A. v.d. 97-80/85 
Leeuwen, A. van 92-40/41 
Miedema-Potjer, J.H. 90^1/42 

95-83/84 
Molen, C.vd. 89-7/8 

90-5/7 
92-10/11 
92-25/35 
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Muller-de Ruiter, A. 92-74/76 
93-41/42 

Poelgeest, FM. van 91-27/30 
91-32/35 
92-58/63 
93-17/24 

Pols, C.B.J.H. v.d. 90-28/36 
91-60/66 
92-44/54 
96- 18/22 
97-58/68 

Roefstra, E.J. 91-38/40 
92-64/73 

Schellingerhout, A. 95-49/67 
Sterre, G. v.d. 95-13/17 
Mugt-v. Wijngaarden, Av.d. 91-41/59 
Vos, B. 89-15/18 

90-37/40 
91-36/37 
91-67/72 
93-25/33 
94-34/38 
95-68/74 
96-50/59 

Wondergem,! 90-26/27 
93-34/40 
94-46 
95-30/37 
95-38 
95-45/47 
96-33/38 
97- 42/57 
97-74/79 
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Rond de klok. 

H et is al weer even geleden dat u in de expositieruimte aan de Dorpsstraat 
de tentoonstelling 'Rond de klok' kon zien. Aanleiding voor deze 

expositie was het feit dat de huidige luidklok van de Nederlands Hervormde 
kerk op 9 september 1998 precies 50 jaar in de toren hing. De 'oude' klok, die 
in 1742 was gegoten door de Amsterdamse klokkengieter Jan Albert de Grave, 
overleefde de Tweede Wereldoorlog niet. De klok werd in 1943 door de 
Duitsers weggehaald in het kader van de zogenaamde klokken vordering. 
Algemeen werd aangenomen dat de klok direct naar Duitsland was gebracht, 
maar dat bleek niet het geval te zijn geweest. Mevrouw E. van Loon, 
conservatrice van het Nationaal Beiaardmuseum in Asten, vertelde bij haar 
bezoek aan Koudekerk dat uit archiefstukken inzake de klokkenvordering 
blijkt dat 'onze' klok in eerste instantie in Spijk, vlakbij Emmerich, was 
opgeslagen. Daar kreeg de klok een P, van Prufung. Hiermee gemerkte 
klokken bleven nog voor onbepaalde tijd beschikbaar voor kunsthistorisch 
onderzoek en registratie. 

Op de oude klok uit 1742 waren de 
wapens afgebeeld van Ludolf Luurd 
Ripperda, heer van Poelgeest en 
Koudekerk en van het ambacht van 
Koudekerk met de namen van de schout 
Boudewijn van der Neut en van de 
kerkmeesters Willem Butterman en 
Willem Contenot. 
(Foto: gemeentearchief Leiden). 

Uit een notulenboek van de kerkvoogdij van de Nederlands Hervormde kerk in 
Koudekerk blijkt dat men in 1943 al rekening hield met de mogelijkheid dat de 
klok voorgoed weg was. Een voorstel om alvast een bepaald bedrag te 
reserveren voor een nieuwe klok haalde het toen echter niet. Na de oorlog 
werden diverse instanties aangeschreven in een poging om het lot van de oude 
klok te achterhalen. Op een vraag tijdens een vergadering van de kerkvoogdij 
in juli 1945 of de klok nog herkend zou kunnen worden werd positief 
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geantwoord. Een klok was echter duidelijk niet de grootste zorg van de 
kerkvoogdij want in augustus 1946 kwam het onderwerp pas weer ter sprake. 
De zoektocht had nog steeds niets opgeleverd en voorgesteld werd om 
' door gezamelijke actie te proberen de klokken terug te krijgen..' 
Opnieuw tevergeefs, een jaar later, in juli 1947, nam de voorzitter van de 
kerkvoogdij de heer J.D. de Kort dan ook aan dat de klok als verloren 
beschouwd moest worden. Alvorens tot de aanschaf van een nieuwe klok over 
te gaan wilde de kerkvoogdij eerst weten, welke subsidiemogelijkheden er 
waren. In december 1947 lagen de feiten op tafel: de prijs van een nieuwe klok 
van circa 500 kilo werd begroot op ongeveer f 3500,- exclusief de 
plaatsingskosten. ' Het Rijk draagt daarin bij voor f 2,25 per KG, inclusief de 
plaatsingskosten, zodat voor de aanschafing f 1,90 per KG wordt vergoed'. In 
december 1947 begon een speciale commissie onder leiding van burgemeester 
Verheul met het bijeenbrengen van de benodigde gelden. 'Na bespreking 
worden kerkvoogden gemachtigd prijsopgaven te vragen en tot aankoop eener 
luidklok over te gaan'. Uiteindelijk werd een nieuwe klok besteld bij de 
gebroeders Van Bergen in Midwolda. De klokkencommissie was er in 
geslaagd een bedrag van f 1600,- bijeen te brengen, voor een belangrijk deel 
afkomstig van een huis-aan-huis collecte. Voor het nog ontbrekende bedrag 
werd bij de inwijding van de klok op 14 september 1948 een collecte 
gehouden. De notulen van 14 december 1948 vermelden '...dat van het 
klokkenfonds nogplm. F16,- is overgebleven'. 

