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Overleden in 1999. 
Dhr. C. van der Molen Wilhelminastraat 29 2396 XL Koudekerk a/d Rijn 

Lidmaatschap opgezegd per 1-1-2000 
Mevr. S. van der Meulen Utrechts Jaagpad 115 2314 AT Leiden 
Mevr A. Wanschers Poeleiland 1 2391 BX Hazerswoude-drp. 

Het Historisch Genootschap Koudekerk telt thans 159 leden 

Toelichting: 
Slechts de mutaties in het ledenbestand zijn hier vermeld. 
Een volledig bijgewerkte ledenlijst is te va-krijgen bij het secretariaat van ons 
genootschap. 

Oud-Koudekerk. 

De foto, uit 1970, is genomen langs de Hoogewaard, ter hoogte van de Pr. Wilhelminastraat, 
waar nu een zogenaamd Rijnvenster is. Het is het oostelijk venster van de twee aanwezige 
doorbraken, waardoor men vanaf de weg zicht heeft op de Oude Rijn en de Hazerswoudse 
oever. Van links af zien we de tabakswinkel en tijdschriften- en kantoorboekhandel van De 
Wit, waar thans in een geheel nieuw pand (no. 24A) de kapsalon Haarfijn is gevestigd. 
Vervolgens is er de schilderswinkel en woning van Arie Blijleven. In de woning ernaast 
woonde de boerendaggelder Toon van der Werken. In de gepleisterde woning woonde Siem 
van der Velden, kolenknecht. Van de laatste woning zijn reeds de dakpannen verwijderd. Hier 
woonde de timmerman Iep de Jong. De deur en de woning no. 22, rechts op de foto, zijn nog 
aanwezig, (info Teun Blijleven). 
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Voorwoord 

H et elfde jaarboek is tevens het laatste van de twintigste eeuw. We nemen 
afscheid van het tweede millennium, waarvan de laatste twee eeuwen een 

ontwikkeling hebben laten zien, die zich steeds sneller voltrok en welke zich nog 
steeds voortzet en op meerdere terreinen voor de gewone mens haast niet meer is bij 
te houden. Er gaat geen week voorbij of de kranten hebben wel iets te melden over de 
zogenaamde vooruitgang. Er is dan ook aandacht voor de zegeningen van de 
afgelopen eeuw in de vorm van wat dan wel het beste was. De beste sporter, het beste 
boek, de beste uitvinding, de beste film, enz. enz. Wat wij het beste vinden, is de 
oprichting van ons genootschap. Natuurlijk, er zijn onnoemelijk veel meer zaken aan 
de orde geweest in deze eeuw, die veel belangrijker waren. Zelfs binnen onze 
Koudekerkse gemeenschap. Maar wij zijn zo eigenwijs om te vinden dat een 
vereniging die zich inzet om de historie van onze kleine gemeenschap te onderzoeken 
en te beschrijven, minstens zo belangrijk is. Er is nog zoveel, dat in de archieven ligt 
en waard is om boven tafel gehaald te worden. Maar ja daar maakt een handje vol 
mensen zich druk over, de grote meerderheid vindt dat 'gespit in het verleden'maar 
niks en niet belangrijk. Nou ja een smakelijk verhaal uit grootmoedertijd wil er nog 
wel in, maar dat is het dan wel en dan stort men zich weer in het gehaaste leven, op 
naar de toekomst. 
In deze aflevering van ons jaarboek bieden we u weer een verscheidenheid aan 
artikelen, waarvan ons inziens de bijdrage van de heer Mauring Roest uit 
Rijnsaterwoude, zeer waardevol genoemd mag worden. Een overzicht van 130 jaren 
gemeentebestuur bevat interessante gegevens en een aantal beschouwingen op het 
bestuurlijk reilen en zeilen in onze gemeente. Van de hand van Bas Vos is er een 
chronologisch overzicht van de contacten, die er geweest zijn tussen Artesia in de 
Verenigde Staten en Koudekerk. Geen oude geschiedenis, maar voor velen al weer 
een vergeten episode uit het Koudekerkse. Fred van Poelgeest, uit Hoom, stuurde een 
verslag uit Poelgeest Contacten, september 1999, van zijn bezoek aan de dit jaar 
overleden Koudekerkse kunstenaar Piet Francken. Eén en ander had te maken met het 
tegeltableau, dat zich bij de entree van Rhijndael bevindt. 
We vroegen aan de voormalige directeuren van de twee basisscholen van ons dorp om 
hun herinneringen over de tijd dat zij zich inspanden om de Koudekerkse jeugd te 
onderwijzen, op schrift te stellen. Zo ook vroegen wij een oud-Koudekerker, die een 
deel van zijn jeugd in de pastorie van de Hervormde kerk woonde, wat herinneringen 
aan die tijd voor ons op te schrijven. Jan Neijman vond een krantenartikel uit 1937, 
wat aanleiding was om het verhaal over Den Toll uit 1911 van W.M.C. Regt nog eens 
integraal weer te geven. Overigens zij vermeld, dat in november j . l . een prachtig boek 
over deze ridderhofstad in beperkte oplage is verschenen. Jeugd- en ook 
oorlogsherinneringen uit de Hondsdijk werden opgetekend door Anneke Bink, terwijl 
Arga van der Vlugt getracht heeft de historie van de ijssport in ons dorp, in kaart te 
brengen. Verder treft u de gebruikelijke rubrieken aan, als ook de Kroniek van het 
dorpsleven een eeuw terug, opgetekend uit archief en krant. 
Een bonte verzameling, waaraan de lezer naar wij hopen, enkele genoeglijke uren 
mag beleven. Rest ons nog een woord van waardering voor onze scheidende 
voorzitter. Ineke bedankt voor je inzet, je enthousiasme en de wijze waarop je leiding 
hebt gegeven aan dit (eigen)wijze genootschap. We verliezen elkaar niet uit het oog. 

December 1999 
De redactiecommissie 
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Van de voorzitter 

G eboren en getogen te Rotterdam vóór de oorlog, te jong om het oude historische 
Rotterdam te kennen, en even later was er veel schoons en historisch van 

Rotterdam verloren gegaan. 
Opgegroeid tussen het herrijzend Rotterdam en met het geluid van de heimachines 
was er voor mij weinig historie en waren er belangrijker zaken, zoals school en sport. 
Na vele omzwervingen ga je trouwen met een meisje uit je eigen stad en zo 
langzamerhand roept het gezin en het werk, dus op naar Hazerswoude-Rijndijk, 
betaalbare huizen en vooral een station. Dat is echter historie gebleven in de vorm van 
een foto van het oude station. 
In 1988 de brug overgestoken en neergestreken op het Van Vegtenplantsoen en 
ingelijfd als Koudekerkers. Iedere nieuwe bewoner kreeg een presentatie op het 
Gemeentehuis en wij kwamen in aanraking met de Stichting Poelgeest. Dat was dus 
het eerste contact met de historie van Koudekerk. 
Wonende bij de opgravingen en op het erf van de boerderij 'Nooitgedacht' is de 
belangstelling voor de historie van Koudekerk gegroeid en als vutter wil ik mijn 
steentje bijdragen om het Historisch Genootschap Koudekerk naar de volgende eeuw 
te loodsen. 
Ik wens u als leden van het Historisch Genootschap en alle belangstellenden een goed 
uiteinde en een werkzaam jaar 2000 toe. 

Karei van Klaveren. 
Voorzitter Historisch Genootschap Koudekerk 

Op de bijzondere ledenvergadering van 8 november 1999, droeg Ineke Husson-Ridderbos de 
voorzittershamer over aan Karei van Klaveren. Ineke heeft sinds 1996 het voorzitterschap 
tijdelijk waargenomen. Mede om gezondheidsredenen was ze genoodzaakt de waarneming te 
beëindigen. Gelukkig was Karei van Klaveren bereid de hamer van haar over te nemen. Veel 
succes 
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130 jaar gemeentebestuur van Koudekerk 

Inleiding. 

In het jaarboek van 1997 heeft u een uitgebreide beschrijving kunnen lezen van het 
"huis der gemeente" van Koudekerk tot 1935. De nu volgende bijdrage wil een ander 
aspect van het plaatselijk bestuur belichten, namelijk een overzicht in grote lijnen van 
de ontwikkelingen rond de gemeenteraad van Koudekerk tussen 1811 en 1941. 
In december 1811 werd volgens de toen geldende Franse wetten voor het eerst een 
gemeenteraad ingesteld terwijl in september 1941 de Duitse bezetters een einde 
maakten aan het functioneren van alle democratisch gekozen gemeentebesturen in 
Nederland. Geprobeerd zal worden enkele vragen te beantwoorden die betrekking 
hebben op bevoegdheden, verkiezingen en de sociale achtergrond van de leden van de 
gemeenteraad gedurende de periode tussen de Franse en de Duitse bezetting. Met 
name zal gepoogd worden te achterhalen of raadsleden vertegenwoordigers van een 
bepaalde groep vormden. 
Aangezien de ontwikkelingen van na 1811 niet los staan van de bestuurlijke 
regelingen van voor die tijd wordt eerst een vrij uitgebreid overzicht gegeven van het 
Koudekerkse dorpsbestuur in de achttiende eeuw. Via de Franse tijd volgen dan de 
diverse regelingen en wetten die betrekking hebben op de gemeentebesturen. Naast de 
algemene, formele regelingen komt de specifiek Koudekerkse situatie aan de orde. 
Hierna wordt geprobeerd een beeld te geven van de Koudekerkse raadsleden, en wel 
op het gebied van religie, politieke richting, beroep, welstand en familierelaties. 

De periode vóór 1795. 

Ten tijde van de Republiek der Verenigde Nederlanden bestond er een grote variatie 
op het gebied van de inrichting van een plaatselijk bestuur. Er bestonden grote 
verschillen tussen steden en dorpen en ook tussen steden onderling en tussen dorpen 
onderling. Dit was ook nog eens afwijkend per provincie of gewest. Holland en 
Utrecht leken bestuurlijk gezien op elkaar, maar in Friesland of Drenthe waren de 
zaken weer heel anders geregeld. We beperken ons tot Holland. Als onderdeel van het 
platteland had noch het dorp Koudekerk als geheel noch de Koudekerker van die tijd 
enige invloed op de (Provinciale) Staten of de landspolitiek. Diezelfde Koudekerker 
had echter ook geen invloed op zijn eigen bestuur. En dat zou ook nog wel even zo 
blijven. 
Hoe was het bestuur in Koudekerk geregeld? Holland was oorspronkelijk verdeeld in 
rechtsgebieden, meestal "ambachten" genaamd. Deze ambachten regelden in principe 
hun eigen zaken met als voornaamste uitzondering de berechting van zware 
misdrijven. De graven van Holland, later opgevolgd door de Staten, hebben in de loop 
der tijd macht afgestaan aan ambachtsheren die een ambacht als ambachtsheerlijkheid 
in leen kregen, of later, door aankoop verwierven. In die ambachten fungeerden zij als 
vervanger van de graaf en mochten zij zich "heer" van die plaats noemen. Daarnaast 
ontstonden er van het platteland afgescheiden steden met eigen privileges, een deel 
van de macht van de graaf kwam dan in handen van de stedelingen. 
Een aantal gewone rechtsgebieden (ambachten) werd als hoge of vrije heerlijkheden 
uitgegeven aan veelal edelen die zich dan "vrijheer" (d.w.z. baron) van zo'n plaats 
mochten noemen. De voornaamste consequentie was dat een hoge of vrije 
heerlijkheid ook zelf de zware misdrijven mocht berechten. In elk ambacht was de 
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plaatselijke schout de vertegenwoordiger van de graaf (later de Staten) dan wel de 
ambachtsheer. Elk ambacht vormde of zelf een eigen hoge of vrije heerlijkheid of het 
was onderdeel van een district (baljuwschap). In beide gevallen stond een baljuw aan 
het hoofd van zo'n hoge heerlijkheid of district. 

Sinds 1600 had Koudekerk als hoge heerlijkheid een schout en een baljuw, vaak 
dezelfde persoon. In beide gevallen werd hij bijgestaan door een secretaris (ook vaak 
dezelfde persoon). Nagenoeg alle zaken die geregeld moesten worden vielen onder 
zijn competentie. Er kan een onderverdeling gemaakt worden volgens huidige 
maatstaven, namelijk zaken die tegenwoordig vallen onder justitie, het notariaat, de 
burgerlijke gemeente, het waterschap en de kerkelijke gemeente. Hoewel soms 
moeilijk van elkaar te scheiden zullen we deze nu stuk voor stuk bespreken. 
- Justitie. 
Al naar gelang de ernst van een binnen het rechtsgebied Koudekerk gepleegd misdrijf 
trad de baljuw respectievelijk de schout op als openbaar aanklager en commissaris 
van politie voor het vergrijp. Hij sprak zelf geen recht, dat werd gedaan door een 
oneven aantal welgeboren mannen respectievelijk schepenen. Deze posten werden 
meestal bekleed door vooraanstaande inwoners die in principe werden gekozen door 
de vrijheer/ambachtsheer. 
- Notariaat. 
Een taak van de schepenen was het getuigen bij het vastleggen van een aantal 
rechtshandelingen waarvoor wij nu naar een notaris moeten: transport van 
(on)roerende goederen, testamenten, boedelscheidingen, verklaringen. De akten 
werden opgesteld door de schout/secretaris in tegenwoordigheid van twee schepenen. 
Ook burgerlijke huwelijken werden bevestigd door de schout en twee schepenen. 
- Burgerlijke gemeente. 
Het ambachtsbestuur, gevormd door de schout met twee tot vier ambachtsbewaarders, 
regelde allerlei zaken die betrekking hadden op eventuele gemeentelijke 
eigendommen, wegen, school, chirurgijn, vroedvrouw en uiteraard belastingen. 
- Waterschap. 
Hetzelfde ambachtsbestuur hield zich ook bezig met dijken, waterwegen; voor zover 
deze niet onder één van de polders vielen. 
- Kerkelijke gemeente. 
Samen met de twee of drie kerkmeesters hield de schout ook toezicht op het 
onderhoud van kerk, pastorie en andere kerkelijke eigendommen. 

Naast de genoemde vier verschillende bestuurscolleges (baljuw en welgeboren 
mannen, schout en schepenen, schout en ambachtsbewaarders en schout en 
kerkmeesters) waren er nog ondergeschikte colleges die zich bezig hielden met 
Koudekerkse wezen en andere behoeftigen, de brandweer en de "gemeentelijke" 
belastingen. Voor al deze functies gold dat de zittende en/of de aftredende leden van 
een college hoogstens een voordracht in de vorm van een tweetal aan de heer van het 
dorp mochten aanbieden waaruit hij dan een keuze (electie) kon doen. Wie niet 
behoorde tot de meest welgestelde, hervormde top van de bevolking kwam al 
helemaal niet in aanmerking voor de functies van welgeboren man, schepen, 
ambachtsbewaarder of kerkmeester. 

De Bataafse Republiek en het Koninkrijk Holland (1795 -1810). 

De gevolgen van de 'Bataafsche Revolutie' die voor Koudekerk op 22 januari 1795 
begon, zijn een studie op zich. In het kort kwam het er op neer dat benamingen van en 
de aantallen functionarissen wel eens wijzigden en dat Oranjegezinde regenten 
vervangen werden door Patriotten, waaronder nu ook rooms-katholieke inwoners. 
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Wat bleef bestaan waren colleges van welgeboren mannen en schepenen, bestaande 
uit vijf (1795), zeven (1795-1796) en weer vijf leden (1797-1811). Daarnaast was er 
een ambachtsbestuur bestaande uit drie (1795-1796 en 1803-1811) of twee leden 
(1796-1803). Het gebeurde regelmatig dat meerdere functies door één persoon 
werden bekleed. Nieuw was de benaming "municipaliteit" voor de 
ambachtsbewaarders en de schepenen samen. Vanaf in ieder geval 1805 werd het 
ambachtsbestuur al "gemeentebestuur" genoemd. Dit bestuur hield zich nog steeds 
bezig met zowel gemeente- als polder- en ambachtszaken. Verder bleef ook de 
bemoeienis met kerkelijke zaken grotendeels in stand. 
Wat bij het begin van de Bataafse Republiek in 1795 wel werd geïntroduceerd maar 
wat slechts drie jaar stand hield was de directe invloed van de inwoners door middel 
van verkiezingen. Tot 1798 werden de bestuurders namelijk door middel van vrije 
verkiezingen gekozen door de Koudekerkse bevolking, dat wil zeggen het mannelijke 
deel, want dat vrouwen zouden meestemmen was nog lang geen discussiepunt. Na 
1798 werden de bestuurders benoemd door de provincie of het Rijk. 

Inlijving bij Frankrijk (1810 -1813). 

Er werden pas echte veranderingen doorgevoerd nadat de voormalige Republiek in 
1810 bij Frankrijk werd gevoegd. Dit betekende het einde van de plaatselijke 
rechtbanken. Ze werden vervangen door vredegerechten en rechtbanken van eerste 
aanleg, deze werden in 1838 weer vervangen door kantongerechten en 
arrondissementsrechtbanken. Ook de weeskamers, zoals de colleges van de 
weesmannen genoemd werden, verdwenen begin 1811. 
Pas eind 1811 verandert de bestuursvorm van Koudekerk, tegelijk met de 
gemeentelijke indeling. Een groot aantal kleine gemeenten werd samengevoegd. Dit 
gold ook voor Hoogmade. Hoewel het niet eens aan Koudekerk grensde werd deze 
kleine bestuurseenheid bij Koudekerk gevoegd, vermoedelijk op grond van historisch 
banden, daterend uit de tijd der Van Poelgeesten. Er werden nu in heel "Nederland" 
gemeenten ingesteld volgens dezelfde regels. Aan het hoofd stond een "maire" die 
werd bijgestaan door één, twee of drie adjunct-maires en een gemeentebestuur 
bestaande uit 10, 20 respectievelijk 30 leden. Het aantal inwoners van Koudekerk en 
Hoogmade bedroeg minder dan 3000, waardoor er slechts één adjunct-maire was en 
telde het gemeentebestuur tien leden. Hoe werden deze leden nu benoemd? Op 12 
november 1811 had de sous-prefect (het districtshoofd, een verdwenen functie, één 
niveau onder de prefect die te vergelijken is met de latere commissarissen des konings 
resp. der koningin) een verzoek gedaan aan de schout N. Samsom, dan nog "Klaas" 
genoemd, om binnen 48 uur een lijst van veertig kandidaten op te sturen, waaruit de 
tien leden voor de gemeenteraad gekozen moesten worden. Hierop zien we eerst de 
drie gegoedste ingezeten (ds. S. Eland, hervormd predikant, mr. P.N. Vossius, oud 
schout van Leimuiden & Vriezekoop en oud baljuw van Alkemade, en J.J. Meder, 
rentenier en koopman), vervolgens twaalf burgers die "vermoedelijk tot de gegoedste 
ingezetenen" behoorden, dan negen burgers uit de middenstand en nog zestien minder 
gegoede inwoners. Weliswaar betreft dit alleen de Koudekerkse kandidaten maar 
duidelijk is dat niet alleen de allerrijksten benoemd werden tot leden want de uit deze 
lijst benoemde Jan Meel en Adrianus Uijttenboogaerd behoorden tot de laatste 
categorie. Speciaal werd nog wel vermeld dat geen der kandidaten de Franse taal 
sprak maar dat de eerste drie gegoedste ingezetenen en Albertus Groneman in staat 
waren die taal te lezen en te schrijven'. Blijkbaar is zo'n zelfde verzoek om een 
overzicht van geschikte kandidaten naar de toenmalige schout van Hoogmade gegaan 
want reeds op 5 december 1811 kon de door de sous-prefect benoemde commissaris 

. SA Rijnlands-Midden, archief gemeente Koudekerk, inv. nr. 42. 
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Klaas Samsom in een der vertrekken van het gemeentehuis (zo staat het er echt) de 
oude municipaliteiten van Koudekerk en Hoogmade, vertegenwoordigd door drie 
respectievelijk twee leden, ontbinden 2. Tegelijk vond de beëdiging plaats van de tien 
leden van de nieuwe gemeenteraad, overigens toen toch nog naar gewoonte 
"municipaliteit" genoemd 3. 
Deze gebeurtenis op 5 december 1811 is niet alleen het begin van de gemeenteraad 
als bestuursorgaan maar ook de splitsing van gemeente en ambacht. De oude 
gemeenteraad bleef namelijk aan als ambachtsbestuur, daaraan hadden zij overigens 
geen zware taak meer want de meeste waterstaatkundige werken vielen al lange tijd 
onder de verantwoordelijkheid van de vier polders onder Koudekerk. Het nieuwe 
gemeentebestuur zou zich in het vervolg slechts bezig houden met "gemeentelijke" 
zaken, aanvankelijk bleef er wel enige bemoeienis met de hervormde gemeente 
terwijl later het takenpakket uiteraard werd uitgebreid. 

Het Koninkrijk der Nederlanden vanaf 1813. 

Na het vertrek van de Fransen in november 1813 veranderden onder Willem I , eerst 
soevereinvorst, later koning der Nederlanden, slechts de aanduidingen van de 
gemeentelijke bestuurders. De maire werd "president van het gemeentebestuur" en de 
adjunct-maire werd vice-president. De structuur bleef echter gelijk. De maire bleef de 
spil van het gemeentelijk apparaat, hoewel hij voornamelijk bevelen uitvoerde van de 
prefect (de commissaris van de provincie). De raad adviseerde slechts. Er werd 
weinig genoteerd van de werkzaamheden van de raad. De samenstelling van de raad 
veranderde eigenlijk alleen door overlijden of verhuizing, zeker niet door 
verkiezingen. De enige die op verzoek werd ontslagen was mr. Pieter Nicolaas 
Vossius. In een brief aan prefect G.J.A. de Stassart verklaarde de 77-jarige oud-regent 
aan zenuwtoevallen te lijden, hij achtte zich onbekwaam voor het regelen van zijn 
eigen zaken, laat staan voor de zaken der gemeente. Voor zijn opvolger moest een 
lijst van drie kandidaten worden opgestuurd 4. 

De Grondwet van 1814 legde veel macht ten aanzien van de benoeming van 
gemeentelijke bestuurders in handen van de koning en de ambachtsheren. De daarop 
volgende Grondwet van 1815 schreef voor dat er reglementen moesten worden 
opgesteld voor de plaatselijke regering van zowel steden als dorpen. Het reglement 
voor de provincie Holland werd vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 9 oktober 
1816. Het duurde tot begin april 1817 voordat dit reglement werd uitgevoerd. 
Tegelijk met de gemeentelijke indeling van Nederland veranderde toen ook de 
regeling van het bestuur ten platten lande in Holland, zuidelijk gedeelte. Om de 
ambachtsheren weer invloed te geven werden de samenvoegingen van 1812 nagenoeg 
geheel ongedaan gemaakt, waardoor de gemeenten geografisch weer overeenkwamen 
met de heerlijkheden met het gevolg dat er per gemeente één ambachtsheer was 
betrokken bij de voordracht van de schout, de gemeentesecretaris enz. Wat betreft de 
samenstelling van het gemeentebestuur: als hoofd van het bestuur werd weer een 
schout benoemd en een gemeenteraad van vijf leden. Twee van hen werden tevens tot 
assessor benoemd, een fiinctie die wel te vergelijken is met de latere wethouders, 
maar een assessor (de betekenis is "bijzitter") werd toch meer beschouwd als hulp van 
de schout. De gemeentesecretaris werd dan ook "secretaris van de schout" genoemd. 
Er was overigens sprake van een duidelijke hiërarchische volgorde, er was sprake van 
een eerste en een tweede assessor. De tweede kon de eerste vervangen als die de 
schout moest vervangen wegens afwezigheid. De volgende in rang was het oudste 

2 S A Rijnlands-Midden, archief gemeente Koudekerk, inv. nr. 42. 
3. S A. Rijnlands-Midden, oud archief Koudekerk, inv. nr. 46d. 
4. S A Rijnlands-Midden, archief gemeente Koudekerk, inv. nr. 43. 
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raadslid. De enige verandering op bestuurlijk terrein in de eerste helft van de vorige 
eeuw bestond uit een wijziging van de naam van "schout" in "burgemeester" in 1825. 
Tegelijkertijd werd hij ook ambtshalve lid van de gemeenteraad, om het aantal 
raadsleden weer op een oneven totaal te brengen werd één extra lid benoemd. De raad 
bestond dus uit zeven leden, waaronder de burgemeester. 
De schout, later dus de burgemeester, had veel macht. Zijn bevoegdheden lagen op 
het gebied van de "blote uitoefening en handhaving". Als er voor een bepaald 
onderwerp verder overleg nodig was moest hij zijn assessoren raadplegen. De 
raadsleden werden benoemd voor een periode van zes jaar en de assessoren telkens 
voor één jaar, allen door Gedeputeerde Staten uit een voordracht bestaande uit 
minstens een dubbel aantal kandidaten, opgesteld door het zittende bestuur in 
samenwerking met de ambachtsheer. 

De in de Grondwet van 1815 genoemde "vrije beschikking over de huishoudelijke 
belangen", de autonomie, die geregeld moest worden door middel van de 
reglementen, was na vijfentwintig jaar nog niet gerealiseerd. Nog steeds was er 
sprake van centralisatie, die, oorspronkelijk verwezenlijkt in 1810, door koning 
Willem I was gehandhaafd. Het verlangen naar veranderingen was dan ook algemeen. 
Daar kwam bij dat de afscheiding van de Zuidelijke Nederlanden en het ontstaan van 
België in de jaren dertig een grondwetswijziging noodzakelijk maakten. Er kwam een 
herziening van de Grondwet in 1840. De vijf wetsontwerpen die in de daarop 
volgende jaren werden ingediend ter regeling van de provinciale en plaatselijke 
besturen, werden alle afgekeurd door het parlement. In 1848 veranderde Willem II in 
zeer korte tijd van standpunt, mede onder invloed van revoluties in verschillende 
omringende landen. Daarop werd op 19 juni 1848 een nieuwe Grondwet aangenomen, 
ontworpen door een commissie met o.a. de Leidse hoogleraar en politicus J. R. 
Thorbecke. 

De gemeentewet van 1851. 

In de nieuwe Grondwet stond dat de samenstelling, de inrichting en de bevoegdheid 
van de gemeentebesturen bij wet moesten worden geregeld. De verwezenlijking 
hiervan gebeurde in 1851 toen een Gemeentewet werd aangenomen. Deze luidde een 
nieuw tijdperk in voor de gemeentebesturen. Thorbecke speelde een grote rol bij de 
totstandkoming van deze wet waardoor vaak sprake is van de "Gemeentewet van 
Thorbecke". 
De voornaamste veranderingen ten opzichte van de situatie van vóór 1851 bestonden 
uit: 

Geen onderscheid tussen stad en platteland, ook overal gelijke benamingen 
(bijv. in Friesland heetten tot dan toe de burgemeesters nog grietmannen). 
De raad stond aan het hoofd van de gemeente (niet meer de burgemeester of 
het dagelijks bestuur). Op het tweede plan kwam het college van 
burgemeester en wethouders en de burgemeester alleen is het derde 
bestuursorgaan, alle met eigen taken en bevoegdheden. 
De leden van de raad werden voor een periode van zes jaren onmiddellijk 
door de stemgerechtigde ingezetenen van de gemeente gekozen. De 
burgemeester werd benoemd door de koning. Hierin zien we het oude 
principe van de door de landsheer aangestelde plaatselijke vertegenwoordiger. 
De raad koos twee tot vier wethouders uit zijn midden. Elk oneven jaar trad 
een derde deel van de raad af. 
Stemgerechtigd waren die mannelijke inwoners van een gemeente die een 
bepaalde minimum som aan belasting betaalden. De raad zelf onderzocht of 
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de gekozenen moesten worden toegelaten als raadsleden (het onderzoek van 
de geloofsbrieven). 
Aan de raad werd de regeling en het bestuur van de huishouding overgelaten 
(autonomie). 

In principe werd er in het openbaar vergaderd. 

Algemeen Kiesrecht 1919. 
Hoewel in de periode 1851-1919 het aantal stemgerechtigde inwoners langzaam steeg 
bleef circa de helft van de mannelijke volwassen inwoners en alle vrouwelijk 
inwoners verstoken van actief of passief stemrecht. Dit veranderde in twee stappen, in 
1917 kwam er algemeen kiesrecht voor de mannen en in 1919 ook voor de vrouwen. 
Koudekerk heeft voor de Tweede Wereldoorlog geen vrouwelijke raadsleden gehad. 

Religie en politieke richting Koudekerkse bestuurders. 

Het valt niet mee om van alle negentiende eeuwse raadsleden een politieke kleur vast 
te stellen. Wel is na te gaan tot welk kerkgenootschap raadsleden behoorden. De 
percentages van de diverse religies binnen de raad kunnen we vergelijken met de 
religieuze samenstelling van Koudekerk in bepaalde jaren. Tabel 1 geeft de 
percentages per religie binnen Koudekerk tussen 1811 en 1930. 

Tabel 1. Religieuze samenstelling bevolking Koudekerk 1811 -1930 5. 
jaar R.K. Herv. CG. Ger. prol. over. geen aantal bijzonderheden 

% % % % % % % inwoners 
1811 19,2 79,4 — — 0,9 0,5 0.0 806 (Koudekerk) 
1811 97,0 3.0 — — 0,0 0,0 0.0 230 (Hoogmade) 
1811 36,5 62,6 — — 0,7 0,4 0,0 1036 (Koud.+Hoog.) 
1840 20,2 — — — 79,3' 0,5 0,0 1196 
1850 20,2 76,2 2,6 — 0,6 0,3 0,0 1226 
1860 15,3 81,5 1,4 — 1,8 0,0 0,0 1226 
1870 13,0 81,6 3^ — 1,9 0,1 0,0 1359 
1880 12,7 81,6 3,9 — 1,0 0,7 0.0 1351 
1890 12,4 60,0 7,1 19,3 0,7 0,4 0.0 1468 
1900 12,0 53,4 0,3 33,8 0,5 0,0 0.1 1445 
1910 9,3 51,2 1,7 34,9 0,7 0,3 0,0 1529 
1920 11,5 52,7 1,6 33,3 0,1 0,1 0,7 1664 
1930 11,7 51,6 1,5 31,2 0,5 2,8 0,7 1819 

De namen van de Koudekerkse gemeentelijke bestuurders zijn opgenomen in bijlage 
A. We zullen nu de cijfers van tabel 1 eens vergelijken met de religieuze 
samenstelling van de gemeenteraad gedurende het tijdvak 1811-1919 en de politieke 
samenstelling van 1919 tot 1941. Eerst de cijfers in de vorm van de aantallen 
raadsleden per religie gedurende de periode tot 1919 (tabel 2) en voor het tijdvak 
1919-1941 de aantal gemeentelijke vertegenwoordigers per kieslijst (tabel 3). 

5. Cijfers 1811: SA Rijnlands-Midden, archief gemeente Koudekerk inv. nr. 43. 
Overige cijfers: publicaties Volkstellingen 1795-1971, op C.D., C.B.S., 1999. 
Afkortingen: 
R.K. = Rooms-katholiek prat. = overige protestanten 
Herv. = Nederduitsch Hervormd over. = overige religies 
CG. = Christelijk Gereformeerd geen = geen religie 
Ger. = Gereformeerd 

In 1840 werden alle protestanten onder één noemer samengevoegd. 
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Tabel 2. Zetelverdeling gemeenteraad Koudekerk 1811-1919 

periode 
1811-1813 
1813- 1814 
1814- 1817 
1817-1825 
1825-1874 
1874-1893 
1893- 1894 
1894- 1899 
1899-1912 
1912-1919 

R.K. 
4 
3 
3 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 

Herv. 
6 
6 
5 
5 
7 
6 
5 
6 
6 
5 

CG. Ger 

0 
1 
1 
1 
0 
0 

0 
0 
0 

Zetels 
totaal 
10 
9 
8 
5 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

bijzonderheden 
Koudekerk + Hoogmade 
Koudekerk + Hoogmade 
Koudekerk + Hoogmade 

Tabel 3. Zetelverdeling gemeenteraad Koudekerk 1919-19417 

periode 
1919-1923 
1923-1927 
1927-1931 
1931-1935 
1935-1939 
1939-1941 

Lib./GB ARP CHU RKSP 

1 
1 
1 
1 
1 
2 

3 
3 
2 
3 
2 
3 

2 
3 
3 
2 
3 
2 

1 
0 
1 
1 
1 
1 

Zetels 
totaal 

1 
7 
7 
7 
7 
7 

We zullen nu proberen een beeld te schetsen van de verschillende fracties of 
richtingen die tot 1941 in de Koudekerkse gemeenteraad vertegenwoordigd zijn. 
Van de eind 1811 benoemde tien raadsleden van Koudekerk en Hoogmade waren er 
zes hervormd en vier rooms-katholiek. Dit is precies de verdeling die men op grond 
van de aantallen inwoners per religie zou mogen verwachten als men er van uitgaat 
dat raadsleden vertegenwoordigers zijn van godsdienstige groeperingen. Dit lijkt dus 
zo te zijn, maar dit moet toch toeval zijn geweest want op de hiervoor genoemde 
kandidatenlijst stond de religie niet vermeld. We mogen aannemen dat die dan ook 
niet van belang werd geacht. Hiervoor pleit ook het feit dat in de periode nimmer 
werd gerept over een vereiste overeenstemming tussen de godsdienstige verdeling 
van de bevolking en die van de raad der gemeente. Dat zijn dus denkbeelden van later 
tijd. Na de verzelfstandiging van Hoogmade in 1817 bestond de gemeentelijke 
volksvertegenwoordiging tot 1874 uit louter hervormde inwoners en pas in 1919 
kreeg katholiek Koudekerk blijvend een vertegenwoordiger in de gemeenteraad. In 
1874 kwam Hendrik van den Berg in de raad, hij behoorde al vóór 1845 tot de 
Christelijk Afgescheiden, later aangeduid als Christelijk gereformeerden. Toch was 
zijn achterban duidelijk te klein voor één raadszetel. De Doleantie van 1887 
veroorzaakte het vertrek van een aantal hervormden en daarmee de groei van de groep 
gereformeerden. Dit moet in of kort voor 1897 hebben geleid tot de oprichting van 

Afkortingen: 
Lib. = Liberalen 
G.B. = Gemeentebelang. 
A.R.P. = AntiRewdutionaire Partij 
C.H.U. = Christelijk Historische Unie 
R.K.S.P. = Rooms-Katholieke StaatsPartij 
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Voot heitrt van de GEMEENTERAAD tr 
KOUDEKERK, «rden uobmoten DE HEEREN: 

C. J. van der Chijs, 
J. H. L. Spruijt, 
W. Voorthuijzen. 

w i t B i l l e t . 

en de HEER 

A. Dorrepaal. 
m a é B i l l e t 1811 

Zij. die weten boe de belangn tot heden cijn 
behartigd, om uit vele taken aledita den hoofde, 
lijken ooulag te noemen, zullen de noodzakeUjk-
beid beffiüpen dezen Candidaten hunne alem te 
geven. 

C M. OPPELAAR 

AAN DE KIEZERS 
van de Qemeeote KOUDEKERK wordt kennis 
p»geven. dat de Heeren O DORREPAAL en 
W. DORREPAAL. voor den vtriuezmj van den 
Gemeenteraad op den 20 Juli aa. buiten slem-
ming wenacben te blijven. Door zeer VEEL 
KIEZERS worden bjjzooder aanbevolen 

DE HEEREN: 1808 
(wit sterabheQe) 

U. VAN DEN BERG, 

K. REIJNEVELDT 

J. VAN EGMOND 
en op bet rosé stembneQe 

DEN HEER: 

A. DORREPAAL. 

Rijnbode 18 juli 1875 

Voor de verkiezing van DRIE LEDEN 
voor den Gemeenteraad van KOUDEKERK, 
op DINSDAG den 17 Juli aa. worden aan
bevolen.'de aftredende leden: 

A. D O R R E P A A L 

A. H O O G E B O O M , 
En voor de buitengewoae vacature. 

Rood Stembiljet 

P. R E I J N E V E L D . 
«41 EENIGE KIEZERS 

Rijnbode 15 juli 1877 

Kiezers voor den Gemeenteraad 
van Koudekerk! 

Mei vertrouwen wordt u op Dinadag 
a.a.. voor de opengevallen plaata door het 
overlijden van den heer A van der PAAUW, 
aanbevolen te stemmen, den Heer 

J . HEEMSKERK 
Zeer bekend in de gemeente, achten 

wij verder aanbeveling overgodig-

Wenschebjk wordt het geacht, dat een 
Katholiek zitting neme in den Raad. te 
meer. daar beweerd wordt dat zulkfi meer
malen aan de Katholieken alhier is toegezegd 
door eenige voorname personen uit deze 
gemeente. 

Eeiiife nut KalhoiirJte Atezers 

KOUDEKERK. Jub 1891 3847 

Rijnbode 19 juli 1891 

een Antirevolutionaire Kiesvereniging waarmee 
feitelijk de moderne politiek zijn intrede deed in 
Koudekerk. Gedurende de negentiende eeuw was 
er op nationaal en provinciaal niveau wel degelijk 
sprake van partijvorming. Op het platteland, en 
dus ook in Koudekerk, is daarvan weinig te 
vinden, in ieder geval niet in de Rijnbodes van 
die tijd. Er werden wel eens acties ondernomen 
om bepaalde kandidaten aan te bevelen, maar dit 
gebeurde niet uit naam van een partij of 
kiesvereniging. Een voorbeeld is de actie van C. 
M. Oppelaar in juli 1875 om drie alternatieve 
kandidaten aan te bevelen i.p.v. de drie 
aftredende leden, die overigens allen werden 
herkozen. Een andere actie vond plaats in 1891. 
De katholieke Johannes Heemskerk werd toen 
aanbevolen als kandidaat door enige niet-
katholieke kiezers, als reden werd opgegeven dat 
het wenselijk zou zijn dat een katholiek zitting 
zou nemen in de raad. Getalsmatig is dit 
volkomen begrijpelijk, het R.K. deel van de 
bevolking was gedurende de gehele onderzochte 
periode voldoende voor één zetel (een zetel is 
14,3 procent van de stemmen/inwoners). 
Heemskerk werd pas in 1893 gekozen. Dit lijkt ; 

echter een bijna eenmalige actie (1891/1893), 
want na zijn overlijden in 1894 werd weer een 
hervormde inwoner gekozen. In 1899 werd de 
Christelijk gereformeerde Hendrik van den Berg 
opgevolgd voor de gereformeerde Dirk 
Reijneveld, terwijl in 1912 een hervormd raadslid 
werd opgevolgd door de gereformeerde Jacob 
van den Berg. Twee gereformeerde raadsleden 
was precies het aantal dat men op grond van de 
ruim dertig procent inwoners van die religie zou 
mogen verwachten. De "verovering" van twee 
zetels binnen betrekkelijk korte tijd doet 
vermoeden dat dit het gevolg is van enige sturing 
vanuit bijvoorbeeld de kerkenraad. Blijkbaar was 
dit niet het geval bij het katholieke deel der 
Koudekerkers, hoewel moet worden vastgesteld 
dat zij juist rond 1910 getalsmatig nog maar net 
één zetel zouden kunnen bezetten. Bij dit alles 
mogen we niet vergeten dat de verdeling van de 
aantallen inwoners per godsdienst niet precies 
gelijk zal zijn geweest aan die van de kiezers De 
eerste vermelding van partijvorming in 
Koudekerk is dus te vinden in de Rijnbode van 4 
juli 1897 en dit betreft, zoals hiervoor reeds 
vermeld, een actie vanuit gereformeerd 
Koudekerk. In verband met de toen op handen 
zijnde verkiezing vam twee raadsleden 
kandideerde de Antirevolutionaire kiesvereniging 
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"Nederland en Oranje" B. de Jong en D. Reijneveld als opvolgers van de aftredende 
E. Zirkzee en G. Dorrepaal Gzn. De actie mislukte, geen van beiden werden gekozen. 
Twee jaar later waren er drie raadsleden aftredend: G. van Egmond, C M . Oppelaar 
en H. van den Berg. In juni 1899 ontbrandde een campagne, de A.R. kiesvereniging 
kandideerde G. van Egmond, D. Reijneveld en A. Goemans terwijl de kiesvereniging 
"Eendracht maakt Macht" C. M. Oppelaar, A. Verburg en G. Dorrepaal senior 
kandidaat stelde. Gekozen werden de nummers 1 en 2 respectievelijk de nummer 1 
van beide lijsten. Laatstgenoemde kiesvereniging had waarschijnlijk een liberale 
achtergrond. De A.R.-kiesvereniging is vermoedelijk niet veel later opgesplitst in een 
gereformeerde en een hervormde kiesvereniging. 

KIEZERS voor den Gemeenteraad 
van KOUDEKERK 

Met den moesten aandrang wordt u vereocht om DONDERDAG. 
6 JULI a.M niemand anders te stemmen dan de Heeren: 

A. HOOGENBOOM 
B. M. OPPELAAR 

EN 

W. C. WERNINK 
Mannen, die beslist het beste met Uw gemeente voor hebben en 
Uwe belangen zeker zullen behartigen. 

Het Bestuur der Kiesvereniging 
1967 "Eendracht maakt Macht" 

Kiezers van Koudekerk! 
Brenp Donderdag 6 Juli a.s. eenparig Uwe stem uit op de 

Candidaten van NEDERLAND en ORANJE, de Heeren: 

G. VAN EGMOND 

D. REIJNEVELD 
en 

N.P. SLEGTENHORST 
1992 HET BESTUUR 

Rijnbode 2 juli 1905 

Aantoonbare wijzigingen vonden pas plaats na 1919. Vanaf dat jaar blijken er vier 
stromingen te zijn in politiek Koudekerk: de Liberalen, later Gemeentebelang, de 
Antirevolutionaire Partij, de Christelijk Historische Unie en de Rooms-katholieke 
Staatspartij. Elke vier jaar wisselde de samenstelling van de raad met één zetel. Een 
afwezige groepering in de Koudekerkse politieke arena is de Sociaal Democratische 
Arbeiderspartij. In 1941 stelden de Duitsers de gemeenteraden buiten werking 
waarmee een tijdelijk eind kwam aan 130 jaar gemeenteraad. 

Beroep en welstand 

De gemeenteraad van 1817 bestond uit drie bouwlieden (boeren), een 
pannenfabrikant en een notaris. De raad van 1825 telde weer drie bouwlieden, een 
chirurgijn, een broodbakker, een pannenfabrikant en een notaris. De raad van 1851 
bestond uit drie bouwlieden, een makelaar, een pannenfabrikant, een azijnfabrikant en 
een leerlooier. In 1875: vijf bouwlieden, een logementhouder en een steenfabrikant. 
In 1900: drie bouwlieden, een timmerman, een steenfabrikant, een pannenfabrikant en 
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een secretaris-penningmeester. In 1918: drie bouwlieden, twee timmerlieden, een 
graanhandelaar en een steenfabrikant. In 1920: zes bouwlieden en een 
metselaarsknecht, ten slotte in 1941: een landbouwer, een timmerman, een koopman, 
een pannenfabrikant, een metselaarsknecht, een pannenfabrieksarbeider en een 
boerenarbeider. De samenstelling varieerde dus toch redelijk, vooral in de periode 
1920-1941. 
Gedurende de periode 1825-1941 bestond de raad gemiddeld uit vier landbouwers, 
één fabrikant, één middenstander (timmer- en kooplieden) en ruim een halve 
vertegenwoordiger uit de ambtenaren/vrije beroepen (burgemeester, notaris, 
secretaris/penningmeester, chirurgijn, veearts). Wat deze categorieën gemeen hebben 
is dat ze werkgever waren of in ieder geval eigen baas, op burgemeester Crommelin 
en secretaris-penningmeester Van Egmond na. Pas vanaf 1919 zien we minstens één 
werknemer in de raad (gemiddeld over de onderzochte periode goed voor een derde 
raadszetel). 

Een vergelijking van de bestuurlijke elite van het dorp (de burgemeester en de raad) 
met de economische elite is mogelijk door na te gaan wie het hoogste bedrag aan 
gemeentelijke belastingen (de hoofdelijke omslag) betaalden. Voor de jaren 1814, 
1817, 1825, 1843, 1851, 1854, 1893 en 1899 is nagegaan wie de meeste belasting8 

betaalden (zie bijlage B). Dan blijkt dat beide elites niet identiek zijn maar er is een 
overeenkomst zichtbaar. In 1814 en 1817 blijkt ongeveer de helft van bestuurders tot 
de economische top 25 te behoren. Let wel, tot die top 25 behoorden ook mensen die 
niet in aanmerking kwamen voor de gemeenteraad: weduwen, personen buiten 
Koudekerk woonachtig, predikanten en blijkbaar ook enkele kapitaalkrachtige 
katholieken. In 1825 behoorden zes van de zeven raadsleden tot de top 25 (van circa 
200 betalers op een bevolking van ruim 1000 zielen). In 1845 behoorden alle 
raadsleden tot de top 25. Deze trend zette zich door want in 1851 blijken zes 
raadsleden tot de top 11 te behoren (de bestuurlijke elite is dan gelijk aan de 
economische elite), het zevende raadslid, burgemeester Jacobus Baltus Samsom stond 
op plaats 15. Het jaar 1851 lijkt een keerpunt, langzaam maar zeker komen dan ook 
minder gefortuneerde inwoners in aanmerking voor een raadszetel. Ter illustratie, in 
1899 bezetten de raadsleden de economische plaatsen 1, 10, 27, 28, 32, 63 en 104 
(Hendrik van den Berg), het totaal aantal betalers was 167 op een bevolking van 1456 
zielen. Blijkbaar werd het bezit van geld steeds minder hèt criterium om een 
raadszetel te bemachtigen. 

Families. 

Gedurende de periode 1811-1941 jaar maakten drieënzeventig Koudekerkers deel uit 
van de raad der gemeente, gemiddeld waren zij 12,4 jaar lid. Antoine van Egmond 
was, voor zover bekend, de enige die ook politiek actief was buiten Koudekerk, hij 
was lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland. De zes Koudekerkers met de 
langste staat van dienst als gemeenteraadslid waren: 

Dirk Dorrepaal was éénendertig jaar lid. 
Everard Zirkzee dertig jaar, waarvan vier jaar tevens als burgemeester. 
Arie Hoogeboom negenentwintig jaar. 
Dirk Reijneveld achtentwintig jaar. 
Nicolaas Samsom zevenentwintig jaar, waarvan vijfentwintig jaar tevens 
burgemeester. 
Everard Henry Jean Cunaeus zevenentwintig jaar, waarvan acht jaar tevens 
burgemeester. 

e S A Rijnlands-Midden, archief gemeente koudekerk, inv. Nr. B 377 en B 379. 
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Opmerkelijk is dat Zirkzee en Cunaeus na jaren ervaring als raadslid en wethouder te 
hebben opgedaan beiden "doorstroomden" naar het burgemeestersambt. Samsom was 
al vóór 1811 korte tijd schout, de paar jaar dat hij onder schout Van Meurs slechts 
raadslid en assessor was, waren eigenlijk een stap terug is zijn loopbaan. 
Gemeten naar het aantal "dienstjaren" blijkt dat vier families, Dorrepaal, Van 
Egmond, Oppelaar en Reijneveld, samen 283 jaar een zetel hebben bezet, dus bijna 
één derde van alle dienstjaren. Als we dan bedenken dat tussen deze families 
onderling (agrariërs en pannenfabrikanten) en ook nog met enkele andere raadsleden, 
familiebanden bestonden, lijkt het dat enkele Koudekerkse raadszetels min of meer 
binnen een familie bleven. Dit heeft uiteraard te maken met het feit dat bestuurlijke 
invloed was verbonden met economische welstand. De invloed op het bestuur werd 
als het ware tegelijk met de materiële zaken aan een volgende generatie doorgegeven. 
Toch zien we slechts drie keer dat een zoon zijn vader direct opvolgt als raadslid: 

^Dorrepaal, Van Egmond en Samsom. 

Conclusies 

In het laatste kwart van de vorige eeuw ontstond in Koudekerk een besef onder de 
kiesgerechtigde inwoners dat hun vertegenwoordigers in de gemeenteraad niet meer 
uitsluitend op grond van hun materiële welstand in aanmerking kwamen maar dat 
tevens hun religie een rol ging spelen. In plaats van vertegenwoordiging van de rijken 
door de rijkste (de welvarendste helft van de bevolking koos uit hun midden over het 
algemeen de meest gegoeden) kwam er langzaam een verschuiving op gang naar een 
vertegenwoordiging vanuit groeperingen die werden verbonden door een 
gezamenlijke ideologie, voornamelijk op religieus gebied. Hierbij zal persoonlijke 
geschiktheid ook een rol gespeeld hebben, hoewel dit moeilijk te bewijzen is. 

Mauring Roest. 

Bronnen en geraadpleegde literatuur 
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2 Streekarchief Rijnlands-Midden 
Archief gemeente Koudekerk (notulen municipaliteit, notulen gemeenteraad, 
ingekomen en uitgaande stukken, kohieren hoofdelijke omslag). 
Burgerlijke stand, bevolkingsregister en D.T.B.'s Koudekerk. 
Rijnbodes vanaf 1874. 

3 Archief Hoogheemraadschap van Rijnland. 
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5 Publicaties Volkstellingen 1795-1971, op C.D., C.B.S., 1999. 
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BIJLAGE A - KOUDEKERKSE GEMEENTELIJKE BESTUURDERS 1811-1941 

Maire 
Klaas/Nicolaas Samsom 
Arie van Meurs 

periode 
1811 
1811-1813 

President van het gemeentebestuur 
Arie van Meurs 

periode 
1813-1817 

Schout 
Arie van Meurs 
Nicolaas Samsom 

periode 
1817-1821 
1821-1825 

Burgemeesters 

E.H.J. Cunaes 
1865 -1873 

M. Crommelin 
1877-1893 

E. Zirkzee 
1893 - 1897 

W.L. van Tricht 
1897- 1901 
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Burgemeester 
Nicolaas Samsom 
Jacobus Baltus Samsom 
Pieter van Schravendijk 
Mr. Johan Hendrik Verboom baron van Reede van Öudtshoom 
Gerard Spoors Eland 
Gijsbertus Bruijnis 
Everard Henry Jean Cunaeus 
Jacob Waller 
Marcellus Crommelin 
Everard Zirkzee 
Willem Laurentius van Tricht 
Joris Cornelis van Voorthuijsen 
Jacobus Comelius Oeberius Kapteijn 
Marie Jan Everard Kwint 
G. Verheul 

periode 
1825-1850 
1850-1852 
1852 
1852-1855 
1856-1858 
1859-1865 
1865-1873 
1874-1877 
1877-1893 
1893-1897 
1897-1901 
1901-1917 
1917-1924 
1925-1940 
1940-1952 

Adjunct-maire 
Nicolaas Samsom 

periode 
1811-1813 

Eerste assessor 
Nicolaas Samsom 
Comelis van der Bie 
Johannes de Jong 
Harmanus van Ommeren 
Gerard Spoors Eland 

periode 
1817-1819 
1820 
1821-1845 
1846-1847 
1848-1851 

Tweede assessor 
Arie van Rijn 
Hendrik van den Berg 
Johannes de Jong 
Hendrik van den Berg 
Harmanus van Ommeren 
John George van der Stoop 
Gerard Spoors Eland 
Everard Henry Jean Cunaeus 

periode 
1817 
1818-1819 
1820 
1821-1824 
1824-1845 
1846-1847 
1847 
1848-1851 

Wethouders 
Gerard Spoors Eland 
Everard Henry Jean Cunaeus 
Gerrit Dorrepaal Sr. 
Klaas van der Lee 
Hage Verburg 
Everard Zirkzee 
Klaas Reijneveld Tzn. 
Jan van Egmond 
Arie Dorrepaal 
Gerrit van Egmond 
Comelis Marinus Oppelaar 
Philippus Qualm 
Dirk Dorrepaal 
Dirk Reijneveld 

partij 

ARP 

ARP 
CHU 
ARP 

periode 
1851-1856 
1851-1865 
1856-1859 
1859-1875 
1866-1873 
1873-1893 
1875-1877 
1877-1892 
1892- 1900 
1893- 1905 
1901-1905 
1905-1919 
1905-1932 
1919-1927 
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Jacob van den Berg 
Nicolaas Pieter Slegtenhorst 
Antoine van Egmond 

Leden gemeentebestuur Koudekerk & Hoogmade 
Wilhehnus van der Zon (Koudekerk) 
Mr. Pieter Nicolaas Vossius (Koudekerk) 
Albertus Groneman (Koudekerk) 
Gerrit de Jong (Koudekerk) 
Johan Jacob Meder (Koudekerk) 
Jan Meel (Koudekerk) 
Adrianus Uittenboogaerd (Koudekerk) 
Joannes Westerbeek (Koudekerk) 
Wilhelmus van Leeuwen (Hoogmade) 
Leonardus Petrusz. Zwetsloot (Hoogmade) 
Lambertus Arijzee (Koudekerk) 

Leden gemeenteraad 
Arie van Rijn 
Hendrik van den Berg 
Nicolaas Samsom 
Comelis van der Bie 
Gerrit de Jong 
Adrianus Uittenbogaerd 
Pieter Reijneveld Kzn. 
Johannes de Jong 
Hendrik van den Berg 
Goris Verburg 
Harmanus van Ommeren 
Gerrit de Jong 
Adrianus Uittenboogaerd 
Arie van Meurs 
Nicolaas Samsom 
Teunis Reijneveld 
John George van der Stoop 
Pieter Reijneveld Kzn. 
Gerrit Dorrepaal Sr. 
Hendrik van der Vis 
Gerard Spoors Eland 
Everard Henry Jean Cunaeus 
Hage Verburg 
Klaas van der Lee 
Gerardus Wilhelmus Koning 
Gerardus Wilhelmus Koning 
Jacobus Baltus Samsom 
Willem van Egmond 
Hendrik van der Vis 
Catharinus Johan van der Chijs 
Klaas Reijneveld Tzn. 
Hage Verburg 
Hendrik van der Vis 
Klaas van der Lee 
Gijsbertus Bruijnis 

ARP 
ARP 
CHU 

partij 

1927-1930 
1930-1941 
1933-1941 

periode 
1811-1813 
1811-1813 
1811-1817 
1811 
1811 
1811 

-1817 
•1817 
•1817 

1811-1817 
1811-1817 
1811 
1811 

•1817 
-1817 

1813-1814 
periode 
1817 
1817-1819 
1817-1819 
1817-1820 
1817-1821 
1817-1821 
1819-1822 
1819- 1845 
1820- 1824 
1821- 1844 
1821- 1847 
1822- 1843 
1824- 1833 
1825- 1826 
1825- 1850 
1826- 1841 
1834-1847 
1841-1848 
1843- 1859 
1844- 1845 
1845- 1858 
1846- 1873 
1847- 1853 
1848- 1851 
1848-1851 
1851-1852 
1851-1852 
1851- 1874 
1852- 1855 
1852-1867 
1854- 1877 
1855- 1873 
1859-1865 
1859-1875 
1865 
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Leden gemeenteraad (vervolg) 
Arij Hoogeboom 
Everard Zirkzee 
Adriaan van der Paauw 
Hendrik van den Berg 
Jan van Egmond 
Arie Dorrepaal 
Pieter Reijneveld Tzn. 
Marcellus Crommelin 
Johannes Heemskerk 
Gerrit Dorrepaal Gzn. 
Gerrit van Egmond 
Comelis Marinus Oppelaar 
Nicolaas Blonk 
Arie van der Bijl 
Gerrit Dorrepaal Wzn. 
Philippus Qualm 
Dirk Reijneveld 
Dirk Dorrepaal 
Gerardus Johannes Bertramzoon Corts 
Arie Hoogeboom 
Jacob Oppelaar 
Gerrit van der Bijl Azn. 
Hendrik Boer 
Jacob van den Berg 
Reinier Dorrepaal 
Comelis Nicolaas Joannes Koot 
Antoine van Egmond 
Pieter de Jong Klzn. 
Adriaan Kuiper 
Marinus Jacob Oppelaar 
Gerardus Johannes Bertramzoon Corts 
Nicolaas Pieter Slegtenhorst 
Arie van der Ent 
Adrianus Johannes Lieverse 
Jan van der Sterre 
Teunis van der Lee 
Nicolaas Pieter Slegtenhorst 
Klaas Reijneveld 
Pieter Kok 
Jan van der Sterre 
Willem van Vegten 
Comelis Marinus Oppelaar 
Rijndert Albertus Meijer 

partij 

ARP 
Lib? 

Lib? 
Lib? 
ARP 
ARP 
CHU 
ARP 

ARP 
Lib 
RKSP 
CHU 
ARP 
Lib 
Lib/GB 
CHU 
ARP 
CHU 
RKSP 
CHU 
GB 
ARP 
ARP 
ARP 
CHU 
CHU 
GB 
GB 

periode 
1866- 1895 
1867- 1897 
1873- 1891 
1874- 1899 
1875- 1893 
1875-1900 
1877-1893 
1891-1893 
1893 
1893-1897 
1893- 1905 
1894- 1908 
1895- 1919 
1897-1898 
1897- 1903 
1898- 1919 
1899- 1927 
1901-1932 
1903-1909 
1905-1911 
1908- 1912 
1909- 1919 
1911- 1919 
1912- 1930 
1919-1921 
1919-1923 
1919-1941 
1919-1941 
1921- 1922 
1922- 1928 
1923- 1927 
1927 
1927-1928 
1927- 1941 
1928- 1931 
1928-1935 
1930- 1941 
1931- 1932 
1932- 1935 
1933- 1939 
1935-1941 
1935-1941 
1939-1941 
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Vanwege het 12 - jarig ambtsjubileum van burgemeester M.J. E. Kwint werd op 7 juli 1937 
een bijzondere raadsvergadering gehouden waarbij toen deze foto is gemaakt. 
Op de achterste rij staat de gemeenteraad, met v.l.n.r. W. van Vegten, J. van der Sterre, P. de 
Jong, N.P. Slegtenhorst (wethouder), A. van Egmond (wethouder), CM. Oppelaar en A.J. 
Lieverse. 

BIJLAGE B - TOP 25 HOOFDELIJKE OMSLAG GEMEENTE KOUDEKERK 

1814 [208 personen betalen ƒ 3129,86 VA] 1817 [176 personen betalen ƒ2500,-] 

1 Ds. Simon Eland ƒ 121,75 
2 Johan Jacob Meder 85,-
3 Pieter Reijneveld Kzn. 71 , -
4 wed. Hend. van der Mark 67,50 
5 wed. Klaas Reijneveld 61,25 
6 wed. Barth. van Meurs 55,25 
7 Gerrit de Jong 53,75 
8 Arij Breekland 53,50 
9 Willem Hulstmeijer* 52,50 
10 Comelius van den Berg* 49,--
11 weduwe van 't Wout* 49,— 
12 Kors Zandvliet* 49,-
13 Leonardus P. Zwetsloot* 49,— 
14 Thomas Breekland 46,50 
15 Arie van Meurs 46,50 
16 Arie Wassenaar* 45,50 
17 Joannes Westerbeek 43,-
18 Dirk Groen in 't Wout* 42,--
19 Gerrit Oudshoom 41 ,--
20 Harmanus van Ommeren 41 ,--
21 Teunis Reijneveld 41,— 
22 Bart van der Veer 38,50 
23 Dirk van Egmond 37,75 
24 Comelis Turkenburg 37,-
25 Hendrik van den Berg 34,--

1 Ds. Simon Eland ƒ 96,-
2 Pieter Reijneveld Kzn. 78,-
3 J. A. Lette 75,-
4 wed. Hend. van der Mark 74,-
5 Arie van Meurs 72,-
6 wed. Klaas Reijneveld 70,-
7 Gerrit de Jong 68,-
8 Mr. J. Burgerhoudt (VS jr.) 64,-
9 Gerrit Oudshoom 52,-
10 Teunis Reijneveld 52,-
11 Comelis Turkenburg 52,-
12 Harmanus van Ommeren 47,-
13 Jacob Breekland 45,-
14 D. M. G. Heldewier (14 jr.) 44,-
15 Jan Vermeulen 44,-
16 Hendrik van den Berg 42,-
17 Arie Breekland 42,-
18 Johannes de Jong 42,-
19 Nicolaas Samsom 42,-
20 Joannes Westerbeek 42,-
21 Kors van der Geest 40,-
22 Comelis van Noord 35,-
23 Goris Verburg 35,-
24 Comelis Westerbeek 35,-
25 Arie van den Berg 32,-
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* = uit Hoogmade 

1825 [192 personen betalen ƒ 2170,-] 

1 Ds. Simon Eland ƒ 110,-
2 Pieter Reijneveld Kzn. 74,-
3 Arie van Meurs 65,--
4 Mr. J. Burgerhoudt 63,— 
5 Gerrit de Jong 62,--
6 Comelis Turkenburg 51 , -
7 Teunis Reijneveld 49,-
8 Goris Verburg 48,-
9 Johan Jacob Meder 47,--
10 Stephanus Winters 44,-
11 Harmanus van Ommeren 43,— 
12 Kors van der Geest 42,— 
13 J. Rijser 41,-
14 Nicolaas Samsom 41 , -
15 Johannes Adriaansz. 40,— 
16 Johannes de Jong 40,-
17 Gerrit Oudshoom 40,-
18 Hendrik Heemskerk 37,-
19 wed. Arie Breekland 35,-
20 Comelis Westerbeek 35,-
21 Arie van Rijn 34,-
22 Nicolaas Terburgh 34,— 
23 wed. H. van der Mark ('A jr.) 33,-
24 Comelis van Dijk 30,--
25 Hendrik van der Vis 30,-

26 Comelis van Dijk 
27 Koster & Rijcken 
28 Dirk van Oosten 

32,-
32,-
32,-

1845 [145 personen betalen ƒ 2675,-] 

1 G. H. IJsselsteijn (fc jr.) ƒ 110,-
2 J. E. Weening ('/z jaar) 100,-
3 Gerrit Dorrepaal 90,-
4 G. J. du Marchie Sarvaas 85,-
5 Gerard Spoors Eland 85,-
6 J. van der Speek ('/S jaar) 75,-
7 wed. Teunis Reijneveld 70,— 
8 Nicolaas Samsom 65,-
9 Jan George van der Stoop 65,--
10 Hendrik Heemskerk 60,--
11 Klaas van der Lee 60,--
12 Hage Verburg 60,-
13 Everard Henry J. Cunaeus 55,--
14 Adriaan van der Paauw 55,--
15 Pieter Reijneveld Kzn. 55,--
16 Stephanus Winters 55,-
17 Comelis van Dijk 50,-
18 Arij Hoogeboom 50,— 
19 Comelis Turkenburg 50,-
20 Willem van Egmond 47,50 
21 Jan van Klaveren 45,-
22 Pieter Stuijvenberg 42,50 
23 K.v.d.Geest & Rodenburg 40,-
24 Harmanus van Ommeren 40,--
25 Hendrik van der Vis 40,-

1851 [132 personen betalen ƒ 2934,33] 1854 [131 personen betalen ƒ 2264,94] 

1 Gerrit Dorrepaal Sr. ƒ 106,-
2 G. H. IJsselsteijn (I/2 jr.) 106,-
3 Everard Henry J. Cunaeus 102,— 
4 Garadus Wilhel. Koning 102,-
5 Gerard Spoors Eland 102,-
6 J. E. Weeningh ('/z jaar) 102,-
7 Klaas van der Lee 78,-
8 Hendrik Heemskerk 74,-
9 J. van der Speek (VS jaar) 74,-
10 Hage Verburg 74,-
11 Willem van Egmond 70,-
12 wed. Teunis Reijneveld 61,-
13 Willem Kwakemaak 58,-
14 Stephanus Winters 58,-
15 Jacobus Baltus Samsom 52,— 
16 Hendrik van der Vis 52,-
17 Arij Hoogeboom 48,--
18 Jan van Klaveren 48,-
19 Comelis Turkenburg 48,— 

1 Gerrit Dorrepaal Sr. ƒ 125,-
2 Gerard Spoors Eland 78,--
3 Gerardus Wilhel. Koning 78,--
4 Everard Henry J. Cunaeus 70,-
5 wed. mr. T. van Teutem 70,-
6 Klaas van der Lee 64,--
7 A. M. van de Laar 61 ,--
8 Willem van Egmond 58,--
9 Hage Verburg 58,-
10 Cathar. J. van der Chijs 55,-
11 Hendrik Heemskerk 55,-
12 wed. Teunis Reijneveld 50,-
13 Stephanus Winters 46,-
14 Willem Kwakemaak 44,— 
15 Adriaan van der Paauw 44,— 
16 Hendrik van der Vis 42,--
17 Arij Hoogeboom 38,— 
18 Klaas Reijneveld Tzn. 36,-
19 Wilh. P. J. van der Chijs 32,-
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20 wed. J. van Goozen 46,--
21 Willem Dorrepaal 40,-
22 wed. H. van Ommeren 40,-
23 G. Kroes 38,-
24 Jan van Egmond 36,-
25 Dr. Willem K. J. Schoor 36,-
26 J. van der Velden 36,-

1893 [131 personen betalen ƒ 2058,50] 

1 Everard Zirkzee ƒ 108,-
2 Arie Dorrepaal 80,--
3 C. D. Meurs 80,-
4 A. van der Lee 70,— 
5 Willem Dorrepaal 66,-
6 wed. Gerrit Dorrepaal jr. 53,--
7 Willem Kwakemaak 45,-
8 Gerrit van der Lee 43,— 
9 Ch. D. L. van der Aalst 40,-
10 wed. G. van Ommering 35,-
11 J. Kwakemaak 34,-
12 Klaas Reijneveld 34,-
13 S. Huisman 32,-
14 Marcellus Crommelin 30,-
15 Gerrit van Egmond 30,— 
16 Jan van Egmond 30,--
17 Arij Hoogeboom 30,— 
18A.de Jong 30,-
19 J. Koot 30,-
20 wed. J. van der Meer 28,-
21 Teunis Reijneveld 28,--
22 Hendrik Kranenburg 26,--
23 Arie Spruitenburg 25,— 
24 Gerrit Dorrepaal Wzn. 24,-
25 A. Kwakerknaak 24,--
26 Jacobus van Ommering 24,-

20 Willem Dorrepaal 32,-
21 wed. T. de Jong 32,-
22 Kors van der Geest 30,-
23 G. Kroes 30,-
24 Jacobus Baltus Samsom 30,-
25 Dr. Willem K. J. Schoor 30,-

1899 [167 personen betalen ƒ 2832,23] 

1 Arie Dorrepaal ƒ 117,-

10 Gerrit van Egmond 51 ,--

27 Gerrit Dorrepaal Wzn. 32,--

28 Philippus Qualm 30,-

32 Nicolaas Blonk 29,-

41 Willem Laur. van Tricht 25,-

63 Comelis Mar. Oppelaar 17,-

104 Hendrik van den Berg 6,~ 
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Te koop een 'huize' in Koudekerk aan den Rijn 

Vrijwillige Verkooping 
wtfeot i f t f lg t»»! 

N e u r i i H. G. BOKS. i« 0 < « ^ 
haan g tB t t . Alphes «.d. Ri)o. l i 

op 

VRIJDAG 9.en 16 APfllll937, 
v.m. I I uur. la hel Cmlt - Z o n a -
M r g " ie Lddca. bl| ibnt «n «fllaa 
publiek te verkoop»'; 

De kapitale Rlddrr-Hohtad. 

„DEN TOLL" 
nat 2 Arbeldersimm «" 
muntuds laodertjin, 
In de Hoogt «D L i j e Waard tc 

KOUDEKERK, 
ter totale grootte van 26.03.13 H.A. 
In 6 perc. comb. en raaaaa. 

De bouwnunroo&lna ca. Is In huur 
bl| den Heer W . B. KOOT. 

Breeder - omschreven bl| noUtlfo 
met kaart, verkr. bl| Jen Notaris. . 

Tc tien eiken werldag van 10-12 
en 2-4 uur. de gebouwen Mandag 
cn Zaterdag niet. 

I n de Alphense Courant van vrijdag 2 en 9 april 
1937, resp. blad no. 5782 en 5785, stond een 

artikel over de geschiedenis van huize "Den Toll" 
in de Hoogewaardse polder te Koudekerk aan den 
Rijn. De reden voor deze publicatie betrof het feit, 
dat middels een advertentie de openbare verkoop 
was aangekondigd van het betreffende huis. Het 
stuk was ontleend aan een artikel in het Leids 
Jaarboekje van 1911 van de hand van de heer 
W.M.C. Regt (1867-1937), hoofd van de Lagere 
School te Oudshoorn. Aangezien het veel infor
matie bevat over de geschiedenis van het huis en 
zijn bewoners en de heer Regt een kundig en 
gewaardeerd historicus was, is onderstaand zijn 
verhaal integraal weergegeven. Als bijlage zijn de 
in het stuk genoemde data met betrekking tot het 
eigendom cq. het gebruik van de Ridderhofetad in 
een chronologisch overzicht weergegeven. 

De Ridderhofstad "den TolT 

Circa tien minuten ten westen van 's Molenaarsbrug splitst de rijweg, die langs de 
boorden van den Ouden Rijn voert, zich in tweeën. Terwijl het eene pad, het breedste, 
den rivierkant blijft volgen, richt zich het andere meer landwaarts en vormt weldra 
met zijn beschaduwde waterpartijen aan den eenen kant en zijn alleraardigste kijkjes 
op het echt-hollandsche landschap aan de andere zijde, een der meest aantrekkelijke 
wandelingen in dit gedeelte van Zuid-Holland. 

Evenals thans de weg, zoo splitste in overoude tijden ook Vader Rijn zich in twee 
takken, waarlangs de genoemde wegen leidden, en die zich op vijf minuten te oosten 
der Kerk van Koudekerk weder vereenigden. De eene tak is gebleven en vormt nog 
thans den gewonen waterweg naar Koudekerk; de andere is allengs versmald en 
ondiep geworden en tot den rang van boerenwetering afgedaald. Eeuwen lang droeg 
hij den'naam van Lutteke-Rijn, een benaming, welke wij in nieuw-nederlandsch 
zouden kunnen overzetten door Kleine of Smalle Rijn. Dat hij echter in oude tijden 
een stroom van beteekenis is geweest, ja zelfs de voornaamste der beide genoemde 
takken was, moge daaruit blijken, dat aan zijn boorden niet minder dan drie adellijke 
huizen werden gebouwd. T.w. Groot-Poelgeest, Cleyn-Poelgeest en den 7b//.(Als ook 
Foreest in het oostelijk deel van de Hoogewaard. Naar aanleiding van de opgraving 
'Klein Poelgeest' in 1988, is door E. van der Most en J. Roefstra archief-onderzoek 
verricht naar dit huis en zijn bewoners. Daaruit is o.a. komen vast te staan, dat de 
huidige Lagewaardse wetering en de Lutteke Rijn twee afzonderlijke watergangen 
zijn (geweest). De Lagewaardse wetering moet omstreeks 1400, ten noorden van de 
toen al in betekenis afgenomen zijnde Lutteke Rijn, zijn gegraven. Van die Lutteke 
Rijn, zijn hier en daar in het noord-oosten van de Hoogewaard, parallel aan de 
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Lagewaardse wetering nog restanten in het veld te herkennen. Zie het artikel van E, 
van der Most in "De Viersprong", nr. 33 van november 1992.) 
De beide takken van den Ouden Rijn omsloten vroeger en nog heden een riviereiland 
of waard, betiteld met den naam van "Hoogewaard" in tegenoverstelling van den 
"Lagewaard" ten N. daarvan gelegen. Waarschijnlijk hebben we in dezen 
Hoogewaard het oude Romeinsche Matilo te zoeken is dit alzoo dan is het als 't ware 
weggevaagd zonder een spoor van zijn bestaan na te laten. (Inmiddels is bekend dat 
dit Romeins Castellum direct ten oosten van Leiden heeft gelegen.) 

Nog in het laatste deel der zeventiende eeuw verhieven zich in het oostelijk deel van 
den Hoogewaard de torens van den Toll. Het was een adellijke hofstad, die met haar 
achterleenen leenroerig was aan de grafelijkheid van Holland. Sedert lang zijn de 
heerlijke rechten er aan ontnomen; van het oude huis is geen steen meer over en het 
gebeente wier edelen, die het eenmaal bewoonden is tot stof vergaan. Geen zwanen 
dompelen meer hun met kleurrijke wapenbanden voorziene halzen in het heldere 
water der grachten en waar vroeger de jonkvrouwen met edelen zwier hun telgangers 
bestuurden, houdt thans de eenvoudige landman het oog op zijn kudden die den trots 
uitmaken van zijn boerenwoning. 

De laatste sporen van vroegere grootheid heeft schrijver dezes nog vóór tien jaren 
aanschouwd. Dat waren vier kunstig uit zandsteen gehouwen leeuwen geplaatst op de 
posten der hekken, die het erf ten N. en ten Z. afsloten en die als schildhouders 
fungeerden bij evenzoovele wapenschilden, waarop mogelijk vroeger het blazoen, 
maar toen alleen het opschrift "den Toll" voorkwam. Tien jaren geleden verkocht de 
tegenwoordige eigenaar ze aan een joodschen handelaar voor vijftig gulden per stuk; 
deze maakte er bij een Amsterdamschen kunstkooper vierhonderd gulden van en 
laatstgenoemde deed ze aan een buitenlandschen edelman van Toll over voor de som 
van vierduizend gulden. 

Het huis Den Toll in 1827 getekend door H.J. Metselaar 
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Een gelijk lot wedervoer een gevelsteen met een wapen, omgeven van 
vierkwartierwapens. Deze stond vroeger boven de hoofddeur, zoals op het plaatje van 
Metselaar, hierbij gereproduceerd, is te zien. Wat er in den loop der tijden op deze 
plek gronds is afgespeeld, is reeds voor het grootste gedeelte aan de vergetelheid 
prijsgegeven; uit de nog overgebleven brokstukken historie kon de volgende schets 
worden samengesteld, die allerminst op volledigheid aanspraak maakt. 

In het laatste vierendeel der dertiende eeuw woonde hier Heer Gheerlant van Rhyn, 
een edelman, volgens Simon van Leeuwen in zijn "Batavia Illustrata", van 
Utrechtschen geslachte. Hij had de beschikking over twee weer lands, beslaande een 
oppervlakte van vijftig morgen, die hem in 1276 waren aangekomen, bij opdrachte 
van Dirk, Heer van Teylingen, en welke beleening nog in hetzelfde jaar door den 
Landsheer was bekrachtigd. 

Zoons schijnt Gheerlant niet te hebben gehad, wèl dochters, o.a. eene, wier naam was 
Marcelia v. Rhyn en die omstreeks den aanvang der veertiende eeuw hart en hand 
schonk aan een edelman van hooge geboorte, Floris van Toll. Deze was de zoon van 
Floris van Teylingen, alias Floris van Tolne. Heer van een reeds lang verdwenen 
heerlijkheid Tolne of Toll, nabij Rijswijk aan de Geestbrug, of daar ergens gelegen. 

Over dit Tolne of Toll spreekt Melis Stoke in de volgende regels: 

Te soecken den Grove Lodewijc 

Ghetrect quam hy vromelyc 

Tote Rijswijc an der Gheest; 

Daer dede hi logieren meest 

Ter Tollen syn heer groot. 

(Deze regels hebben betrekking op Graaf Willem I, die uit Zeeland de Maas was 
overgestoken om Graaf Lodewijk van Loon, den echtgenoot van Gravin Ada, tegen te 
trekken, anno 1204). 

Toen nu de zoon zich na den dood van zijn schoonvader Gheerlant of Gerrit van 
Rhyn, metterwoon in den Hoogewaard vestigde, bouwde hij zich aldaar een 
betamelijke huizinge die hij met den naam van "den Toll" doopte, ter herinnering 
aan de thans verdwenen heerlijkheid zijns vaders. 

Lange jaren meende men dat dit huis zijn naam ontving naar een tol op den Lutteke 
Rijn geheven, doch eerst in onze tijd is de onjuistheid daarvan door nauwkeurige 
bestudering der oude en echte stukken gebleken. 

Bovendien die tolheffing bestond alleen in de kranke verbeelding van onze oude stads 
en dorpsbeschrijvers en diende natuurlijk alleen ter verklaring van den naam. Om tol 
te kunnen heffen, zou Floris een sterk kasteel hebben moeten bouwen, waarin de 
manschap, met de invordering daarvan belast, bij heftige geschillen - die niet uit 
konden blijven - had kunnen terugtrekken en een burcht is den Toll nimmer geweest. 

Floris, die in de oude charters ridder wordt genoemd en vazal van Holland en van 
Teylingen, leefde nog in 1337 en had bij Vrouwe Marcelia, onder mogelijke andere 
kinderen, een zoon Floris II van Toll, die in 1337 en 1358 wordt vermeld en bij zijn 
echtgenote (Odilia van Leeuwen?) vader was van Floris III van Toll, genoemd in 
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1388 en 1392 en ook in 1405 en 1407, toen hij den Landsheer met twee man diende in 
den Arkelschen krijg. In 1416 was hij Meesterknaap van Holland. Met hem vangen in 
het Repertorium op den Hollandsche Leenregisters de verlijen (een vast/onroerend 
goed in leen/gebruik geven) van den Toll aan en wel anno 1410: hierbij wordt 
vermeld dat hij de heerlijkheid bij doode zijns vaders ontving. Men behoeft daaruit 
echter niet af te leiden - al is het mogelijk - dat Floris II van Toll in dat jaar 
overleed; misschien beteekent deze eerste inschrijving alleen hoe Floris III den Toll 
verkreeg. 

Laatstgenoemde Floris overleed in 1439, het leen nalatende aan zijn zoon Dirk, die 
bij Machteld van Zyll geen kinderen verwekte en huis en hof bij uiterste 
wilsbeschikking vermaakte aan zijn neef (neveu) Symon Vrederick Gerritszoon, (en) 
wiens verlij op 1456 is genoteerd. Deze (Symon) in 1463 overlijdende, had tot 
leenvervolger zijn bij Geertruid Copier nagelaten zoon Gerrit van Toll, den laatsten 
van Toll, die de adellijke hofstad bezat. 

Voorspoedig is het den Van Toll's in dit ondermaansche niet gegaan. In de 
genealogie dier families is een gestadige daling te bemerken. Rekenen zij het 
hoogadellijk geslacht van Teylingen tot hun rechte ascendenten (bloedverwanten in 
opgaande lijn): zij zelf komen eerst als ridders en knapen, daarna als welgeboren 
mannen voor, om eindelijk af te dalen tot den stand van eenvoudige landlieden, wier 
nakomelingschap, talrijk als het zand der zee, in de Rijnlandsche dorpen wordt 
aangetroffen. 

In Rusland, Oostenrijk, Zweden en Engeland wonen homonieme (gelijknamige) 
familiën, ijverig in de weer de meening te verspreiden, dat zij van dit oud geslacht 
afstammen; zoover ons bekend is, is het echter aan geen van die allen gelukt de 
filiatie (afstamming in rechte lijn,) behoorlijk vast te stellen en men komt tot de 
overtuiging dat de beweerde afstamming niets dan een onrijpe vrucht der verbeelding 
kan zijn. 

Gerrit van Toll, bovengenoemd droeg zijn voorvaderlijk huis in 1471 over aan Jacob 
Coppier, een edelman, zoo 't schijnt uit den Huize Culenborg gesproten. De vader van 
den nieuwen Heer staat in genealogieën vermeld als Secretaris van Hertog Willem 
van Beyeren; de waarheid hiervan is nog niet gebleken. Zijn testament, 22 Nov. 1415, 
in het Culenborgsch archief voorhanden, noemt hem Klerk van den Kanselier van 
Willem, Graaf van Holland. 

Jacob Coppier zelf had een vrijwel onbeteekenend ambtje: hij was sedert 1469 
ontvanger van den tol aan de Gouwsluis. In 1484 was hij dood en liet den Toll na aan 
zijn zoon Henrick Coppier, die er slechts acht jaren genot van had, want in 1492 
legde hij het hoofd ter ruste. Diens zoon Jacob Coppier was zijn opvolger. In 1511 
verkreeg deze de ambachtsheerlijkheid Calslagen (tusschen Leimuiden en Aalsmeer) 
bij opdrachte van zijn aanverwant Heer Willem van Boschuysen. In dien zelfden tijd 
verwierf hij ook het Hof te Alphen (een kasteel ten zuiden van de kerk te Alphen aan 
den Rijn gelegen en dat ook wel met den naam "Oud-Calslagen " wordt betiteld) en 
de heerlijkheid Rietveld (tusschen Alphen en Hazerswoude). Ten einde deze laatste 
afgelegen heerlijkheid gemakkelijk te kunnen bereiken, liet hij vanaf zijn Huis den 
Toll naar het Rietveld, dwars door de venen en wildernissen een pad of kade 
aanleggen en wel kort vóór 1525, daar een kerkgebod van 11 Mei 1525 spreekt van 
"die nyeuwe cade, die men hiet Coppieren kaede ". Nog op den huidigen dag is dat de 
officiëele naam, de volksmond maakt er evenwel van: " de papieren ka ". 
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Jacob Coppier overleed in 1532, oud zijnde 62 jaren, aan wonden, bekomen bij het 
hollen van zijn paard en wagen, en liet bij zijn echtgenote Margaretha van Rhoon een 
zoon na Jacob Coppier Jacobszoon geheeten, die 6 Sept. 1533 met den Toll werd 
verlijd. Hij behoorde onder die edelen, die de zaak van het verdrukte vaderland 
voorstonden en wel verre van dit in het geheim te doen, koos hij door toetreding tot 
het Verbond der Edelen openlijk partij. Meestal hield hij verblijf op zijn huis "Oud-
Calslagen " te Alphen en het was ook deze woning, die hij bij den aanvang van den 
worstelstrijd de plaats was van gestadige onderhandelingen tusschen Paulus Buys, 
Pensionaris van Leiden en de Heer van Swieten. In 1567 ontweek Coppier den 
geduchten en vèrstrekkenden arm van Alva door zich naar Duitschland te begeven, 
doch hij keerde spoedig naar zijn vaderland terug, werd Rekenmeester te 's 
Gravenhage en eindigde zijn dagen in 1584 te Antwerpen. Hij is gehuwd geweest met 
Margaretha van Zwieten, die hem vijf kinderen schonk. 

Vóór zijn vlucht in 1567, had hij 2 October van dat jaar den Toll overgedragen op 
Jhr. Arend van Dorp, Heer van Teemst, Maasdam en in Middelharnis. Van dezen 
edelman, die aan de partij van den Prins van Oranje de gewichtigste diensten bewees, 
zou een heele biografie zijn te schrijven. Voor hen, die belang stellen iets meer van 
zijn leven en werken te vernemen kunnen wij naar het Biografisch Woordenboek van 
Van der Aa verwijzen. Beter nog naar de Van der Schueren 's werk: "Brieven van 
Arend van Dorp". Hij overleed te 's Gravenhage 2 Augustus 1600 en ligt in de 
Kloosterkerk begraven, waar tegen den noordmuur, aan de westzijde van den 
preekstoel, een zeer fraai gedenkteeken te zijner eere is opgericht. 

Voor het Huis den Toll was het al heel ongelukkig, dat zijn eigenaar de partij van 
Oranje voorstond. Tijdens het beleg van Leiden trok een afdeeling Spanjaarden 
roovende en moordende Koudekerk binnen, verwoestte de daar aanwezige kasteelen 
en stak ook den rooden haan in den Toll, waarvan alleen de naakte muren bleven 
staan. 

Jhr. Arend van Dorp is tweemaal gehuwd geweest, de laatste maal met Anna de 
Grillet, dochter van den Baljuw van Tourneham in Artois, bij wie hij drie dochters 
verwekte, nl. Margaretha van Dorp, echtgenoote van den bekenden geuzenadmiraal 
Louis Boisot, - Maria, eerst de vrouw van Jean du Bosc of Bosch, later van Jasper 
van Poelgeest, - en Josina van Dorp, gehuwd met Charles de Becq, Ridder, Baron 
van Boury, Kolonel van een regiment Walen In Staatschen dienst. Deze laatste 
dochter beërfde den Toll. Of zij bij haar overlijden kinderen naliet is ons niet bekend; 
denkelijk niet, want na haar vinden wij als leenvervolger Jhr. Arend du Bosch, zoon 
van haar zuster Maria, en wel zooals uit verschillende verlijen blijkt als voogd van 
Maria van Poelgeest Jaspersdochter. 

Arent du Bosch, Heer van St. Maartenspolder, hield, doordat den Toll onbewoonbaar 
was, zijn verblijf elders en wel te Zevenbergen, zoals uit een artikel van de heer 
Bijleveld, geplaatst in de Wapenheraut XIII, blz 249, blijkt. Met zijn gemalin eene 
Jkvr. De la Torre en met zijn halfzuster Maria van Poelgeest had hij zich vandaar in 
1622 tijdelijk op het Huis Duivenvoorde te Voorschoten begeven. 

Den 29 Juni 1634 droeg hij de ridderhofstad over aan genoemde Jkvr. Maria van 
Poelgeest, die inmiddels was gehuwd met een uitheemsch edelman, Frangois de la 
Torre, Heer van Valckenisse, denkelijk een zwager van den voornoemde Arend. Voor 
het jeugdig echtpaar was de Huize den Toll weder gerestaureerd en bewoonbaar 
gemaakt, doch niet lang heeft Maria er genoegen van gehad, daar zij in October 1635 
overleed en den 31 dier maand in de Groote Kerk te 's Gravenhage werd begraven, 
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haar man als weduwnaar met twee kinderen nalatende. Eerstgenoemde (Frangois) 
troostte zich over haar verlies en hertrouwde met Isabella Adriana Boisot, bij wie hij 
nog een zoon verwekte. 

De kinderen uit het eerste huwelijk beërfden den Toll. Wel werd het verlij op den zoon 
Jhr. Philips de la Torre 13 Sept. 1636 aangeteekend, doch daar deze en zijn zuster 
Margaretha Helena nog onmondig waren, behartigde beider vader de zaken der 
nalatenschap. De vader overleed omstreeks 1661, althans tusschen 1661 en 1668, en 
Philips nam nu zelf het bestuur in handen. Veertig jaren heeft hij op den Toll 
gewoond en er de vreugde van het buitenleven gesmaakt. Toen braken er droevige 
dagen voor den landedelman aan, want in 1675 zag hij zijn oude ridderhofstad met 
den geheelen inboedel in vlammen opgaan. Hij zelf verviel dat jaar in een zware 
ziekte, waarvan hij niet meer herstelde en vóór het jaar ten einde was had Philips het 
tijdelijke met het eeuwige verwisseld, de puinhoopen van den Toll aan zijn zuster 
nalatende. 