9 September 1948, de nieuwe klok wordt in de toren gehesen. 

Wij willen iedereen die heeft meegeholpen om de expositie "Rond de klok" te 
realiseren nogmaals bedanken voor hun inzet. 

Aleida Muller en Karin van den Berg. 
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Kort Jaarverslag 1998 

Het bestuur 

T n 1998 vergaderde het bestuur vijf keer. Naast de gebruikelijke onderwerpen 
-•- stond de teruglopende belangstelling voor de ledenavonden en het activeren 
van de leden voor de diverse werkgroepen centraal. Een ander punt van zorg 
vormen de kosten van de sprekers op de ledenavonden. Professionele sprekers 
vragen vaak een behoorlijk honorarium en reiskostenvergoeding; jammer dat er 
dan zo weinig belangstelling is. 

Werkgroepen 

De boerderijenwerkgroep en de werkgroep geschiedschrijving zijn 'slapend', 
wat inhoudt dat er door hen geen historische gegevens meer worden 
vastgelegd. De interviewwerkgroep heeft twee interviews afgenomen. Net als 
vorig jaar zijn deze terug te vinden in dit jaarboek. Met de coördinatoren van 
de werkgroepen heeft het bestuur twee keer vergaderd. Alle werkgroepen 
hebben door hun geringe bezetting te kennen gegeven geen tentoonstellingen 
meer te kunnen organiseren, zodat de zorg voor komende tentoonstellingen 
steeds meer op de schouders van de leden van de ook steeds kleiner wordende 
oudheidkamercommissie komt te liggen 

Jaarvergadering 

De jaarvergadering was dit jaar op 19 februari. In het bestuur werd mevr. A. v. 
d. Vlugt herkozen als bestuurslid. De kascommissie voor 1998 bestond uit de 
heren J.A.P. Heemskerk en K.H.L. van Klaveren. Voor 1999 zijn dit de heren 
J A P. Heemskerk en J. van Wijk. Reserve is de heer B. Visser. 

Ledenavonden 

19 februari 9C Jaarvergadering en diapresentatie door de heer W. Lekx met 
als titel 'Een reis door de tijd in Koudekerk'. 

23 maart Avondexcursie naar het Leids gemeentearchief. 
20 april Lezing door de heer J. van Gent uit Zoeterwoude genaamd: 

'Uithangborden en gevelstenen'. 
18 mei Lezing door mevr. drs. E. van Loon: over 'Luidklokken in 

Nederland'. 
12 september Open Monumentendag met een presentatie in de Ned. 

Hervormde kerk door ds. A. Bronswijk getiteld 'Kerkelijke 
Symboliek'. 

26 september Excursie naar het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen. 
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2 november Lezing door mevr. drs. I . Strouken over 'Wintergebruiken van 
Sint Maarten tot Carnaval" 

Tentoonstellingen 

Tot en met 18 april was in de Oudheidkamer de tentoonstelling over 'de 
winkeltjes in Koudekerk' te zien. Deze tentoonstelling werd mede voorbereid 
en uitgevoerd door de werkgroep foto- kaart- en plaatmateriaal o.l.v. Jan 
Neijman. 
Op zaterdag 6 juni werd de zomertentoonstelling 'Rond de klok' geopend. 
Deze tentoonstelling is (met zorg) samengesteld door Karin v.d. Berg en Aleida 
Muller. Op Zaterdag 7 november werd de tweede tentoonstelling over het 
verenigingsleven (Aspasia, Usclub en W K ) in Koudekerk geopend, die als titel 
meekreeg 'Alles voor de club'. Ook hier waren de dames Muller en van de 
Berg weer de trekkers. 