Huize Den Toll van uit het oosten gezien, anno 1718 

Jkvr. Margaretha Helena de la Torre, Vrouwe van den Toll, St. Maartenspolder en in 
Middelharnis, was een kloeke vrouw, die te zeer aan haar geboorteplek was gehecht, 
dan dat zij er van kon scheiden. Met haar halfbroeder Charles beraamde zij plannen 
om den Toll te herbouwen en met zeventiende-eeuwsche voortvarendheid werden de 
handen aan het werk geslagen. Het nieuwe gebouw was echter geen getrouwe copie 
van het vorige, het werd een deftige buitenplaats, solide maar stijf. Hoe die er uitzag 
is ons bekend uit een drietal teekeningen, waarvan de eerste te Leiden in het 
gemeente-archief gevonden wordt en de beide anderen, bij dit opstel gereproduceerd, 
in het bezit zijn van schrijver dezes. Een daarvan, gedateerd 1718, is geheel uniform 
met de Leidsche teekening; zij schijnen beide vanaf hetzelfde plekje te zijn geteekend 
en geven een kijkje op het huis dóór de groote toegangspoort. Als gevolg daarvan is 
echter alleen de rechterzijgevel goed zichtbaar. Schuin links vóór het heerenhuis 
staat een aardig gebouwtje, denkelijk portiers- of tuinmanshuis, achter het 
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hoofdgebouw is waarschijnlijk stalling voor paarden of vee, terwijl daarachter een 
schuurtje of zoo iets is aangebouwd. Het heel lage bouwseltje zal een stoephok zijn, 
over de gracht, die het geheel omgeeft, getimmerd. De toegang tot het voorplein 
wordt gevormd door een brug of heul, waarop een ijzeren hek, gevat tusschen twee 
met een dekstuk verbonden steenen posten. Het andere plaatje geeft een kijkfe op de 
voorgevel. Uit een oogpunt van kunst of perspectief had het zeker zonder eenig 
gevaar achterwege kunnen blijven; voor ons doel is het als unicum belangrijk, daar 
het, hoe foei-leelijk, met angstige nauwgezetheid alle détails heeft weergegeven. 

Bij den brand van 1675 schijnt weinig of niets gered te zijn. Een huisarchief van den 
Toll bestaat, van vóór dien tijd althans, niet meer en een archief van het geslacht de 
la Torre schijnt nergens meer aanwezig. 

Dat werkelijk de oude bescheiden van den Toll bij den brand teloor gingen, zou 
mogen blijken uit een thans nog aanwezig M.S. (ManuScript) in perkamenten band 
getiteld: "Leen Register van het Heerelyck Huys den Thol, competerende Haer Exce 
de Vrouwe Gravinne van Palomar, Marquise de Melin etca. " 

Dit boek is in 1675 aangelegd en bevat verlijen van leenen van den Toll van 6 April 
1617 af, doch deze zijn door den "Stadthouder der Leenen van het Huys ten Toll" J. 
Hooft tot op 1675 gecopiëerd uit andere bescheiden, denkelijk uit de archieven der 
Grafelijkheid van Holland. Het vinden van dit Leenboek (eigendom van D. 
Kwakemaak, bouwman te Oudshoorn) was voor ons van groote waarde, daar het 
Repertorium op de Holl. Leenregisters, ten Rijksarchieve, hoe verdienstelijk het moge 
zijn, onderscheidene leemten en, wat erger is, grove fouten bevat. Voor de 
geschiedenis van den Toll is het na 1700 onbruikbaar. Met behulp van gemeld 
Leenboek gaan we dan met onze beschrijving verder. 

Margaretha Helena de la Torre voornoemd, is op den Toll overleden 17 Maart 1680 
en werd te Leiden in de tombe van Van Wassenaer begraven. Drie jaren te voren, 16 
Aug. 1677, had zij te Koudekerk haar hand gereikt aan Philips Jacob baron van 
Spangen, Heer van Spangen en Baudries (geb. 24 Dec. 1635), weduwnaar met 
kinderen van Philippa Maria van Wassenaer, Vrouwe van Nieuwkoop, Noorden en 
Achttienhoven. Met zijn eerste gemalin had hij het Hoogehuis te Nieuwkoop bewoond, 
waarvan thans alleen nog de hooge toren overig is, wiens spits ver in het rond wordt 
waargenomen. Toen hij voor de tweede maal huwde, vestigde hij zich op den Toll 
waar hij drie jaar het echtelijk geluk smaakte. Bij het verscheiden van zijn tweede 
gade, had deze hem den lijftocht van het Huis den Toll vermaakt, met die conditie dat 
het na zijn dood op haar halfbroeder Charles de la Torre zou overgaan. 

Reeds bij het leven van zijn zuster had Charles ruimschoots gelegenheid gehad kennis 
te maken met de kinderen van zijn zwager. Of er berekening in het spel - dan of 
Charles van een amoureuse complexie (geaardheid) was, kunnen wij moeilijk 
beslissen, zeker is, dat de ruim 40-jarige Charles op den 22 November 1683 te 
Koudekerk voor Schout en schepen trouwde met de 19-jarige Cornelia Maria van 
Spangen, Philips Jacobsdochter, te Leiden 17 Maart 1664 geboren. Twee jaar lang 
zag de oude baron zijn kinderen, zoo wij willen hopen gelukkig. Toen, 29 October 
1685 sloot ook hij de oogen en werd bij zijn beide vrouwen ter ruste gelegd. En 
Charles de la Torre, Heer van Valckenisse en in Middelharnis en door zijn gade ook 
Heer van Nieuwkoop, Noorden en Achttienhoven, aanvaardde het bestuur over den 
Toll. Hij woonde er met zijn vrouw tot zijn dood in April 1716; het impostregister 
(verantwoording van ontvangen belastingen) te Koudekerk vermeldt op 30 April van 
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dat jaar dat dertig gulden v/as betaald voor het lijk van "de Ho. Ed. Heer van 
Valkenes, Heer van Nieukoep ". 

Uit zijn huwelijk met de freule van Spangen was 13 juni 1687 op den Toll een dochter 
geboren, met name Jkvr. Justina Adriana de la Torre, die later te Brussel is 
overleden, na op den 23 Aug. 1706 te Koudekerk voor het gerecht te zijn gehuwd met 
haar verren aanverwant, Phillippe Louis Frangois Joseph, baron van Spangen uit de 
lijn Spangen de Herent (Herent, een dorp bij Leuven), kapitein in Oostenrijkschen 
dienst. 

Dit echtpaar beërfde echter den Toll niet. De ridderhofstad was door Charles 
vermaakt aan zijn nicht Donna Magdalen de Gamarra, tijdens de inschrijving van 
haar verlij - 14 Nov. 1718 - woonachtig te Brussel. Wat hem daartoe bewoog is ons 
onbekend. Donna de Gamarra, gewend aan de verfijnde genietingen van een 
wereldstad, scheen al heel weinig waarde aan deze donatie te hechten, want al een 
jaar later schonk zij het weg aan haar vijftigjarigen aanverwant of wel gunsteling, 
Philips van der Laen, Heer van Bisecq, mede wonende te Brussel. Of deze er 
gewoond heeft, kunnen wij niet beslissen, maar dan in ieder geval maar weinige 
jaren, daar hij huis en hof in 1733 publiek deed verkoopen. Als koopers traden op 
twee Koudekerksche ingezetenen, t.w. Nicolaas Holtius en Jacob Honslaarsdijk 
(Honsholredyck). De eerste van die twee was predikant te Koudekerk en in de 
kerkhistorie van ons vaderland zeer bekend als ijverig Calvinistisch predikant en 
vriend van den bekenden Ds. Alexander Comrie, predikant te Woubrugge. Jacob 
Honslaarsdijk was een van die deftige lieden uit den landbouwersstand, waaruit de 
vroegere ambachtsheeren hun regenten en vertegenwoordigers in de heerlijkheden 
kozen.Bij deze beide personen was de ridderhofstad sedert 25 juni 1733 in 
gemeenschappelijk bezit en werd sedert 22 juni 1746 bij laatstgenoemden alleen in 
eigendom bezeten. Toen Honslaarsdijk nu in 1748 overleed, ging de Toll bij doode en 
makinge van hem over op Jacob van der Meer van Hoogeveen, Heer van Hoogeveen, 
Raad in de Vroedschap en oud-Burgemeester der Stad Leiden en kapitein der 
Schutterij, wiens verlij op 1 April 1749 staat gedateerd. Bij zijn echtgenoote 
Hillegonda Frangoise Cunaeus liet hij bij zijn overlijden 24 April 1795 een zoon na. 
Jacob van der Meer van Hoogeveen, met wien in 1805 deze familie uitstierf. Door 
executeuren in den boedel van den overledene werd den Toll verkocht, die tot 
eigenaar kreeg Barend, Ridder van Lockhorst Vrijheer van Bonlez, Heer van 
Venhuizen (in N.H.) en van Kerberg (in Limburg). 

De ridderhofstad, die sedert den dood van Jacob Honslaarsdijk vrijwel onbewoond 
was gebleven, was omstreeks 1780 zoo bouwvallig geworden; dat tot afbraak werd 
besloten. In het volgend jaar viel zij onder den moker des sloopers. Ridder van 
Lockhorst kocht dus alleen de gronden tot den Toll behoorende. Het huis had echter 
een te goeden naam gehad, dan dat hij er zich niet aan gelegen zou laten liggen. En 
toen nu in 1813 voor het vaderland betere tijden begonnen aan te breken; vatte 
Lockhorst het reeds lang gekoesterde voornemen op den Toll in ouden luister te laten 
herstellen. Een fraai gebouw met toren verrees op den historischen bodem. Hij ging 
het ook bewonen en strekte zijn piëteit tegenover de nagedachtenis van de oude 
ridderhofstad zelfs zoover uit dat hij het wapen van den Toll in de registers van den 
Hoogen Raad van Adel deed inschrijven. Als zoodanig prijkt het nog thans in het boek 
van d'Ablaing van Giessenburg: De Nederl. Gemeentewapens en wel als volgt; In 
goud bezaaid met staande roode blokjes, een roode leeuw; over alles heen een 
zilveren barensteel met drie hangers. Barend, Ridder van Lockhorst, is de laatste 
bewoner die de heerlijkheid van den Toll met een krans van adellijken luister heeft 
omvlochten. Geboren te Rotterdam 9 febr. 1771 uit Huibert en Cornelia van der Vliet 
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woonde hij er nu en dan tot 1822, na dien tijd niet meer. In 1822 vestigde hij zich 
voor goed op Bonlez, een enkele maal op de buitenplaats Woudensteyn te Kralingen 
en 's winters te Rotterdam. Hij stierf te Aken 14 Nov. 1831 en was 27 Oct. 1794 te 
Rotterdam gehuwd met Hermine Erkelens van Kenenburg, geboren aldaar 17 Nov. 
1774, overleden te Brussel 10 Jan. 1845, dochter van Dirk en van Anna Horsman. 

Na het vertrek van Ridder van Lockhorst vond den Toll een bewoner in den persoon 
van Barend Erkelens, denkelijk een bloedverwant van Vrouwe van Lockhorst. Hij was 
te Rotterdam geboren 26 Febr. 1799 uit een Remonstransche familie en overleed op 
den Toll 29 Nov. 1869, na eerst met Christina de Vos en daarna 27 Juli 1864 in de 
Herv. Kerk te Koudekerk met Johanna Jacoba Simonetta Hordijk gehuwd te zijn 
geweest. Uit het eerste huwelijk sproot een dochter Anna Maria Erkelens, 
echtgenoote van Abraham van Warmelo, wier dochter Christina Deliana de vrouw 
werd van Ds. Hendrik Anthonius van Oorde, Remonstr. predikant te Zwammerdam. 
Dit laatste echtpaar bezat nog eenige curiosa die aan den Toll herinnerden, doch 
voor de geschiedenis van het Huis van niet veel belang. 

Schrijver dezer heefi den Toll nog in zijn nieuwe gedaante gekend, voor hij omstreeks 
1900 weer geheel veranderd werd. Na de familie Erkelens strekte de hofstad tot 
verblijf aan Burgemeester Jacob Waller en toen deze 23 April 1874 in het huwelijk 
trad met Mevr. Waller-Watkins, was het, naar ik meen, dat het huis (waarschijnlijk 
toen voor het laatst) een grootschen aanblik bood. Te voet en te paard in feestkleedij 
gestoken, begaf Koudekerks jongelingschap zich naar de aloude plek om dan den 
beminden burgervader in triomf naar de kom der gemeente te geleiden, waar het 
echtpaar de hartelijkste blijken van toegenegenheid der burgerij in ontvangst nam. 
Na burgermeester Waller woonden er de familien Barkey en Spruitenburg en nadat 
het alweer verbouwde en tot een gewone bouwmanswoning ingerichte huis met de 
daarbij behoorende gronden in eigendom wordt bezeten bij Dirk Kwakemaak, 
bouwman te Oudshoorn. 

Oudshoorn, december 1910 
W.M.C. Regt 

Naschrift 

Na bovenstaand artikel volgen in het Leidsch Jaarboek 1911 nog enkele 
aantekeningen van de hand van de heer Regt, welke betrekking hebben op de 
genealogie van de oude ridderlijke familie van Toll en de familie Lockhorst. 
Vervolgens geeft hij een kort overzicht van de inhoud van het in het artikel genoemde 
Leenboek. Degene, die in deze aantekeningen geïnteresseerd is, kan daarover contact 
opnemen met de redactie. 

Zoals in de aanhef vermeld was de aanleiding van het krantenartikel de voorgenomen 
verkoop van "Den Toll" in 1937. Door middel van de kadastrale leggers weten we, 
dat in april 1937 de boerderij ca. door Willem Kwakemaak, wonende te Gouda, is 
verkocht aan Antonius Johannes van Winden, veehouder te Berkel. In de advertentie 
wordt vermeld, dat de boerderij of wel bouwmanswoning met de landerijen, op het 
moment van de verkoop, door de heer W.B. Koot werd gehuurd. In de advertentie is 
tevens sprake van twee arbeiderswoningen, die deel uitmaken van de verkoop. Het 
betreft twee woningen aan de Hoogewaard, waarvan één gelegen aan de Rijnzijde, 
even ten westen van de huidige aansluiting van de Weidedreef en welke reeds in 1832 
staat aangegeven op de eerste kadastrale kaart. De tweede woning, ook wel 
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portierswoning genoemd, stond aan de polderzijde van de weg, achter het inrijhek en 
aan de laan naar de ridderhofstad. Deze woning is omstreeks 1939 afgebroken. 

Boerderij Den Toll, eind veertiger jaren, vanuit het westen gezien, met links het voormalige 
koetshuis 

Reeds een jaar later, in 1938, doet Van Winden "Den Toll" weer van de hand en 
wordt Richard Bemardus Brouwer, veehouder te Hilversum, eigenaar. Ook deze heeft 
de ridderhofstad kennelijk als belegging gebruikt, want weer een jaar later wordt 
Klaas Groen, veehouder te Koudekerk aan den Rijn, eigenaar en gebruiker van het 
geheel. In 1944 vindt er een verbouwing plaats, volgens aantekening in de legger 
(artikel 1168). Vervolgens blijkt uit dezelfde legger, dat in 1960 de boerderij ca. is 
verkocht aan de gemeente Uithoorn, welke waarschijnlijk gelijktijdig een en ander 
doorverkoopt aan de gebroeders Jan en Jacobus Rijlaarsdam, die beiden voor de helft 
eigenaar worden. In 1963 wordt Jacobus, die op de Den Toll woont en het veebedrijf 

De Hoogewaard met het inrijhek naar Den Toll, rechts de portierswoning 
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uitoefent, door het overlijden van zijn broer volledig eigenaar. Intussen is de 
bebouwing in de Hoogewaardse polder zover gevorderd, dat de gemeente er belang 
bij heeft de gronden van Den Toll te verwerven. Omstreeks 1975 worden Rijlaarsdam 
en de gemeente het met elkaar eens, en komt er een eind aan de ridderhofstad als 
boerenbedrijf en gaat de gemeente op zoek naar een gepast gebruik van de 
voormalige bouwmanswoning. Als blijkt dat gebruik in eigen beheer te kostbaar is, 
wil de gemeente het eiland met de opstallen en de omringende gracht afstoten. In 
1977 stelt het college van B en W aan de gemeenteraad voor de 'ridderhofstad' Den 
Toll te verkopen aan mevrouw M.M.T. Vreugdenhil - Veldhuijzen van Zanten, te 
Koudekerk aan den Rijn. De verkoop tegen een bedrag van f. 300.000,- geschiedt 
onder voorwaarde, dat de opstallen zodanig worden verbouwd en aangepast dat 
voldaan wordt aan de bestemming 'woondoeleinden', hetgeen door de Rijksdienst 
voor de Monumentenzorg het meest verantwoord wordt geacht. De tot dan geldende 
agrarische bestemming is komen te vervallen. 

Jan Neijman 

Overzicht van eigenaren/gebruikers van de ridderhofetad DEN T O L L 

1276 Gheerlant (Gerrit) van Rhijn, een Utrechtse edelman. Na zijn overlijden komt het leen 
aan dochter Marcelia, getrouwd met Floris van Toll. Hun zoon Floris II wordt 
vermeld in 1337 en 1358. Van diens zoon Floris III zijn vermeldingen met betrekking 
tot Den Toll uit 1388, 1392, 1405 en 1407 bekend. 

1410 Vermelding in de Leenregisters, dat Floris III de heerlijkheid Den Toll bezit. 

1439 Floris III overlijdt. Het leen gaat over op zoon Dirk. 

1456 Bij overlijden van Dirk, die geen kinderen heeft, gaat het leen over naar zijn neef 
Symon Vrederick Gerritzn. 

1463 Gerrit van Toll verkrijgt het leen door overlijden van zijn vader Symon. 

1471 Jacob Coppier krijgt het leen overgedragen. 

1484 Hendrik Coppier volgt overleden vader Jacob op. 

1492 Door overlijden van Hendrik verkrijgt zijn zoon Jacob het leen. Deze verwerft o.a. de 
heerlijkheid Rietveld en laat omstreeks 1525, vanaf Den Toll een pad hier naar toe 
aanleggen, de Coppieren kade. 

1532 Op 62-jarige leeftijd overlijdt Jacob. Zijn zoon Jacob verkrijgt een jaar later het leen. 
In 1564 vlucht hij naar Duitsland, om uit handen van Alva te blijven. 

1564 Jacob Coppier draagt Den Toll over aan Jonkheer Arend van Dorp. Tijdens het beleg 
van Leiden verwoesten de Spanjaarden Den Toll. Na het overlijden van Arend, gaat 
het leen over op zijn dochter Josina, waarna als leenvolger wordt vermeld Jonkheer 
Arent du Bosch, zoon van haar zuster Maria. 

1634 Arent draagt het leen over aan zijn halfzuster Maria van Poelgeest Jaspersdr. 
Inmiddels is de ridderhofstad herbouwd en betrekt Maria met haar echtgenote 
Fran9ois de la Torre huize Den Toll. 

1635 Door het overlijden van Maria van Poelgeest komt het bezit van Den Toll in handen 
van haar minderjarige zoon Jonkheer Philips de la Torre. 
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1675 Den Toll door brand verwoest. Philips sterft en het eigendom gaat over op zijn zuster 
Margaretha Helena. Den Toll wordt herbouwd als buitenplaats. 

1680 Margaretha H. komt te overlijden. Haar echtgenoot Philips Jacob baron van Spangen 
mag tot zijn dood op Den Toll blijven wonen, waarna het eigendom overgaat aan haar 
halfbroer Charles. 

1685 Charles de la Torre, in 1683 te Koudekerk gehuwd met Cornelia Maria van Spangen, 
dochter van Philips Jacob, eigenaar van Den Toll. 

1718 Charles, die in 1716 komt te overlijden, heeft Den Toll vermaakt aan zijn nicht 
Donna Magdalena de Gamarra te Brussel. Deze schenkt de ridderhofstad aan Philips 
van der Laen. 

1733 Bij publieke verkoop worden de heren Nicolaas Holtius en Jacob Honslaarsdijk, resp. 
predikant en landbouwer te Koudekerk, eigenaar van Den Toll. 

1748 Nadat Holtius en Honslaarsdijk waren overleden ging Den Toll over naar Jacob van 
der Meer van Hoogeveen, o.a. oud-burgemeester van Leiden. 

1781 De ridderhofstad is dermate bouwvallig geworden dat tot afbraak wordt overgegaan. 

1795 Door het overlijden van de oude Jacob, gaat het eigendom over op zijn zoon Jacob. 

1805 Na het overlijden van de zoon Jacob wordt de ridderhofetad bij executie verkocht aan 
Barend, Ridder van Lockhorst. Deze besluit in 1813 tot herbouw van Den Toll. In 
1822 verlaat hij de ridderhofetad, waarna deze wordt bewoond door Barend Erkelens, 
waarschijnlijk een bloedverwant van zijn echtgenote Hermine Erkelens van 
Kenenburg. 

1831 Als op 14 november 1831 Van Lockhorst te Aken overlijdt, wordt zijn echtgenote 
Hermina Erkelens van Kenenburg eigenares van Den Toll. 

1843 Barend Erkelens (een bloedverwant?) te Rotterdam koopt Den Toll. Hij vestigt zich 
pas 30 april 1863, op 64-jarige leeftijd, met Johanna Jacoba Hordijk, oud 47 jaar, op 
de hofstad. Een half jaar later arriveert Anne Hendrik Erkelens, zijn 10-jarige 
kleinzoon, die in november 1864 weer vertrekt. 

1870 Nadat Barend Erkelens op 29 november 1869 was overleden, wordt Den Toll ca. in 7 
gedeelten verkocht. De percelen 1, 3, 4 en 8 (zie bijgevoegde veilingkaart), met o.a. 
het huis en enige landerijen, tot een gezamenlijke oppervlakte van bijna 14 ha., 
worden gekocht door mevr. Johanna Elisabeth van Voorthuijzen, te Utrecht voor een 
bedrag ad. f. 35.211,-. Henri Barkey, van beroep koopman en wonende tot dan in de 
Hondsdijk, wordt bewoner op Den Toll. 

1874 Als gevolg van het overlijden van mevr. Van Voorthuijzen, wordt de minderjarige 
Eduard Friedrich Günther von Goeckingk uit Cleve (D) de nieuwe eigenaar. Den Toll 
wordt van 1874 tot juni 1877 bewoont door de burgemeester Jacob Waller. 

1878 De voormalige broodbakker op het dorp Arie Spruitenburg, wordt de nieuwe huurder 
en begint als eerste bewoner het boerenbedrijf uit te oefenen. 

1897 In april, als Spruitenburg overlijdt, verkoopt de eigenaar Den Toll aan Dirk 
Kwakemaak, bouwman te Zwammerdam, later woonachtig in Oudshoom. 

1913 Zijn zoon Willem Kwakemaak, zonder beroep en wonende te Hazerswoude erft Den 
Toll ca. 
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1937 Anthonius Johannes van Winden, veehouder te Berkel koopt Den Toll. W.B. Koot is 
vanaf 1935 huurder van het huis ca.. 

1938 Richardus Bemardus Brouwer, veehouder te Hilversum, neemt het eigendom over. 

1939 Klaas Groen, veehouder te Koudekerk aan den Rijn, koopt Den Toll en gaat er wonen 
en boeren. 

1960 Jan en Jacobus Rijlaarsdam worden samen eigenaar van Den Toll. De laatste gaat er 
wonen en werken (veehouderij) en wordt in 1963 volledig eigenaar. 

1975 De gemeente Koudekerk aan den Rijn koopt de ridderhofstad Den Toll ca. 

1977 De gemeente verkoopt het eiland met de opstallen en de omringende gracht aan 
mevrouw M.M.T. Vreugdenhil - Veldhuijzen van Zanten. Na restauratie onder 
monumentenzorg is de ridderhofetad geen actieve boerderij meer en tot heden 
bewoond door de familie Vreugdenhil. 

iBBIHIBil 

Huis den Toll, anno 1999 
Gezien vanuit het hofstedepark 

Toelichting bij kaart op blz. 38. 

De kaart is een verkleining (46%) van het orgineel, 1 cm- 5480 cm. Op het perceel, direct ten 
noorden van de Hoogewaard, met de vermelding Willem Dorrepaal, bevindt zich thans de 
boerderij "Rust Roest". Meer naar het westen, eveneens aan de noordzijde van de 
Hoogewaard, waar Willem van Egmond staat vermeld, staan de woningen genaamd 
Kakebenen. In het noordoosten, langs de Lagewaardse wetering, staat de naam Baan 
Batelaan aangegeven. Hier woont thans de familie Goris Verburg. 
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Een tragisch geval 

I n het blad "Méér-Historie" d.d. december 
1997, van de Historische Vereniging Haarlem

mermeer, staat op bladzijde 13 een artikel over 
naamgenoten van Meester Klaver. Laatst genoem
de was hoofdonderwijzer geweest aan één van de 
Openbare Scholen in de Haarlemmermeer. Het 
bleek dat er nog meerdere onderwijskrachten van 
die naam in de Meer gewerkt hadden. Eén van 
hen had op tragische wijze iets met Koudekerk te 
maken. 

Op 17 juli 1884 wordt, op een jaarwedde van f. 650,-, tot onderwijzer aan school nr. 4 
te Hoofddorp benoemd Ewoud Bartholomeus Klaver, geboren te Gouda op 7 
november 1864. Tot 1899 was deze Klaver blijkbaar zonder onderbreking verbonden 
geweest aan deze school, maar in juni van dat jaar werd hij ziek en moest hij volgens 
de doktoren een 'lucht en melkkuur' ondergaan, teneinde te genezen van een 
chronische aandoening van de luchtwegen. Klaver had dus kennelijk al langer last van 
de in die tijd zeer gevreesde longtuberculose. Uit correspondentie bleek dat Dr.Baan 
te Koudekerk en prof. Nolem te Leiden de bewuste doktoren waren. Hoewel Klaver, 
ongetrouwd, in Hoofddorp in de kost lag, verbleef hij tijdens zijn ziekte dus kennelijk 
te Koudekerk. Tot 1 oktober 1899 kreeg hij ziekteverlof. Teruggekeerd te Hoofddorp 
bleek de ziekte toch weer de kop op te steken en ging hij per 1 november nogmaals 
met 3 maanden ziekteverlof. Dit verlof wordt daarna nog meerdere keren verlengd, 
waarna op 25 oktober 1900 de schoolopziener aan het gemeentebestuur van de 
Haarlemmermeer meldt, dat de kans op herstel zo goed als uitgesloten is. Op 1 januari 
1901 krijgt Klaver eervol ontslag. De laatste vermelding, welke te Hoofddorp wordt 
ontvangen, betreft een kort briefje van de volgende inhoud; Deze is dienende U het 
overlijden te berichten op 15 dezer van mijn broeder E.B. Klaver in leven onderwijzer 
aan de Openbare School in Uwe gemeente. Koudekerk 20.11.1901. 
Tot zover een samenvatting van het verhaal. In de Burgerlijke Stand van Koudekerk 
treffen we inderdaad de overlijdensakte van Klaver aan, waaruit blijkt, dat hij in de 
woning wijk A, no. 111, op genoemde datum overleden is en dat de aangifte is 
gedaan door de weesvader Jan Goedhart. Verder lezen we dat de vader van Klaver 
is overleden, maar zijn nog in leven zijnde moeder Barbara van der Kleijn, te 
Koudekerk woonachtig is. De woning A no. 111 was het Armen- en Weeshuis, direct 
ten westen van de smederij in de Dorpsstraat. Thans is er het open gedeelte, dat 
toegang geeft tot de Oudheidkamer en Onderdak. Als twee maanden later de moeder 
overlijdt op 64 jarige leeftijd, blijkt dat ook zij in het genoemde huis. Wijk A no. 111, 
is gestorven. 

Jan Wondergem 
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Langs de Oude Rijn 

LEIDEN's OMGEVING IN VROEGER DAGEN 

ilDK.VS OMl.BÏNi; 

O nlangs kwam het Historisch 
Genootschap in het bezit van door 

de heer H. de Kort nagelaten foto's en 
enkele documenten met betrekking tot 
het verleden van ons dorp. Daarbij 
bevond zich o.a. een boekje met als titel 
Leiden's omgeving in vroeger dagen, 
uitgegeven door A.W. Sijthoff te 
Leiden. Uit de ondertitel blijkt dat het 
een voordracht betreft, welke Mr. 
Ch.M. Dozy, toenmalig archivaris van 
de gemeente Leiden, heeft gehouden op 
een bijeenkomst van het Departement 
Leiden der Maatschappij tot Nut van 
het Algemeen op 11 januari 1900. 
Hieronder volgen een aantal passages, 
welke direct of indirect met Koudekerk 
te maken hebben. 

In zijn voorwoord deelt de schrijver 
mede, dat hij een lezing vrijblijvender 
acht (een avond aangenaam bezighouden 
van een in zijn geheel niet 
wetenschappelijk publiek), dan het 
verhaal in boekvorm te doen uitgeven. In 
het laatste geval dient de 
wetenschappelijke studie grondiger te 
zijn. Maar de heer Dozy, die dus het 

gemeentearchief van de stad beheerde, was overtuigd van zijn deskundigheid en 
kennis, en achtte zijn verhaal dan ook geschikt voor publicatie. Uit het voorwoord 
krijgen we sterk de indruk, dat de schrijver toch wel ingenomen is met het verschijnen 
van het boekje, aangezien het belangrijk genoeg is om ook gelezen te worden. Dozy 
begint zijn verhaal met de Tabula van Peutinger, een reiskaart uit de 4e eeuw, om 
vervolgens aan de hand van een aantal bekende zaken de eeuwen door te lopen, 
waarbij wonen en werken langs de loop van de Oude Rijn een belangrijk onderdeel 
is. We zijn in de IS* eeuw als hij zijn toehoorders (lezers) als volgt verhaalt: 

Langs de Rijn waren de dijken aanvankelijk niet zeer hoog geweest: de Rijnmond was 
nog open, de meren in het noorden hadden nog geen grooten omvang, de venen 
waren nog niet door uitgraving in plassen veranderd. Bij overstroming waren het 
Hooge Land bij Leiden, de HoogeWaard bij Koudekerk, het Marktveld te Valkenburg 
vluchtheuvels. 
Toen de omstandigheden veranderden, dijkte men liever het vruchtbare land aan 
weerszijden van den Rijn in, waarbij men ook het Rijnwater binnen zijne boorden 
wilde houden. In 1330 werd daarom de zuidelijke Rijndijk opgehoogd van 
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Swammerdam tot Katwijk toe. Deze heet steeds Rijndijk, aan de noordzijde was 
blijkbaar slechts een lager liggende heerweg, (blz. 5) 

Terloops vermeldt hij, dat in oorkonden uit de 13* eeuw, o.a. de plaats Koudekerk 
wordt genoemd (1213). Vervolgens bespreekt hij een aantal bekende huizen langs de 
Rijn, ten oosten van Leiden. 

Niet minder bekend in 's Lands historie is het geslacht, dat zijn naam ontleende aan 
het kasteel, dat wij verder op onzen weg ontmoeten nl. dat van Poelgeest bij 
Koudekerk. (Verderop in zijn verhaal noemt Dozy ook Oud-Poelgeest te Oegstgeest, 
wat van oorsprong het stamslot is geweest van de familie). Bekend, niet door de 
krijgsdaden zijner ridders, al maakt menige bladzijde der kronieken er gewag van, 
maar door de schoone Aleida, de minnares van hertog Albrecht, in 1392 op het 
Buitenhof te 's Gravenhage vermoord, van welken doodslag, zegt den 
kroniekschrijver, "eenen grooten oploop ende rumoer in den lande quam". Ge 
herinnert U de gedichten, waarin Beets de romantische gebeurtenis bezongen heeft. 
De jonge tak der familie, waartoe zij behoorde, huisde op een kasteeltje in de buurt 
Klein Poelgeest, waarvan ik zonder dien toch melding zou maken, om reden het in het 
laatst der vorige eeuw aan de stad Leiden gelegateerd werd door den toenmalige 
eigenaar Jhr. Trip de Marees (dit moet zijn de Maret), een zeker onverwacht 
buitenkansje. In 1832 werd hetgeen nog overig was van het gebouw gesloopt en in 
1845 ontdeed de stad zich ook van het terrein, dat een 6000 d 7000 gulden opbracht. 
Met de vermelding van het huis den Tol, eveneens in de nabijheid van Koudekerk 
gelegen, kunnen wij onze wandeling dezerszijds den Rijn als geëindigd beschouwen. 
(blz. 10) 

Nadat in 1638 de trekvaart langs de Vliet op Delft was geopend, werd in 1656 
begonnen met de aanleg van de trekvaart op Haarlem. Deze Haarlemmer- en Leidsche 
Trekvaart kwam in het najaar van 1657 gereed, waarna op 1 november de eerste 
schuit naar Haarlem voer. 

Het derde trekpad volgde in 1664 langs den Rijn over Woerden naar Utrecht. Niet 
zonder ernstigen tegenstand, vooral van de zijde van Haarlem en Gouda. Belang had 
deze laatste stad er niet bij, maar zij verklaarde ronduit, dat, daar Leiden haar in 
1657 had tegengewerkt, toen zij eene vaart naar Dordt had willen graven, zij tegen 
het maken van alle trekvaarten in Holland zou stemmen, tenzij men haar die vaart 
eerst toestond. Gouda had anders het minst recht van spreken, daar die stad het 
groote struikelblok was voor een snel en gemakkelijk verkeer over de Hollandsche 
wateren. Aldaar was een tol gevestigd en nu was, om daaraan eene goede opbrengst 
te verzekeren tot in de 17** eeuw de eenige erkende en geoorloofde waterverbinding 
tusschen^Noord- en Zuid-Holland langs de IJssel tot Gouda, waar, de tol daar 
gelaten, de sluizen een verbazend oponthoud gaven, dan langs Gouwe en Rijn naar 
Alfen en vervolgens over de meren naar Haarlem of Amsterdam. 

Iedere nieuwe trekvaart, die den loop van het verkeer dreigde te wijzigen, vond dan 
ook bij Gouda en bij Dordt, dat er ook belang bij had, verwoeden tegenstand, en 
waar zij niet kon worden tegengegaan, trachtte men het maken van sluizen in de 
dijken, die der betrokken vaart in den weg lagen, te beletten. Zoo aan den 
Leidschendam en aan den Overtoom bij Amsterdam. 

De oppositie tegen de nieuwe verbinding van Leiden met Utrecht had, zeide ik, 
kleingeestiger grond dan eigenbelang, zij dreigde het plan te verijdelen en was de 
oorzaak van een nieuw project. Het eerste had het graven van een nieuwe vaart ten 

Jaarboek 1999 41 



zuiden van den Rijn beoogd. Thans werd besloten den Rijn zelf als vaart te gebruiken 
en daarlangs een trekpad aan te leggen. De weg zou wat langer zijn, maar veel 
minder eentonig en de kosten geen f . 460.000,- maar bij de drie ton. Hoofdzaak was, 
dat men voor dat trekpad geen octrooi van de Staten noodig had. Aldus geschiedde, 
de aangelanden langs den Rijn maakten wel eenige oppositie, maar deze werd 
spoedig overwonnen. 

Daarop doelt het opschrift van den gedenkpenning, die evenals voor het Haarlemsche 
jaagpad, ook voor dit werd geslagen: 

Het laegpadt lang verwaght 
Spyt Wangunst, nu volbraght 
Spyt boeren domme-kraght 

Ciert aende Rijn drie Steeden 
'T is wonderlijck bedaght 
Geluckich Wtgewraght 

Niet door Octroy of maght 
Maar IJver, Geit en Reeden. 

• 9 
Het randschrift geeft van trotsch zelfbewustzijn blijk: 

Exteris stupori, Incolis usui, Patriae ornamenti, Leydae honori 

Het geld zal wel het meest hebben uitgewerkt. Intusschen plukte de reizende man de 
vruchten van moeite en vlijt en voer (de) stadskas er wel bij. In 1667 werden uit 
Leiden naar Utrecht 11.997, naar Gouda 2944 en met de nachtschuiten naar 
Amsterdam 8528 personen vervoerd. 

Vóór 1645 had men, dagelijks ééne reisgelegenheid naar Utrecht gehad, des 
smiddags ten twaalf ure, in dat jaar was er eene tweede bijgekomen, 's morgens met 
het openen der poort. Voortaan waren er drie 's morgens en 's avonds om 9 uur en 
des middags ten één ure. De overtocht duurde acht uur, aansluiting werd 
gegarandeerd éénerzijds op Delft en Den Haag, anderzijds op Amersfoort, Vianen en 
verder. Naar Woerden waren er ook marktschuiten. De prijs was van Leiden tot 
Leiderdorp 2, tot Alfen 6, tot Woerden 12 en tot Utrecht 18 stuivers, het roefje een 
schelling meer. Men ziet ook hier was de prijs gestegen, in 1598 kwam men voor 10 
stuivers te Utrecht. Maar in 1817 had men er 24 te betalen en f 1,80 in de roef. (blz. 
30 t/m 32) 

Tot slot kwam in 1683 nog het trekpad langs de Zijl tot stand ten behoeve van het 
vervoer naar Amsterdam, de zgn. Kaagschipperij. Op bladzijde 54 eindigt Dozy zijn 
voordracht met de volgende woorden: 

En thans heb ik de op mij genomen taak ten einde gebracht, ik hoop niet tot Uw 
vreugd en blijdschap. Laat mij aan den dank voor Uw aandacht, een wensch 
verbinden, nl. dat, wanneer in voorjaar en zomer ook voor ons de tijd terugkeert om 
uitstapjes in de omstreken te maken, een en ander van hetgeen ik U hedenavond 
verteld heb, U weer zal invallen en Uw genoegen zal verhoogen. 

Dat was een eeuw geleden. 
De redactie 

' Den vreemdeling tot verwondering, den inwoners tot gebruik, het vaderland tot sieraad, Leiden tot eer. 
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Met poort ende gange 

EEN OVERPAD NAAR DE OUDE RIJN 

I n het jaarboek 1998 van het Historisch 
Genootschap Koudekerk is een artikel 

opgenomen met als titel "Het Paradijs of de 
Zondeval". Het had betrekking op de voormalige 
broodbakkerij tegenover de oude smederij in de 
Dorpsstraat Nadat het drie eeuwen oude huis, 
waarin de oorspronkelijke bakkerij was gevestigd, 
in 1916 was gesloopt, is de toen door Willem van 
Dokkum herbouwde brood-, koek- en banketbak
kerij al na 60 jaar weer afgebroken. De laatste 
bakker, die er 35 jaar heeft gewoond en gewerkt, 
was Arij Visser. Onlangs werd in het Oud 
Rechterlijk Archief van Koudekerk een acte 
aangetroffen, welke noopt tot een aanvulling op 
genoemd artikel. 

Op blz. 80 van het jaarboek 1998 wordt in de 4e en 18e regel van onderen gesproken 
over "een huijsinge met poort ende gange ten westen daer onder gaende". 
Verondersteld werd, dat dit wellicht het heden ten dage tussen Dorpsstraat 62 en 64 
nog aanwezige overpad naar de Rijn zou kunnen zijn, dat nog steeds toebehoort aan 
de aan de overzijde van de weg gelegen smederij. De vermelding kwam voor in de 
acte van 28 mei 1638 (ORA no. 4, folio 216/220) en had betrekking op een huis en 
erf, dat in bezit was gekomen van Frederick Comelisz. Metselaer. Uit dezelfde acte 
bleek, dat dit huis was gelegen direct ten westen van het gelijktijdig door Comelis 
Jansz. Schrienwerker gekochte huis, waarin later een kaarsenmakerij en vervolgens 
een broodbakkerij zal zijn gevestigd. Beide opstallen hadden toebehoord aan Symon 
Florisz Cleermaeker, zodat derhalve in de acte de voorwaarde was opgenomen dat de 
erven van elkaar gescheiden moesten worden door een gemeene scheijtsmuur, die bij 
partijen tot gemeene costen moet worden onderhouden (zie situatieschets in Jaarboek 
1998, blz. 81). Met betrekking tot het huis van Schrienwerker is in latere 
verkoopakten uit 1657, 1671 en 1685 steeds sprake van een kaarsenmakerij. Tussen 
1638 en 1657 moet nog tenminste éénmaal een eigendomsoverdracht hebben 
plaatsgevonden, waarvan helaas tot op heden geen gegevens in het archief te vinden 
zijn. Bij die overdracht zal wellicht de nieuwe eigenaar, geen schrienwerker zijnde, 
het recht hebben verkregen tot het maken van kaarsen. Pas in 1728, als Louris Claesz. 
Claverweijde eigenaar is geworden, wordt er in de acte gesproken over een huijsinge 
zijnde een Broodbakkerij e, 't regt hebbende van Een Kaarsmakerij e. De vorige 
eigenaar Comelis van Leeuwen, is dus tussen 1685 en 1728, begonnen met het 
bakken van brood. 

Op blz. 82 van het Jaarboek 1998 wordt vanaf de IT regel gesteld, dat het huis met 
poort ende gange reeds één geheel vormde met de aan de oostzijde gelegen 
broodbakkerij, toen Claverweijde eigenaar was geworden. Deze conclusie blijkt nu 
voorbarig te zijn geweest. Ze was gebaseerd op de latere situatie, zoals die zich 
voordeed bij de oprichting van het Kadaster in 1832, en op het feit dat de voorwaarde 
tot gemeenschappelijk onderhoud van de gemeene scheijtsmuur in de akten na 1700 
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niet meer voorkwam. Bij deze verkeerde conclusie, bleef wel de vraag onbeantwoord 
op welke wijze de poort ende gange, wat onderdeel was van het westelijk deel van de 
samengevoegde eigendommen en naar werd aangenomen het huidige aanwezige 
overpad betrof, in bezit was gekomen van de smederij. 

De latere koopakten, tot 1830, hadden zonder meer steeds betrekking op het 
oorspronkelijke huis en erf van Schrienwerker. Zoals hier voren opgemerkt bleek uit 
de "Kadastrale Atlas Koudekerk 1832" echter, dat de bakkerij inmiddels een groter 
oppervlak besloeg, met name in westelijke richting. Met andere woorden: het 
aangrenzende huis met de "poort en de gange", moet door één van de eigenaren van 
voor 1830 zijn aangekocht. Inderdaad blijkt uit de nu gevonden acte van 11 november 
1796 (ORA no. 48, folio 173), dat Hermanus van Ommeren, die sinds 1794 eigenaar 
was van de broodbakkerij, het westelijk aangrenzende huis en erf van ene Hendrik 
van Bemmel koopt. De koopsom ad f. 450,- is contant voldaan. Dit was dus het eerder 
genoemde huis van Frederick Comelisz. Metselaer. 

In laatstgenoemde acte staat nog het navolgende beschreven: de koper zal verpligt 
weezen, ten zijnen kosten te doen stellen, een behoorlijke Scheij-schutting ter hoogte 
van vijfvoeten, tusschen dit verkogte en het evengemelde pad, 't welk den verkoper in 
eigendom is behoudende, van de muur van dit verkogte Huijs af, tot aan de Rijn toe. 
Welke Scheij-schutting door den koper of desselvs successeuren, in den tijd, altijd in 
behoorlijken staat zal moeten worden onderhouden, en de paaien der gemelde 
schutting althoos aan den oostzijde van dezelve worden gesteld, in dit verkogte huijs 
zal nimmer een ijzersmederij mogen worden geëxerceerd. De verkoper behoud aan 
zig een vrijen aanleg van vaartuijgen, ten op- en afscheepinge van goederen uijt en in 
den Rijn, als meede behoud den kooper voor hem en zijne successeuren in der tijd de 
vrijheid om ten allen tijden met vee te mogen passeeren over het voorgemelde pad, 
mits in dat geval ten zijnen kosten een doorgang met een deur in de voorgenoemde 
schutting maakende. Van Bemmel behield dus de strook grond, die vanaf de weg 
direct langs de westzijde van het te verkopen huis naar de Rijn liep. Het betrof hier 
duidelijk de poort ende gange, waarover hiervoren sprake is. Van Ommeren had de 
verplichting een schutting met een hoogte van 1,50 m. aan te brengen en te 
onderhouden, op de nieuwe westelijke eigendomsgrens en wel met de palen aan zijn 
kant. Dat er nimmer een ijzersmederij zal mogen worden geëxerceerd lag voor de 
hand, aangezien Van Bemmel eigenaar/gebruiker was van de tegenover gelegen 
smederij. Hij bleef dus, zoals uit de tekst blijkt, ten behoeve van de smederij eigenaar 
van een overpad naar en van de Rijn, dat heden ten dage nog steeds aanwezig is en de 
voormalige smederij toebehoort. Tot slot is er nog het recht voor bakker Van 
Ommeren, dat hij met vee van het overpad gebruik mag maken. Een bakker, die ook 
iets met vee van doen heeft, was voor die tijd een niet ongebruikelijk verschijnsel, 
aangezien menigeen er wat bij 'keuterde'. Niet duidelijk is of het gebruik van het pad, 
alleen van en naar de Rijn betreft of ook naar de weg, dus door de "ijzerloods". 
Kennelijk had Van Ommeren plezier in het omgaan met vee, want in 1805 koopt hij 
twee percelen land in de Hondsdijkse polder, achter boerderij Wit(ten)horst (zie 
jaarboek 1998, blz. 87, 2e regel), waarvan hij volgens de Morgenboeken van Rijnland 
ook zelf de gebruiker is. Uit de koopakte kan worden opgemaakt, dat hij om zijn land 
te kunnen bereiken het recht van overpad krijgt naar en van de Heere Weg (thans 
Hondsdijk). 

Hendrik van Bemmel had in 1790 de smederij gekocht van Jakob Maaskant (ORA no. 
47, folio 140v). In de betreffende akte is sprake van twee huizen, beide zijnde een 
ijzersmederije, waarvan één gelegen ten noorden van de Heereweg (thans 
Dorpsstraat) en de ander ten zuiden van dezelfde weg. De laatste was dus het pand, 
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Dorpsstraat, anno 1900 

Dorpsstraat, anno 2000 met rechts de toegangsdeuren tot ijzerloods en het pad naar de Oude 
Rijn. 

De noordelijke oever van de Oude Rijn, met het overpad. 
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dat hij aan Van Ommeren verkocht, met uitzondering van de strook grond ten westen 
ervan. Op de foto uit het begin van deze eeuw, ziet men rechts, na de woning met de 
witte gevel, de openstaande deuren van de poort, waar achter het overpad naar de 
Rijn. Het voorste gedeelte ervan is overkapt en was in gebruik als opslag van voor de 
smederij benodigde materialen en wordt nog steeds de "ijzerloods" genoemd. Op 
dezelfde foto is, na de deuren van de loods met het pad naar de Rijn, een pand te zien, 
waarvan de voorgevel ruim een meter naar voren steekt. In deze gevel bevonden zich 
naast een deur ook nog twee stalramen. Dit is het Huijs ende erve dat Van Ommeren 
van Van Bemmel in 1796 had aangekocht en dat door Willem van Dokkum in 1916, 
gelijktijdig met de bakkerij, is gesloopt. Door de verplichting tot onderhoud is 
waarschijnlijk na deze sloop de schutting toen vervangen door een stenen muur, 
welke nog steeds in onderhoud is bij de oostelijk aangrenzende eigenaar. 

Koudekerk aan den Rijn, augustus 1999 
Jan Wondergem 
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Schoolzaken 1810 - 1812 

I n het Oud-Archief van Koudekerk bevinden 
zich diverse interessante zaken, die het 

mogelijk maken om een indruk te krijgen van het 
bestuur en het dagelijks leven in de Heerlijkheid 
en het Ambacht van Koudekerk vóór 1815. In 
1913 heeft de heer W.M.C. Regt dit archief, voor 
zover nog aanwezig, geordend en geïnven
tariseerd. Het oudste stuk, dat in het Koudekerk's 
archief voorkomt, dateert van 1532 (zie Jaarboek 
1996, blz.8), maar over het algemeen beginnen de 
dossiers rond 1700. Zo is er in het dossier met het 
volgnummer 46, onder letter c, een map met als 
opschrift de naam van dit artikel. 

In de map "Schoolzaken 1810-1812" bevindt zich een bescheiden aantal geschreven 
stukken over een drietal zaken. De eerste kwestie betreft een schrijven van den 3 
herfstmaand 1810 van de hand van schoolmeester Johannes Maree, die sinds 1781 
onderwijzer was aan de Openbare School te Koudekerk. 

• ' . 7 . - - ^ - tn .. • 

Aanhef van de brief van Johannes Maree 

In sierlijke letters richt hij zijn brief aan de leden van '/ Gemeente Bestuur, waarbij hij 
in de aanhef refereert aan het tijdstip van zijn aanstelling, de Traktementen en 
Emolumenten, alsmede aan een daarbij gestelde voorwaarde. 
Deze voorwaarde hield in, dat Maree moest gedogen dat Marijtje Geestdorp haar 
leven lang was toegestaan een kinderschool te houden van kinderen beneden den 6 
jaren oud, dog dat er gezorgd zoude worden, dat dit getal niet vermeerderd wierd. 
Vervolgens constateert Maree dat in de loop van de tijd het getal van Kleine 
Schooltjes, dan eens twee en ook wel op drie gekomen is, ongetwijfeld zonder 
Permissie van 't Gemeente Bestuur, en immers zonder acte van toelating van 't 
Schoolwezen. Er was dus een onderwijsakte nodig, zeker als het ging om onderwijs 
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aan kinderen boven de zes jaar. Maree signaleert vervolgens, dat dit misbruik niet bij 
Vrouwen blijft, maar zelfs bij een Manspersoon Adam van Leeuwen, tot een 2^ 
Meester zich maar neerzet en onderwijs geeft, denkelijk zonder Permissie van UEd., 
zeker zonder acte van toelating. Dat een en ander op ernstig bezwaar van de eerste en 
enige echte meester stuitte ligt voor de hand, daar deze kwade inkruiping voor hem in 
zijn bestaan, een werkelijk nadeel geeft. Hij verzoekt dan ook het gemeentebestuur 
dat het getal van Schoolmatressen op één vast gesteld word, en de overigen word 
verboden en niet verder voortgaan, en wel in zonder Adam van Leeuwen, met 
onderwijs te geven, of onder de naam van Kinderen bewaren. Tot slot vindt Johannes 
Maree het noodzakelijk dat die gepermitteerde Schoolmatres bepaald word te 
gebruiken het Klein a:b:Boelge, en de 2 eerste Spelleboeken, immers geen 
Leesboeken, die mede door hun gebruikt werden. Het slot van zijn brief is zonder 
meer waard om hier onder te worden weergegeven. 

Het slot van Maree 's brief 

Nog dezelfde dag, maandag 3 september, is er 's-avonds een vergadering van het 
gemeentebestuur. Als laatste onderwerp komt aan de orde de klacht van Maree, wat 
als volgt is genotuleerd; Een memorie van den Schoolmeester Maree zig beklagende 
dat Adam van Leeuwen zig als 2e meester had neergezet en kinderen hield, 
verzoekende dat dit aan hem mogt werde verbode. Waar op is geresolveert (besloten) 
den voorn. Adam van Leeuwen 't houden van School door de Bode te doen verbieden 
(Oud-Archief Koudekerk no.9). De notulen zijn door de gemeenteklerk opgemaakt en 
ondertekend met In kennisse van mij, K.̂  Samsom (toenmalig secretaris van 
Koudekerk). Tegenwoordig staat er onder de brief "Mij bekend de Er wordt dus 
niets gezegd over Maree's verzoek om het aantal zogenaamde kinderscholen tot één 
te beperken en zijn advies over de gewenste leesboekjes. In de daarop volgende 
verslagen van de vergaderingen van het gemeentebestuur, wordt niet meer op de zaak 
teruggekomen, zodat mag worden verondersteld, dat Van Leeuwen een andere 
bijverdienste heeft gevonden. Bij het doorlezen van die verslagen, kwam de naam 
Maree nog één keer ter sprake met betrekking tot een netelige kwestie. Hetgeen 
daarover is genotuleerd, willen wij u niet onthouden. 

Ordinaire Vergadering van 't Gemeente Bestuur te Koudekerk. 
Maandag 3e wintermaand (december) 7570. 
Nog compareerde (verscheen) voor de Vergadering op de citatie (dagvaardiging) 
door den Bode uit naam van dit Bestuur. J. Maree aan wien den Schout uit naam als 
vore heeft afgevraagd, welke de redene waaren, dat hij op gepasseerde (afgelopen) 
donderdag door voorn. Bode uit naam van de Schout geciteerd (gedagvaard) zijnde, 
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niet was gecompareerd (verschenen). Waar op dezelve te kennen heeft gegeven dat hij 
dien dag daar toe buiten de mogelijkheid was geweest, dat 't zelve vervolgens door 
zijn hoofd was gegaan en vergeten had aan zijn vrouw te zeggen om dit hem te helpe 
onthouden, dat hij ook niet gedagt had dat voorn. Schout hem over Ambagts zaken 
had te spreken, in 't hoofde hij bevorens wanneer hij door of van wegens het 
Gemeente Bestuur ontbode wierd, altoos in het Regthuis was geciteerd. Waar op den 
Schout aan dezelve Maree heeft te kennen gegeven dat hij hoezeer ontfanger zijnde 
als Schoolmeester onder ordres van Schout en Gemeente Bestuurders staat, dat het 
Gemeente Bestuur maar eens des maands vergadering houd, dat alle tusschen beide 
komende zaken aan den Schout zijn gedemandeert (gedelegeerd), en dat hij Maree als 
Schoolmeester door den Schout of Gemeente Bestuurders ontbode wordende verpligt 
is dadelijk te compareeren, dat zo hij daar aan niet voldoet Schout en Gemeente 
Bestuurders zodoende maatregels zulle nemen, welke voor hem niet aangenaam 
zullen zijn, dat hij ontboden wordende schoon geen gelegenheid hebbende, die 
gelegenheid moet maken en dat Schout en Gemeente Bestuurderen voor deze reijs 
(keer) zijn niet compareeren uit hoofde van 't door hem voorgegevenen zullen 
passeeren. (Oud-Archief Koudekerk, no.9) 

Deze reprimande zal voor een achtenswaardige persoon, wat de schoolmeester in die 
tijd was, een pijnlijke ervaring zijn geweest. Maree was toen 63 jaar en wellicht wat 
vergeetachtig geworden. Tien jaar later, als hij nog steeds in het schoolhuis woont, 
overlijdt hij. In de overlijdensakte staat vermeld "onderwijzer der jeugd en 
gepensioneerd ontvanger der indirecte belastingen". 
Vervolgens is er de kwestie van het maken van een nieuwe waterput bij het 
Schoolhuis. In de bewuste map zit een kopie van een brief aan de Sous-Prefect van 24 
september 1812, waarbij le Maire de Koudekerk een conceptbestek voor het maken 
van de bewuste put ter beoordeling en toestemming tot uitvoering toestuurt. 

1. Armen- en Weeshuis 
2. Brandspuithuisje 
3. Smederij 
4. Bakkerij "het Paradijs' 
5. het koetshuis 
6. kerksteeg 
7. Hotel van Egmond 
8. Schouwsteeg 
9. Overvaart 
10. de Pastorie 
11. Kolfbaan 

Het dorp Koudekerk, begin 19* eeuw 
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In de brief wordt gesteld dat het zeer noodzakelijk is dat de besteding nog dit jaar 
plaats heeft, vermits de bewoners van het Schoolhuis, zeer ver van het water af wonen 
en door het toevallen der oude put, dezelve geen water dan uit de Rijn kunnen 
bekomen. Het schoolhuis bevond zich achter de smederij van Hendrik van Bemmel en 
het naastgelegen Armen- en Weeshuis aan de Hondsdijk even ten oosten van de Kerk 
en droeg het huisnummer 50. Tussen de Kerk en het Armen- en Weeshuis bevond 
zich nog het Brandspuithuis van de gemeente, die eveneens eigenares was van het 
schoolhuis. Door middel van een poort tussen de beide laatstgenoemde huizen, het 
schoolpad geheten, kwam men bij de school. De weg heet thans Dorpsstraat; de 
smederij 'in ruste' wordt bewoond door mevrouw Snijder; waar het Armen- en 
Weeshuis stond is nu het oude schoolplein; het Brandspuithuisje is vervangen door 
een woning, bewoond door de familie Van Arkel en de Oudheidkamer en in het 
Schoolhuis is nu, in andere gedaante, "Onder Dak" gevestigd. Genoemde brief en 
bestek waren in het Frans opgesteld, doch van beide was een vertaling opgenomen. 
Het Bestek en Voorwaarden voor het maken van een waterput bij het Schoolhuis 
omvatte 15 artikelen. De oude put, gelegen achter het Schoolhuis, moest worden 
opgeruimd en de looijen pijpen worden weggenomen. In de nieuwe put, met een 
diepte van 12 voeten, ca. 4 meter, moet op een houten roosterwerk met een diameter 
van SVi voet, ca. 1,75 meter, een steensmuur worden gemetseld in het rond, ter 
hoogten van 9 voeten (ca. 3 meter) van beste rode hardsteen, met 'A tras, % kalk en Vs 
zand. Hoewel de put tenminste 4 meter diep moet worden, staat in artikel 5 dat de 
aannemer de put zo diep moet maken, dat ze zooveel water doet opgeven als in een 
behoorlijke put vereischt wordt. Een vage omschrijving, die de aannemer best wel 
eens zou kunnen opbreken, maar met de ervaring van die tijd, zal hij wel geweten 
hebben waar hij aan toe was. De nieuwe put moet met de afgekomen loden pijpen 
weer worden aangesloten op de pomp, welke laatste gangbaar gemaakt moet worden. 
Vervolgens moet de put tot 2 voeten (ca. 0,7 meter) beneden de begane grond 
worden opgemetseld en dezelven digt kruijnen mede met de beste rode hardsteen. 
Artikel 9 luidt: eindelijk zal den aannemer den put van boven moeten aanvullen ende 
straat boven de ouden en nieuwen put behoorlijk moeten bevloeren met 
klinkersteenen op zijn plat, ook zal hij den Goot Steen weder in orde moeten stellen. 
In artikel 12 staat dat de penningen waarvoor het werk is aangenomen zullen worden 
betaald in 1813. Artikel 14 vermeldt de te stellen borgen en tot slot staat in artikel 15 
dat de aanbesteding zal plaats hebben bij het uitgaan der kaars. Een curieuze 
omschrijving van het tijdstip waarop de mogelijkheid van inschrijven op het bestek 
gesloten wordt. Waarschijnlijk was het gebruikelijk, dat geïnteresseerde aannemers 
het bestek op een bepaalde dag en tijd konden verkrijgen, waarbij een kaars brandde, 
zodat zij bij benadering konden schatten wanneer de inschrijving moest gedeponeerd 
worden. Maar het blijft voorshands gissen naar de wijze van aanbesteden in die tijd. 
Omtrent de afloop van een en ander zijn in het archief geen verder vermeldingen 
gevonden. Jammer, maar we mogen er vanuit gaan dat de familie Maree vanaf 1813 
geen water meer uit de Rijn hoefde te tappen. 

Tot slot is er de kwestie over de verwarming in de Openbare School en met name het 
gebruik van stoven. Kennelijk waren er bezwaren gerezen tegen deze wijze van 
verwarmen, want bij schrijven van 28 december 1812, stuurt de heer D. Gevers, 
Onder-Prefect van het Arrondissement Leiden in het Departement De Monden van de 
Maas, ook wel de Maaslande genoemd, aan de burgemeester van Koudekerk een 
Instructions sur le Chaufage des Ecoles primaires. We leven dan in de tijd van het 
Napoleontisch Keizerrijk, zodat de brief geheel in het Frans is opgesteld. In de marge 
van de brief is echter, waarschijnlijk door Nicolaas (Klaas) Samsom, die in dat jaar 
gemeentesecretaris van Koudekerk was geworden, de vertaling van de brief 
weergegeven. 
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De brief van Onder-Prefect D. Gevers over de verwarming van de school. 

Uit de brief blijkt dat de bedoelde instructie, waarvan een geschreven kopie is 
bijgevoegd, is uitgevaardigd door de Burgemeester van Hazerswoude. De Onder-
Prefect, verzoekt dan om dezelfde maatregelen in Koudekerk te doen nemen en hem 
daarvan nader te berichten. 
De instructie, met als titel Berigt, stelt dat de Stoven, waarvan men in de openbare 
school gebruik maakt voor de brandstoffen, schadelijk voor de gezondheid der 
scholieren is (zijn). Het eerste artikel van de instructie daarover stelt dat het gebruik 
van Stoven of haardsteden in de school wordt verboden. Met de verwijzing naar de 
gezondheid van de scholieren, mag worden aangenomen dat het gaat om een 
verwarming van de lokaliteit, waarin les werd gegeven, die geen gesloten afvoer naar 
buiten had. In het tweede artikel wordt de onderwijzer opgedragen er voor te zorgen 
dat de school behoorlijk verwarmd is. Op welke wijze dat dan moet geschieden, 
wordt niet vermeld. Maar het ligt voor de hand, dat dit moet plaats vinden met behulp 
van een gesloten stookobject met afvoer van de verbrandingsgassen, een zogenaamde 
kaggel. In het derde en laatste artikel wordt gesteld, ten einde de onkosten te vinden, 
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die deze uitgaven zullen veroorzaken, zal de onderwijzer gedurende de 
wintermaanden of ook zoo lang, dat de brandstof zal noodig zijn, van ieder scholier 
kunnen vorderen 2 duiten per week ( duit = V* stuiver), boven hetgeen hem voor het 
onderwijs betaald wordt. Uit een en ander krijgt men de indruk dat de scholieren tot 
dan zelf voor verwarming zorg dragen, welke taak dus nu overgenomen wordt door 
de onderwijzer, die daarvoor een vergoeding mag vragen. 

Helaas is er omtrent de verdere gang van zaken niets te vinden in het dossier. Over de 
jaren 1812 tot 1817 zijn in het Oud-Archief geen verslagen aanwezig van 
vergaderingen en/of besluiten van het gemeentebestuur. Omtrent de wijze waarop 
Johannes Maree zijn Schoolhuis wel milieuvriendelijker verwarmd heeft, is dan ook 
niets bekend. 

Jan Wondergem 

HERKOMST VAN PLAATSNAMEN 

Koudekerk aan den Rijn [ gemeente Rijnwoude, Zuid-Holland] 
Eerste vermelding in de 13e eeuw (1221, 1280, 1297); o.a. Coudekerke. 
Samenstelling van kerk, 'godshuis' en het bijvoegelijk naamwoord koud, dat hier 
waarschijnlijk de betekenis 'niet actief, niet gebruikt' heeft (vergelijk een uitdruk
king als 'de koude oorlog'). Mogelijk mocht de kerk een tijdlang niet gebruikt 
worden, bijvoorbeeld omdat er een interdict (schorsing als straf, RK) over uitge
sproken was. 

Bron: Prisma - Nederlandse Plaatsnamen, de herkomst en betekenis van onze plaatsnamen, blz. 125. 
Gerald van Berkel / Kees Samplonius, 1995, ISBN 90.274. 4059X 
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Interview met N. (Nico) P. Roeloffs 

N icolaas Pieter Roeloflfc werd op 12 juni 1937 
geboren op de boerderij "Remigius Bavo" 

gelegen aan de Hondsdijk nummer 13 (thans nr. 
53). Zijn vader, die afkomstig was uit Nieuwe 
Wetering, huurde de boerderij van de Koude
kerkse familie Van der Bijl, die nog steeds een 
veevoederhandel heeft. De eerste vier levensjaren 
kan Nico zich niet meer zo goed herinneren, maar 
de meeste indruk hebben de oorlogsjaren op hem 
gemaakt Hierover en over zijn jeugd gaat het 
volgende interview met hem. 

Wij hadden een groot huis, een Zuid-Hollandse boerderij met een los zomerhuis. 
Daar deden we alles in. Er stond een grote ronde tafel en ons gezin bestond toen uit 
vader, moeder en vier kinderen. Mijn zusje Veronica is pas na de oorlog geboren. Wij 
waren boeren, we leefden buiten het dorp en we behoorden tot de middenstand. Op 
een zaterdagmiddag halverwege de oorlog, het zal '43 - '44 geweest zijn, kwamen 
Engelse jagers vrij laag bij ons over de boerderij vliegen. Wij zaten aan tafel in het 
zomerhuis toen ze overkwamen. Nu lag er tegenover de boerderij van Corts (de 
Rijnhoeve) aan de andere kant van de Rijn een baggermolen en die jagers dachten 
waarschijnlijk dat het Duits materiaal was, want het vaartuig was ook in die 
grijsgrauwe kleur geschilderd. Ze schoten zo op die baggermolen en je hoorde de 
hulzen uit de toestellen vallen. Er werd toen niet meer met de baggermolen gewerkt. 
Ik zie onze hulp, Marie Wensveen, nog met mijn jongste broertje Wim van de trap 
komen rennen en de kelder in vluchten. Je wist natuurlijk niet wat er ging gebeuren. 

De boerderij van Klaas Roeloffs omstreeks 1935. 
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We hoorden die hulzen maar op het dak vallen. Mijn vader was op dat moment samen 
met Lou Duiker op het erf bezig om de paarden op te tuigen. Nou, die paarden 
begonnen te steigeren, want die kregen die hete hulzen op hun lijf. Mijn vader ging 
toen schuin onder de kop van een steigerend paard staan. Dat heeft wel indruk op me 
gemaakt. De ouders van Nico namen in de oorlog onderduikers in huis, die 
aanvankelijk gewoon meewerkten op de boerderij. Het waren jongens die te werk 
gesteld konden worden in Duitsland en gevaar liepen opgepakt te worden tijdens 
razzia's. Vader Roeloffs was een slimme man en buiten de gewone gewassen die hij 
pootte, plantte hij één hectare tabaksplanten, want tabak was een schaars product in 
die tijd. Als de bladeren groot genoeg waren, werden ze geplukt en in veilingkisten 
gedaan, 's Avonds gingen de luiken in de keuken dicht en zat de familie samen met 
de onderduikers aan tafel de tabaksbladeren te versnijden en op bamboestokjes te 
rijgen. Als de oogst in het najaar goed was, waren ze daar wel twee a drie avonden in 
de week mee bezig. Op de grote zolder werden de bladeren te drogen gehangen. 
Op een avond zat de familie met de onderduikers Daan Bijleveld en Henk de Haan, 
die uit Leiden afkomstig was, aan tafel toen er gebeld werd. Nico: Mijn vader keek 
eerst door het kleine raampje in de deur en hij riep: "Moffen ". Henk vloog onder dat 
kleine raampje door weg en Daan schoot de hooizolder op. Die moffen hebben met 
een knijpkat (zaklantaarn zonder batterij) ons hele huis doorzocht, maar ze vonden 
niets. Mijn vader schonk ze nog een borreltje in, want daar kon je die gasten mee 
lijmen. Toen ze weg gingen kwam Henk achter de deur vandaan. Daar had hij al die 
tijd gestaan. Ik heb nog nooit iemand zo wit gezien en zo op van de zenuwen. 

De familie Roeloffs was 
gereformeerd en ging altijd lopend 
naar de kerk. Op een 
zondagochtend, het was al tegen het 
eind van de oorlog, stond de moeder 
van Nico met de kinderen in de 
keuken klaar om naar de kerk te 
gaan. Vader liet zich toen al niet 
meer op straat zien en Daan en Henk 
gingen ook niet meer van de werf af. 
Opeens kwamen er vier Duitsers het 
erf op. Mijn vader, Daan en Henk 
vlogen weg, maar mijn moeder deed 
of er niets aan de hand was en ging 
met een stalen gezicht met ons naar 
de kerk. Marie Wensveen liep met 
mijn kleine broertje aan de hand 
door het huis en er werd aan hem 

? " 

VËMiiËÉÊiim. illSËÉiïliii 
Marie Wensveen met de kinderen Roeloffs, 

links Nico 
gevraagd: "Waar is je pappie: 

Nou, hij keek ze aan en zei: "Die heb ik niet. " Marie gaf die moffen nog twee worsten 
en wat spek. Ze doorzochten het huis nog een beetje en gingen weg. 

Omdat er aan het eind van de oorlog geen elektrisch licht meer was kreeg de familie 
Roeloffs van Arie Blijleven een staande petroleumlamp. Arie was vrijgezel en had 
een klein verfwinkeltje in de Hoogewaard. Achter zijn rug werd hij 'Arie Kak' 
genoemd. Waarom hij zo genoemd werd, weet Nico niet. Op woensdagavond kwam 
hij altijd met politieagent Dalebout en burgemeester Verheul kaarten. Vader Roeloffs 
werd bij zijn voornaam, Klaas, genoemd, maar burgemeester Verheul werd met 
burgemeester aangesproken. Je had toen nog dat standsverschil. De familie Roeloffs 
behoorde als boeren bij de middenstand, maar de moeder van Nico had daar moeite 
mee. Zo woonden naast de boerderij in een daggeldershuisje de familie Kruit. 
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Buurvrouw Kruit zei altijd 'vrouw Roeloffs', maar zelf werd ze met buurvrouw 
aangesproken. Nico: Dat tegen de boer opkijken, dat zat er zo in. Buurman Kruit 
werkte in de oorlog bij mijn vader, later werkte hij niet meer, hoewel hij best wel 
wilde, maar hij had astma. Hij was ontzettend handig en maakte zelf klompen en 
kleppers. Die man was socialist en dat zei hij ook knoerthard tegen mijn vader. Die 
kon daar natuurlijk niet tegen, want mijn vader was antirevolutionair. Dat verschil 
was er, maar wij gingen er als kind graag naar toe. Buurman Kruit kon mooi 
voorlezen en dat deden mijn vader en moeder nooit. Hij was ook slim, want als het 
donker werd zei hij: "Kom morgen maar terug, maar dan moet je wel een dubbeltje 
voor het gas meenemen. " Je ging dan naar je spaarpot en dan konden die mensen de 
hele avond de gaslamp weer laten branden. Ze hadden het verschrikkelijk arm en 
mijn vader heeft ze in de oorlog ook altijd aan aardappels geholpen. Mijn vader 
leverde in de oorlog heel wat aardappels aan mensen die het niet konden betalen, 
zoals aan mevrouw van der Marel-Schenkeveld. Ik denk dat het ook meespeelde dat 
het een domineesweduwe was. Haar man was gestorven en ze bleef zitten met vijf 
kinderen waaronder een invalide zoon. Je had toen nog geen uitkeringen, dus die 
vrouw moest leven van de gemeenschap. Wij hadden er een hekel aan om die 
aardappels te brengen want je moest met zo 'n zware zak op je rug de keldertrap af. Je 
had dan een plank waarop pannen stonden en ze had daar o.a. altijd een juspan staan 
en ze vertikte het om die weg te halen. 

Nico was acht jaar toen de oorlog afgelopen was. De kinderen gingen toen maar één a 
twee dagen naar school, waarschijnlijk omdat er nog geen kolen waren of omdat er 
geen leerkracht was, maar dat weet Nico niet zeker. Ik ging naar de Christelijke 
Nationale School in Hazerswoude. Bij meester Boer kreeg ik nogal eens tikken, want 
dat was een strenge gereformeerde onderwijzer en ik was erg ondeugend, maar 
meester Gerrit van der Horst was een vrolijke vent. Gerrit kwam veel bij mijn vader, 
want die maakte ook altijd geintjes. Gerrit had een broer, Nico, die fotograaf was in 
Leiden. Die Nico kwam bij ons thuis om foto 's te maken. Daar kreeg hij dan melk, 
kaas en eieren voor. Wij hadden van Arie Blijleven ook een grammofoon in huis 
gekregen. De 72-toeren platen zaten onder in een grote vierkante kast en je moest aan 
een slinger draaien. Dan stonden we daar altijd bij te zingen. Toen ik bij meester Van 
der Horst in de klas zat, haalde hij mij eens naar voren om dat lied 'Als op Capri de 
rozentuinen bloeien' te zingen. Hij wist natuurlijk dat ik het kende, maar ik was zo 
zenuwachtig. Die dingen vergeet je nooit meer. 

Nico ontpopte zich als een echte kwajongen. Burgemeester Verheul, die klachten had 
gekregen over het gedrag van Nico, begon erover tijdens het wekelijkse kaartavondje. 
Hij zei: "Roeloffs, je moet je zoon eens onderhouden want ik krijg signalen dat hij 
alle bolletjes uit de lantaarnpalen heeft gegooid. " Nou, toen heb ik het geweten hoor, 
want mijn vader was ook niet misselijk, dan kreeg ik echt op mijn donder. Ankie van 
der Meijden, Helia den Braver en Ella Boer waren schoolvriendinnetjes van Nico. 
Uiteraard behoorden ze allemaal tot de gereformeerde kerk, want buiten het kringetje 
van het eigen geloof werd nauwelijks vriendschap gesloten. Nico: We waren allemaal 
gereformeerd. We haalden onze kruidenierswaren bij een gereformeerde kruidenier, 
bij Batelaan, en je had ook nog Starreveld, dat was ook een gereformeerde broeder. 
Kolen werden ingeslagen van een gereformeerde kolenboer. Katholieken waren 
helemaal uit den boze. Als je een katholiek meisje zou krijgen, werd je door je ouders 
sterk aangeraden om daar een eind aan te maken, want het was toen nog echt zo van: 
twee geloven op een kussen, daar slaapt de duivel tussen. Je was er zo mee groot 
gebracht, dat je niet beter wist. Trouwens, je ging toch niet met een hervormd of een 
katholiek meisje om. Je bleef in je eigen groepje en daar was keus zat. We gingen wel 
naar Hazerswoude Dorp, flaneren langs de Gemene Weg. Daar liepen zowel 
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jongensgekken als serieuze meisjes rond. Als je geen serieus meisje aan de haak 
geslagen had, ging je met een jongensgek mee en dan was het scharrelen achter de 
heg in de graskant. We waren toen zeventien, achttien jaar en je kreeg op je donder 
als je te laat thuis kwam. Met mijn vriend Wim van der Vis haalde ik ook wel 
kattenkwaad uit. We zetten soms balen hooi midden op het fietspad of we staken stro 
in brand bij de spoorlijn. Op een keer gebeurde dat bij Siena de Houdijker. We reden 
daarna snel weg over de spoorlijn, maar opeens hoorde ik een schreeuw en was Wim 
met fiets en al in de greppel gereden. Die greppel zat vol met roestwater en 's 
ochtends vond de moeder van Wim zijn vieze kleren. Toen heeft hij toch zo 
verschrikkelijk op zijn donder gekregen van zijn vader. Ik kreeg van de vader van 
Wim de schuld en ik moest de rekening van het stomen betalen. Ik heb dat niet gedaan 
want Wim was net zo ondeugend als ik, maar ik mocht er de eerste zes weken niet 
meer komen. 

Ondanks dat vader Roeloffs wist dat 
Nico een technische knobbel had, 
stuurde hij zijn zoon naar de 
landbouwschool. Thuis hoefde Nico 
niet zo veel te doen, maar hij ging wel 
na schooltijd werken bij boer Kastelijn 
aan de overkant van de Rijn waar nu 
Het Anker is. Kastelijn had drie 
dochters en zag Nico wel als opvolger, 
maar Nico zag dat niet zo zitten. Ik 
herinner me nog dat ik 's ochtends bij 
Kastelijn kwam en het verhaal over de 
watersnoodramp van hem hoorde. Hij 
had 's nachts naar de radio zitten 
luisteren. Het was 1953 en in oktober 
van datzelfde jaar ben ik met Wim van 
der Vis op de fiets naar Axel in Zeeland 
gegaan. De zuster van Wim, Marrie van 

der Vis, was getrouwd met Jan Broer en had in Axel een kruidenierszaak. We gingen 
's ochtends om vijf uur weg en we waren er 's middags om een uur of vier. We hebben 
daar gewoon wat rondgefietst en waren er een paar dagen tussenuit. 

Klaas vangt een baars. 

Willem Molema was leider van de knapenvereniging, waar Nico door zijn ouders 
naar toe gestuurd werd. Bij Molema haalden de jongelui geen kattenkwaad uit, want 
het was een sympathieke man, die veel overwicht op de jongens had. Maar het 
gebeurde ook wel dat de jongens, als ze anderhalf uur serieus met het geloof bezig 
waren geweest, na afloop uit de band sprongen. Onze groenteboer heette Jan van der 
Horst en hij woonde in een huis met een schuur eraan vast gebouwd, waarin hij zijn 
voorraad groenten bewaarde. Die groenten bracht hij in een roeiboot bij de mensen 
langs. Die man werd gauw kwaad. Zo had het op een keer gesneeuwd en ging ik met 
Joop Schellingerhout, Hans van der Voorst en Wim van der Vis sneeuwballen maken 
en op het dak gooien van Van der Horst. Hij kwam ons op de fiets achterna. Op een 
dag stonden wij bij de brug te bespreken wat we zouden gaan doen, toen hij op de 
fiets langs kwam. Hij kende natuurlijk iedereen uit het dorp en hij schreef onze namen 
op. Toen moesten we bij de politie komen en werd er proces-verbaal opgemaakt, want 
wij zouden hem uitgescholden hebben voor Jan Snijkoek. We moesten voor het 
gerecht komen in Alphen en mijn vader is wel zo verschrikkelijk kwaad geweest op 
Van der Horst. De zaak werd achter gesloten deuren behandeld en wij stonden te 
bibberen als een rietje. We waren ook nog maar jongens van veertien, vijftien jaar en 
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het was eigenlijk allemaal kattenkwaad, maar toen ik later in militaire dienst ging 
werd ik geen korporaal omdat ik een strafblad had. 

In 1956 vroor de Rijn dicht. Wim van der Vis had een motorfiets, een Harley. Hij liet 
bij de smederij van Slingerland een soort bulldozer maken, die vastgemaakt werd aan 
de motor op de plaats waar normaal een zijspan zit. Daarmee veegden Wim en Nico 
de baan schoon. Ik werkte toen bij boer Verhagen aan de Rijndijk maar van één tot 
vier had ik vrij en was ik aan het schaatsen. Na het melken waren we 's avonds weer 
op de baan. We gingen ringsteken of zwieren, maar dan moest je wel een meisje 
hebben. Meestal was dat Kuna Schellingerhout, dat was mijn favoriete, want die kon 
zo lekker springen of Ellie de Jong, een erg lieve meid. Aan de huizen langs de Rijn 
hing verlichting. Je had het snackbarretje van Schellingerhout en als er ijs lag, werd 
aan de Rijn een zitje neergezet. Je kon er chocomelk kopen of patat. Ook bij het 
Weeshuis en bij Arie Wille hingen lampen. Je schaatste van het ene licht naar het 
andere. Dat was vooral leuk als je scharrelde. We hadden in '56 een strenge winter 
en Jan van der Vis heeft toen nog de Elfstedentocht gereden. 

Dagje uit met dresseerkar. 

Mijn moeder was een schat van een mens, maar als we kattenkwaad uithaalden waar 
de kerk in voor kwam, werd ze boos. Ze was erg serieus en vaak net zo kwaad als 
mijn vader, maar mijn vader voerde de straf uit. Het huwelijk van mijn ouders was 
goed, het was alleen jammer dat mijn vader aan de alcohol is geraaid. Thuis dronk 
hij nooit meer dan twee of drie borreltjes, maar hij ging altijd op de fiets even naar 
de kroeg. Daar ging hij biljarten en dan kwam hij om een uur of drie thuis. Nou, en 
dan had hij een goed glaasje op en ging hij naar bed. Meestal was hij net voor het 
melken weer wakker, maar dan had hij vaak een kater. Toch was hij een vrolijke man, 
die altijd voor andere mensen heeft klaargestaan. Mijn moeder heeft mijn vader altijd 
de hand boven het hoofd gehouden. Toen mijn vader begraven werd, kon niet eens 
iedereen op het kerkhof zo druk was het. 

Anneke Bink 
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De boerderij anno 1999. 

Noot: De boerderij is vernoemd naar de heiligen St. Remigius en St. Bavo (beiden 1 oktober). 
In de oostelijke gevel van het voorhuis bevindt zich een gevelsteen met de volgende tekst: 
mevr. De Wed. A.M. Stadhouder, geb. Dikhoffoud66jaren-19 oct. 1888 
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Jeugdherinneringen uit de jaren 1938 - 1949 

I n mei 1938 kwamen wij met ons gezin in Koudekerk wonen en betrokken de 
pastorie van de hervormde gemeente op de hoek van de Bruggestraat en de 

Dorpsstraat. Mijn vader was vanuit het Friese Koudum beroepen in Koudekerk en zou 
daar elf jaar werken, waarvan de donkere oorlogsjaren veel spanning meebrachten in 
zijn werk. 

De pastorie van de Ned. Herv. kerk in de dertiger jaren. 

In april 1939 ging ik naar school, de hervormde school met de bijbel, schuin 
tegenover onze woning. Lekker dichtbij, maar ik miste daardoor wel de avonturen 
van mijn medescholieren, die zij beleefden op de heen- en terugweg naar en van 
school uit de Hondsdijk, de Hooge- en Lagewaard en de Rijndijk. Hoofd van de 
school was toen de heer A.E. Bloem, C. Stroo was onderwijzer en C. van Oostveen en 
A.A. de Raadt waren onderwijzeressen. De eerste klas bestond uit elf leerlingen van 
wie Frans Jongeneel en Piet Maat nog altijd in Koudekerk wonen. Verder zaten bij 
mij in de klas Tennie Vergunst, Maartje van Ommering, Dirkje en Riekje Lekx, Willy 
Kastelein en Melly van der Bijl. Diepe indruk maakte op ons kinderen het 
verongelukken van Nelly van der Bijl in april 1941 toen zij op de hoek van de 
Bruggestraat en de Hoge Rijndijk op weg naar huis geschept werd door een auto met 
dodelijk gevolg. Jarenlang bewaarden haar ouders een schoolbord van haar waarop zij 
de namen van haar klasgenoten had geschreven. 
Wij leerden lezen: aap, roos, vuur en tot mijn verbazing ontdekte ik kortgeleden dat 
ook de huidige generatie met dezelfde woorden begint. Elke maandag was er het 
opzeggen van het psalmversje, elke morgen de bijbelvertelling. Zeg er niets kwaads 
van, want het heeft ons een grote kennis van de bijbelse geschiedenis bijgebracht. 
Ook leerden wij zingen, zij het bij mij niet met blijvend resultaat, want een groot en 
kundig zanger ben ik nooit geworden. Lieflijke versjes over de lente: "Alle knoppen 
springen los, alle bloempjes komen kijken" en "Daar komt de lieve lente, de lente is 
in het land". 
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Bert van Binsbergen temidden van zijn klasgenoten (1943/44). 
Met de meesters Bloem en Stroo. 

Brave liedjes leerden wij ook met grote pedagogische waarde: "Daantje zou naar 
school toe gaan, maar hij bleef gedurig staan, hier te kijken, daar te turen en het zou 
niet lang meer duren, dan zou 't klokje negen slaan". We zongen van "het karretje op 
de zandweg" en "Wat zullen onze patriotjes eten als zij in 't leger zijn" en dan niet te 
vergeten (het was immers oorlogstijd) de vaak wat snorkende vaderlandse liederen 
"In naam van Oranje doe open de poort" en "Wij willen Holland houwen, wij geven 
Holland nooit!". Ook het "Wien Neerlands bloed door d'aadren vloeit van vreemde 
smetten vrij" en '"t Is de plicht dat iedere jongen voor koningin en vaderland zijn 
beste krachten wijdt". 

De Hervormde school met links de woning van het schoolhoofd 
aan de Dorpssstraat (thans no. 47) 

Wij leerden aardrijkskunde en vooral de provincie Zuid-Holland kreeg uiteraard grote 
aandacht. Wij dreunden de eilanden op: Rozenburg, IJsselmonde, Voome en Putten 
en de wateren: Grevelingen, Krammer, Volkerak. "Dom gedoe", zeggen de kenners 
van vandaag, maar wij leerden op die manier wel de topografie van die provincie en 
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later van de andere en wij hebben er nu nog plezier van al was het alleen maar voor 
het oplossen van cryptogrammen en andere puzzels. Tijdens de lessen vaderlandse 
geschiedenis leerden wij de jaartallen. Ook die werden klassikaal opgedreund, maar 
juffrouw De Raadt en meester Stroo wisten het droge geraamte van die jaartallen op 
te vullen met prachtige verhalen en zo begon de geschiedenis te leven, waarbij zij 
dankbaar gebruik maakten van het visuele materiaal van de beroemde wandplaten van 
Noordhoff uit Groningen. 
Op 14 mei 1940 werd ook onze school getroffen door een bom, de muur van het 
middelste lokaal was weggevallen. De school werd tijdelijk voortgezet in de koorzaal 
van de hervormde kerk en in eendrachtige samenwerking met de openbare school op 
halve dagen in dat gebouw. 
Voor schooltijd en in de pauze speelden wij ons spel. Voetballen met de door ons 
bedachte nieuwe spelregel: drie corners een 'penantie'. Zonder het af te spreken was 
het ineens knikker- of tollentijd. Om zeker te zijn van het favoriete knikkerputje 
moest je vroeg op het schoolplein zijn. Wij speelden met rood-, groen-, blauw-, of 
geelgeverfde kleiknikkers en ruilden voor tien, of wanneer het ruilobject heel mooi en 
onbeschadigd was, voor vijftien van die dingen een glazen stuiter, waarin het motief 
van beukennootjes zichtbaar was. Het tollen deden wij meest met zogenaamde taas-
of priktollen. Ik herinner mij dat de drijftollen, die met een zweepje werden 
voortgedreven, in ieder geval op het schoolplein weinig te zien waren. Misschien 
voor de wandelaars heen en terug naar school een meer geliefd speeltuig. Bij het 
taastollen waren ook verschillende onderdelen, hokkie-pikken was zeer geliefd en ook 
'wie het langste tollen kan', waarbij het volgende versje gezongen werd: 

Koperslager, vuur en vlam, 
wie het langste tollen kan, 
van je één, twee, drie. 

Dan werden de tollen losgegooid en keken we vol spanning wie de winnaar zou 
worden. Die tollen waren er in verschillende grootte, met stompe of een punttaas en 
wij probeerden ze te versieren met kleuren of met punaises, hetgeen een fraai effect 
gaf bij het draaien van de tol. 

Buiten de schooltijden vermaakten wij ons bijzonder goed in de wijde omgeving van 
ons huis. Een geliefde verblijfplaats was het brughuisje op de brug waar wij tijden 
konden doorbrengen bij de brugwachters Marinus "Priem" van Harskamp, Gerrit van 
Ommering en Teun Blijleven. Wij mochten helpen met het sluiten en openen van de 
hekken en nog hoor ik Blijleven de wens uitspreken dat de tijd mocht komen dat er 
automatische afsluitbomen kwamen; inmiddels is dat gerealiseerd. Van tijd tot tijd 
kwam er dan weer eens een waarschuwing van het gemeentehuis, dat die jongens niet 
zo vaak op de brug mochten verkeren en dan was het weer voor een poosje afgelopen 
totdat we het stiekem weer probeerden en het weer een tijdje goed ging; goed voor 
ons dan. 
Inmiddels was ik hecht bevriend geraakt met Wim van den Dool, de jongste zoon van 
het hoofd van de openbare school. Wij verkeerden veel op en rond de boerderij van 
Jacob Dorrepaal (thans Dorpsstraat 63), die een boomgaard had met heerlijke appels 
en peren, die wij feilloos wisten te vinden. Tegen melktijd haalden wij de koeien op 
en dreven die bijeen in de melkbocht. De hooiberg was een vaak bezochte speelplaats. 
In het voorjaar en in de zomer trokken wij gewapend met een polsstok de polder in en 
sprongen daar over de slootjes, die wij kenden van de winters wanneer zij bevroren 
waren en wij erover heen schaatsten. Wij maakten in die jaren de zeer strenge winters 
van 1940, 1941 en 1942 mee (met ook drie Elfstedentochten!). Het schaatsenrijden 
leerden wij spelenderwijs op de bevroren Oude Rijn en op de sloten achter de 
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boerderij van Van Wensveen. Toen we het eenmaal behoorlijk onder de knie hadden 
maakten wij mooie schaatstochten naar de Ruige Kade en vandaar langs een wetering 
naar Hoogmade. Wij waren toen nog te jong om aan te leggen in café van der Ploeg 
aldaar. Schaatsend Koudekerk trof elkaar op de slotgracht bij het Torentje. Zeker de 
meisjes en de grotere jongens vertoonden zich daar niet eerder voordat zij konden 
'zwieren', het kunstrijden op de schaats, dat sommigen uitstekend beheersten, een lust 
om naar te kijken. Een koek en soopie was ook aanwezig met 'hete melk en dikke 
pieten'. Namens de ijsvereniging lette Kees Hakkebrak op of ieder wel zijn/haar 
lidmaatschapskaart kon tonen. 