Excursies 

Op maandagavond 23 maart was er een excursie naar het gemeentearchief van 
Leiden. De heer P. de Baar, werkzaam op de studiezaal van dat archief, gaf de 
23 excursiedeelnemers een boeiende rondleiding en het enkele archiefstukken 
en prenten zien, die betrekking hebben op Koudekerk. Om 22.00 werd het tijd 
om naar huis te gaan en was iedereen het er over eens dat dit voor herhaling 
vatbaar is. 
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Zoals vermeld in het jaarboek 1997 zou de volgende excursie in juni naar 
Enkhuizen gaan. Tijdens de ledenavond in mei leek er voldoende belangstelling 
te zijn voor een wijziging om naar de tentoonstelling 'Beroep huisvrouw 1898 
- 1998' te gaan met aansluitend een gidsenrondwandeling in Amsterdam. 
Uiteindelijk bleek enkele dagen voor de afgesproken datum, dat er zich te 
weinig deelnemers hadden aangemeld. Dat was jammer, maar dit zal ons er niet 
van weerhouden het op een ander tijdstip nog eens te proberen. 
De geplande excursie naar het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen vond toen op 
26 september plaats. In totaal waren er 21 deelnemers, die één van de mooiste 
(zonnige) dagen van 1998 meemaakten. De rondleiding in het buitenmuseum 
was erg boeiend en leerzaam. Onderweg werd de op de hier voorgaande 
bladzijde afgebeelde foto gemaakt door de heer Breesnee en laat nog net op de 
achtergrond enkele "klepzeikers" zien. 

Diverse activiteiten 

De actie "Prullenbak" van de Lions in samenwerking met de firma Albert Heijn 
heeft ons Genootschap ƒ 2000,- opgeleverd. Een cheque met dit bedrag werd 
op de Open Monumentendag (12 september) overhandigd aan onze voorzitter. 
Ook hield op die dag ds. Bronswijk in de Ned. Hervormde kerk een lezing over 
kerkelijke symboüek. Deze lezing had mede door zijn locatie, een bijzonder 
karakter en heeft een diepe indruk achtergelaten. 

De 'Kadastrale Atlas van Koudekerk' is dh najaar gereed gekomen. Van dit 
boek zijn 300 exemplaren gedrukt. Op 11 december is het eerste exemplaar van 
dit boek door de voorzitter van de Stichting Rijnlandse Historiën, de heer F. de 
Wilde, overhandigd aan onze voorzitter mevrouw Huson. 
De voorinschrijving was een geweldig succes. Binnen drie weken waren bijna 
alle exemplaren door belangstellenden, waaronder veel niet-leden van ons 
Genootschap, gereserveerd. 

Bas Vos 
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Verslagen van de werkgroepen. 

Werkgroep Foto-, Prent- en Kaartmateriaal. 

H et jaar 1998 is voor de werkgroep een rustig jaar geweest. Aan de 
tentoonstelling over de winkels in Koudekerk, die duurde van november 