Behalve dat waren Wim en ik ook veel te vinden in de smederij van Smit, de smid (de 
oude smederij in de Dorpsstraat). Het kijken naar het smeden van het ijzer als het heet 
was, het beslaan van de paarden met de daarbij behorende geur wanneer een gloeiend 
hoefijzer gebrand werd op het eelt van het paard. Waar wij ook op uit waren was het 
zien te bemachtigen, op min of meer geoorloofde manier, van een stukje carbid om 
daarmee te kunnen gaan schieten met behulp van een busje met afsluitdeksel zoals 
bijv. een Maggi-busje. Veelal deden wij dat op de oude begraafplaats achter de 
hervormde kerk waar wij zo'n busje vastklemden tussen de spijlen van het grafhek en 
met wat spuug en een lucifer waren wij tijden zoet. Niet erg piëteitvol, maar wij 
hadden plezier. 

Natuurlijk waren het de spannende oorlogsjaren en hoewel wij daarvan thuis wel iets 
merkten ging gelukkig veel aan ons, kinderen, voorbij. Wij speelden ons spel en 
genoten van de 'zalige tijd waarin de jongenskiel nog om de schouders gleed'. 
In het voorjaar van 1944 deed ik samen met Greet Corts GJd. toelatingsexamen voor 
het Christelijk Lyceum in Alphen aan den Rijn. Wij slaagden, maar toen wij in 
september van dat jaar naar school zouden gaan brak Dolle Dinsdag aan. Treinen en 
bussen reden niet meer, een fiets hadden wij niet, de school lag stil en wij waren vrij. 
Schriftelijke taken kregen wij thuisgestuurd van de leraren, maar ik geloof niet dat wij 
veel studeerden. Een korte tijd kwam een aantal leerlingen van het Lyceum samen in 
een kamer van de woning van burgemeester Verheul wiens zoon Henk ook op die 
school was. Daar kregen wij les van een leraar die tijdelijk in Koudekerk was 
ondergedoken en met zijn twee in Leiden studerende, maar nu uitgeschakelde zoons, 
ons wat probeerde bij te brengen van Wiskunde, Economie, Frans, Duits en Engels. 
Deelnemers aan die groep waren o.a. Ada en Jan Wille, dochter en zoon van Henk 
Wille en An Dorrepaal, twee dochters van Cor van der Bijl: Nel en Ria, Henk 
Verheul, Greet Corts en ik. Ik kan mij niet meer herinneren hoe lang dit geduurd 
heeft. Waarschijnlijk zal de kou van de laatste oorlogswinter het verblijf op de 
onverwarmde kamer onmogelijk hebben gemaakt. 

Die laatste oorlogswinter werd Koudekerk overstroomd door mensen uit de grote 
steden van het westen, die voedsel probeerden te kopen of te ruilen; de boeren werden 
bijkans belaagd. In de tuin van de pastorie stonden behalve een prachtige plataan twee 
kastanjebomen. Eén daarvan werd omgehakt zodat er brandstof was voor de kachel. 
Ik zie mijn vader en mijn broer Jan nog bezig in de tuin met zagen en kappen in de 
sneeuw, maar wij zaten warm in de kleine opkamer van de pastorie. De bevrijding 
kwam met vlak daarvoor de voedseldroppings boven de hongerende steden. Wij 
zagen de vliegtuigen hun pakketten uitwerpen en weldra ontvingen wij witbrood, 
zeekaak, eipoeder, maar voor velen kwam de hulp te laat. De bevrijding werd in 
Koudekerk uitbundig gevierd. Was er vóór de oorlog altijd op 31 augustus een groot 
koninginnefeest, nu kwamen er ineens drie per buurt georganiseerde feesten. 
Hondsdijk, centrum en Hoogewaard zorgden elk voor een optocht waarin allerlei 
zaken de oorlog betreffende, werden uitgebeeld. Het beschamende kaalknippen van 
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vrouwen en meisjes, die naar men meende het met Duitse soldaten hadden aangelegd, 
is helaas aan Koudekerk niet voorbijgegaan. 

Na de oorlog ging het leven verder. Op de begraafplaats herinnert het monument aan 
hen die slachtoffer werden van het bombardement op 14 mei 1940. Onuitwisbaar staat 
dat gegrift in het geheugen van ieder die het meemaakte: de verwoeste huizen, de 
brandende boerderij van Van Wensveen, het verwoeste huis van de familie 
Hortensius van wie de vader en twee zoons dodelijk werden getroffen. Enige tijd na 
de oorlog begon de gymnastiekvereniging "Aspasia" weer met haar activiteiten. 
Groot was de toeloop en het enthousiasme. We gingen erheen om lenig te worden, 
zeker, maar vooral ook voor de gezelligheid om elkaar te ontmoeten en omdat er 
zulke leuke meisjes op waren. Bovendien heb ik het vermoeden dat veel van de jonge 
meisjes er graag heengingen om de charmante eerste leraar die daar les gaf. Door hem 
opgevangen te worden bij de snoeksprong over het paard was een bijzondere 
ervaring! 

Demonstratie van Aspasia tijdens het Koninginnefeest op 31 augustus 1947. 

Aan voetballen heb ik nooit meegedaan. Kwam dat niet aan de orde? Had ik daar 
geen interesse voor? Het werd in ieder geval van huis uit niet gestimuleerd. Een 
sociale kwestie? Het voetballeven van Koudekerk speelde zich letterlijk en figuurlijk 
ver van mijn bed af. De geweldige belangstelling waarin het voetbal zich nu in 
Nederland mag verheugen was er toen nog niet. Enkelingen bezochten wedstrijden uit 
de hoogste afdelingen, nog minder mensen uit ons dorp de traditionele Holland -
België wedstrijd. Bovendien werd die op zondag gespeeld en ja, dat kon toen geen 
genade vinden in de ogen van het overwegend rechtzinnige Koudekerk, waar je ook 
als domineesgezin een voorbeeldfunctie had te vervullen. 

Enige tijd geleden mocht ik de dienst leiden bij het afscheid van mevrouw Johanna 
van Vliet - Sonneveld. Op weg naar de begraafplaats kwamen wij via 's 
Molenaarsbrug, de Gnephoek en de Hoogewaard Koudekerk binnen. Hoe anders was, 
gelukkig, alles geworden. Niet meer de naargeestige steenplaatsen waar het werk 
zwaar was en lang met geringe verdiensten. Er was veel armoede en ja, de sociale 
tegenstellingen zullen groot geweest zijn, maar als kind merkte je daar weinig van. Je 
speelde je spel, vrolijk, onbewust van de zorgen van de ouderen en het was al met al 
een gelukkige tijd die ik in Koudekerk heb doorgebracht. Ik vond het dan ook heel 

Jaarboek 1999 63 



erg dat mijn vader eind 1948 een beroep aannam naar Oudwoude - Westergeest in 
Friesland en ik het dorp waar ik mijn boevenjaren heb doorgebracht moest verlaten. 
Vrienden en vriendinnen, de school in Alphen, het huis, de kerk met het mooie orgel 
waar ik negen jaar op heb mogen spelen onder de bezielende leiding van de heer Jac. 
Vonk, dat alles moest ingeruild worden voor andere mensen, een andere school. In 
1949 verlieten we Koudekerk. Het was winter. Op de ijsbaan in Oudwoude reden de 
meisjes op Friese doorlopers, handen op de rug en met lange streken. Waar was de 
charme van het schoonrijden? Men vond dat in Friesland maar niks. Eén van die 
stoere Friezinnen was Nelly Boersma. Met haar kreeg ik na verloop van tijd 
'verkering' en nu zijn wij al bijna veertig jaar getrouwd. Dit neerschrijvend schrik ik 
van de tijd, die sinds ons vertrek uit Koudekerk is verlopen. Maar de goede 
herinneringen zijn gebleven, want het was de tijd van onze jeugd en dat is hoe dan 
ook altijd een boeiende tijd, die niet licht wordt vergeten. Wanneer wij nu een enkele 
maal 'ons' dorp bezoeken is er ondanks alle verandering het feest van de herkenning! 

Stiens, zomer 1999 
Dr. A. (Bert) J. van Binsbergen. 
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De stedenband 

TUSSEN ARTESIA EN KOUDEKERK AAN DEN RIJN 1960 - 1996 

E en paar maanden geleden kreeg ik van een 
buurvrouw een plastic tas. De inhoud 

bestond uit een flink aantal edities van de 
Gemeentepost Voluit was de titel van dit blad: 
Contactblad tussen het Gemeentebestuur en de 
inwoners der gemeente Koudekerk aan den Rijn. 
Zoals in het eerste nummer van december 1958 te 
lezen is, beoogt de uitgifte een verklaring en 
toelichting op het gemeentebeleid te geven, met als 
uiteindelijke doel: "Het kweken van gezonde 
belangstelling voor de zaken van de eigen 
gemeente en gemeenschap". "Concreet kan nog 
niet worden gezegd wat steeds de inhoud zal zijn. 
Er bestaan nog geen plannen voor vaste 
rubrieken. Wel zullen de oud-Koudekerkers in de 
gemeentegids aan het woord komen en zal aan een 
aantal geëmigreerden verzocht worden hun 
ervaringen, belevenissen in hun nieuwe vaderland 
op papier te zetten". 

Artesia. 

Tot zover de inleiding van het eerste nummer geschreven door burgemeester 
Q. Waverijn. Al lezend in deze gemeentegidsen kwam ik vooral in de eerste vier 
jaargangen opvallend veel nieuws tegen over de zustergemeente Artesia in Califomie 
(U.S.A.). Omdat ik 24 jaar heb mogen werken aan de Chr. basisschool De Rank aan 
het Artesiaplantsoen was mijn interesse gewekt. Al snel bleek dat er behalve in deze 
gemeentegidsen ook in het gemeentehuis van Rijnwoude een behoorlijk archief over 
Artesia te vinden is. Daar kwam ik er snel achter dat de contacten met Artesia niet 
beperkt zijn gebleven tot de vier jaargangen die de gemeentegids aan Artesia wijdde. 
Alvorens het begin van het contact met Artesia in 1960 te schetsen, heb ik gezocht 
naar de naamsoorsprong van Artesia. In 1874 kocht een maatschappij voor 
landontginning, de Artesia Company, een groot areaal grond, dat ze in stukken begon 
te verdelen en te verkopen als boerderijen en zo ontstond de gemeente Artesia. De 
naam van de maatschappij is ontleend aan het feit dat de eerste bronnen, die 
aangeboord werden, artesische putten bleken te zijn. Artesische putten zijn putten die 
op een speciale manier geboord worden op plaatsen waar het grondwater heel diep 
zit. Deze techniek is voor het eerst toegepast in 1126 in het graafschap Artois, 
gelegen in Frankrijk tegen de grens met België. Artois heeft op zijn beurt zijn naam te 
danken aan een Germaanse stam: de Atrebates, die zich in dat gebied ophielden. 
Terug naar het huidige Artesia. Het ligt in de staat Califomië op ongeveer 30 
kilometer van Los Angeles. Artesia is één van de vele voorsteden van deze 
miljoenenstad. Inclusief alle voorsteden hebben we het dan over 14,5 miljoen 
inwoners. Artesia anno 1998 is daarom niet meer te vergelijken met de gemeente 
Artesia van 1960 met 9000 inwoners. 
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Het Begin 

In de eerste gemeentegidsen van 1960 lezen we belevenissen van geëmigreerde 
Koudekerkers in Curafao en Escondido (Califomië). Uit de plaatsing van deze 
verhalen blijkt de grote betrokkenheid van burgemeester Waverijn bij het lot van deze 
Koudekerkers. Geheel in deze lijn vragen Hans en Alie Bos-Leenheer in april 1960 
een introductiebrief van de gemeente Koudekerk voor de gemeente Artesia in 
Califomië. Deze brief (afb 1.) wordt door Waverijn zelf opgesteld en is gericht aan de 
burgemeester van Artesia; 
In de maanden daarna blijkt dat deze brief een geheel eigen leven is gaan leiden. Uit 
diverse (Amerikaanse) krantenartikelen blijkt dat de gemeente Artesia al enkele 
maanden op zoek is naar een zustergemeente en daarom stelt Mayor (burgemeester) 

B ü R Q E V A N E S T E R KOUDEKERK AAN DEN RIJN, U t h a p T i l 1 9 6 0 . 
k'ölrtJEKERK AAN DEN RIJN 

To the Burgomaster 
of 
A R T E S I A . 

(Cal i fomia) 

Dear S i r , 

By msans of the young married couple, that left my 
municipality to eoigrate to your country and municipall-
ty I «end you thle letter with my "brotherly" greetlngn 
as Burgomaater of the village Koudekerk aan den Rijn (Kou
dekerk on Rhlne) ln the Hetherlands. 

Shie municipality, vhere I came one year ago as a 
young Burgomaater ie altuated near Legden and about 15 
oilea of Rotterdam and The Eaque and le.lovely and quiet 
place. I t has 2050 InhaMtants. Host of working people 
«ork ln oattla-tareedlng and ln induatry. 

Two of these InhaMtanta, MTB. and Mr. Boa, Xeft my 
village and oome to United States trylng to hulld up a 
good future ln your country. / 

I hope, that» «hen these persons may have trouhle or 
dlffieulties ln thelr new ootatryi they can oome to your 
munlelpal aervloes and organlsat^ona for advlce and - I f 
possible - for help. / 

Hoping SOM will have the opportunity to read thle 
letter. * 

faithfully yours. 

Q. Waverün, 
Burgomaater of 

Koudekerk aan d en Rijn. 

afbeelding 1. 
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W. Eugene Padelford een onderzoek in naar de gemeente Koudekerk a/d Rijn. In zijn 
verslag maakt hij melding van de introductiebrief en weet hij van Koudekerk te 
vertellen dat het 2050 inwoners heeft, 15 mijlen van Rotterdam en Den Haag is 
gelegen en een liefelijke en stille plaats is. De meeste inwoners zijn werkzaam in de 
veeteelt en de pluimveeteelt! 
Na dit onderzoek komt alles in een stroomversnelling. Door een schrijven laat de 
gemeente Artesia weten dat men voornemens is tijdens een speciale raadsvergadering 
van 24 oktober 1960 in het kader van het Sister-City Programma Koudekerk a/d Rijn 
uit te roepen tot zustergemeente. In Koudekerk is men inmiddels op de hoogte van de 
Amerikaanse krantenartikelen en de speciale raadsvergadering van 24 oktober. Het is 
te begrijpen dat burgemeester Waverijn enthousiast over dit voornemen is en 
(misschien na overleg) ervan uit is gegaan dat de gemeenteraad dit ook wel zal zijn. 
Voor het aangaan en beëindigen van een stedenband is de goedkeuring nodig van de 
gemeenteraad, en het duurt even voor zo'n procedure is afgerond. Een officieel 
antwoord van Koudekerk moet dus maar even wachten. Het blijkt dat Koudekerk a/d 
Rijn de eerste niet-Amerikaanse gemeente is die deelneemt aan dit Sister-City 
Programma. De keuze van de datum is ook niet willekeurig gemaakt. Dat is namelijk 
de Dag van de Verenigde Naties. Tevens laat de Nederlandse consul weten dat hij 
aanwezig zal zijn bij de proclamatie op 24 oktober 1960. In de plaatselijke en zelfs de 
landelijke pers wordt melding gemaakt van de gebeurtenis en het is misschien daarom 
dat Waverijn van het Leidsch Dagblad het aanbod krijgt om tijdens de proclamatie 
met Mayor W.E. Padelford te telefoneren. Via Fleurop worden 60 grote chrysanten en 
vijf bossen troschrysanten naar Artesia gestuurd.De proclamatie van 24 oktober 
(afb.2) maakt melding van het feit dat de gemeente Koudekerk aan den Rijn, door 

ÉÉÉIII 

afbeelding 2. 
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middel van zijn burgemeester, zijn verbondenheid heeft getoond met Artesia en dat 
daarom Mayor Padelford Koudekerk proclameert tot zustergemeente. De eigenlijke 
goedkeuring van deze stedenband was voor Koudekerk de gemeenteraadsvergadering 
van 8 december 1960. Deze vergadering werd bijgewoond door een culturele attaché 
van de Amerikaanse ambassade de heer K. Langstajf. Na enkele toespraken werden 
hem namens de gemeente een oorkonde (afb.3) en 50 foto's van Koudekerk 
overhandigd. 

m. r r • 
fclllillliiilliii! L.. 
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afbeelding 3 
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Eerste Contacten 

Op 13 december komt er een brief van de Artesia High School waarin informatie over 
de school is te lezen. Zo heefi de school 3880 studenten en 250 leraren. Aan het einde 
van 1960: een brief van de gezamenlijke kerken waarin een beschrijving wordt 
gegeven welke kerken er zoal in Artesia zijn te vinden en enkele kerst- en 
nieuwjaarskaarten. Op 4 februari 1961 wordt de al eerder aangehaalde proclamatie 
afgeleverd op het gemeentehuis. Op 7 maart schrijft Waverijn aan schoolkinderen 
tekeningen en foto's te laten sturen. Waarschijnlijk was het zijn bedoeling tot een 
uitwisseling tussen de basisscholen te komen. Op 20 april worden voornoemde heer 
Langstaff en enkele officieren van het USAF squadron te Soesterberg uitgenodigd 
voor een aubade op 1 mei (viering Koninginnedag). 
Aan Koudekerk wordt materiaal gevraagd voor de inrichting van een Hollandse stand 
op de Artesia Dairyland Fair (landbouwtentoonstelling). Op 15 mei krijgen de heer en 
mevrouw De Hoog een introductiebrief mee voor een bezoek aan Artesia. 

De Reis 

Tot nu toe waren er alleen maar incidentele contacten met Artesia. De reis van 
burgemeester Waverijn in de zomermaanden van 1961 zal de banden met Artesia 
verder verstevigen. Op 13 juni 1961 vertrekt Waverijn in het gezelschap van 39 
Europese burgemeesters naar Amerika voor een congres over zustergemeenten. Op 
dit congres ontmoet de Koudekerkse burgemeester voor het eerst de afgevaardigden 
van de gemeente Artesia. Na een studiereis van dik een maand door Amerika komt hij 
begin augustus aan in de zusterstad. Op 6 augustus ontvangt hij de gouden sleutel van 
de stad en vervolgens worden bezoeken afgelegd aan de Artesia High School, en de 
steden Hollywood en San Diego, die dichtbij Artesia liggen. 
De week van het bezoek, 7 -14 augustus, wordt in Artesia uitgeroepen tot "De 

Koudekerk aan den Rijn week". Met 
zijn bezoek haalt Waverijn de 
plaatselijke Amerikaanse kranten, maar 
een wel heel opmerkelijk bericht vinden 
we in de krant van 8 augustus. Boven 
een artikel over zijn bezoek staat met 
vette letters: Dutch Mayor lauds 
J.F.K. Beriin stand. In dat jaar was de 
Koude Oorlog op zijn hoogtepunt. De 
toevoerwegen naar Berlijn werden door 
de Russen geblokkeerd en het antwoord 
van de Amerikanen was het instellen 
van een luchtbrug. President J.F. 
Kennedy sprak toen de historische 
woorden: "Ich bin ein Berliner" 
Hoewel Waverijn in het artikel laat 
opnemen dat hij niet fungeert als 
officiële spreekbuis van de Nederlandse 
regering, steekt hij vervolgens zijn 
waardering over de Amerikaanse 
bemoeienis in Europa niet onder stoelen 
of banken. Eind augustus keert 
Waverijn terug Op Schiphol wordt hij 
opgewacht door een groep Amerikaanse 
militairen, die gestationeerd zijn op het 

afb. 4. Mevr. A. Bos-Leenheer onthult 
het straatnaambord 
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vliegveld Soesterberg. Voor de speeltuin-vereniging Robbedoes heeft Waverijn een 
gift van 125 dollar meegekregen. Op 13 september wordt door de gemeenteraad een 
besluit genomen om een straat te vernoemen naar Artesia. De uitvoering van dit 
besluit laat nog even op zich wachten. Op zaterdag 26 juli 1962 wordt het 
straatnaambord onthuld door mevrouw A.Bos-Leenheer, die op dat moment op 
familiebezoek in Nederland is. (afb.4) Een sfeervol verhaal over kerst in Artesia van 
dezelfde Alie Bos-Leenheer is te lezen in de Gemeentepost van december 1961. 

Seldeen, Telstar en de kleurenfilm 

Net als 1961 kenmerkt het jaar 1962 zich door enkele hoogtepunten in de relatie met 
Artesia. Zo was er het bezoek van Mayor Dave Seldeen aan Koudekerk a/d Rijn op 
20 januari. Mayor Dave Seldeen maakte een rondreis door Europa en had voor zijn 
bezoek geen beter moment uit kunnen kiezen. Drie dagen ervoor was namelijk een 
Amerikaanse vlag (geschenk van de Lionsclub van Artesia) in Koudekerk 
gearriveerd. Het overhandigen van deze vlag werd in een bijzondere zitting van de 
gemeenteraad nog eens dunnetjes overgedaan (afb. 5). 

afbeelding 5. 
v.l.n.r. zittend W. van Vegten, Mayor Seldeen, burg. Q. Waverijn, P. Smit, C,Corts. 

Staand D.Rreijneveld, P. Geerlof, P. van Hemert, J. van Veen, H. Heemskerk. 

Een communicatiesatelliet in de ruimte, de Telstar, geeft een gemakkelijke 
telefoonverbinding met Amerika. Waverijn krijgt met een andere burgemeester de 
gelegenheid een korte telefoonverbinding via deze satelliet te testen. In zijn 
werkkamer met voor zich de gouden sleutel van Artesia en op de achtergrond de 
Amerikaanse vlag voert hij op 24 juli via een speciaal telefoontoestel een gesprek met 
Mayor Dave Seldeen en ook met Alie Bos - Leenheer. In dit gesprek wordt alvast 
melding gemaakt van de film: A Day in the life of Koudekerk. De opnamen van 
deze film dateren van april 1962 en geven een beeld van het dorpsleven van 
Koudekerk anno 1962 met in het Engels uitgesproken tekst. De film wordt, vergezeld 
van een Nederlandse vlag, opgestuurd en op 14 september in Artesia in het 
gemeentehuis vertoond. De uitwisseling van de zogenaamde Telstar-telefoons geeft 
voor de P.T.T. meer problemen dan voor haar Amerikaanse tegenhanger, in 
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Nederland was toen een telefoontoestel namelijk nog eigendom van de P.T.T. en die 
deden daar nogal moeilijk over. Toch wordt ook deze kwestie voor het eind van dat 
jaar geregeld. 
Op 17 oktober schrijft onze burgemeester weer een brief aan Artesia. Daarin vraagt 
hij suggesties voor nieuwe contacten. Hoe moet het nu verder? Wordt Artesia door 
zijn groei als voorstad van Los Angeles niet te groot voor het dorp Koudekerk a/d 
Rijn? Is deze twijfel van Waverijn na 2 jaar stedenband met Artesia terecht? Van het 
geplande bezoek van een grote groep Artesianen in 1962 aan Koudekerk is nooit iets 
gekomen. De film van Koudekerk anno 1962 krijgt ook geen Amerikaanse 
tegenhanger. Het is daarom begrijpelijk dat de contacten vanaf 1963 op een lager pitje 
komen. 

De Prijs 

Op 22 januari 1963 wordt de gemeente Koudekerk verrast met een gift van de firma 
Den Os en Zonen (bebakeningsspecialisten): een straatnaambord Koudekerk Drive. 
Dit wordt opgestuurd naar Artesia, op 27 augustus gevolgd door een grote 
gemeentevlag. Tot 3 september wordt uit Artesia nauwelijks iets vernomen. Het 
maandblad Readers Digest organiseert een prijsvraag in het kader van het Sister City 
Program. De inzending van Artesia, waarin verslag werd gedaan van de vele 
activiteiten blijkt te worden beloond met een eerste prijs. Deze prijs wordt in 
Koudekerk overhandigd door een vertegenwoordiger van het USAF squadron uit 
Soesterberg. 
Op 20 december 1963 brengt mevrouw Leenheer-Bakker, de moeder van Alie Bos -
Leenheer, een bezoek aan Artesia en ook zij ontvangt een gouden sleutel van de stad. 
Dit verslag kunnen we eveneens lezen in de Gemeentepost. In 1964 vinden we het 
laatste bericht betreffende Artesia. Op 25 juli 1964 kiest de nieuwe tennisvereniging 
de naam Artesia. In het gemeentearchief vinden we nog een brief, waarin weer de 
medewerking van de gemeente Koudekerk wordt gevraagd bij een nieuwe 
landbouwtentoonstelling in Artesia. Daarna wordt het stil. In 1967 vertrekt 
burgemeester Waverijn naar Maarsen en met zijn vertrek lijkt het contact met Artesia 
definitief verloren te zijn gegaan. 

Van der Pols 

In de Gemeentepost lezen we daarna niets meer over Artesia. Voor de latere 
contacten zijn we aangewezen op het gemeentearchief. Mede door het initiatief van 
wethouder C.J.B.H. van der Pols komt het in de zeventiger jaren tot een kleine 
herleving van de contacten. Van der Pols bracht enkele malen een bezoek aan Artesia. 
Dat van 1973 is mede door zijn gift van een ets van de boerderij de Rhijnenburch 
(sic!) een groot succes. In een krantenartikel van 1 november is een verslag van dit 
bezoek te lezen. Daaruit blijkt dat de stad Artesia inmiddels is uitgegroeid tot 12.000 
inwoners. Dat dit bezoek bij Artesia in de smaak viel, blijkt ook uit een brief van 11 
december 1973 (afb.6). Gesterkt door zijn bezoeken ijvert Van der Pols gedurende 
een aantal jaren er voor om nog iets aan deze stedenband te doen. Zo krijgen Theo en 
Herman Bezuijen in 1979 een aanbevelingsbrief voor het gemeentebestuur van 
Artesia. Op 26 november 1979 attendeert Van der Pols het gemeentebestuur op de 
80ae verjaardag van (oud) wethouder A. Little. Er wordt een brief geschreven en 
bloemen gestuurd. Op 30 januari 1980 volgt dan een nette bedankbrief uit Artesia. 
Ondanks deze opleving groeit de twijfel. Op 17 augustus 1984 augustus lezen we een 
samenvatting van de contacten met Artesia. Het verhaal eindigt met: "Een goede buur 
is beter dan een verre vriend. De contacten waren waardevol. Het is niet realistisch dit 
vol te houden en het zusterstadprogramma te reactiveren." 
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THE CITY OF ARTESIA, CAUFORNIA 
117» EAST ISKO m s r , AKItSA, CAUFOtKlA 

• auj 

December 11, 1973 

Major Kees Vander POIB 
Aldenun 
Koudekerk aan den Rijn 
The Netherlands 
Dear Ma^or Vandar Pols: 
We were honored by your v i s i t to Artesla on September 22, 
1973. We were pleaeed with the g i f t s and the flowers for 
the ladies. 
We enjoyed learning about the City Government of Koudekerk. 
We in Artesia have similar problems and you were most 
interesting in relating the history and present time of 
Koudekerk. 
On behalf of the City Council and myself, we thank you 
for the v i s i t and extend best for the holiday seaeon. 
Sineerely s u i c e r s i y , 

W. EUGENE PADELFORD 
Mayor 

W. EUG£N£ FADBfOID FAUL H. SMTIM HEN1Y DISK5EN lOSOT J. JAMISON WAiTH T. MUUD3N. M.D. 

afbeelding 6. 

Gemeente Koudekerk 

Ondanks de kritische kanttekening van 17 augustus 1984 bleef het contact met 
Artesia bestaan. Zo informeert de toenmalige gemeentesecretaris de heer P. Zoon op 
4 juni 1985 Artesia over de opvolging van burgemeester Swaan door de heer Elfers 
en wordt er verslag gedaan van de uitbreiding van Koudekerk. Als mede-organisator 
van de dames volleybalinterland Nederland - Amerika in de sporthal de Ridderhof 
maakt hij hiervan trots melding. Op 25 augustus 1987 komt de opening van het 
vernieuwde tennispark van Artesia aan de Gruttolaan aan de orde. Op 12 september 
wordt dit officieel geopend door Mevrouw Dolly Luyton uit Artesia. Belangrijk 
nieuws wordt Artesia niet* onthouden: Het samengaan van de gemeente Koudekerk 
met Hazerswoude en Benthuizen in een nieuw te vormen gemeente Rijneveld (later 
Rijnwoude). Het is opvallend, dat na de bedankbrief van Artesia (1980) er nauwelijks 
berichten meer komen uit Artesia, terwijl men vanuit Koudekerk regelmatig nieuws 
doorgaf.Op 31 december 1990 houdt de gemeente Koudekerk a/d Rijn op als 
zelfstandige gemeente te bestaan. Een brief van de nieuwe gemeente Rijneveld wordt 
op 28 februari 1991 naar Artesia gestuurd. In deze brief wordt het hoe en waarom van 
de herindeling uitgelegd. 
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De stedenband beëindigd. 

Op 20 juli 1993 schrijft het college van B&W van de gemeente Rijnwoude een brief 
aan het gemeentebestuur van Artesia. De brief bevat een samenvatting van alle 
contacten in de afgelopen jaren. Aan de orde komen de film, de prijs van Readers 
Digest, het telefoongesprek via de Telstar satelliet, de bezoekjes over en weer, 
Artesiaplantsoen, Koudekerk Drive. Het college stelt voor de stedenband te 
beëindigen omdat voor het onderhouden daarvan de afstand in de praktijk te groot 
blijkt te zijn. Een stedenband in Europa heeft volgens het college daarom meer 
draagvlak. Op de brief komt een reactie van Artesia d.m.v. een fax. In deze fax wordt 
gesteld dat de stedenband een informele band is geweest. Er zouden nooit officiële 
bezoeken aan elkaar gebracht zijn. "Het was een stevige band en we vonden het 
leuk," besluit de fax. 
Deze fax werpt een vreemd beeld op de stedenband tussen Artesia en Koudekerk van 
1960 tot 1993. Was dit echt een informele band? Zijn er nooit officiële bezoeken 
gebracht? Toch wordt in de fax het voorstel van het college niet overgenomen. Van 
een officiële beëindiging van de stedenband komt anderhalf jaar niets terecht. Op 
voorstel van het Rijnwoudse college van B&W neemt de gemeenteraad op 28 
november 1995 het besluit de stedenband met Waldkappel en Carhaix te bevestigen 
en die met Artesia te beëindigen. Op 11 januari 1996 wordt via een brief het 
standpunt van de gemeenteraad kenbaar gemaakt aan Artesia. 

Conclusie. 

Hoe moeten wij anno 1999 de stedenband van de gemeente Koudekerk aan den Rijn 
met Artesia beoordelen? Hiervoor zouden de stedenbanden van andere gemeenten, 
die ook hun contacten hadden in de Verenigde Staten, met elkaar moeten worden 
vergeleken. Zeker is dat door de inspirerende rol van burgemeester Waverijn de eerste 
3 jaren de stedenband een duidelijke invulling heeft gekregen. Als hij in 1967 vertrekt 
is het met de stedenband gedaan. Dit ondanks de inspanningen van de heer Van der 
Pols en enkele gemeentesecretarissen. De nieuwe gemeente Rijnwoude heeft na de 
herindeling (om begrijpelijke redenen) geen behoefte meer deze stedenband voort te 
zetten. 

Bas Vos 
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Een eeuw ijsplezier 

T er gelegenheid van de vorig jaar gehouden 
tentoonstelling over het verenigingsleven 

schreef de oud-voorzitter van de sinds 1980 
bestaande vereniging IJssport Koudekerk, de heer 
Huub Zaalberg, een artikel over de schaatssport 
vanaf die tijd. Toen ik daarin las hoe door de 
kunstijsbanen de "romantiek" van het schaatsen is 
verdwenen, ben ik op zoek gegaan naar het 
verleden van de ijsvereniging Het Torentje, een 
naam die bij vrijwel iedere inwoner van 
Koudekerk een bekende klank heeft. Deze 
vereniging werd opgericht in het begin van de 
dertiger jaren, maar hoe was het dan voor die 
tijd? 

Schaatswedstrijden op de Oude Rijn bij de Koudekerkse brug (in aanbouw), anno 1928/29. 

Bij mijn speurtocht in het Leidse Gemeentearchief naar gebeurtenissen uit 1899 trof 
ik in het Leidsch Dagblad een verslag aan van een jaarvergadering van de IJsclub "De 
Rijnstreek", waaruit bleek dat een aantal gemeenten, liggende langs de Rijn met 
elkaar een ijsvereniging hadden. Omdat ik nieuwsgierig was naar de/een voorganger 
van Het Torentje ben ik op nader onderzoek uitgegaan. In het streekarchief in Alphen 
a.d. Rijn had men zelfs een notulenboek van deze ijsclub, waaruit bleek dat de 
oprichtingsvergadering heeft plaatsgevonden op 17 januari 1881 te Oudshoom. Het 
bestuur bestond uit notabelen uit de gemeenten Oudshoom, Alfen, Aarlanderveen, 
Hazerswoude, Koudekerk en Woubrugge. Het echte werk werd opgedragen aan 
districtscommissarissen, die voor de uitvoering konden beschikken over 
commissarissen en baanvegers. Het hele Rijn-traject was opgedeeld in sectoren. De 
voorzitter is de heer M. Crommelin, burgemeester van Koudekerk van 1877 tot 1893. 
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Het doel van de samenwerking was nobel: 'Werkverschaffing'. Als de Rijn was 
dichtgevroren kon er niet worden gewerkt; mannen konden dan als baanveger voor 
een dubbeltje per uur toch wat verdienen. Dat was niet elke werkeloze gegeven, hij 
moest worden geselecteerd door de districtscommissaris met een ter plaatse bekend 
bestuurslid. Uit het notulenboek dat loopt van 1881 tot 1914 wil ik u enkele passages 
laten meebeleven. Ik vind het verbazingwekkend dat sommige punten ook vandaag 
hadden kunnen worden opgeschreven. 

Tijdens de oprichtingsvergadering wordt druk gesproken over de herkenbaarheid. De 
bestuursleden kiezen voor een insigne bestaande uit een blauw-witte strik, de 
commissarissen krijgen een blauw-witte rozet. De 'uitverkoren' baanvegers krijgen 
een witte band, voorzien van een lakstempel. Voor het vegen en in orde houden van 
de baan ontvangt de baanveger ƒ 0,10 per uur. Een contributiebedrag van leden wordt 
niet genoemd, dat wordt waarschijnlijk vermeld in het algemeen reglement, dat ik niet 
heb aangetroffen. Wel wordt gesproken over de bijdragen die van koffiehuishouders 
worden verwacht. Er is al één toezegging van ƒ 30,-, voor de jaren dat er ijs is. De 
volgende dag wordt het traject onderverdeeld: Koudekerk en Hazerswoude omvatten 
de districten 8 en 9, respectievelijk van de Lagewaard tot de Koudekerkse brug (4 
commissarissen) en van de brug tot aan de 'Steenen molen' (2 commissarissen). 

De eerste algemene ledenvergadering vindt plaats op 1 februari 1881 te 
Aarlanderveen, waarbij 52 leden aanwezig zijn. Als belangrijkste punt staat op de 
agenda het vaststellen van het algemeen reglement, wat met algemene stemmen 
gebeurt. Uit het overzicht van de penningmeester blijkt dat er 228 leden zijn. 
Afgesproken wordt dat de baanvegers niet op zondag zullen werken. 
Op een vraag van één der aanwezigen of er vanwege de vereniging ook hardrijderijen 
zullen worden gehouden, antwoordt de voorzitter dat dit geheel buiten de bedoeling 
van het bestuur ligt, de vereniging is enkel en alleen opgericht om behoeftigen 
gedurende een strenge winter tegemoet te komen en niet om er feestelijkheden aan te 
verbinden. Mocht de toestand van de kas evenwel blijken van dien aard te zijn, dat 
een buitengewone bedeeling daaruit bestreden kan worden, dan zou men wellicht 
tussen de behoeftigen onderling een hardrijderij om levensmiddelen of klederen 
kunnen organiseren. 
Op 17 maart komt het bestuur weer bijeen: vanwege de lengte van de baan en het 
daartoe benodigde aantal baanvegers wordt besloten bij de 52 bestaande banden er 
nog 28 bij te laten maken. Er wordt op proef voor ƒ 10,- een ijsschaaf aangeschaft. 
Omtrent de insignes van het bestuur wordt besloten een model daaromtrent uit 
Utrecht te laten komen, teneinde een besluit te nemen omtrent het bestaande model, 
en na goedkeuring dezelve in Utrecht te laten vervaardigen. Tijdens de 
oktoberbestuursvergadering wordt besloten het insigne "Een Zilveren Schaats" te 
bestellen; ook voor de commissarissen is er een insigne "Een Zilveren Ar". Zowel 
bestuur als commissarissen moeten zelf de aanschafprijs ad ƒ 1,75 betalen; bij 
bedanken of aftreden over te doen aan de penningmeester tegen teruggave van het 
bedrag dat bij aanschaffing is betaald, die het dan weer aan de opvolger kan 
verkopen. Er worden 2 ijsschaven en 8 ijsbeitels besteld. Op 11 november 1881 wordt 
ook heel lang gesproken over de competentievraag; uiteindelijk wordt vastgelegd dat 
de commissarissen de regeling van de werkzaamheden ontvangen van het bestuur, en 
dat de keuze van de baanvegers geschiedt door de commissarissen van dat district en 
het bestuurslid dat die gemeente vertegenwoordigt. 

Het concept-reglement voor de commissarissen: 
De commissarissen zijn verplicht zooveel mogelijk alle vergaderingen bij te wonen 
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1. De commissarissen mogen zonder toestemming van het bestuur geen baan voor 
rekening der vereeniging aanleggen; de vergunning moet gevraagd worden aan 
het lid van het bestuur, dat de betrokken gemeente of gemeenten 
vertegenwoordigt. Dit lid wijst tevens in overleg met commissarissen de richting 
der baan aan. 

2. De keuze der baanvegers geschiedt door commissarissen in overleg met het 
betrokken bestuurslid en met in achtneming van art. 2 van het algemeen 
reglement. 

3. De districtscommissarissen zijn verplicht eenmaal per week aan het betrokken 
bestuurslid eene opgave van de door hen voorgeschoten gelden in te zenden, 
volgens staten, welke door het bestuur zullen worden verstrekt. 

4. De commissarissen zullen gehouden zijn telken jaren in hun district rond te gaan 
ter aanwerving van nieuwe leden, en inzameling van vrijwillige bijdragen., 

5. De commissarissen kunnen bij hunne aftreding het insigne (mits in behoorlijke 
staat) tegen teruggave van het door hen betaalde bedrag, bij den penningmeester 
uitwisselen. 

6. Onderlinge verschillen van commissarissen of klachten van het publiek worden 
aan de beslissing van het bestuur overgelaten. 

1. De commissarissen zijn verplicht de onder hunnen berusting zijnde voorwerpen 
der vereeniging in goeden staat te bewaren en bij aftreding aan het bestuur af te 
geven. 

Op 1 december 1881 wordt dit concept met de commissarissen besproken. De heer 
J.D. van den Akker (uit Koudekerk) wenscht als zijne meening te doen kennen, dat in 
het geheele reglement te veel voorkomt, een toestand van onderdanigheid van 
commissarissen, tegenover het bestuur. Nu wil spreker gaarne gelooven, dat zij 
gebonden moeten zijn aan regelen door het bestuur te stellen, maar daarentegen, zou 
hij zich met alle kracht moeten verzetten tegen het invoeren van dwang. De president 
geeft den heer v.d. Akker toe: dat de woorden "verplicht" en "gehouden zijn" bij 
eene oppervlakkige beschouwing het hoofdthema van het reglement uitmaken, maar 
hij gelooft dat de heer van den Akker en alle commissarissen, het met hem eens zullen 
zijn, dat alleen een streng reglement, mits verstandig toegepast goed kan werken, en 
gewoonlijk alleen onaangename gevolgen kan hebben, voor degenen, die niet aan 
hunne verplichtingen voldoen. 
Bij art. 3 vraagt een aanwezige een uitlegging te vernemen van het woord 
'behoeftige', zoals dit in het Algemeen Reglement voorkomt Moet, bijvoorbeeld, een 
man van veertig jaar, dus in de kracht van zijn leven, bij de uitbetaling van het 
arbeidsloon gelijk gesteld worden met een grijsaard van zeventig jaar? Volgens de 
voorzitter is daarom nou juist dat overleg met het bestuurslid van belang. 
De commissarissen geven om aan alleen in de jaren dat er vorst is, voor nieuwe leden 
en vrijwillige bijdragen, op pad te zullen gaan. 

In de winter van 1881-1882 is er geen ijs in de Rijn en daarom wordt op 9 maart 1882 
een bijzondere algemene ledenvergadering bijeengeroepen om over de besteding van 
de kasgelden te spreken. De voorzitter wenst geen voorstel tot bedeeling te doen 
omdat er in den werkelijken zin van het woord op dit ogenblik geen armoede heerst. 
Armoede toch kan alleen dan verdedigd worden wanneer alle middelen tot 
voorziening in de allernoodigste behoefte van een huisgezin zijn uitgeput en het 
gebrek alzoo voor de deur staat. In dat geval zou een buitengewone bedeeling zeker 
niet ongerechtvaardigd zijn, maar het bestuur meent gerust te kunnen verklaren dat 
er zoodanige armoede op dit tijdstip in "de Rijnstreek" zoo geheel niet ontbreekt, dan 
toch zeker hoogst zeldzaam voorkomt. Maar zoo dit al ware en hiermede komt 
spreker tot den tweeden grond dan gelooft het bestuur, dat zulk een bedeeling toch 
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niet in overeenstemming zou zijn met den geest, welke bij de oprichting der IJsclub in 
haar reglement werd neergelegd: "Wering van armoede door 'werkverschaffing', 
ziedaar de leus onzer vereniging!" Wering van armoede door bedeeling is de 
werkkring der armbesturen en men zal de IJsclub toch niet tot een werktuig of een 
onderdeel van een of ander armbestuur willen maken? Bovendien wijst spreker nog 
met een enkel woord op de moeilijkheden die zulk een bedeeling wanneer ze 
rechtvaardig geschiedt, voor de leden der IJsclub zou teweegbrengen. De derde 
grond welke het bestuur aanvoert, betreft het gevaar hetwelk de kas zou kunnen 
dreigen. Het is met onze kas als met iemand die door een toeval rijk is geworden. Een 
tijd lang denkt hij in alles te kunnen mededoen en zelfs in verschillende opzichten 
anderen te kunnen overtreffen, maar eindelijk wordt het duidelijk dat hij met het 
'bezit' van het geld, nog niet tegelijk het verstand heeft gekregen, om het goed te 
gebruiken. Zoo is het ook met onze kas van onzen ijsclub, deze is plotseling van 
'niets' nogal 'beduidend' geworden en wanneer wij nu aan de behoefte van ons hart 
zouden voldoen, zouden wij waarschijnlijk zóó mededeelzaam worden, dat het batig 
saldo verdween en wij, wanneer er werkelijk een ijsjaar kwam, geen middelen zouden 
hebben om de noodigste kosten te bestrijden. Nu zeggen eenigen wel dat de 
vereenigingen zoals de onze geen gelden moeten oppotten, maar spreker drukt als zijn 
mening uit dat het hier geen 'oppotten' geldt, maar enkel en alleen tijdelijk bewaring, 
om in geval van nood terstond te kunnen helpen, en hiermede komt spreker weer 
terug tot het begin zijner woorden. Het bestuur wenscht namelijk voor deze gelden 
een soliede bergplaats te vinden en stelt u daarom voor de aanwezige kasgelden ten 
bedrage van ongeveer f 1000,- te beleggen. Daarna wordt de beraadslaging hierover 
geopend. Daar niemand zich tegen het beginsel van belegging verklaart, wordt dit 
zonder stemming goedgekeurd. 