1997 tot april van dit jaar, hebben de werkgroep en met name ondergetekende 
hun steentje bijgedragen. Daarna is even pas op de plaats gemaakt. Deze 
tentoonstelling is goed bezocht en de bezoekers waren er erg enthousiast over. 
De werkgroepsavonden worden gehouden bij mevr. Van der Lely-Dorrepaal 
aan de Dorpsstraat nr. 1 . Voor het beschikbaar stellen van haar woning en de 
koffie zijn we haar veel dank verschuldigd. Op één van die avonden hebben 
we ons beraden over wat we in de toekomst als werkgroep zullen gaan doen, 
daar de meeste foto's die betrekking hebben op Koudekerk door ons zijn 
verzameld en in de fotoboeken zijn opgenomen. Het regelmatig plaatsen van 
een foto in de rubriek "Wie, wat, waar" in de Rijnwoudekoerier is tot nu toe 
niet uit de verf gekomen. We beloven beterschap. Naast het doorgaan met het 
verzamelen van foto's, prenten en kaarten betreffende Koudekerk zal dit voor 
de komende periode één van onze activiteiten worden. 
In het voorjaar kregen we van de Historische Vereniging Alphen aan den Rijn 
het bericht dat we de foto's uit de nalatenschap van de regionale persfotograaf 
dhr W. Dijkman, die betrekking hadden op Koudekerk, konden overnemen. 
Het werkgroepslid dhr. H.J. Kraay en ondergetekende zijn twee middagen aan 
het snuffelen geweest in acht grote dozen met foto's die betrekking hadden op 
de omliggende plaatsen van Alphen a/d Rijn. Dhr. W. Dijkman hield er geen 
geordend archief op na, zodat elke foto door onze handen is gegaan. Het 
resultaat was 150 foto's die op de een of andere wijze op Koudekerk sloegen. 
Van vele hadden wij al een kopie in de fotoboeken maar nu kunnen wij ons de 
eigenaar noemen van de originele foto's. De komende periode gaan we de 
"nieuwe" foto's van een bijbehorende tekst voorzien en opnemen in de 
fotoboeken, zodat u weer meer informatie kunt krijgen over het reilen en 
zeilen van Koudekerk in het verleden. 
Tot slot doet de werkgroep een oproep aan iedereen die in het bezit is van 
foto-, prent- of kaartmateriaal, dat betrekking heeft op Koudekerk en daarvan 
afstand wil doen, te denken aan het Historisch Genootschap Koudekerk. Wij 
zijn u dankbaar voor elke foto, prent of kaart die we aan onze collectie kunnen 
toevoegen. Met name zij die onderzoek doen naar de historie van Koudekerk 
kunnen veel infonnatie uit die foto's halen en ze gebruiken bij een artikel voor 
het jaarboek. 

Jan Neijman. 
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Werkgroep interview. 

De werkgroep interview heeft het afgelopen jaar twee vraaggesprekken 
uitgewerkt die in dit jaarboek zijn afgedrukt. Omdat niet elk interview 
onmiddellijk uitgewerkt kan worden of geschikt is om te verwerken is het de 
bedoeling een archief te maken waarin deze interviews bewaard worden. Zo 
kunnen we in de toekomst eventueel gebruik maken van dit materiaal. 

Anneke Bink. 

Werkgroep Boerderijen. 

Het is er dit jaar niet van gekomen om activiteiten te ontplooien met 
betrekking tot de historie van het boerenbedrijf. De werkgroep mist node 
uitbreiding met een paar actieve leden. Aan op te pakken zaken geen gebrek, 
maar wel aan tijd en menskracht. 

Jan Wondergem. 

Rondom de oudheidkamer. 

De tentoonstelling over de oude winkeltjes in Koudekerk was een groot 
succes. Het begon al goed bij de opening op 1 november 1997, waarbij veel 
oud-winkeliers aanwezig waren. Het had iets van een reünie. De daarop 
volgende zaterdagen was het steeds gezellig druk en er kwamen nog foto's en 
andere artikelen bij als aanvulling op het reeds aanwezige materiaal. Het blijkt 
steeds dat een typisch Koudekerks onderwerp het goed doet. Met enige 
weemoed werd op 18 april j . l . deze tentoonstelling afgesloten. 
Nadat alle geleende spullen weer terug waren bij de eigenaren was de 
kerkklok aan de beurt. In september 1948 werd een nieuwe klok geplaatst in 
de toren van de Ned. Hervormde kerk ter vervanging van de klok die in 1943 
door de Duitse bezetter was gevorderd. Dat was nu 50 jaar geleden en voor 
ons aanleiding om aandacht aan te schenken. Zo ontstond 'Rond de klok' met 
bijdragen van het Nationaal Beiaard- en Klokkenmuseum in Asten. Een 
prachtige collectie klokken en klokjes van uiteenlopende aard werd in de 
vitrines tentoongesteld als aanvulling op ons verhaal over de oude en de 
nieuwe kerkklok. Een video liet zien hoe het proces van klokkengieten in z'n 
werk gaat. 
Het leek ons voor de scholen ook een aardig onderwerp en de basisscholen 
hier ter plaatse ontvingen informatie en een voorstel om een bezoek aan de 
oudheidkamer te brengen. Hierop werd door beide scholen positief gereageerd 
en we hebben de groepen 6, 7 en 8 van elke school ontvangen. Er was veel 
belangstelling bij de jeugdige bezoekers en hun begeleiders. Dat ook buiten de 
gemeentegrens interesse was toonde een school uit Oude Wetering. Groep 8 
kwam op de fiets naar Koudekerk om de tentoonstelling en de kerk te 
bezichtigen. Zij troffen een mooie dag die werd afgesloten met een pic-nic in 
het zwembad. 
Op de Open Monumentendag was er nog de hele dag de gelegenheid om naar 
de oudheidkamer te komen en ook nu weer was de uitspraak van toepassing 
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Met een druk op de knop stelt de heer H. Vonk de luidklok in de N.H. kerk in werking, 
waarmee de tentoonstelling 'Rond de klok' is geopend. 