In januari/februari 1885 is er dan voor het eerst ijs. Op de bestuursvergadering van 16 
februari 1885 blijkt dat er 190 baanvegers aan de gang zijn geweest. De 
commissarissen hebben het erg druk gehad, vooral ook omdat sommigen van hen zich 
hadden gedrukt. Het meenemen van eigen veegmateriaal (waarvoor zij een dubbeltje 
per dag extra kregen) door de baanvegers wordt afgeschaft. De ijsvereniging zal zelf 
voor deugdelijk materiaal zorgen. 
Omdat er in de zachte winters geen geld wordt uitgegeven, wordt besloten pas 
contributie te gaan ophalen als de werkzaamheden drie dagen aan de gang zijn, eerder 
zijn de leden kennelijk niet te motiveren. 

Volgens het jaarverslag 1890/1891 is er dan sprake van een strenge winter; het begon 
op 10 december te vriezen en al op 14 december reed men van Alphen naar Leiden. 
Dat was mogelijk omdat men ondertussen samenwerking had gezocht met de 
ijsvereniging van Leiderdorp. Na ongeveer een week was door hevige sneeuwval 
schaatsen niet meer mogelijk, maar met paarden, door bestuursleden en 
commissarissen ter beschikking gesteld, werd de baan toch weer schoongeveegd. In 
dat jaar telde men 382 leden, terwijl het gemiddelde schommelde tussen 200 en 300. 
Aan arbeidsloon werd ƒ 3815,315 uitbetaald. Geconstateerd werd dat men een 
waardige plaats innam in de rij van 'philantropische' instellingen. Tot en met 23 
januari had men per dag zo 'n 200 man aan het werk gehouden, voorwaar een mooi 
aantal armen, wiens toestand en ellende in die dagen gelenigd werden. 
En zo sukkelen de winters door, af en toe 10 of 12 dagen vorst, wel elk jaar een 
ledenvergadering. De opkomst is altijd bijzonder laag, hoofdonderwerpen zijn altijd 
verkiezingen van commissarissen, waarin een groot verloop is; gemopper over 
contributie en de heer Van den Akker uit Koudekerk vraagt of het niet wenselijk zou 
zijn de vergaderingen van de ijsclub zoveel mogelijk met lichte maan te houden. 
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vooral die te Woubrugge. De voorzitter zegt bereid te zijn daarmee zoveel mogelijk 
rekening te houden. 

Schaatswedstrijden op de Oude Rijn bij de Koudekerkse brug, anno 1928/29. 

In 1907 worden de werktijden van de baanvegers veranderd. Aanvankelijk werd 
gewerkt van 8-12 uur en van 1-4 uur, maar in de praktijk bleek dat er na 1 uur niet 
veel meer gedaan behoefde te worden. Daarom besloot men van 8 tot 1 uur te gaan 
werken, en werd het uurloon van 10 naar 12 cent "verhoogd". In november 1912 gaat 
men naar 13 cent. 
Een ander punt waarbij mijn tenen gingen krullen: ln de praktijk bleek in sommige 
districten het aanbod van baanvegers niet voldoende. Gevraagd werd toen door de 
commissarissen mensen uit andere districten te mogen aantrekken en daarvoor een 
extra vergoeding van 2 cent per uur te geven. Het antwoord van de voorzitter luidde 
dat dat slechts luiheid in de hand zou werken, omdat ze er dan langer over zouden 
lopen! Het compromis: 1 uur extra uitbetalen. 
In december 1912 sloot men een verzekering tegen ongevallen van het personeel voor 
f 1000,- arbeidsloon met inbegrip van een aansprakelijkheid tegenover den arbeider, 
ongelimiteerd, tegenover het publiek tot een maximum van ƒ 10.000,- per persoon en 
ƒ 25.000,-per ongeval. 25 %o. Minimumpremie ƒ 10,-als er geen ijs is. 
De laatste vergadering die in het notulenboek staat opgetekend, dateert van 24 
november 1914. Het grote probleem: hoe vinden we commissarissen? 
Uit korte krantenberichten over jaarvergaderingen blijkt dat tot begin jaren dertig 
deze club heeft bestaan; het loon van de baanvegers is in 1924 gestegen tot 30 cent 
per uur. Dan verschijnen er berichten over de oprichting van een ijsclub in Alphen. 

Het Torentje. 

Op 3 januari 1934 staat er in de Rijnbode: IJSCLUB OPGERICHT. Donderdagavond 
werd op den bovenzaal van hotel De Bruin een druk bezochte vergadering gehouden 
om te komen tot de oprichting van een ijsvereeniging voor Koudekerk en den Rijndijk. 
Het idee vond algemeen bijval en men kan reeds bogen, dat staande de vergadering 
reeds ongeveer 50 personen zich opgaven om eventueel als lid toe te treden. Getracht 
zal worden om nog minstens een even groot aantal leden te werven en dan volgende 
week vrijdagavond te half acht wederom in hotel De Bruin, definitief een 
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ijsvereniging op te richten. Men kan zich ook als lid opgeven tegen een vrije 
contributie bij de Commissie, de heeren C. van Leeuwen, Henry en D. Leenheer Azn. 
Het doel der vereeniging is, verlichting op de banen en het uitschrijven van diverse 
wedstrijden. 
Maar dan het bericht op 10 januari 1934: GEEN IJSCLUB OPGERICHT. De 
Vrijdagavond op den bovenzaal van hotel De Bruin gehouden tweede vergadering om 
te komen tot de oprichting van een ijsvereeniging is op een algeheele mislukking 
uitgelopen. De geesten schenen verdeeld. Jammer genoeg kunnen we niet achterhalen 
welke problemen er speelden, er is geen notulenboek, wel is bewaard gebleven het 
kasboek van de Ijsvereeniging Koudekerk, waarvan hierbij een afdruk van de eerste 
pagina. 

6. 
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De eerste bladzijde uit het kasboek. 
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De Rijnbode bericht op 6 december 1934: In hotel Van Egmond is Maandagavond 
een ledenvergadering gehouden van de Ijsvereeniging Koudekerk. Mededeling werd 
gedaan dat getracht zal worden de beschikking te krijgen over een gedeelte van de 
Rijn om afzetting, onderhoud eventuele verlichting enz. voor rekening van de 
vereeniging ten gerieve van haar leden en gezinsleden en voor anderen tegen 'n ieder 
passend entreegeld. De noodige stappen zijn gedaan, om zoo mogelijk tot 
samenwerking te komen met de bestaande zustervereeniging "Rijndijk". Aan de hand 
van een ontwerp worden statuten en reglement besproken en aangevuld en gewijzigd. 
Bij de bestuursverkiezing behalen de heeren W.A. van den Dool, C. van Leeuwen en 
A. van Driel een meerderheid van stemmen. Nadat diverse bezwaren van enkelen, die 
wilden bedanken, uit den weg waren geruimd, bracht een aanvullende stemming nog 
in 't bestuur de heeren W. van Katwijk en C. Hakkebrak. Bij de rondvraag opende 
zich een levendige discussie over wat nu het bestuur en de leden te doen staat. 
Eenparig besloot men om op te wekken tot lid worden en navraag te doen naar 
eventueele beslist noodzakelijke hulpmiddelen voor eventuele aanleg en onderhoud 
van baan of electrische kostenberekening te bekomen van benzine en verlichting. 
Besproken wordt wat er gedaan moet worden als er eventueel ijs komt. 
En dan op 5 februari 1935:VOORLOPIG BESCHIKT DE VEREENIGING BIJ 
TOEZEGGING AAN HET BESTUUR OVER EEN GEDEELTE PARTICULIER 
WATER, HET ZOOGENAAMDE TORENTJE, TERWIJL OOK INGEVAL DE 
RIJN DICHTVRIEST DAAR EEN BAAN AFGEZET KAN WORDEN. 

Aan de hand van voornoemd kasboek krijgen we een idee van het verloop van de 
diverse winters. In de eerste jaren bestaan de inkomsten uit contributies en de 
uitgaven uit "Kamerhuur T. de Bruin", waardoor het kasboek in het seizoen 1938-
1939 begint met een batig saldo van ƒ 61,24. Die winter wordt er geschaatst, want 
naast de contributie van de leden ad. ƒ 61,- wordt aan losse entrees a 10 cent een 
bedrag van ƒ 46,67 ontvangen, en aan inleggeld voor ringrijden en hardrijden ƒ 9,-; 
daar staan uiteraard uitgaven tegenover, (zie afbeelding) 
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De winter van '39-''40 is streng. De eerste entreegelden worden ingeschreven op 22 
december; dat gaat door tot 27 januari. Dit seizoen eindigt met een batig saldo van 
ƒ6,06. 
De volgende winter mag helemaal niet onvermeld blijven; dé eerste datum die wordt 
genoemd is 26 december, het gaat door tot 19 februari. Men organiseert tegen 
inleggeld: ringrijden met arren, hardrijden voor paren, sleeën voor paren, hardrijden 
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voor dames met kinderwagens, ringrijden voor paren en een afval- en 
koppelwedstrijd. De prijzen worden aangekocht bij de plaatselijke middenstand. 
Andere inkomsten: opbrengst raden krentenbrood (ƒ 11,55), verkoping plant (ƒ 2,70), 
grabbelton (ƒ 6,90). 
Ook in de winters van 1941 en 1942 wordt er geschaatst. Er is zelfs een Meerentocht. 
Bij de uitgaven "Huur piano ƒ 5,-" en "auteursrechten muziek ƒ 12,-" voor huur het 
"Torentje" wordt aan de heer D. Reyneveld ƒ 2,50 betaald. 
In de winter van 1943-1944 is er kennelijk geen ijs. (zie afbeelding) 
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Na de oorlog komt het pas echt weer op gang in het seizoen 1946-1947. Van 16 
december tot 26 februari ligt er ijs en zijn er activiteiten. De prijzen die bij de 
verschillende wedstrijden te verdienen zijn variëren van ƒ 10,- tot ƒ 1,-. In 1949 blijkt 
de huurprijs voor het Torentje verhoogd te zijn naar ƒ 5,-
Het kasboek gaat door tot 1970. Aan de hoeveelheid betaalde rekeningen kan een 
enkele strenge winter worden afgeleid. De omschrijvingen zijn summier, waardoor 
het moeilijk te achterhalen valt welke activiteiten werden ontplooid. Zeker is dat met 
het overlijden van de voorzitter Jo Bervoets de ziel uit de vereniging was. 

Een nieuwe ijsclub. 

Huub Zaalberg en Hans van der Post behoorden in 1980 tot de oprichters van de 
vereniging IJssport Koudekerk, als voortzetting van 't Torentje. In hoeverre 
klimatologische omstandigheden veranderen zullen we hier buiten beschouwing laten, 
feit is dat de ontwikkeling van (kunst)ijsbanen voor een totaal andere benadering van 
de schaatssport heeft gezorgd. De techniek heeft ook in ons dorp geholpen. In de 
periode 1980-1988 heeft de ijsvereniging gebruik mogen maken van de tennisbanen 
met het daarbij gelegen clubhuis van LTV Artesia, die toen nog aan de Kerklaan 
waren gelegen. Op vier naast elkaar gelegen rode gravelbanen werd er, zodra dat kon, 
een prachtige, maar kleine, ijsbaan gesproeid. De omstandigheden moesten zijn: 
matige tot strenge vorst, bevroren gravelbanen, temperaturen overdag onder nul en 
weinig zon. Door langdurig te sproeien werd laag na laag een prachtige ijsbaan 
gevormd. Dankzij het hekwerk om de tennisijsbaan werd het een knusse baan voor 
jong en oud. In 1988 werden de sportvoorzieningen verplaatst van de Kerklaan naar 
nieuwe locaties ten westen van de Weidedreef. Dank zij een samenwerking tussen 
gemeente, de eigenaar van de grond (manegehouder Gert Dorrepaal) en het bestuur 
van de ijsvereniging is er een prachtige ijsbaan tot stand gekomen. De gemeente heeft 
gezorgd voor de aanleg van de ijsbaan. De vereniging heeft met veel vrijwilligers de 
baanverlichting aangelegd en een clubhuis gebouwd. Deze landijsbaan is één van de 
grootste en mooiste banen in de Rijnstreek. Als hulde aan Koudekerk aan den Rijn 
heeft het Gewest Zuid Holland van de KNSB in 1988 de "Zilveren Schaats" aan het 
gemeentebestuur toegekend 
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Maar het blijft een buitenbaan, waardoor de schaatsfrequentie afhankelijk is van 
Koning Winter. Vandaar dat de leden van de ijsvereniging (meer dan 1250) een groot 
deel van het jaar te vinden zijn op de kunstijsbanen. De jeugd (gemiddeld 50 per 
seizoen) wordt getraind op de kunstijsbaan in Leiden, waardoor honderden jongens en 
meisjes uit Koudekerk inmiddels goed hebben leren schaatsen. Enkelen zijn zelfs tot 
de top van het marathonschaatsen doorgedrongen. Ook bij de Elfstedentochten en 
schaatstochten in het buitenland zijn altijd Koudekerkers te vinden. Tijdens de 
zomermaanden trainen de fanatiekelingen op de skeelers. 
Hoewel er dus in de eeuw waarop wij nu terugkijken heel veel veranderd is, moeten 
wij toch constateren dat er nog steeds één overeenkomst is: zonder een bestuur en 
vrijwilligers, of je die nou commissaris of trainer noemt, zou het allemaal niet lukken. 

Met dank voor de inbreng van Huub Zaalberg, 

Ondshoorn , 28 HOT. Hed«na»oBd 
was er in het hotel „'« MoUnaarebrug" 
vergadering van de Uselab «de Rijnstreek." 
Zjj werd geopend en geleid door den Voor
zitter Tan de club, den heer P. A. Weralnk 
alhier, en bijgewoond door 32 leden. 

Nedat door den Voorx. den leden het 
welkom was toegeroepen en hg in welge
kozen woorden de vergadering had geopend, 
werd mededeeling gedaan Tan Tenehillende 
ingekomen stukken, meest alten inhoudende 
de opzegging van het lidmaatschap. 

De penningmeester doet rekening «n ver
antwoording van zyn gehouden beheer, 
waaruit blijkt, dat het batig saldo is 
f3573,!8i. 

De Voorx. benoemt de heeren Stadhou
der, van Hazerswoude, J. J . Wolmerstott te 
Alfen, Nieraansverdriet, van Woubrugge, 
C. Schouten van Alfen, en B. Donker Tan 
Oudshoorn, tot leden Tan de commissie tot 
nasien der rekening van den penningmeester 
en sluit gedurende het onderzoek de ver
gadering. 

Na heropening brengt de keer Stadhou
der namens de commissie rapport uit, eo 
adviseert namens haar tot onveranderde 
vaststelling der rekening, onder dankbe
tuiging aan den penningmeester, voor zijn 
goedgehouden beheer, waartoe de verga
dering eenparig besluit 

De Voorz. doet mededeeling dat het aan
tal leden der IJsclub bedraagt 278, waar
van er wonen te Oudshoorn 61, te Alfen 
83, te Aarlanderveen 33, te Hazerswoude 
44, te Koudekerk'31, te Woubrugge 20, 
en op enkele andere plaatsen verspreid 6. 

Dc Voorz. stelt nu I'unt C aan de orde, 
„Bespreking over het al of niet .innen der 
contributie 1899/1900." Hii zegt, dat de 
vele raededeelingen, het bsdanken als lid 
inhoudende, die in den laatsten tyd zijn 
ingekomen, hoofdzakelijk de oorzaak vinden 
in de meening Tan het publiek, dat, nu er 

Arga van der Vlugt 

zooveel geld in kas is, nieuwe bijdragen 
niet noodig zijn. Het jaarlijks Terliezen 
Tan een aantal leden vond het bestuur be
denkelijk. Het stelt daarom voor over het 
tijdvak 1899/1900 alleen dan contributie 
te hefTen, wanneer op alle baan Takken de 
werklieden der club een begin Tan de 
werkzaamheden hebben gemaakt. 

De beer Dr. Baar kan met het voorstel 
van het Bestuur wel medegaan, mits dat 
wordt aangevuld met de bepaling, dat de 
contributie eerst wordt geheven, wanneer 
de werkzaamheden acht dagen hebben ge
duurd. 

De Voorzitter sou liever dese bepaling 
niet zien, maar het oogenblik Tan heffing 
aan het bestuur willen overlaten. 

De heer Bloem zou heffing noodig vinden 
alleen dan, wanneer de kas versterking 
noodig heeft. 

De heer Veelenturf is het eens met het 
voorstel van het Bestuur, geamendeerd 
net het voorstel Baar, mits bekend
making hiervan per advertentie in de plaat
selijke bladen, opdat ieder op de hoogte 
van het besluit zij. 

De vergadering besluit met algemeene 
stemmen in den door den heer Veelenturf 
bedoelden zin, dus werd het door het Bestuur 
voorgestelde aangenomen, met de wtyziging 
en bepaling door de heeren Baar en Vee
lenturf gemaakt. 

Herkozen met algemeene stemmen als 
leden van het Bestuur de heeren M. J . 
Oppelaar te Koudekerk en T. Vergunst te 
Aarlanderveen. 

De Voorzitter deelt mede, dat door het 
Bestuur het arbeidsloon is bepaald op 10 
cents per uur; dat in plaats van den heer 
C. van der Post te Hazerswoude, die be
dankt heeft, ah eomraissaris is benoemd 
de heer Stadhouder, en dat geen wijeiging 
of uitbreiding van het materieel heeft 
plaats gehad. 

Uit de RIJNBODE van 29 november 1899 
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De Openbare Lagere School 

EEN TERUGBLIK OP HET ONDERWIJS 1967 - 1998 

E en kleine 31 jaar geleden stond in "De Vacature"(dat was een blad met veel 
vacatures in het Onderwijs) een advertentie uit Koudekerk aan den Rijn. Een 

dorp, dat trok ons aan. De gemeente verleende medewerking met het vinden van een 
woning. In de praktijk betekende dat, dat je echt kon kiezen. Het liefst gaven ze je 
nog een hoekwoning. In een stad als Rotterdam, waar ik op dat moment werkte, was 
dat in die tijd iets onwerkelijks. 
Maar waar ligt Koudekerk aan den Rijn en hoe kom je daar met het openbaar vervoer, 
want niet iedereen beschikte toen in het onderwijs over een auto. Een atlas en het 
spoorboekje brachten uitkomst. 
De eerste kennismaking met het dorp was plezierig. Weinig auto's, een weldadige 
stilte en het was er groen. Jammer dat je aan die dingen zo snel went. De school 
stamde uit de tijd van de bestedingsbeperking en heette Burgemeester de 
Herderschool. 

De vacature op de Burgemeester de Herderschool. 

Een gebouw uit de tijd van de bestedingsbeperking, dus zo goedkoop mogelijk 
neergezet en uiteraard met een dure afloop. Geen centrale verwarming, maar 
oliegestookte kachels waarvan de olietoevoer regelmatig weigerde. Dan moest 
iemand van gemeentewerken komen om de zaak te herstellen. Als het kouder werd en 
te lang duurde kregen de kinderen vrij. Het kon ook gebeuren dat halverwege de 
reparatie der werkzaamheden werden gestopt, omdat er iets aan de Koudekerkse brug 
mankeerde. Economie ging voor, onderwijs was een sluitpost. Zo werd het zeker ook 
door ons gevoeld! Bij de kennismaking en proefles zat een hele delegatie. Hoe kleiner 
het dorp, hoe groter de delegatie. Dat hoorde zo in die tijd. Gerichte vragen over het 
onderwijs werden niet gesteld. Dat zou later onder een zeer gewaardeerde 
gemeentesecretaris wel anders worden. Het was niet alleen kennismaking, maar ook 
een proefles draaien, waar ik totaal niet op gerekend had, want in steden als 

De oude openbare lagere school aan de Kon. Julianastraat. 
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Rotterdam waren ze blij met iedere leerkracht en werd je onmiddellijk aangenomen. 
Het kwam gelukkig allemaal op z'n pootjes terecht. In die tijd werd een leerkracht 
benoemd door de gemeenteraad. Soms duurde dit lang, want men vergaderde niet 
iedere dag! Het gebeurde regelmatig dat iemand al elders was aangetrokken, omdat 
het gemeentebestuur aldaar sneller reageerde en dan begon het proces weer van voren 
af aan. Eenmaal benoemd maakte je pas kennis met de andere leerkrachten, want die 
hadden met de benoeming niets te maken, dat was een karwei voor het hoofd en het 
bestuur, ledereen vond dat toen dood gewoon. Een nieuwe collega werd met open 
armen ontvangen. Eenmaal voor de klas moest je maar uitzoeken hoe de kinderen 
heetten, wat voor methodes er aanwezig waren. Het hoofd van de school was in die 
tijd nog almachtig, evenals Burgemeester en inspecteurs. Het waren autoriteiten. 
Overigens waren er toen al veel scholen waar het totaal anders ging, maar dat was 
sterk afhankelijk van het hoofd. Krijtjes, schriften enz. lagen achter slot en grendel en 
je had geen sleutel. 
Leerkrachten waren gezagsgetrouw. Je gaf het voorbeeld. In het pak voor de klas en 
de dames met een jurk. Degene die boven je stond bepaalde de regels. 
Na enige tijd kwam een aantal opmerkelijke zaken naar voren: Niet voor alle kinderen 
was er een leerboek aanwezig. Afspraken over wie toezicht hield op het plein waren 
er niet. Dat was niet zo bijzonder, want op de meeste scholen, die ik had bezocht 
gebeurde zoiets automatisch. Iedereen was altijd op de speelplaats. Op vrijdag 
verscheen opeens een dominee, degene die geen godsdienstonderwijs volgden werden 
in een andere klas neergezet en moesten zich maar bezighouden. Soms kregen ze 
werk mee, maar dit was niet altijd voldoende. 
Gymnastiek werd gegeven in een klein gymlokaaltje, waar thans "Onder Dak" zit. 
Wel bijzonder was de omkleedgelegenheid, want jongens en meisjes kleedden zich 
om in hetzelfde lokaaltje. Later heb ik eens een spottend stukje geschreven (in een 
opgericht schoolblad "De Toeter") over het gymnastiekonderwijs. Na het verschijnen 
was er binnen een paar weken een scheidingswand aangebracht. Sindsdien was het 
gillen als een jongen bij de meisjes keek of andersom. 
Het gebrek aan materiaal was groot. Later ontdekte ik dat dit niet bij het hoofd der 
school alleen lag, maar ook hoe een bestuur van de openbare school is samengesteld. 

Burgemeester en Wethouders vormden het bestuur en dat is in een gemeente waarvan 
de bestuurders gelovig protestant zijn heel vreemd. Hun kinderen zitten bij onze 
collega's op de protestants-christelijke school en dit bestuur moet de belangen 
behartigen van het Openbaar Onderwijs. Hoe eerlijk ze het ook probeerden, in de 
praktijk kwam het erop neer dat de rekeningen werden betaald. 
Ieder extra boekje moest schriftelijk (met redenen omkleed) worden aangevraagd. Bij 
iedere aanvraag van enige omvang werd de inspecteur ingeschakeld, wiens advies 
werd opgevolgd. Alles bijeen was dit tijdrovend, inefficiënt en nodeloos duur. Als het 
hoofd de ouders iets wilde mededelen werd zijn brief op het gemeentehuis 
vermenigvuldigd. Veel berichten werden niet verzonden en een schoolkrant of 
ouderbulletin bestond nog niet. De inbreng van de ouders was nog klein. 
Toch begonnen de ouders zich enigszins te roeren. Tot nog toe bestond de 
oudercommissie uit een paar ouders onder leiding van het hoofd, die tevens 
penningmeester was. Rond Sint Nicolaas en het schoolreisje kwam het gezelschap bij 
elkaar om van het hoofd te horen hoe het geregeld was. Iedereen accepteerde dat. 
Het openbaar onderwijs in een dorp als Koudekerk a/d Rijn had het in die tijd echt 
niet gemakkelijk: geen echt bestuur, een gemeenteraad die niet echt welwillend was 
en geen mogelijkheden om er iets tegen te doen. De openbare school was in die tijd 
dan ook niet aantrekkelijk voor ouders. Bovendien werkten we met gecombineerde 
klassen. 
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Soms klinkt het verhaal wat cynisch, maar dat waren we toen absoluut niet. We 
werkten met hetgeen we hadden; soms heel creatief en af en toe experimenteerden we 
zelf met vernieuwingen, want de leermethoden uit die tijd hadden nog lang niet het 
peil van nu, zeker niet op reken- en taalgebied. 
Het vak handvaardigheid bestond ook nog niet, wel nuttig handwerken. 
Dan gingen de meisjes onder leiding van de handwerkjuf in de gang breien enz. De 
jongens werkten verder volgens rooster. Het rooster was in die tijd heilig. Op zich 
niet zo gek, want ik heb heel wat leerkrachten gekend (juist in andere plaatsen), die 
om een of andere reden heel gemakkelijk gymnastiek en zingen oversloegen. Als de 
inspecteur op bezoek kwam,(en die kwam altijd onverwachts), want controleren 
moest natuurlijk stiekem gebeuren, dan zorgde iedereen er voor dat volgens het 
rooster werd gewerkt. Soms kon het hoofd de andere onderwijzers nog net bijtijds 
waarschuwen dat de inspecteur in de school ronddwaalde. Ook deze functie is later 
teruggebracht naar de juiste proporties. 
Wonderlijk was ook het bezoek van de schoolarts. Zij kwam (in den beginne was het 
dame), onderzocht (!?) en verdween. Het hoofd kreeg een briefje in zijn handen 
geduwd met een paar namen van leerlingen die extra onderzocht moesten worden. Ik 
weet nog niet hoe ze heette. 

De grote veranderingen begonnen langzaam. We verhuisden naar de Prinses 
Margrietstraat. De oudercommissie werd mondiger, de gemeenteraad veranderde 
(onder invloed van de import) langzaam van politieke kleur. Er trok een golf van 
democratie door het land, dus ook in het onderwijs, die veel goed maar ook veel 
kwaad heeft gedaan. Over alles en nog wat moest opeens vergaderd worden. Over de 
meest logische zaken moest gediscussieerd worden. Het onderwijs moest vooral leuk 
zijn. Dat vonden vele nieuwe leerkrachten en veel ouders. Spelend leren. Vooral het 
spelen werd benadrukt. Ook het onderwijs in Koudekerk ontkwam niet aan die 

De huidige openbare lagere school 'De Rijnschans 'aan de Pr. Margrietstraat. 
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vloedgolf. Ik vond het een dieptepunt. 

Keerpunt 

De financiering volgens Londo werd van kracht, de integratie kleuteronderwijs-
lageronderwijs werd wettelijk ingevoerd, de invoering van de medezeggenschapsraad 
werd een feit. Het schoolwerkplan moest het oude leerplan vervangen. 
De deeltijdarbeid deed zijn intrede. Een geluk voor de een en een ramp voor de ander. 
Vooral in het onderwijs, vind ik de invoering hiervan soms zeer nadelig voor de 
kinderen en voor de organisatie van de school. Overigens niets ten nadele van de 
leerkrachten. Het was anders. 
Bij ons in de opleiding (Kweekschool) werd de nadruk gelegd op de man of vrouw 
voor de klas. Een goede leerkracht is de beste methode. Deeltijdwerk was in die 
tijd onzinnig om over te praten! 

De school veranderde van naam en werd "De Rijnschans". Een nieuw begin en een 
hele geschiedenis konden we achter ons laten. De Londo regeling was een zegen voor 
het openbaar onderwijs en de uitvoering werd door het toenmalige gemeentebestuur 
heel soepel uitgevoerd. De "financiën" bestemd voor het onderwijs gingen echt naar 
het onderwijs. Ook leden van de gemeenteraad maakten zich diaar sterk voor. De 
directeur (het hoofd kreeg een hogere titel in plaats van salaris) van de school kon nu 
zelf beslissen over de besteding van de financiën, mits er geen overschrijding plaats 
vond. We konden nu eindelijk overgaan tot vernieuwing van methoden en dat 
gebeurde in hoog tempo. Ongeveer in dezelfde tijd vond de integratie kleuterschool -
lagere school plaats. De openbare kleuterschool had een zeer goede naam in het dorp. 
Het was voor de leidsters een hele stap, want ze konden alleen maar hopen dat 
hetgeen ze hadden opgebouwd behouden zou blijven. Binnen de directie (hoofd 
lagere school + hoofdleidster) bestond geen verschil van mening. Zij werkten al jaren 
goed samen en zouden dit altijd blijven doen. Na veel moeilijkheden, discussies enz. 
is het gelukt om de kleuterschool en lagere school om te vormen tot een basisschool 
die snel tot bloei zou komen. De Medezeggenschapsraad speelde hierin, volgens mij, 
een zeer belangrijke rol, alsmede de ouderraad, voorheen de oudercommissie. Deze 
raden werden in de loop van de jaren bemand door mondige, kundige en creatieve 
ouders. 
De bloei uitte zich in de toename van het aantal leerlingen. Het Schoolorkest, 
waarvan de functie misschien wel is onderschat. De evenementen op sport en 
spelgebied. Het Ouderbulletin, zinvolle vernieuwingen. Er begon een cultuur te 
ontstaan dat alles mogelijk was. Maar bovenal maakte de veiligheid grote indruk. 
Verhalen over agressie drongen door. We waren ervan overtuigd dat je dit kunt 
voorkomen door een strak maar positief beleid. We zagen toe op de regels en 
evalueerden voortdurend. Ook gehoor geven aan klachten van buitenaf en buiten 
schooltijd, goed samenspel met ouders, desnoods overleg met politie. De kinderen 
goed duidelijk maken waarom de regels zijn ingevoerd en vooral de nadruk leggen op 
wat ze wel en niet mogen. Echte ruzies kwamen jarenlang zelden voor en werden ook 
niet geaccepteerd door de kinderen. Een onderwijzer liep bij ons stage en verbaasde 
zich erover hetgeen hij zag en vroeg aan een meisje uit groep 8 of ze nooit ruzie 
hadden. "O ja hoor" was het antwoord "met woorden". Ook op voorlichtingsavonden 
van de klassen werd het naar voren gebracht. Natuurlijk legde de ene leerkracht meer 
gewicht in de schaal dan de ander, maar iedereen was van goede wil en agressie 
vormde in die jaren weinig problemen. Zelfs niet toen de school uit zijn voegen begon 
te groeien. 
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Ik heb later nog brieven gekregen van ouders die 
vooral op dit punt bijzonder dankbaar waren. We 
hebben niet meegedaan met dat protocol: school 
zonder pesten. We vonden het een gewone taak van 
de school en iets normaals. Ook grof taalgebruik 
accepteerden we niet. Natuurlijk gebeurde het, maar 
niet in het bijzijn van volwassenen. Niet alles was 
uiteraard rozengeur en maneschijn. Sommige jaren 
en groepen waren zeer creatief, intelligent en 
sociaal, andere jaren bijna het tegenovergestelde. En 
dan moest je alles uit de kast halen. Met je 
jarenlange ervaring stond je dan af en toe nog 
machteloos. 
In het schoolwerkplan moest al dit soort zaken ook 
vermeld worden. Denkend aan het schoolwerkplan, 
begin ik automatisch te zuchten. De begineisen 
waren niet van deze wereld. Nog erger dan het oude 
leerplan. Alles moest beschreven worden. Vele 
scholen gingen, volgens mij, gebukt onder dit 
ambtelijke stuk. De inspecteurs moesten die dikke 
boeken nog controleren ook. Dat gebeurde natuurlijk 
met een natte vinger. Stonden de wettelijk 
voorgeschreven hoofdstukken er in, dan was het in 

orde. Een beginnende leerkracht had er niets aan en de ervaren leerkracht nog minder. 
Later is men er gelukkig op teruggekomen. Het was gewoon tijdverspilling! 

Gaarthuis voor de klas. 

Ik heb in dit artikeltje getracht wat positieve en negatieve zaken te beschrijven. 
Vanwege de bureaucratie en de werkdruk viel het afscheid nemen van het onderwijs 
mij absoluut niet zwaar. 
Ik hoop dat de openbare school het goed blijft doen. 

Assen, juni 1999. 
H.T. Gaarthuis 
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De Christelijke Lagere School 

HERINNERINGEN VAN EEN OUD-SCHOOLLEIDER 1967 - 1995 

M ij is gevraagd een aantal herinneringen op te schrijven van bijna 30 jaar 
onderwijs in Koudekerk a/d Rijn. Verwacht van mij dus geen chronologisch 

overzicht over deze periode. De ouderen onder ons zullen zich vast wel het opschrift 
op het bord herinneren, dat op de meeste scholen was aangebracht: 'Het hoofd der 
school is tijdens de schooluren niet te spreken'. En waarom dan niet? Hij gaf les! In 
de jaren 60 had het schoolhoofd een volledig lesgevende taak. De administratie moest 
na schooltijd gebeuren. Op sommige scholen deed het hoofd de administratie van de 
vereniging er ook nog bij. Ook de salarissen werden vaak door hem berekend en 
uitbetaald. Pas veel later werd hij één of meer dagdelen vrijgesteld van les geven om 
zich aan zijn leidinggevende taken te wijden. 
Dit was de situatie in onderwijsland toen ik in 1967 min of meer bij toeval in 
Koudekerk terecht kwam. Tijdens een autoritje vanuit mijn vorige woonplaats 
Delfgauw kwam ik op de Rijndijk terecht. Daar zag ik op een wegwijzer de naam 
Koudekerk staan. Vlak voor mijn vertrek uit Delfgauw had ik in een 
onderwijsmagazine gelezen dat er in Koudekerk een vacature was. Toch maar eens 
even gaan kijken. 

'De Rank' gezien vanaf de Prinses Irenestraat. 

Wat trof ik er aan? Een nieuwe school "De Rank" (geopend in 1964) in de Prinses 
Margrietstraat. De Rank was eigendom van de Vereniging voor Christelijk 
Schoolonderwijs voor Koudekerk a/d Rijn en de Rijndijk onder Hazerswoude. Dit 
was een samenvoeging van de Christelijk Nationale school aan de Rijndijk en de 
Hervormde school in Koudekerk a/d Rijn. De vereniging had twee scholen onder haar 
beheer, de Rhynenburchschool aan de Rijndijk en de Rank in Koudekerk a/d Rijn. 
Hoofd in Koudekerk was de heer P. Boom. 
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Zoals gezegd, was de Rank een nieuwe school. Er was ook een mooie 
hoofdenwoning. Dus maar eens solliciteren. Een paar weken later had ik op mijn 
school in Delfgauw het bijna voltallige bestuur en het hoofd van De Rank achter in 
de klas zitten om een proefles bij te wonen. Ook een bezoek aan huis behoorde bij de 
sollicitatieprocedure. Niet lang daarna volgde de benoeming en begon ik op 1 februari 
1967 in Koudekerk. 
Mijn eerste schooldag in Koudekerk zal ik niet gauw vergeten. Om mij te 
verwelkomen hadden mijn collega's de vlag uitgehangen. Aan het eind van de 
schooldag moest de vlag natuurlijk voor zonsondergang gestreken worden. Daar werd 
toen nog op gelet! Omdat het die dag nogal geregend en gewaaid had was de vlag 
vast om de mast gewikkeld en was met geen mogelijkheid meer naar beneden te 
krijgen. Pogingen van een collega om in de mast te klimmen mislukten jammerlijk. 
"Bel Frans Jongeneel, de plaatselijke timmerman, die weet overal raad op!" Na enige 
tijd verscheen Frans ten tonele. Hij trok aan het touw en voor onze verbaasde blikken 
werd de vlag zonder moeite gestreken! Wat was het geval? Het was al een poosje 
droog en door de wind was de vlag inmiddels opgedroogd. 
De vieringen van mijn verjaardag op school zal ik me altijd blijven herinneren. Bij 
een bepaalde verjaardag kreeg het voor die gelegenheid ingestelde feestcomité het 
idee de jarige met een versierde kar van huis op te halen. Dit werd een soort traditie. 
Iedere verjaardag stond er voortaan een groep kinderen voor mijn deur met één of 
ander vreemdsoortig voertuig waarop de jarige plaats moest nemen om naar school 
gereden te worden. Op het schoolplein stonden dan alle kinderen en collega's 
opgesteld om de jarige welkom te heten. Iedere groep probeerde wat betreft 
originaliteit en vindingrijkheid de groep van het jaar daarvóór de loef af te steken. 
Enkele voorbeelden van voertuigen zijn: een kruiwagen, een pony(!), een bed op 
wielen, een draagstoel, een bromfiets, een tractor en karren in allerlei variëteiten. Het 
feestvarken was meestal blij, als hij heelhuids op de plaats van bestemming was 
aangekomen. 

Invloed en medewerking ouders. 

In de zestiger jaren was van ouderparticipatie eigenlijk geen sprake. Het bestuur van 
de schoolvereniging werd uit en door de ouders gekozen. Wel waren er altijd ouders, 
die op een bijzondere manier met de school meeleefden. Zo herinner ik mij de fam. de 
Wit van huize "Sabar" in de Wilhelminastraat. Hij, een rasechte Koudekerker, 
getrouwd met een Indonesische, beter bekend als tante Onnie. Als hun kinderen, een 
tweeling jarig was, werd het voltallige personeel voor het nuttigen van een rijsttafel 
uitgenodigd. Er waren altijd ouders, op wie je bv. voor het vervoer van kinderen naar 
een schoolkamp of hulp bij schoolreizen of andere activiteiten een beroep kon doen. 
De ouderhulp is begonnen met hulp bij de administratie door het verrichten van 
typewerk. Toen er een nieuwe leesmethode werd aangeschaft werd er op 
verschillende niveaus gelezen. Daarbij was de hulp van ouders onontbeerlijk. Dus 
kwamen er leesmoeders in de school. Zo langzamerhand werd het duidelijk dat we 
ook op andere gebieden de hulp van ouders heel goed konden gebruiken. Bij 
handenarbeid, overblijven, informatica, stencilen, schoolkrant, sportdagen, 
verkeersexamens en op nog heel veel andere terreinen werden ouders ingezet. In het 
jaar van mijn afscheid waren er ±80 ouders, die op één of andere manier in de school 
bezig waren. 
Sinds 1983 is er op iedere school een medezeggenschapsraad bestaande uit 
vertegenwoordigers van ouders en personeel. 
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Samenwerlang met andere scholen. 

Hiervan was eigenlijk nauwelijks sprake. Wel werden vakanties en vrije dagen in de 
gemeenten Hazerswoude en Koudekerk en later in Rijnwoude op elkaar afgestemd. 
Met de Burgemeester de Herderschool waren er weinig contacten. Op het sportieve 
vlak werden er gezamenlijk zwem- en voetbalwedstrijden georganiseerd. 
In Alphen a/d Rijn werd in de Paasvakantie altijd een voetbaltoernooi georganiseerd, 
waar beide scholen aan deelnamen. Toen de Burgemeester de Herderschool in een 
bepaald jaar te weinig voetballers op de been kon brengen leende de Rank een paar 
spelers uit. Toen de Rank tegen de Burgemeester de Herderschool moest voetballen 
scoorde de 'uitgeleende 'speler het winnende doelpunt! 

Huisvesting. 

Zoals al werd opgemerkt was de school aan de Margrietstraat in 1964 geopend met 
vier lokalen. Koudekerk was toen een echt forenzendorp aan het worden. Door de 
toestroom van leerlingen bleek de school al gauw te Idein. Bij mijn komst op 1 
februari 1967 was er een klas gehuisvest in de oude winkel van de heer Smit aan de 
Prins Bemhardstraat. 
In 1967 werd de zevende leerkracht aangesteld. Er was toen een klas gehuisvest in de 
recreatiezaal van 'Nieuw Poelgeest' en in de aula.De kinderen kregen dus les op drie 
locaties. Geen ideale situatie! En de school bleef groeien! Een aantal ouders diende 
bij het gemeentebestuur een verzoek in voor het oprichten van een openbare 
kleuterschool. Er was nl. alleen een Christelijke kleuterschool 'Goed Begin' in de 
Julianastraat. De burgemeester kwam toen met het volgende plan: Bouw een nieuwe 
school met uitbreidingsmogelijkheden voor 'de Rank'. In de 'oude' Rank kan dan de 
openbare lagere school worden gehuisvest en de openbare kleuterschool kan in de 
Burgemeester de Herderschool 

Wim Visser voor zijn nieuwe school aan het Artesiaplantsoen. 
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Koudekerk op oude prentbriefkaarten 

P rentbriefkaarten zijn nog niet zo heel oud. Ongeveer honderd jaar geleden 
begonnen we ze te gebruiken voor een boodschap: een mededeling, een groet, 

felicitaties, noem maar op. Juist dankzij die prentbriefkaarten kunnen we nu zien hoe 
ons dorp er toen uitzag. De kaarten werden verlevendigd door foto's, die speciaal voor 
dat doel werden gemaakt. 

Een anonieme uitgave uit omstreeks 1900. Op de achterzijde staat gecentreerd de tekst 
"BRIEFKAART" met daaronder drie stippellijnen voor adressering. De foto laat de 

Hondsdijk zien vanuit het westen, met rechts de woning van het boerenschouw en links een 
gaslantaarn. 

Zoals gezegd verschenen ongeveer een eeuw geleden de eerste prentbriefkaarten in de 
winkels, dus ook die van Koudekerk a/d Rijn maar niet precies is bekend bij wie en 
wanneer de eerste verscheen. Wel weten we dat op prentbriefkaarten van vóór 1906 
het verboden was op de adreszijde meer te schrijven dan het adres zelf. Op de 
beeldzijde moest de naam van de afzender worden geschreven, plus de boodschap of 
groet. Na aanpassing van de Postwet in 1906 mocht er op de adreszijde meer 
geschreven worden, omdat de kaart verdeeld werd in twee helften. Links kwam de 
boodschap en afzender, rechts was voor de postzegel en de geadresseerde. Oude 
prentbriefkaarten zijn veelal in series uitgegeven. Doordat er ook verzamelkaarten 
van Koudekerk a/d Rijn zijn weten we van die series. Uitgevers waren destijds in 
Koudekerk a/d Rijn H. Batelaan, L. de Wit, Drogisterij "de Margriet", Smit 4 = 6, 
Geerlof, bondscafe "v. Egmond". Buiten Koudekerk a/d Rijn, Nauta Velsen, 
Prentbriefkaarten Industrie Rotterdam. Tegenwoordig geeft Smit - Albert Heijn de 
kaarten uit. Voor het Genootschap is het interessant te weten, hoe oud de oudste kaart 
van Koudekerk a/d Rijn is. Ook wil het Genootschap de collectie prentbriefkaarten zo 
volledig mogelijk maken. Als u afstand wilt doen van uw verzameling, neem dan 
contact op met: J. Neijman, van de werkgroep foto- en kaartmateriaal. 
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Dit plan ging niet door, omdat de inspectrice van het kleuteronderwijs de 
Burgemeester de Herder school niet geschikt achtte voor het huisvesten van kleuters. 
Er kwam toen een semi-permanent gebouw voor de openbare kleuterschool. Er werd 
een nieuwe school gebouwd voor 'de Rank' aan het Artesiaplantsoen en de 
Burgemeester de Herderschool werd in het voormalige gebouw van de 'Rank' 
gehuisvest. De 'oude' Burgemeester de Herderschool werd als scholendependance in 
gebruik genomen. In 1971 werd 'de Rank' aan het Artesiaplantsoen in gebruik 
genomen. De school telde 8 lokalen met een gemeenschapsruimte. Later werden er 
nog 4 lokalen bijgebouwd. Er moesten 13 groepen worden gehuisvest, zodat één 
groep les kreeg in de scholendependance. 
Op 1 augustus 1985 werd de wet op het basisonderwijs van kracht. Kleuterschool 
'Goed Begin' en lagere school 'de Rank' werden basisschool 'de Rank'. Na de 
grondige verbouwing van een vleugel voor de huisvesting van de kleuters van 'Goed 
Begin' was basisschool 'de Rank' ook ruimtelijk gezien een feit. Tijdens het schrijven 
van dit artikel hoorde ik dat de verbouwde voormalige school 'de Rank' in de 
Margrietstraat opnieuw is geopend. Ik feliciteer mijn voormalige collega's van de 
Rijnschans van harte met hun mooie gebouw! 