'Tijd genoeg komt altijd te laat'. Deze dag kreeg een extra dimensie door het 
aanbieden van een cheque van f 2000,- door enkele bestuursleden van de 
Lions en de heer P Smit van Albert Heyn. Ze hadden eind vorig jaar een actie 
gehouden met de verkoop van prullenbakken en flessen wijn, beide voorzien 
van een afbeelding van Koudekerk. Een prima initiatief waarvoor de 
oudheidkamercommissie hier nogmaals hartelijk wil bedanken. 
Vanaf 7 november hopen we u van dienst te zijn met de tentoonstelling 'Alles 
voor de club' met gegevens uit de archieven van de Voetbal Vereniging 
Koudekerk, de gymnastiekvereniging Aspasia en de voormalige ijsclub 'Het 
Torentje' Kom kijken hoe in Koudekerk de vrije tijd werd doorgebracht, voor 
de oorlog en ook daarna. U bent van harte welkom! 

Aleida Muller - de Ruiter 
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Activiteiten in 1999 

22 februari (maandag) 10e Jaarvergadering met na de pauze een 
terugblik in de geschiedenis van het Historisch 
Genootschap Koudekerk aan de hand van diverse 
video's. 

29 maart 

17 april 

31 mei 

5 juni 

(maandag) Lezing door de heer prof. dr. L P. Louwe 
Kooijmans met als onderwerp: 'De prehistorische 
mensen en hun milieu'. Als toelichting: Door de studie van 
afzettingen, van resten van planten en dieren uit archeologische 
opgravingen kunnen we veel leren over het landschap in vroegere 
tijden. Ook kunnen we vaststellen hoe groot al in de prehistorie de 
invloed van het eenvoudige boerenbedrijf op de natuur is geweest. 
Dat levert een geheel ander beeld op dan het 'ongerepte oerbos' 
dat we eigenlijk verwachten. 

(zaterdag) Laatste dag waarop de tentoonstelling over 
het verenigingsleven te bezichtigen is. 

(maandag) Nog nader in te vullen 

(zaterdag) Opening van de tentoonstelling 'Naar de 
overkant' 

12 juni 

11 september 

(zaterdag) Excursie naar Schoonhoven 

(zaterdag) Open Monumentendag 1999. 
Laatste dag waarop de tentoonstelling 'Naar de 
overkant' te bezichtigen is. 
14 uur: Ensemble Huismuziek Delft speelt o.l.v. Karin 
Jense Middeleeuwse muziek in de Ned. Herv. Kerk 

6 november 

8 november 

(zaterdag) Opening overzichtstentoonstelling 

(maandag) Lezing door de heer drs. J. Buisman, schrijver 
van de reeks 'Duizend jaar weer, wind en water in de Lage Landen' 
met als onderwerp: 'Veel geween en tandengeknars! Het 
weer en zijn vaak rampzalige gevolgen in het leven van 
onze voorouders' 

Er is geprobeerd een zo interessant mogelijk programma voor u samen te 
stellen. Laat door uw aanwezigheid uw instemming blijken. Uw suggesties 
voor het verenigingsjaar 2000 zijn uiteraard van harte welkom! 
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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 

Autobedrijf G. Kerkvliet 

Ed. Bink 
Hoogewaard 8, Koudekerk a.d Rijn. Tel. 071-3413192 
O p e n i n g s t i j d e n : maandag t/m vrijdag 
9.00-18.00 uur; vrijdagavond van 19.00-20.30 uur 
zaterdag gesloten 
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