Ten slotte. 

Ik wens de teams van beide scholen in Koudekerk aan den Rijn alle goeds toe voor de 
toekomst. 

Wim Visser 
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Boven de voorzijde met links de tekst "Schinkeldijk", rechts "Uitg Bondshotel van Egmond, 
Koudekerk." Daar onder Groetend 4.9.18.11 22.1.4 8.1.18.20.5.14 (een grapje van de 
afzender "Dirk van Harten "). Op de achterzijde, z 'n geliefde? De kaart heeft het poststempel 
Koudekerk en datum 1 april (grapje?). 

IEFKAART v 

A \N 
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Tegeltableau naar kerkvenster? 

V an Poelgeesten en hun verwanten toonden 
tijdens de excursie 1998 hun bewondering 

voor het fraaie tegeltableau 'Rhyndael', dat zich 
bevindt in de hal van het Koudekerkse verzor
gingshuis. Geen wonder, want via dit kleu-rige 
tegeltableau van de bekende Koudekerkse kunste
naar Piet Francken, glijdt de historie van dorp en 
bewoners op een aangename wijze aan het oog 
voorbij. Een uitstekend detail voor een glas in lood 
venster in de Aleidkapel. Helaas, uitgerekend op 
het moment dat de Van Poelgeesten genoten van 
de speelse voorstelling van dit stukje dorps-
historie, werd de schepper van dit werk door een 
ernstige hartaanval getroffen. 

Bij de opening van Rhijndael, op 14 november 1970, werd het tegeltableau, ontworpen en 
gemaakt door Piet Francken, onthuld door de echtgenote van de Commissaris van de 
Koningin, mevr. Klaasesz. 

Op de foto Piet Francken (links) en het echtpaar Klaasesz.. 

Kleurige vensters in de Poelgeestkapel? 
Het voorstel om de Aleid van Poelgeest herdenkingskapel in de Ned. Herv. kerk 
opnieuw met glas in lood vensters te verfraaien is al ruim vijftien jaar oud. 
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De gedachte was dat via deze betrekkelijk 
eenvoudige ingreep de kapel iets van zijn 
oorspronkelijke sfeer zou terugkrijgen. In 
nauw overleg met toen zittende 
kerkmeester, wijlen Joost Crucq, heb ik een 
aantal basisschetsen gemaakt, waarbij 
zoveel mogelijk getracht werd de oudst 
bekende beeldingen van de oorspronkelijke 
kerkvensters terug te brengen. 
Helaas bleek het maken van twee schetsen 
een eenvoudiger opdracht dan het zoeken 
naar een afbeelding van de originele 16' 
eeuwse glazen. Slechts enkele 
aantekeningen en vluchtige schetsjes, 
nagelaten door de in die tijd rondreizende 
jurist Arent van Buchell, bleken te zijn 
overgebleven. Er zat weinig anders op dan, 
geïnspireerd door de beroemde Goudse 
glazen, zelf aan het werk te gaan. Het 
werden kleurige schetsen die na een 
positieve beoordeling door de toenmalige 
kerkenraad en Joost Crucq, helaas in een 
lade verdwenen. 

Door de restauratieplannen voor de Ned. Herv. kerk, die thans in uitvoering zijn, 
ontstond de wens om de schetsen opnieuw te voorschijn te halen. Gedacht werd aan 
twee historisch verantwoorde herdenkingsvensters, waarbij de Stichting Poelgeest 
een behoorlijke bijdrage zou kunnen leveren. Voor het Stichtingsbestuur een 
vererende maar zware opdracht. Toch ben ik van mening dat het met de onmisbare 
steun van een aantal begunstigers zeker de moeite waard is de mogelijkheid tot 
realisatie te onderzoeken. 

Eén van de kerkvensters in de 
Aleidkapel. 

^ -. -

Piet Francken met de schetsen. 
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Piet Francken. 

Gesteund door een positief schrijven van de huidige kerkenraad bezocht ik de 
Koudekerkse kunstenaar Piet Francken met het verzoek de twee bestaande schetsen 
voor de kerkvensters verder uit te werken. 
Helaas ging zijn gezondheid snel achteruit en verbood zijn dokter alle inspanningen, 
zodat het plan opnieuw in de lade dreigde te verdwijnen. Nog even gloorde er hoop 
op herstel, want Francken, met zijn ijzeren wil om te leven, verklaarde zich zelfs na 
vele operaties bereid om mijn basisontwerpen voor twee kerkvensters in te zien. Het 
werd een belangrijk bezoek, want tot mijn verrassing schonk de kunstenaar mij naast 
een aantal waarderende woorden de oorspronkelijke kartons van het tegeltableau in 
Rhijndael met de toestemming deze originele ontwerpen naar eigen inzicht te 
gebruiken bij de realisering van de kerkvensters. Tevens werd het mij toegestaan 
zonodig kleine wijzigingen in de tekeningen aan te brengen, bij voorbeeld door 
opschriften of figuren te verplaatsen. Ook mijn idee, om een portret van Francken op 
het nog te ontwerpen venstergedeelte af te beelden, werd met grote instemming door 
de kunstenaar en zijn bij de bespreking aanwezige levensgezellin begroet. 

P.K. Francken treft men in tal van woningen in Koudekerk en omstreken aan. Bijna 
overal hangt wel een werkstuk in aquarel, olieverf of een beschilderde tegel van deze 
kunstenaar aan de wand. Hier een gedenkstuk aan een geboorte of jubileum, daar het 
koetshuis, de oude smederij of het torentje van het verdwenen kasteel Groot 
Poelgeest. 
Naast zijn rijk met kunstvoorwerpen en schilderijen gevulde huiskamer toont vooral 
het atelier zijn veelzijdigheid. Volgens Piet was dat vooral vroeger bittere noodzaak, 
want bij het beoefenen van de edele teken- en schilderkunst bleef het belangrijk dat er 
brood op de plank kwam. Zo ontstond er een verzameling van talrijke miniatuurtjes. 
Ware kunstwerkjes op broches en knopen. In een speciaal oventje werd het 
schilderwerk samen met honderden andere kleine voorwerpen van een glazuurlaag 
voorzien. 
Kunst is in deze tijd een 'must' en volgens onze gastheer was zelfs in het interieur 
van het ziekenhuis waar hij verbleef een poging in die richting gewaagd. Piet: 'Wie 
soms bij voorbeeld naar een wandversiering kijkt vraagt zich terecht af welk kind 
deze lijntjes en vlakjes heeft getekend. En als men dan een krant openslaat en het 
aantal gekleurde vlakjes ziet waarvoor onlangs het Haags gemeentemuseum tachtig 
miljoen gulden neertelde, dan vraagt men zich terecht af, waar moet dat heen?' Het 
wekt dan ook weinig verbazing dat Piet met zijn opleiding en visie op 'werkelijke' 
kunst af en toe wat meningsverschillen had met 'echte' door de overheid 
gesubsidieerde kunstenaars. Kunstenaar Francken en zijn gezin moesten van 
opdrachten leven. Begrijpelijk dat het toen nog voornamelijk agrarische Koudekerk 
geen vetpot bood. 'En', zo gaat onze gastheer verder, 'als er werkelijk een opdracht 
kwam dan moest dat vaak, als dorpsgenoten onder elkaar, voor een prikkie'. 

Ongetwijfeld had het lichaam van Piet de nodige kreukels opgelopen, maar zijn geest 
bleef helder. Zo schreef hij eens bij de gemeente Leiden in voor het ontwerpen en 
leveren van een aantal tegeltableaus. Om mee te mogen dingen genoot Francken de 
twijfelachtige eer voor een kunstbeoordelingscommissie te mogen verschijnen. 
Gewapend met een aantal werkstukken en vol verwachting besteeg Piet de statige 
trappen van het stadhuis. Het wachten op de gang begon volgens Francken met 
positieve geluiden. Zelfs de stadhuisbode liet weten: "Zoiets moois hebben wij in 
lange tijd niet gezien' Met het gevoel de opdracht reeds voor de helft in zijn zak te 
hebben verscheen hij voor de groene tafel. Daar wachtte hem echter een ijskoude 
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douche, want de heren van de 'Zuid-Hollandse Commissie voor Beeldende Kunst' 
dachten anders. 

Fred van Poelgeest in gesprek met Piet Francken. 

Piet zat op zijn praatstoel, waarbij hij op zijn rustige onopgesmukte wijze liet weten 
dat één van zijn werkstukken bij de koninklijke familie is beland. Piet: 'Dat zat zo: 
prinses Juliana had als kind geschaatst op de Rotte. Voor de toeschouwers een 
vertederend tafereeltje. Zo ontving ik van de gemeente Moordrecht de opdracht een 
dergelijk gebeuren te schilderen.' Terwijl mijn gastheer een stapel foto's tussen zijn 
handen laat doorglijden deelt hij mee dat deze niet alledaagse opdracht met groot 
enthousiasme werd uitgevoerd. Onder zijn penseel ontstond een vorstelijk tafereeltje, 
dat tijdens een bezoek van koningin Juliana aan Moordrecht als geschenk werd 
aangeboden. 

I Ë I I F 
ïllp 

Karin en Piet. 
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In memoriam. 

Piet Francken werd op 29 mei 1930 geboren en in het register van de burgerlijke 
stand van Koudekerk aan de Rijn ingeschreven als zoon van een rijwielhandelaar. Uit 
het gesprek blijkt dat zijn beroepskeuze al snel duidelijk was. 
De voor het schilderen van historische taferelen noodzakelijke kennis van dorp, streek 
en heraldiek haalde hij uit archiefonderzoek en boeken. En met succes, want tal van 
familiewapens werden door Francken geschilderd. Ook dat van zijn levensgezellin 
Karin de Gooyer, ergens in de verte familie van de gelijknamige acteur. Karin was 
steeds aan zijn zijde; een onmisbare steun vooral tijdens de vaak vele langdurige 
ziekenhuisbezoeken. Nieuwsgierig naar de herkomst van de naam Francken blijkt dat 
er registers tot 1710 aanwezig zijn, maar eenmaal hersteld wil hij beslist het 
onderzoek voortzetten. Helaas het heeft niet zo mogen zijn. Wat bleef is de 
herinnering aan zijn werk en de gastvrije woning aan de Van Poelgeestlaan 82. 
Kunstschilder Piet Francken overleed op 25 februari 1999. Blijft de wens dat het zal 
lukken om zijn werk als een stuk Koudekerkse Poelgeesthistorie in de kerkvensters te 
laten voortleven. 

Fred van Poelgeest 

DE EEUW. 
Gelijk steeds bij het einde eener 

eeuw, zoo keert ook nu de Traag terug, 
of de nieuwe eenw met het jaar nul, 
of met het jaar 1 begint 

Zoo met 190O, dan begint de eeuw 
met het jaar nul. Zoo met 1901, dan 
vangt ze aan met het jaar &n. 

In ons persoonlijk leven beginnen 
we met het jaar nul! Een kind wordt 
pas één jaar oucl, als het twaalf maan
den geleefd beeft, en heel dat jaar door 
heet het een kind van één jaar. 

Bij een regeerend vorst daarentegen 
is men gewoon niet met nul. maar met 
het eerste jaar te beginnen Hij gaf 
die en die wet fn het eerste jaar van 
zgn regeering. 

Zoo ziet men, dat beide soort reke
ningen denkbaar zijn, en dat bet ver
schil neerkomt op een manier van 
spreken en afhangt van het spraak
gebruik. 

Een Jood rekent van de schepping 
af. Heeft nu Adam, naar zijn voor
stelling, Tan het jaar één gesproken, 
toen hij pas begon, of is hij eerst van 
het jaar één gaan spreken, toen hij een 
jaar geleefd had ? 

Wij rekenen van de geboorte van 
Christus af, ook al staat chronologisch 
vast, dat men zich daarbij vergist heeft, 
en vergist heeft met vier jaren. Doch 
hoe is nu de telling begonnen P Heeft 
men het jaar zelf, waarin Christus ge
boren is, voor jaar één gerekend, of 
rekende men pas met jaar één toen het 
eerste jaar voleind was? 

Wist men dit met zekerheid, dan was 
het geschil uitgemaakt. Doch dit weet 
men niet. 

Voor arithmetipehe oplossing .is het 
geschil dos niet vatbaar. Hen kanal
leen op de usantie afgaan. En dan pleit 
de usantie er voor, dat men 1899 noemt 
het 99e jaar van de 1800; dat om nu 
de eeuw vol te maken, het 100e jaar 
er nog bij hoort, en dat das pas op 
31 December 1900 de eenw uit is. 

Verder dan de usantie zal men het 
intusschen in zolk een geschil nooit 
brengen. Er zullen er altoos zijn, die 
tegen die usantie opkomen. En het 
protest derzulken is door geen redenee
ring tot zwijgen te brengen. 

Al wat men zeggen kan, is, dat de 
gewone berekening de nienwe eeuw pas 
met het jaar één beginnen laat. 

(Stand.) 

Uit de RUNBODE van 1 december 1899 
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Honderd jaar geleden 

KRONIEK VAN KOUDEKERK IN 1899 

O p 1 januari van het laatste jaar van de 19e eeuw had Koudekerk 1456 inwoners, 
waarvan 738 mannen en 718 vrouwen. In de loop van het jaar werden er 58 

kinderen geboren, 30 jongens en 28 meisjes. In totaal kwamen 34 inwoners te 
overlijden, t.w. 21 mannen en 13 vrouwen. Uit de gemeente vertrokken 87 mannen en 
107 vrouwen, daar tegenover stond, dat er 72 mannen en 88 vrouwen zich in 
Koudekerk vestigden. Op het eind van de eeuw was het inwonertal iets verminderd 
tot 1446, waarvan 732 tot het mannelijke en 714 tot het vrouwelijke geslacht 
behoorden. In 1899 werden 15 huwelijken gesloten. 

Uit de notulen van het gemeentebestuur 

Ook dit jaar vormde de heren W.L. van Tricht, G. van Egmond en A. Dorrepaal het 
college van B en W. In totaal vergaderde dit college 14 maal, waarbij alleen de 
burgemeester de vergadering op 5 mei niet heeft bijgewoond. Dit was ook de enige 
vergadering die 's middags plaatsvond. Ook werd er vier keer op zaterdagmorgen 
vergaderd. Hoewel nergens vermeld, mag worden aangenomen, dat de vergaderingen 
plaatsvonden in het raadhuis, schuin tegenover de oude smederij. 

In de eerste vergadering op zaterdag 14 januari benoemden de beide wethouders zich 
zelf tot leden van de Commissie voor de Schutterij. *** Naar aanleiding van een 
klacht, dat de onderwijzer Beijer de kinderen wel eens lichamelijke straffen toedient, 
zal de burgemeester hem daarover aanspreken. *** De branders in de nieuw 
geplaatste lantaarns voldoen niet. Leverancier Mohrmann zal verzocht worden 
branders van het oude type te plaatsen, zonder kosten. 
De tweede vergadering is op dinsdag 21 februari. De voorzitter deelt mede dat van 
Gedeputeerde Staten bericht is ontvangen, dat men bezwaar maakt tegen het besluit 
van de raad met betrekking tot de schoolgeldheffing. Het college zal aan de raad een 
aangepaste versie voor te leggen. *** Het schooljaar begon op 1 april, aangezien B en 
W besluiten om het zoontje van A. Lok, die op 12 mei 1894 was geboren, met ingang 
van die datum op school toe te laten. Men ging dus kennelijk al met 5 jaar naar 
school. *** Voor het lopende jaar worden de diverse voor rekening van de gemeente 
te verrichten werkzaamheden aan plaatselijke ondernemers opgedragen; t.w. het 
timmerwerk aan A. Wies; het metselwerk aan P. de Graaff; het verfwerk aan N. 
Francken en het smidswerk aan C. Disseldorp. *** Op de begraafplaats achter de kerk 
zullen de populieren worden vervangen door heesters of groenblijvende planten. De 
voorzitter zal voor een en ander zorg dragen. 

Op zaterdagmorgen 11 maart is de eerstvolgende vergadering. De voorzitter doet 
verslag van de gang van zaken met de beplanting langs de begraafplaats. De 
gemeentewerkman heeft 11 populieren gerooid en deze getransporteerd naar het 
plein voor de kerk, waar ze zijn geveild. De bomen werden in bod gezet voor f. 5,80 
en door J. Rietdijk gemijnd op f. 0,10, zodat ze voor f. 5,90 zijn eigendom werden. 
*** Vervolgens doet men onderzoek naar en plaatsing van personen op de 
kiezerslijst. *** Van Egmond vindt plaatsing van een aantal lantaarns in het nog 
onverlichte gedeelte Meerwijk van de Hoogewaard overdreven, want er wonen 
weinig mensen en de weg is naar één zijde geheel open (de Rijn). De andere twee 
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leden zijn voor plaatsing, maar pas in het najaar. *** Besloten wordt dat de 
(gas)lantaams tot 11 april zullen branden. *** Men bespreekt de wenselijkheid van 
een verordening op het rijden met automobielen en op het bouwen van een woning. 
De voorzitter zal met een voorstel komen. *** H. Boer heeft de weg versmald(!), 
voorshands worden er nog geen maatregelen genomen. 
Diezelfde maand komt men op de 22ae wederom bijeen. Van de onderwijzerswoning 
zal het behang in de huiskamer worden gerepareerd of vernieuwd en de 
zolderkamertjes geverfd. *** Alhoewel Teuntje de Ligny op 9 mei 1894 is geboren, 
zal ze op 1 april a.s. op school worden toegelaten. *** In een brief aan B en W 
weerlegt de onderwijzer Beijer de beschuldiging, dat hij lichamelijke straffen zou 
toedienen. *** Op de begraafplaats zal een heg van beukenveeren worden geplaatst. 
*** Door de roeiboot van de dokter is de pannenschoeiing achter de dokterswoning 
defect. Van Leeuwen zal het repareren en de dokter moet een paar afmeerpalen laten 
slaan. *** De voorzitter dient een ontwerpverordening in op het gebruik van 
automobielen en één op het bouwen van huizen. Men gaat akkoord. De zaak kan nu 
naar de raad. 

Op vrijdag 21 april vergadert B en W over een aantal wijzigingen in de 
ontwerpverordeningen die de voorzitter nodig achtte. *** Op de vacature voor 
onderwijzeres bij de Openbare Lagere School is slechts één sollicitatie binnen 
gekomen. Advertentie zal worden herplaatst. *** Uit het Kohier Hoofdelijke Omslag 
1899 blijkt dat een verhoging van 300 gulden gewenst is. Men besluit tot nader 
onderzoek alvorens tot verhoging te besluiten. 
De woensdag daarop komt men wederom bijeen. Er zijn twee sollicitantes voor de 
O.L.S. Zij zullen vrijdag a.s. 28-4 worden opgeroepen voor een proefles. *** Voor 
1899-1900 wordt het vergunningsrecht vastgesteld, waarbij de lijst van schattingen 
der huurwaarden van de lokaliteiten wordt overgelegd. F. Heemskerk; wed. W. 
Bogaard; J.W. van Heiningen; G. van der Bijl, D. Meijer; W. van der Bijl; G.C. van 
Beusekom; wed. P. Koom; M. van Amsterdam en wed. J. Maurits verkrijgen het 
vergunningrecht, waarbij opgemerkt dat de beide laatsten, geen sterke drank 
verkopen, noch schenken tussen zaterdagavond zes uur en maandagmorgen zes uur. 
*** Op 23-3 is de kiezerslijst vastgesteld. Jacob Maat heeft een bezwaarschrift 
ingediend tegen het afvoeren van zijn naam van de lijst. Bij de vaststelling zijn vier 
personen niet geplaatst aangezien zij zich als loonkiezer - en wel als inwonende zoons 
in het bedrijf of beroep der ouders werkzaam - hadden aangemeld; aangezien de 
vaders als hoofd der zaken of bedrijven door den Burgemeester, ingevolge art. 26 der 
Kieswet gehoord, allen, behalve de vader van de bezwaarde, uitdrukkelijk hadden 
verklaard, dat hunne zoons wel nu en dan zakgeld of eene vergoeding voor verrichte 
werkzaamheden verkregen, doch er geen sprake was van het genieten van een vast 
jaarlijksch inkomen. Jacob krijgt jaarlijks f.100,-, wat hij de burgemeester op diens 
vraag niet had medegedeeld Overwegende dat Matthijs Maat, vader van den 
genoemde J. Maat, een landbouwer is op eene huurplaats en daarbij een talrijk gezin 
heeft, terwijl het tevens van genoegzame bekendheid is, dat M. Maat allerminst in 
betere levensomstandigheden verkeert, dan de landbouwer G. Dorrepaal Sr. wiens 
zoon zich ook als loonkiezer had aangemeld, maar na de verklaring van den vader, 
dat zijn zoon geen jaarlijksch inkomen genoot, op de kiezerslijst niet werd geplaatst. 
Vervolgens wordt geconcludeerd dat er geen bewijs kan worden overgelegd van 
ontvangen jaarinkomen en dat het genoegzaam bekend is dat van het genieten van een 
jaarlijksch inkomen van f. 100,- of meer, door inwonende zoons, althans in deze 
gemeente, geen sprake is. Gezien art. 33 der Kieswet besluiten het verzoek te wijzen 
van de hand. *** Tot slot is er de voorlopige vaststelling van de Kohieren der 
Hoofdelijke Omslag en de belasting op de honden voor het jaar 1899. 
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Op woensdag 5 mei is er een korte vergadering van B en W onder voorzitterschap van 
Van Egmond. *** Onderwijzeres mej. M.J. Broekhuijsen krijgt per 1-6 eervol 
ontslag. Als gevolg van de gehouden proefles, zal aan de raad de voordracht luiden; 1. 
Mej. M.P.A. Stuart te Hilversum, 2. Mej. V.I.V. van de Klashorst te Tuil. 
Vrijdag 23 mei is het college weer compleet. Van Ged. Staten zijn bemerkingen 
gemaakt op de vastgestelde verordeningen (automobielen en bouwpolitie). Men 
besluit te wachten tot er een Provinciale verordening in werking is getreden. *** De 
lijst van inwoners, die voor verlening van inkwartiering in aanmerking komen, wordt 
herzien en bijgesteld. *** De voorjaarsschouw op wegen en voetpaden zal door de 
burgemeester en de secretaris worden gedreven. *** De burgemeester acht zich 
verplicht mede te delen, dat ruim drie mud steenkolen worden vermist uit het 
kolenhok in de Openbare Lagere School. De gemeente-werkman hierover door hem 
onderhouden, heeft moeten erkennen, dat hij van de vermissing reeds geruime tijd 
kennis had gedragen, doch dit had verzwegen. Met 2 tegen 1 wordt besloten aan de 
zaak geen gevolg te geven. *** Het register van afgekondigde verordeningen moet 
beter bijgehouden worden. 
Pas op zaterdag 29 juli komt men weer bijeen. Besloten wordt het nummeren der 
huizen op te dragen aan J. Verhagen, als laagste inschrijver voor eene som van f. 7,88. 
*** Nogmaals zal met H. Boer worden gesproken over de breedte van de weg ter 
plaatse van zijn hek, dat onvoldoende is teruggeplaatst. *** Dit jaar geen gewone 
schoonmaak van de school, omdat een der localen is afgestaan aan het hoofd, 
vanwege een te houden bruiloft. Pas daarna zal Van Leeuwen de geheele school wat 
opknappen. *** Naar aanleiding van een aantal reclames inzake de Hoofdelijke 
Omslag, zal worden voorgesteld de aanslag van M.A. Kempen en wed. J. van der 
Meer met f. 5,- van J. van der Velden met f. 3,- van J. van Koot met f. 2,- te verlagen. 
De aanslagen van J. Verhagen, M. Heemskerk, A.G. Kempen, H. Otte, G. van der Bijl 
en H. van der Berg blijven ongewijzigd. 
Dinsdag 29 augustus gaat het college er mede akkoord, dat de kinderen van A. de 
Kort, die naar Hazerswoude vertrekt, op de Openbare Lagere School mogen blijven, 
mits voor ieder kind per maand 20 ets schoolgeld wordt betaald. *** De voorzitter 
vraagt zich af of er voldoende vertrouwen is in de keur van het Vleesch door 
Zuidwijk. Al zou ze onvoldoende zijn, er is toch enige waarborg, omdat de meeste uit 
nood geslachte runderen worden vervoerd en dan nog eens op de plaats van 
bestemming worden gekeurd. *** De begroting voor 1900 wordt opgemaakt. *** De 
aanvang der straatverlichting wordt vastgesteld op 24 september a.s. Dorrepaal had 
liever gezien om eerder te beginnen en eventueel vroeger in het voorjaar te eindigen. 
Het is donderdag 5 oktober als het college kennis neemt, dat Ged. Staten de begroting 
van het 3e Bataillon Rustende Schutterij voor het jaar 1900 heeft goedgekeurd en het 
aandeel van de gemeente is vastgesteld. *** Van het Onderwijzersgenootschap is een 
circulaire ontvangen houdende verzoek om steun van de beweging op touw gezet tot 
verhooging der onderwijstractementen. Besloten wordt geen steun te verlenen. *** 
De burgemeester is door de gemeente-geneeskundige aangesproken over zijn 
instructie i.v.m. de afgifte van een bewijs van onvermogen aan P. Oudshoom. Beiden 
vrezen dat nu alle boerenarbeiders daarvoor in aanmerking komen. Van Egmond deelt 
mede dat het Armbestuur, met 3 van de 4 stemmen vóór, het bewijs heeft afgegeven. 
O. heeft geruime tijd een ziek kind gehad en zijne verdiensten van f. 7,50 per week 
met een gezin van zes kinderen niet toereikend waren de docter te betalen. Volgens de 
burgemeester is de docter gegriefd, omdat O. een klant was van Van Berkel en deze 
zijn diensten weigert omdat O. voor niets geholpen moet worden. Ook zou de docter 
graag zien dat B en W en niet het Armbestuur de bewijzen afgeeft. Dorrepaal is hier 
tegen. Na uitvoerige discussie laat men de instructie ongewijzigd. *** Vervolgens 
komen een aantal verordeningen aan de orde. Vastgesteld wordt wie over de laatste 
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drie maanden het volle schoolgeld zal betalen, wie de helft en wie van betaling zal 
worden vrijgesteld. 

Op maandag 30 oktober is men weer bijeen. Er zijn klachten binnen gekomen over 
eene gierput van Treur, liggende in de Kerksteeg, die eene ondragelijke stank 
verspreidt. Op grond van de Algemene Politieverordening zal T. worden opgedragen 
binnen 8 dagen de put te dempen of uit te graven. *** De heer Avenarius maakt 
bezwaar, dat hij voor de turf, waarmede de kachels in de school worden aangemaakt, 
geen vergoeding krijgt. Een en ander houdt verband met de maatregel, die Rietdijk is 
opgedragen, om het kolenhok gesloten te houden. Besloten wordt Rietdijk op te 
dragen voortaan de kachels aan te maken. 
Op zaterdag 23 december deelt de burgemeester mede, dat hij in januari weer schouw 
op de schoorstenen zal houden. *** De heren Johannes van Egmond en Jan Rietdijk 
zullen als tellers optreden bij de a.s. volkstelling. *** De burgemeester heeft met 
schipper Batelaan, wonende in de Lagewaard, gesproken over de verpleegkosten van 
zijne vrouw, aangezien het hem bezwaarlijk viel in die kosten voor zijne krankzinnige 
vrouw bij te dragen, doch een en ander later zou vergoeden. *** Er is een 
verzoekschrift van G.J.Bzn. Corts, landbouwer op "Rijnhoeve"voor oprichting van 
een stoomzuivelinrichting op zijn boerderij, wijk A no.14. Aangezien binnen een 
afstand van 100 m. van het perceel, kadastraal A 908, geene gebouwen aan ander 
toebehorende en binnen 200 m. geene gebouwen of lokalen bestemd tot 
ziekenverpleging, uitoefening van de Openbare Eredienst of scholen, gelegen zijn en 
de inrichting zal voldoen aan de eisen krachtens de Veiligheidswet, zal vergunning 
worden verleend. De stoominrichting zal ook worden gebruikt voor het malen van 
graan en het koken van veevoeder. 
De laatste vergadering vindt plaats op vrijdag 29 december, waarbij de aanwijzing 
plaatsvindt van de werklieden, die komend jaar voor de gemeente zullen werken, t.w. 
verfwerk door L. Faivre; timmerwerk door H. van Driel; metselwerk door J.A. van 
Jieverden en het smidswerk door C. Disseldorp. Aan de laatste wordt het werk 
gegund, omdat smid Van Heijningen tot nu toe veel werk voor de gemeente heeft 
verricht en D. dit jaar betrekkelijk weinig heeft verdiend. *** Tot slot is er de 
opneming der boeken en de kas. De ontvangsten bedragen f. 8722,94, waar tegenover 
f. 6153,265 aan uitgaven, derhalve een saldo van f. 2569,675. 

De Gemeenteraad bestaat naast de burgemeester, tevens voorzitter, uit zeven leden, 
t.w. de beide wethouders en nog vijf heren welke sinds augustus vorig jaar zitting 
hebben in de raad. Het zijn G. van Egmond; A. Dorrepaal; N. Blonk; Ph. Qualm; G. 
Dorrepaal Wz.; CM. Oppelaar en H. v.d. Berg. De laatste werd in september 
opgevolgd door D. Reijneveld. Zij kwamen in totaal acht maal bijeen. Alle 
vergaderingen vonden plaats in de morgen en wel in de raadkamer van het Raadhuis 
(sinds 5 januari 1887, zie jaarboek no.10, blz.29). 

De eerste vergadering werd op dinsdag 28 februari gehouden, het lid Van den Berg is 
afwezig. Aan de orde komt het verzoek van gemeente-werkman Van Leeuwen om 
een gratificatie ad. f.30,-, omdat de burgemeester hem verboden heeft met de gewone 
nieuwjaarsgedichten de gemeente rond te gaan, waarmede hij ca f.70,- inzamelde. 
Twee leden vinden het een redelijk verzoek, terwijl de overigen menen dat hij genoeg 
verdient en de opbrengst overdreven is. Bij stemming staken de stemmen. *** 
Gemeente-veldwachter J. Rietdijk krijgt een gratificatie van f.5,-. *** Als naar 
aanleiding van de bezwaren van Ged. Staten, de verordening op de wijziging van de 
heffing van het schoolgeld en die op de inning van de belasting op honden, aan de 
orde komen, staken de stemmen opnieuw. *** Het raadslid Qualm doet een voorstel 
tot een nieuwe verordening op het bouwen van huizen, om te voorkomen dat er huizen 
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gebouwd worden, die bepaald nadeelig zijn voor de volksgezondheid. B en W zullen 
dit in beraad nemen. *** Blonk wil ook Meerwijk (eind Hoogewaard) verlichten met 
hooguit drie straatlantaarn. *** Oppelaar wil dat er een verordening komt op het 
rijden met automobielen in de gemeente. Er zouden provinciale voorschriften in de 
maak zijn. 
In de vergadering van maandag 6 maart komt het verzoek van J. van Leeuwen 
wederom aan de orde. A. Dorrepaal is voor. De burgemeester erkent, dat hij Van 
Leeuwen het nieuwjaars wensen verboden heeft, omdat hij ook politiedienst verricht. 
Voor al het werk dat hij verricht ontvangt hij slechts f.8,75 per week. Van Egmond 
heeft twijfels over de vervulling van de nachtdienst en het is bekend dat Van L. ook 
wel eens wat voor derden doet en daarmee wat verdient. Van den Berg wil weten of 
Van Leeuwen een groot gezin heeft. Qualm heeft ook twijfels of Van Leeuwen wel 
altijd op zijn post is. A. Dorrepaal acht hem zeer geschikt en een boerenarbeider 
onbekwaam voor het werk, dat Van Leeuwen doet. Er is dan een discussie over het nut 
van een gemeente-werkman. Het voorstel tot verlening van een gratificatie, wordt met 
4 ( Van Egmond, Blonk, Qualm en v.d. Berg) tegen 3 verworpen. *** Nogmaals 
komt aan de orde het voorstel om van kinderen van buiten de gemeente het hoogste 
schoolgeld te vragen. Oppelaar is tegen, maar laat het oordeel over aan B en W. 
Qualm is voor. Elk schoolgaand kind kost f.20,- per jaar en het hoogste schoolgeld 
bedraagt slechts f.9,-. A. Dorrepaal ziet geen bezwaar zolang het aantal onderwijzers 
gelijk blijft. Het voorstel wordt aangenomen met 4 tegen 3 (A. en G. Dorrepaal en 
C.M. Oppelaar). 
In de derde vergadering, op zaterdag 13 mei, komt het verzoek van mej. E.J. 
Broekhuijsen om ontslag per 1 juli a.s. als onderwijzeres. Men gaat akkoord met het 
verzoek en het voorstel van de burgemeester op de meest eervolle wijze. *** Ged. 
Staten hebben bericht dat de Minister van Binnenlandse Zaken bezwaar heeft tegen 
de wijziging van het schoolgeld als voorgesteld. B en W stellen voor als 
tegemoetkoming de vierde klasse van het schoolgeld te laten vervallen. Aangezien 
één lid afwezig is en de stemmen staken, wordt de kwestie naar de volgende 
vergadering verschoven. *** Na overleg met de Arrondissement Schoolopziener en 
het schoolhoofd, hebben B en W een voordracht opgesteld voor de benoeming van 
een onderwijzeres. Mej. M.P.A. Stuart te Hilversum wordt met algemene stemmen 
benoemd. *** De hoefslagboeken van den Lagen Rijndijk en het Voetpad worden 
vastgesteld. *** Oppelaar heeft bezwaar tegen de ontwerpverordening op de 
bouwpolitie, want de gestelde eischen maken de kosten van bouwen hooger, dus de 
huur ook en is de huurder de dupe. Qualm zegt dat het niet zijn bedoeling was, alle 
muren te doen bouwen van een steendikte (21 cm), maar op een dikte van 12 cm. Bij 
stemming wordt de verordening ongewijzigd aangenomen. *** Zonder verdere 
discussie wordt de ontwerpverordening op het rijden met automobielen vastgesteld. 
*** Bij de rondvraag informeert Oppelaar of de weg bij H. Boer blijven mag zoals ze 
nu is. De burgemeester zegt toe de zaak nogmaals ter hand te nemen. *** Vervolgens 
gaat men in Comité-Generaal (besloten) ter bespreking van het Kohier van de 
Hoofdelijke Omslag en de belasting op honden. Na heropening van de vergadering 
wordt de eerste vastgesteld op een totaal opbrengst van f.2782,15 en de tweede op 
f. 152,50. 
Tien dagen later, op dinsdag 23 mei, komt men weer bijeen (Qualm afwezig), om 
nogmaals het voorstel tot wijziging van het schoolgeld te bespreken. Als de stemmen 
wederom staken moet het voorstel als verworpen worden beschouwd. *** Mej. Stuart 
heeft de benoeming tot onderwijzeres aangenomen. *** Het verslag van de toestand 
der gemeente over 1898 zal aan de leden van de raad ter inzage worden toegezonden. 
Van Egmond wil dat het verslag eerst in B en W komt. De burgemeester zal dit 
voortaan doen. 

Jaarboek 1999 103 



Op 4 juli is er stemming en op de 11e herstemming geweest voor drie leden van de 
raad. In de raadsvergadering van maandag 31 juli komen de processen-verbaal aan de 
orde, waarbij de heren C.M. Oppelaar, G. van Egmond en D. Reijneveld zijn 
benoemd. De Commissie van Onderzoek (Qualm, Blonk en Dorrepaal) adviseert tot 
toelating der benoemden. *** Ged. Staten hebben bedenkingen tegen de verordening 
op het rijden met automobielen, alsook op die voor de bouwpolitie. Voorstel de eerste 
in te trekken, aangezien van provincie wege het Reglement op Wegen en Voetpaden 
zal worden gewijzigd. Ten aanzien van de tweede wordt voorgesteld de bepaling van 
de rooilijn te laten vervallen, als ook de bepaling dat B en W kunnen verbieden 
huizen te bouwen op plaatsen, nadelig voor de gezondheid. Men gaat akkoord. *** 
Begroting 3e Bataljon Rustende Schutterij 1900 is akkoord. *** Besloten wordt tot 
het doen van eene af- en overschrijving op de begroting Dienst 1898 en wel tot een 
bedrag van f.21,72% van de onvoorziene uitgaven op de post aandeel der gemeente in 
het beloop der kwade posten (?). *** In de rondvraag stelt A. Dorrepaal aan de orde 
het ongeregeld hopen der torenklok. De burgemeester zal er aandacht aan schenken. 
*** Vervolgens merkt Dorrepaal op, dat de veldwachter bij een dezer dagen 
voltrokken huwelijk, niet bij de kerk was gebleven tijdens de inzegening en geeft in 
overweging dien ambtenaar te gelasten, daarvoor in het vervolg te zorgen. Tevens 
vraagt hij of de veldwachter niet meer in het bezit is van een helm. De burgemeester 
belooft, wat betreft het eerste, de veldwachter over zijn verzuim te onderhouden. Wat 
het tweede betreft is hij van oordeel, dat de pet Rietdijk beter kleedt dan de helm, die 
feitelijk voor hem te groot is. *** Als Oppelaar weer naar de situatie bij H. Boer (de 
wegbreedte) informeert, doet de burgemeester verslag van zijn bevindingen. *** 
Vervolgens gaat men weer in Comité-General ter behandeling van reclames op de 
Hoofdelijke Omslag. 
Op dinsdag 29 augustus wordt de Rekening 1898 behandeld. De Commissie van 
Onderzoek heeft geen op- of aanmerkingen. De ontvangsten worden voorlopig 
vastgesteld op f.9816,89 en de uitgaven op f.9317,281/2, derhalve een batig slot van 
f.499,60I/2. *** Oppelaar deelt mede dat ijzeren kruigangen bij den steenfabriek van 
de wed. Van Leeuwen, gevaarlijk zijn voor paarden en verzoekt dat deze worden 
opgeruimd. *** Vervolgens richt de burgemeester het woord tot H. van den Berg, die 
25 jaar lid van de raad is geweest, doch wegens hoge leeftijd zich niet meer 
verkiesbaar had gesteld. Hij wenst dat hem nog veele jaren rusten mogen gegeven 
zijn. 
In de vergadering van dinsdag 5 september worden de drie gekozen leden beëdigd en 
door de burgemeester toegesproken. Van Egmond wordt herkozen tot wethouder en 
ook de verkiezing tot Ambtenaar van de Burgerlijke Stand laat de heer Van Egmond 
zich welgevallen. *** Bij de behandeling van de Rekening Algemeen Armbestuur 
over 1898, vindt Oppelaar de kosten van het schoonhouden wat hoog en hij vraagt 
zich af of een deel van het werk niet door de verpleegden kan worden verricht. Door 
Van Egmond wordt gesteld, dat het moeilijk is de oude menschen in het weeshuis te 
laten waschen en schoonmaken. De burgemeester vraagt zich af of de bedeeling van 
de huiszittende armen niet beperkt kan worden. Hij wijst op de bedeelde Blom met 
drie geld verdienende kinderen. Na enige discussie wordt de rekening goedgekeurd en 
voorlopig vastgesteld. Blijkens de begroting voor 1900 vraagt men f.50,- minder 
subsidie van de gemeente. Op een vraag van Reijneveld deelt Van Egmond mede, dat 
ten aanzien van verpleegden van elders van instellingen van weldadigheid een 
vergoeding wordt verlangd van f130,- en van particulieren meestal f.150,-per jaar. 
Voor het jaar 1900 wordt een subsidie toegekend van f.850,-. De inkomsten worden 
begroot op f.1834,- waar tegenover een uitgaaf van f.lSSS.SO'/fc derhalve een batig 
slot van f.0,491/2. 
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Tenslotte is er nog een vergadering op dinsdag 10 oktober, waarin een aantal 
verordeningen op de leges, de begrafenisrechten en het schoolgeld aan de orde 
komen. Wat het laatste betreft verwijst de burgemeester naar eerdere behandeling, 
waarbij de stemmen staakten. Hij wijst op de verplichting tot herziening. Oppelaar 
betreurt de houding van het college. Hij had liever gezien dat er een voorstel lag, dat 
men de kosten van het onderwijs geheel op de schouders der ouders had gelegd, of 
dat men de bestaande verordening had behouden, nu zullen nog vóór- noch 
tegenstanders van schoolgeldheffing het aanhangig voorstel kunnen toejuichen. De 
burgemeester vindt het een billijke heffing en gewettigd de gegoede klasse voor 
uitstekend onderwijs 5 cent per week voor elk kind meer te vragen. De meerdere 
kosten voor straatverlichting en de verpleging krankzinnigen eischen meerdere 
inkomsten en aangezien de Hoofdelijke Omslag met f.300,- is gestegen, gaat het niet 
aan deze alweer te verhogen. Ook is men nog niet zo ver, dat de ouders alle kosten 
moeten dragen. Maar na meerdere ontwikkeling van het volk en bij steeds 
toenemende strijd tusschen openbaar en bijzonder onderwijs is zijn inziens zeker te 
verwachten, dat de zorg voor het onderwijs in de toekomst geheel een zaak van 
particulieren aard wordt, voor dien tijd zal de schoolstrijd wel uit de wereld zijn. 
Oppelaar zou indien de straatverlichting oorzaak is van het verhoogde schoolgeld 
liever de lantaarns afschaffen dan het onderwijs benadelen. De burgemeester stelt dat 
dit onmogelijk is, een eenmaal genomen besluit kan zomaar niet ingetrokken worden. 
Blonk vreest dat de bevolking der school zal verminderen en dus ook de inkomsten. 
Van Egmond is niet bevreesd voor ontvolking der school. Hij gaat met anderen van 
de leer uit, dat wat geld kost, het meest gewaardeerd wordt. Oppelaar wijst op de 
hogere heffing van schoolgeld in Hazerswoude en Alfen. Voorts wijst hij op het 
slechte onderwijs in Alfen en beweert dat de bevolking in Alfen in ontwikkeling verre 
beneden die van Koudekerk staat. Hij acht het verhoogde schoolgeld vooral voor hen 
die in de laagste klasse van de Hoofd. Omslag zijn aangeslagen zeer drukkend. 
Reijneveld juicht het voorstel toe. Het is een eerste stap op de goede weg, om te 
komen tot het gewenschte doel n.l. zorg voor het onderwijs, taak der ouders. Hij zou 
wensen dat die tijd zeer nabij is. Ook Qualm is voor het voorstel. G. Dorrepaal vreest 
minder leerjaren voor de kinderen en acht onderwijs een zaak van algemeen belang 
en noemt het niet onbillijk, dat zij die geen kinderen hebben daaraan meebetalen. 
Reijneveld vindt het onbillijk, dat ouders, die bijzonder onderwijs voor hun kinderen 
nodig achten en de volle prijs daarvan betalen, nog langer dubbel gedrukt worden. 
Oppelaar noemt dit hun eigen schuld, want het Openbaar Onderwijs is goed, wil men 
iets bijzonders genieten, dan moet men er ook bijzonder voor betalen. Vervolgens 
wordt het voorstel aangenomen met 4 tegen 3 stemmen. Tegen zijn Blonk, G. 
Dorrepaal en C.M. Oppelaar. *** Bij de behandeling van de Begroting 1900 stelt de 
burgemeester voor om de straatverlichting bij Meerwijk een jaar uit te stellen. Blonk 
en A. Dorrepaal zijn hier tegen. Bij Onderwijs is er discussie over jaarwedde en 
toelage van het hoofd der school, maar alles blijft bij het oude. Reijneveld heeft wel 
eens horen beweren, dat de gemeente-werkman wel wat te duur is. De burgemeester 
vindt van niet en acht het afschaffen van de functie onverstandig. De begroting wordt 
vastgesteld aan inkomsten en uitgaven op f.9919,17!/2. *** Bij de rondvraag 
attendeert Qualm dat er gaten in de Dorpsstraat zitten. Verder wil hij in de Hondsdijk 
een aantal lantaarnpalen verplaatsen, waarvan het licht belemmerd wordt. Blonk 
vraagt surveillance van de veldwachter in zijn buurt, waar jongens des avonds 
straatschenderijen plegen (zie ook het krantenknipsel, blz. 115). Vervolgens sluit de 
burgemeester de vergadering. 

Uit de notulen van zowel het college als de raad, blijkt nergens dat men op de 
drempel van een nieuwe eeuw staat. Een eeuw van vooruitgang, maar ook van 
oorlogen. 
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Wat de krant nog te vertellen heeft over 1899 

Naast de Rijnbode, nieuws- en advertentieblad voor Alphen en omgeving, die 
tweemaal per week verscheen, werd in Koudekerk ook het Leidsch Dagblad gelezen. 

B'. 12219 - V r i j d a g g 4 . P e o e m b a x - . A'. 1899 

DA&BLAD. 
Vwr M d m tm a i gut Qcunat tmti diplijki. ma dma&uuij 

na £u- ix gtutitgta, attfigmn. 

Ttccede Blad. srsssssisis.ï irĵ ,.r;̂ jr„rlïaEscloolllBi.C.l}lllfEflyBii. RflfM/RIFR 
n u «• I M M U M S M « « • • • u<* . ^ n i * u *W4-MB n a < ) M O l i N M U « « . « t eawM « W M • > L I I 1 1 • l l 1 1 1 L i l 
w » - * . u uaf M ISB. W t m a i nafcM »»* ƒ ISO. M M U U Bamnat wu i i n i m I - . „ _ T . . T T T . ~ . . . ^ T ^ T . ^ W W W I l l r f i ^ i * 

Ook voor deze krant, die met uitzondering van de zondag dagelijks verscheen, was er 
een correspondent. Of het om dezelfde persoon ging is niet bekend. Uit beide bladen 
volgt hier onder het belangrijkste algemene nieuws en een verkorte weergave van het 
Koudekerkse nieuws. 

Januari 
In de stoomkorenmolen van dhr. Treur alhier had een treurig ongeluk plaats. De 16-
jarige A. V. was geheel vrijwillig behulpzaam bij het breken van lijnkoeken, toen het 
kamrad zijn kleren pakte, met gevolg dat hij deerlijk bezeerd werd. Een groot 
gedeelte van de borst is ontveld. De patiënt werd naar Hospitaal Wallon (Leiden) 
overgebracht. *** Per advertentie bedankt de burgemeester W.L. van Tricht voor de 
ontvangen heilwenschen. *** In de rubriek Binnenland lezen we, dat de vereniging 
tot Bestrijding van Knoeierijen in den Boter- en Kaashandel te Utrecht een algemene 
ledenvergadering houdt. *** Advertentie: Ds. Schuurman uit Alfen hoopt 20/1 D. V. in 
het lokaal der Christelijke School aan de Rijndijk, tegenover Koudekerk, in het 
belang van het Christelijk Onderwijs als spreker op te treden. *** ADA fijne 2 cents 
sigaar. *** Winterhandenzalf in blikken doozen a 35 en 20 ct. L. Varossieau en Zn. 
Drogist te Alfen l.z. (lage zijde van de Oude Rijn) *** Een Leidenaar beklaagt zich 
over het gedrag van landbouwers en andere bewoners der omliggende dorpen, die 
Vrijdag en Zaterdag zich naar de stad begeven om onze markten te bezoeken en dan 
gewoonlijk op erg woeste manier onze stad komen binnenrennen. Hij vraagt om 
aanpassing van de Politieverordening ter bescherming van de vele schoolgaande 
kinderen. *** Personen, die zich willen bezighouden met het aanbrengen van 
jongelieden ter dienstneming bij de Koloniale Reserve te Nijmegen, krijgen voor ieder 
aangebrachte een premie van f . 20, - uitbetaald. *** H.M. de Koningin heeft f. 2000,-
geschonken t.b.v. het fonds Noodlijdende Kerken en Personen der N.H. kerk. *** Op 
de Amstel te Amsterdam is de stoomboot "Volharding no.6", met aan boord 7 
passagiers op weg naar Gouda, aangevaren en gezonken. Er waren geen persoonlijke 
ongelukken. *** Per 1/2 komt de hoogste betrekking in den lande open, n.l. 
torenwachter op de St. Bavo te Haarlem. *** Op 24/1 is er op het dorp een zang- en 
op 25/1 een toneeluitvoering (zie adv.). *** Tot diaken der Geref. Kerk werd gekozen 
M. Schenkeveld en tot ouderling N. Francken en B. de Jong. *** Gevraagd met Mei 
a.s. een flinke Boerenmeid P.G. bij GJ.Bz. Corts, Rijnhoeve te K. *** De Wit vraagt 
een boerendienstbode en Rademaker een jongen (zie adv.). *** Bij de directeur der 
Posterijen en Telegraphie kan men schriftelijk verzoeken om des Zondags geen 
brieven of andere stukken met de bestelling te ontvangen. *** Bij de uitvoering onzer 
Zangschool ten gevolge van het Zilveren Jubilé, bracht de voorzitter, de heer 
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1874. 1899. 

Tin de ZANGSCHOOL 

te Koudekerk, 
ter herinnering aan kaar 25-)Orig Waan 
met medewerking TBII eenige Oud leden, 

•angeruld door enkele Zing en 
PUnonutnmen. 

Directeur dcheerS. OKKERSE. 

op DIHSDAG 24 JARDARI 1899, 
'•aTondt'te h»U reren, 

tn het Schoulgcbouw. 
E n t r i a SO ceots.. Tekstboekje! te 

verkrggen ean bel lokiwl 10 ets. 
Plutien te beaproken op den dag der 
wüvoering & 5 cta. 8216 

D e P I A X O U n i t h e t m a f f » -
s i j n v a n den H e e r I I . JIF.ÏHH, 
l laar lcniDirretrmat S S L e l d e n . 

T00P3EELÜITV0ERIPJG 
te geTen door de Boskoopscbe TooneelTereeniging „Tot Not en Genoegen", tu U Ufttel van B e J , de W e d . VAST E O M O X D 

8175 TE KOUDEKERK, 
op Woensdag .25 J.inuari, 's avonds half acht. 

I » S , O O - E , M M A . 
1. TooneeUpel in 3 bedrijTen, getiteW: „ U U N K I T C D . " 
2 . Blijipel io 1 bedrijf, getiteld: „ V E R L I E F D O P M E V R O U W . " 
S. Kluchtapel in 1 bedrijf, getiteld: „ B A R B I E R B R U G W A C H T E R . " 

T O T H I . O T : i > n k e u r v a n V O O R D R A C H T E N , door D&mea 
cn Ileeren xan bovcrigonoemde gun«tig bekend bt&andé vereeniging. 

Entréeu, le Rang ƒ 0,75, 2€ Rang ƒ 0.50. 

Tegen 1 Febr. %. t. wordt gevraagd 
een fatkoenlijke 

Gercf. god»d , niet beneden de 15 jaar, 
bij P. RADEMAKER, melkboer te 
'Koudtkerk. 8184 

De ondefgeteekende beridit 
bij deie. dat hij tich met 1 

Februari 1899 ali 

KLEERHAER en BARBIERs 

xal vestigen in den Hoogen w a a r d , 
bij den Tol, te K o u d e k e r k . 

Hopende door nette en billijke bedie
ning lich bet vertrouwen waardig te 
maken. 8229 

Aanbevelend, 

A. VAN BfEMEKT. 

BEKENDMAKING 
Art. 31 W. «. K. 
ij akte, op 23 Januari 1899, 

voor den ondergeteckende, 
Notaria to Haztrttcoudc, verleden, i i de 
tuiaehen de Tleeron C O B X E L I S 
H A R I N U N O P P E L A A R , zonder 
beroep, en MARIIVUM J A C O B 
O P P E L A A R , pan- en tcg l̂fabri-
kanl, beiden wonende te Aoutelreri, 
bestaan hebbende, en te Koudekerk 
gevestigde, vennootsebap onder do firma 

„C. M. Oppelaar & Zoon" 
ten dool hebbende hot drijven en nit-
oefenen van de pan- en tegelfabriek 
„WelteTreden" te Koudekerk, 

ONTBONDEN, 
gerekend sedert 1 Januari 1890. 

Rij dio akte is aan 'den Hoer MARINUS 
JACOB OPPELAAR bat recht toege
kend om gemelde laak voor eigen re
kening voort te letten onder den naam 
van de nu ontbonden vennootachap 
„ C - M. O p p e l a a r & Zoon*'. 
rijn tevens alle baten dier vennootachnp 
aan hem toebedeeld, cn heeft hjj al hnre 
schulden voor rjjne rekening genomen. 

ij akte, op 23 Januari 1890, 
1 Toor den ondergeteokende, 

Notaris to Ilasersvoudt, verleden, is de 
tusschen do Heeron C O R N E L I S 
M A R I N U S O P P E L A A R , zonder 
beroep, en J A C O B O P P E L A A R , 
pan- en tcgclfabrikant, beiden wonende 
tô  Koudekerk, bestaan hebbende, cn to 
Kowlekerk gevestigde, vennootschap 
onder do firma 

„Gebroeders Oppelaar", 
ten doel hebbende bet drjjven en uit
oefenen vnn do pan- en tegelfabriek 
.Rjjnleven" te Koudekerk, 

ONTBONDEN, 
gerekend sedert 1 Januari 1890. 

Bij dio akte is nan den Heer JACOB 
OPPELAAR het recht toegekend om 
gemelde zaak voor éigen rekening voort 
tv aetten onder don naam van do nu 
ontbondenvennootaehap.Gebroedera 
Oppe laar" , aijo tevens alle baten 
dier vennootschap aan hem toebedeeld, 
en heeft hij al bare schulden voor lyoe 
rekening genomen. 

Nament de Heeren OPPELAAIt 
bovengenoemd: 

8272 C. KORTEWEG. 

Advertenties uit de RIJNBODE, januari 1899. 
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Avenarius, het verleden voor den geest terug. Gezongen werd o.a. de Oranje-Nassau 
Cantate. *** De toneeluitvoering werd druk bezocht en was zeer geslaagd. Tot laat in 
de nacht hebben de aanwezigen zich geamuseerd. 

Februari 
ln de Hoogewaard bij den Tol heeft A. van Hemert, kleermaker, zich gevestigd (zie 
adv.). *** ln de Hondsdijk is er op 9/2 een openbare verkoping (zie adv.). *** G. 
Dorrepaal sr. bouwman te K. vraagt zo spoedig mogelijk een dienstbode, en S. 
Huisman in de Lagewaard vraagt terstond of met 1 mei a.s. een stoepmeid. *** Dr. 
Bleekrode trad 4/2 op voor ons Nutsdepartement met een lezing over Electriciteit als 
beweegkracht. *** Meestér-timmerman H. Boer te K. vraagt twee bekwame 
timmerlieden. *** C.A. den Hertog van 's Lands Welvaren in de Lagenwaard, vraagt 
een stoepmeid. *** Smidsknecht gevraagd, bekend met boerenwerk en hoefbeslag, bij 
A. van Heijningen te K. *** De Koudekerkse Zangschool voor jongens en meisjes 
beneden 16 jaar, hield in de openbare school een feestavond ter ere van het 25-jarig 
bestaan. De heer Leenheer uit 's-Gravenhage vertoonde lichtbeelden. *** Door de 
minister van Waterstaat is een wetsontwerp ingediend tot verzekering van het verkeer 
op openbare wegen. Hij wijst op het toenemend gebruik van het rijwiel en het meer in 

• \ in dM HOND8DUX 

•te KOUDEKERK, 
op. JOaaderdmg 9 F e b r u a r i 1880, 
'• toorgon» 10 uur, tan OTentaan vm 
Notarii C - K O B T E T f K G 
Saatmcoiéde, 'Tan: 

Dc AFBRAAK Tan ecu SCHIP, 
beate eiken plankqn en tiggen, en 

- eenig eiken brandhout; 
b . . EENIGE 8315 

nieuwe tchnuk, kaapstander, groote 
iljjpateen met stelling mallejan, takel-
Jjlokkei, dommekraehten, Jjteren trek-

.. Tjiel, rollen Tlechtwerk, ent.; en 
c E e n o v e r d e k t e . S C H U I T , 

groot oogeToer 5 ton. 

Openbare Uitvoering 
TiJI DE 

DAMES-ZANGVEREENIGING 
„Oefening kweekt kennit" 

op Woensdag 22 Februari 1899, 
des avonds te 7 turen, 

in de Openb. School te K o u d e k e r k , 
onder directie Tan den Heer 

S. OKKERSE. 
E n t r é e 30 cents . 

Plaatsen te bespreken è 5 ct. op den 
dag der attroenng, bjj den heer D. G. 
ATZBARIVS. 8512 

De Plano is uit ket TlagazUn ren 
den leer H. fiEKS, Kaarlemrrer-
straat 53, Lelden. 

— Op don 28 dnzor hopon de eclite-
liedon Micliiol van Diggele en Antje 
Batelaan don dag te herdonlon, waarop 
zü voor 58 jaar in liet huwelijk traden. 
Boiden zyn in hun 84e levensjaar en nog 
steeds zijn zij werkzaam, om, zoo het 
mogelijk ware, in bun oigen onderhoud 
te voorzien. De man is tuinman en de 
vrouw gnat riog gerogold eens per week 
bit, als naaister, ledcroen kan begrijpen, 
dnt de verdiensten echter gering zijn, 
zoodat OOD feestgave voor dio bruro 
oudje», zeker goed geplaatst zou rijn. 

zwang komende door mechanische kracht voortbewogen 
rij- en voertuigen, de z.g. automobielen of motorwagens, 
welke ongetwijfeld een grote toekomst hebben. *** De 
Koudekerkse afdeling van "Patrimonium" kwam bijeen in 
het kerkgebouw van de Geref. Gem., waar ds. Rudolph uit 
Leiden een lezing hield over de strijd om het huisgezin. 
*** De enige jaren geleden opgerichte dames-
zangvereniging (zie adv.) "Oefening kweekt kennis", o.l.v. 
S. Okkerse, gaf een openbare uitvoering in de O.L.S. *** 
28/2 vierden Michiel van Diggele en Antje Batelaan hun 
58 jaar huwelijk (zie krantenknipsel). 
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Maart 
Jac. van Ommering, landbouwer te K. vraagt per 1/5 een boerenknecht, P.G. *** Op 
1/3 hield het Nutsdepartement een vergadering, waar het hoofdbestuurslid en lid der 
Tweede Kamer, Mr. Smeenge eene rede hield over "Het nut van het Nut". Spreker, 
meester van het woord, werd na de met overtuiging uitgesproken rede, luide 
toegejuicht. Jammer dat ten zeerste moet worden betreurd, dat de vergadering slechts 
door een klein aantal belangstellenden werd bijgewoond. Dat de reden der 
afwezigheid niet ligge in onverschilligheid voor het meest ingewikkelde vraagstuk, dat 
ooit de menschheid is voorgelegd, het sociale vraagstuk. *** Op de steenfabriek 
"Rijnvermaak" te K. worden een paar jongens als karrijders gevraagd. *** Te 
Hazerswoude werd een boeren spaar- en leenbank (Rqffeisen) opgericht door de 
afdeling Hazerswoude-Koudekerk van de Nederlandschen Boerenbond. Alleen 
inwoners van deze gemeenten kunnen lid worden. *** De Graaff te K. vraagt 
metselaars. *** Bij dorpsgenoot W. Wille is een overdekt ijzeren schuitje, groot ca. 8 
ton, te koop met volledig zeilinventaris. Het zou bijzonder geschikt zijn voor 
graanhandelaren. *** In Leiden zal op 8/4 een zaalwedstrijd worden gehouden om het 
kampioenschap van Nederland 1899. Voor deze wielrijderswedstrijd zijn 
ingeschreven, de Rotterdamse Wielrijdersvereeniging THOR; de Zwolsche 
Athletische Club; de Haarlemse Velocipède club en Amicitia eveneens uit Haarlem. 
*** Ter secretarie van Leimuiden bestaat gelegenheid het vredeadres aan den keizer 
van Rusland te teekenen. *** In een advertentie biedt zich aan een Jongmensch, P.G., 
vrij van sterke drank, met goede getuigen, met paarden kunnende omgaan, zag zich 
gaarne Mei a.s. geplaatst als rijder bij een bierhandelaar of andere Zaak, Pakhuis-

. knecht of iets dergelijks, liefst in Leiden. Brieven franco 
Hulppostkantoor Koudekerk. *** Door het Kantongerecht 
werden, wegens het op de openbare weg te Koudekerk 
spelen om geld, zes personen uit K. veroordeeld tot een 
boete van één gulden of een dag hechtenis, met teruggave 
van het geld aan beklaagden. Twee veroordeelden zijn 
jonger dan 16 jaar. *** Bij dezelfde zitting wordt J.G. te 
Koudekerk tot een boete van één gulden veroordeeld of een 
dag hechtenis, wegens het zich bevinden op een in 
beweging zijnde hondenkar. *** Bij W. Wille zijn 
pootaardappelen te koop. (zie adv.).*** Tussen Frankrijk 
en Engeland heeft men getelegrapheerd zonder draad, 
volgens de vinding van den Italiaan Marconi. Er was niet 
het minste beletsel en tijdingen werden over en weer 
geseind met het grootste gemak en de grootste snelheid, 
niettegenstaande het feit dat 32 Engelse mijlen zee de twee 
kuststations scheidden. *** Bij het hulppostkantoor alhier 
kan men, onder letter Z, inlichtingen verkrijgen omtrent 
een over te nemen timmermanszaak. Voor een flink 
Timmerman met klein fortuin, een zaak over te nemen, nog 
voor uitbreiding vatbaar, zoodat er met weinig geld een 
goede broodwinning van te maken is. *** Mr. Timmerman 

H. Boer vraagt timmerlieden. *** Onze dorpsgenoot H. van Driel had voor f. 
10.210,- ingeschreven op de aanbesteding voor de bouw van een winkelhuis en zes 
arbeiderswoningen te Alphen. De laagste inschrijving bedroeg f. 8.836,-. *** De 
vastgestelde kiezerslijsten bevatten 199 namen, t.w. 146 voor de Tweede Kamer, 
Prov. Staten en de Gemeenteraad; 52 voor Tweede Kamer en Prov. Staten en één 
voor alleen de Tweede Kamer. *** Enige kiezers te Koudekerk willen een nieuwe 
kiesvereniging oprichten (zie adv.). 

RUIM VOORZIEN 
v j j r 

ZEEUWBCHE Blauwen en JAMMEN 

Poot-Aardappelen, 
en van de too gnnattg bekende Turro'e. 
Verzoeke tydige beate'llinj. 8804 

W. WILLE, 
l l4ndel ln BrandatofTen, 

KOUDEKERK A/D RUK. 

EENIGE KIEZERS 
in de gemeente Koudekerk, 

roepen op alle KIEZERS voor den 
Gemeenteraad, die gekant zijn tegen 
bet itreTender anti-roTolutionnalrepartij, 
tot eene BIJEENKOMST op Woens
dag 39 Staart a. a., '• aTonda balf 
acht, in het lokaal van Mej. de Wed. 
VAN EGMOND, ten einde te komen 
tot de oprichting eener KicsTereeniging. 

Eenig» Kieieri. 
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April 
Een 25-tal kiezers gaven gehoor aan de oproep tot het in het leven roepen eener 
kiesvereniging. Een ontwerp-reglement werd besproken en vastgesteld. Als naam 

koos men "Eendracht maakt macht". In het bestuur werden 
gekozen: J. Oppelaar, voorzitter; D.G. Avenarius, 
secretaris; G. Dorrepaal Sr. penningmeester en verder M. 
Maat en A. Verburg. *** Adv. Estrikmaler gevraagd op de 
fabriek van C.M. Oppelaar en Zn, zich te vervoegen bij H. 
Paling te K. *** Ondanks boos weder in het Kanaal, 
konden de proefnemingen door signor Marconi met de 
draadloze telegraaph, worden voortgezet. Het stormweder 
bleek op het overbrengen van depêches (telegrammen) van 
weinig of geen invloed te zijn. Ook is gebleken, dat 
kompassen geen afwijkingen vertonen door de electische 
stroom. *** Op de 6e mei vieren Jan de Jeu en Cornelia de 
Kleer hun 50-jr huwelijk. *** Bij J. Jongeneel jr. worden 
enige bekwame timmerlieden gevraagd. *** Er wordt een 
perceel gras verkocht (zie adv.). *** Als proef gaat er een 
schooltrein rijden van Leiden naar Bodegraven, des 
namiddags vier uren op maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag. Stopt te Hazerswoude/Koudekerk 4.11 uur. *** 
Adv. Terstond gevraagd wegens ziekte der tegenwoordige, 
een dienstbode bij G. Dorrepaal Az. Te K. *** H. Batelaan 
verkoopt Waxine nachtkaarsjes, 30 cent per doos (zie 
adv.). *** Bij L. Varossieau te Alfen is gallenolie, 40 cent 
per flacon, verkrijgbaar, H.H. Paardenhouders, een 
uitstekend middel tegen de gallen der paarden. 

Verkoop perceel GRAS 
te KOUDEKERK* 

Notarii C K O R T E W E G te 
HazertuoHdt, zal op D I N S D A G 2 
M E I 1899, 'a morgeos 10 uur, in het 
logement vau Mej. Wed.VADf EO MOND 

' te KOU0EKERK, 
A contant Terkoöpeu: 

De leen 2e snee GRAS m„deSniep", 
vroeger behoorende tot „den Toll." 

Teyens Yerpachüiig m de NAWEIDE. 

i Verkade's I 
«ÏÏAX1NE NACHTKAARSJES a 
^ (G, 8 en 10 uren brandend), ^ 
301 verdienen dc Toorkeur boven g 
5 olielichtje» of petroleumlampjei, ^ 
j j | omdat zij dc atmoafeer in de gg 
£ slaapkamer niet verontreinigen, J£ 
6 omdat zij goeo brandgevaar op- '& 

leveren en bovenal, omdat zij g 
g zoovool zi.ndelijk'or in 't gebruik 
SK zijn dan eenig ander bestaand W 
K nachtlicht. ^ 

Verkrijgbaar bij: 
B ARIE VERDUIJN, Oudshoom. « 
K CH. STERK, Bodqraven. « -
g H. BATELAAN, Koudtkïrk. g 

Mi« TuDierMi 
. G E V R A A G D , 948S 

bjj H. VAN DRIEL, Koodêkerk. 

flei- eo MmvX. -
OPGAAF «ETBAAOO van 

Hd-en Faadeerwerlt, met of zon
der bijlavering van tonnen en palen enz. 
Inlichtingen te bekomen bij Pu. QDALM, 
Timmerman te Koudekerk. 

Aan 't zelfde adres 

Timmerlieden gevraagd 
voor het bouwen van een groote bouw-
maoswoning. Ook een Tiaszaei-maB 
die bekwaam is bet werk op een flinke 
manier uit te voeren. 9474 
- T T ! * . 

Mei 
Zowel bij H. van Driel als bij Ph. Qualm worden 
timmerlieden gevraagd (zie adv.). *** Door de 
Hollandsche IJzeren Spoorweg Mij. zal op 20/5 een 
pleiziertrein naar Parijs loopen vanaf Amsterdam. 
Vertrektijd uit Leiden 16.44 uur en aankomst te Parijs de 
volgende ochtend te 5.30 uur. Reisduur ruim 13 uur! *** 
Het bestuur van de Lagewaardsche en Bruimadesche 
polder (voorzitter G. Dorrepaal Wz) zal op 31/5 bij mej. de 
wed. C. van Egmond publiek verpachten het grasgewas 
van de Ambachtskade over 1899. *** M.J. Oppelaar 
behaalde, op de te Bergen op Zoom gehouden korte baan 
harddraverij, met Moquette de eerste prijs, f. 250,-. 

Juni 
In het eerste weekend van deze maand houdt de Zeil- en 
Roeivereniging Hollandia haar \T wedstrijd. Op de Oude 
Rijn te 's-Molenaars, langs de Gnephoek, worden de 
roeiwedstrijden gehouden, terwijl op het Braassemermeer 
de zielwedstrijden plaats vinden. Na afloop was er een 
diner en bal champêtre in den St. Joris te Alfen. *** H. de 
Boer te Koudekerk vraagt 8 timmerlieden tegen hoog loon. 
*** Nadat ze in ondertrouw waren gegaan, vindt op 14/6 
het huwelijk plaats tussen Marinus Jacob Oppelaar en 
Clasina van der Bijl. *** Bij de Hoogenwaardschen polder 
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bedankt S. Huisman als poldermeester. *** De burgemeester heeft bij publicatie de 
jongelieden opgeroepen, die wenschen gebruik te maken van het voorbereidend 
militair onderricht, zich voor 1 july aan te melden ter Secretarie. *** Door de Anti 
Revolutionaire Kiesvereniging worden, voor de a.s. raadsverkiezing, de heren G. van 
Egmond, D. Reijneveld en A. Goemans kandidaat gesteld. *** Engeland is 
ontevreden over de houding van Transvaal (Z.A.) tegenover de uitlanders. Deze in 
hoofdzaak engelssprekende buitenlanders, die wonen en werken in Transvaal hebben 
geen burgerrechten. In Bloemfontein bespreken Chamberlain en president Krüger de 
kwestie. *** W. van Egmond wordt de nieuwe poldermeester in de Hoogewaard. *** 
De kiesvereniging Eendracht maakt Macht heeft de heren C.M. Oppelaar, A. Verburg 
en J. van Wensveen kandidaat gesteld voor de gemeenteraad. De laatste bedankt later 
en in zijn plaats komt G. Dorrepaal Sr. *** De HSM (Hollandsche Spoorweg Mij.) 
heeft bepaald, dat voortaan de wielrijders, die hunne machines, op hare lijnen als 
passagiersgoed meevoeren, twintig centen voor vracht zullen moeten betalen. *** 
Dorpsgenoot B. Batelaan is geslaagd voor het eind-examen Gymnasium te Leiden. 
*** Op 4/7 zal er stemming voor de Gemeenteraad zijn, met eventuele herstemming 
op 11/7. *** De collecte voor het Fonds tot Aanmoediging en Ondersteuning van den 
Gewapende Dienst heeft f 17,55 opgebracht. 

Juli 
Gedeputeerde Staten hebben voorgesteld het weekgeld van J. Spijker en H. Hogenes, 
resp. veerlieden aan het Boeren- en Prinsenschouw, te verhogen van twee naar vijf 
gulden. *** Gevraagd Pan- en Steenklei, omgeving Rijnstreek. Brieven onder letter 
G, Hulppostkantoor Koudekerk. *** Bij de stemming voor drie zetels in de 
gemeenteraad zijn 126 biljetten ingeleverd, met in totaal 353 uitgebrachte stemmen 
en wel C.M.Oppelaar 74; G. van Egmond 62; G. Dorrepaal Sr 61; D. Reijneveld 59; 
A. Goemans 49 en A. Verburg 48. Oppelaar is direct gekozen, terwijl Verburg één 
stem tekort kwam en afvalt, (zie adv.) Voor de herstemming roept Eendracht maakt 
Macht de kiezer op om op Dorrepaal en Goemans te stemmen, mannen aan wie de 
getrouwe behartiging der gemeentebelangen met gerustheid kan worden 
toevertrouwd. Het heeft niet mogen baten, want Van Egmond en Reijneveld worden 
gekozen. *** Bij steenfabriek Van Leeuwen wordt werkvolk gevraagd. *** Op 7/7 
heeft H.M. de Koningin, in aanwezigheid van Hare Doorluchtige Moeder, in de 
Mozeszaal van het Paleis te Amsterdam, tijdens een diner, de gedelegeerden van de 
Vredesconferentie, een initiatief van de Keizer van Rusland, toegesproken. *** 
Engeland vindt de voorstellen van Pres. Krüger niet acceptabel. *** Op 9/8 vindt er 
een vrijwillige verkoop plaats, door notaris J. Heenk uit Leimuiden, van een boerderij 
ca. in de Hoogewaardse polder, gelegen aan de Lagewaardseweg. Uit het feit dat er 
wei- en hooiland tegenover de woning in de Hondsdijkse polder is gelegen, kan 
worden geconcludeerd, dat het de voormalige boerderij "Nooitgedacht" betreft. Deze 
was gelegen op de plek waar zich thans het Van Vegtenplantsoen bevindt, (zie adv.) 
*** Sinds 1/7 mogen op de adreszijde van briefkaarten niet anders worden vermeld 
dan de naam, woonplaats en het beroep van de afzender. *** Bij C. Disseldorp, smid 
te Koudekerk, wordt een smidsknecht, RK, oud 17 a 18 jaar, gevraagd. *** Mej. Van 
Egmond - Van Essen te K. vraagt een burgerdienstbode, PG, genegen met kinderen 
om te gaan. *** Bij de Cornelie-Jeanne Naai- en Breischool te Koudekerk-
Hazerswoude(Rijndijk) wordt op 27/7 een bedspreij verloot. *** De in Huis ten 
Bosch gehouden Vredesconferentie, die op 18/5 was begonnen, is op 27/7 beëindigd. 
Men vraagt zich af wat het heeft opgeleverd. 
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Zjj, dU irti to vorimn kebbw 
• B - of TtnehttMifd tjjn «uda 

nalateiuohsp van Mejflffrouw 

MACHTELTJE ROEST, 
wadnwe van den heer PICTIR RBJHÏ-
TBLD, gewoond hebbend* in dan Legen-
waard ta Komltltrk, en aldaar 26 April 
LI. overleden, worden venooht daarvan 
(«brifteiyke opgave of beteKag te doen 
vóór of op 12 Juliaanitaando, ton baren 
•terf hniio of ten kantore van den Notarii 
J. IIEENK te Lrimuidm. «987 

SchooltreiQ Leiieo-Bedegnveo. 
Ter voorkoming van de opheffing van 

bovengemelden trein, na afloop van dan 
proeftijd op 15 Juli a.a., worden be
langhebbenden en belangitellenden tot 
eene aamenkomtt uitgenoodigd op Mins» 
dag 4 J u l i a^., dei namiddag» 
ton 3 ure in bet UAtel ,St. Jorit" to 
Alfen. 9951 

Dt Burgtmetrter pan Ovdtkoom, 
J.-W.C. BLOEM. 

MNEDERUND m ORANJE" 
li* Koudekerk. 

norengcnoemdo Kioavereeniging be
veelt den Kiezers voor den Gemeenteraad 
bij do itemming op 4 Juli a. i. hare 
gestelde candidaten, de Heeren 

G. VAN EGMOND, 
D. REIJNEVELD, 
A. GOEMANS. 

met den meeaten aandrang aan. 
0971 Hrt Ittttuur: 

H. VAN DIGGELE. Koor.-. 
N. P. SLEGTENHORST, Sur. 

Kiezers van Koudekerk! 
Met anndrang noodigen wij u uit 

a. s. Dinadag uw' stem oit to brengen 
op do Heeren: 9971 

C.M. OPPELAAR. 
G. DORREPAAL 8". 

A. VERBURG. 
Mannen, van wie wjj weten en ver-

wachten kunnen, dat zij uwe belangen 
op onbekrompen wijze behartigen zullen. 

}lel Htutuur drr Kitsrmtnining 
,h>nHmtht maakt MarkC'. 

Vrijwillige I 'erkooping 
TE KOUDEKERK, 

in het koffiehuis van Mej. 
de Wed. VAN EGMOND, 
op WMDRdag 0 Angafttu 
1899 bij opbod, en op 
Woenada* 10 Aagnitas '99 
by afslag,^telkens dea 
'morgens to l i uren, ten 

OTentaan ren J . I I K K N K , Notaris 
te LllMUIIIKH, 

VAN EENE 
TT 

en uitmuntende » 

WEI' en HOOILANDEN enz., 
onder de gemeenten 

KOUDEKERK en WOUBRUGGE, 
samen groo: ruim SO H E l ' T A R K X . 

in v ij f p e r c e e I e n, en wel: 
onder Koudekerk. 

No. 1. DeBOim'MANMWONI.NG 
met stalling voor SO koeien, zomcr-
huis, karnmolen, groote schuur waarin 
borging voor rijtuigen, stalling voor 
paarden en koeien, en varkenshok, 
zearooden hooiberg, tuin, boomgaarden, 
hakhout, erf, water en eene partij 
WEILAND, in don Hoogenwurd 
sehon Polder, aan den Lagenwaard-
scben weg, «emoe gtoot 

8.35.27 Hectaren. 
No. 2. Diverse perceelen W E K - en 

H O O I L A N D , koeienbocht,- hak
hout en water, gedeeltelijk bezet met 
licsto k le iaarde , tegenover de 
bouwmanswonisi;, in den Honds 
dljkHchen Polder, groot 

0.81.28 Hectaren. 
On der 11'o ubruggc: 

No. 3. Twcoperccolen H O O I L A N D 
on Water , in den Koolpolder, 
tegenover het vorige perceel, groot 

2.S5.80 Hectaren. 
No. 4. Tweo percnolrn dito L A N D en 

Water, naast het vorigo perceel, gr. 
2.27.82 Hectaren. 

No. fi. Tweo per.-eelon dito L A N D , 
naast het vorige p«rcecl, groot 

2 hretoren, 23 aren. 
In oigen gobniik to aanvaarden: de 

wei- en hooilanden Kerstmisdage dezea 
jaars, ovorigens 1 Mei 1899. 

Lasten over 18!>9: grondl. f 140.31, 
polder lasten Hooge «au rd fl.40, Honds
dijk f 1.20 en Kooip-ddcr f 1.73*1 |»er 
hertoro en Hijnl. Iiun lorgold f 1.10 per 
hectare. 

Nadere informaliën zijn ten kantore 
van den NoUris 11EKNK voormeld te 

! \ , . . l I - ' O 

Advertenties uit de RIJNBODE, juli 1899. 
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{Her» Moeder. 
Het ALGEMEEN ARMBESTUUR 

van K o u d e k e r k Tnagtia het W » M -
en Armhui» aldaar een Weesvader 
en Hoeder . 280 

Belaaffhebbendeo, gewhiktheid TOOT 
die betrekking bexittende, kunnen aeh 
aanmelden bjj genoemd Armbettanr. 

Terstond gerraagd een R. K. 

BOERENKNECHT, 
bij C. KOOT Ji, 

282 Koudtkerk ajd llijn. 

Wegens ongesteldheid der tegenwoor
dige, wordt terstond gerraagd een flinke 

Boerendienstbode, 
P. G., bij G. J . Bi. CORTS te Koud-
kerk a/d. Rijn. 281 

PLEIZIERREIS 
met een der welingerichte stoombooten 

van de Maatschappij .CARSJENS" 
OP DONDERDAG 17 AÜÖÜSTÜS18M, 

v a n K O U D E K E R K 

n a a r Amsterdam, 
ofyeluatenf door de Harmonie ran 

Hazerttcoud*. 
Vertrek uit Koudekerk C— uur. 

, 's-Molenaan 6.30 . 
, Woubrugge 7.— , 
, Oude Wetering 7.30 , 
Retourkaartena ƒ 1.—, ran af 

Oude Wetering f 0.75. 
Vertrek uit Amsterdam 9 ssur. 
Kaarten aan boord Terkrijgbaar en bij 

dm Ondernemer, 
296 C. K E T , Woebrugge. 

Het i» Toor do jmst Tan groot belang 
dat posUegel» op l.rio»en en gedrukte 
stukken aooTSül roogeljjk aan « n kant 
worden geplakt. Bit xereentoud.gt he 
stempelen, waarb.j men dan te ken. eerst 
moet uitkijken, waar dc po»'»«8«> 

Toen de i»o.txegel. met dc beeltenis 
T.n koning Willem I I I werdenafgjachaft 
I n \ . r « n g . n door de kinderkopje. T.n 
koningin V?ilhelmina, werd door de post 
„ " o c h t in het TerTolg de link. 
^ ,e plakken. ^ V » * ^ ™ 
den beeldenaar, die anderwm WM ge
pletst, in de riehting T.n betadrw kwam 
fe .Uan. Nu i . «rbter op de nieuwe 
. M K I I de beeldenaar weer andoisom ge-
ï ! f bet gelicht naar link. W seg.1-
t i . OP d! buiteolaodscbe bnefk^len 
•"iat nu weer recht, gedrukt en in oTer-
^. temming hiermede behooren de peet-
H ^ U op brie»en en ander, .[ukken to 

. . . i . k t I>e ooit Terl.ngt nu 
: 0 .u e . ie?êr P 'dan re iw/ .c .t«mp«««o. en 
" t ^ . n m « l opher T.rsock de gewoonte 
U t h ^ n o L o iün posucge . Imk.op 

«Ukken wordt nu Tersochtiljobneun 
ï j t t rcibterxijd. bovenin to fran-
keeren. 

Augustus 
Woensdag de 2e viert H.M.Koningin Moeder Emma haar 
41 *" verjaardag. *** Voor het Wees- en Armhuis vraagt 
men een Weesvader en moeder, (zie adv.) *** Bij C. Koot 
Jz. wordt terstond een R.K. boerenknecht gevraagd, (zie 
adv.) terwijl op de Rijnhoeve, bij G.J.Bzn. Corts behoefte 
is aan een flinke boerendienstbode. (zie adv.) *** Bij de te 
Beemster gehouden internationale harddraverij behaalde de 
vos-merrie Moquette van de heer Oppelaar de eerste 
premie van f. 100,-. *** Op 17/8 is er met een der 
welingerichte stoombooten een Plezierreis naar 
Amsterdam, (zie adv.) een retourtje kost f. 1,-. *** In de 
Zuid Afrikaanse Republiek wil het parlement, de 
Volksraad, dat Engeland zich niet met de binnenlandse 
aangelegenheden bemoeit. De Nederlandse Zuid-Afrika 
Vereniging vraagt adhesie om een Manifest te sturen aan 
het volk van Groot-Brittanië. Daarin stelt men dat Z.A. zijn 
eigen zaken moet regelen en dat niet op een gewelddadig 
ingrijpen moet worden aangestuurd. *** H. de Graaff, bij 
Koudekerksche Brug te Hazerswoude, vraagt terstond een 
ongehuwde koetsier, bekend met koffiehuis-bediening. *** 
Door de Mij. tot Exploitatie der Spoorwegen werd van de 
inwoners der gemeenten tusschen Leiden en Bodegraven 
een bedrag van f. 900,- geëischt om weder voor negen 
maanden een schooltrein in te voegen. Aangezien dit niet 
haalbaar bleek, zullen de leerlingen uit deze streek, die te 
Leiden schoolgaan, daarom weder van 4 tot 6 uren des 
namiddags op den gewone trein moeten wachten. *** De 
wed. H. Ververs biedt een grutterszaakje ter overname aan. 
*** De droogte die heerst, zorgt voor gebrek aan 
drinkwater en in sommige streken van het land haalt men 
noodgedwongen het vee weer op stal. *** Bij G. Dorrepaal 
Az. wordt een dienstbode gevraagd. *** Eindelijk valt er 
regen. *** In Frankrijk wordt de gedegradeerde kapitein 
Dreyfuss in vrijheid gesteld, maar hij wil ook eerherstel. 

September 
In Nederlands-Indië ondervindt Van Heutz bij zijn 
strafexpeditie in Atjeh tot nu toe weinig weerstand. *** 
Het Algemeen Armbestuur van Koudekerk heeft tot 
weesvader en weesmoeder benoemd het echtpaar J. 
Goedhart uit Koog a/d Zaan. *** Het weer is omgeslagen, 
er was een ontzettend onweder. *** Een oorlog in Zuid-
Afrika lijkt onvermijdelijk. *** De Posterijen verlangt, dat 
op poststukken de postzegels uitsluitend rechtsboven 
worden geplakt, (zie adv.) *** Het hoofd der School aan 
den Hoogen Rijndijk te Hazerswoude, de heer Simon 
Okkerse, is op de leeftijd van 36 jaar te Utrecht overleden. 
*** De Commissaris der Koningin in Zuid-Holland heeft 
de burgemeesters van de gemeenten, waar de loting voor 
de nationale militie plaats heeft, verzocht deze zo ver 
mogelijk verwijderd van herbergen en andere plaatsen 
waar sterke drank te verkrijgen is, en wijders om al de hun 
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ten dienste staande middelen aan te wenden ter voorkoming van dronkenschap bij 
gelegenheid der loting. *** Mej. Braat te Koudekerk vraagt een burgerdienstbode 
P.G. *** Er komen thans berichten, dat er in Atjeh gevochten wordt. 

Oktober 
Bij publicatie waarschuwt de burgemeester van Koudekerk, dat wegens verscheidene 
gevallen van Typheusekoortsen het gebruik van ongekookte melk of rivierwater ten 
sterkste ontraden moet worden, zijnde volgens het gevoelen van den geneesheer de 
voornaamste, zoo niet éénige overbrenger dier ziekte. Hij geeft een ieder den 
welgemeenden raad, om minstens 10 minuten goed te koken, waardoor het gevaar 
voor besmetting zoo goed als geweken is. *** Ondanks pogingen ter voorkoming, zijn 
thans in Transvaal gevechten uitgebroken tussen Engelsen en Boeren. *** Nadat er 
reeds een verslag van de raadsvergadering van 10/10 in de Rijnbode was opgenomen, 
verzoekt de correspondent uit Koudekerk, de heer N.P. Slegtenhorst, dat alsnog zijn 
verslag wordt geplaatst. Aldus geschiedde. *** Vrijdag 27/10 hoopt de 
Jongelingsvereniging op Gereformeerde grondslag "Psalm 105:4a" haar 10-jarig 
bestaan te vieren. *** Bij de kantonrechter wordt P.R. te Koudekerk, wegens het tot 
tweemaal toe niet stapvoets rijden met een hondenkar in de bebouwde kom, beboet 
met f. 1,- subsidair één dag hechtenis. Dezelfde straf krijgen B.D. de W. en J.B., 
beiden eveneens uit Koudekerk, omdat zij op een vanaf de weg zichtbare plaats om 
geld hadden gespeeld. *** Het raadslid N. Blonk is het niet eens met de weergave 
door correspondent Slegtenhorst van zijn woorden in de raad van 10/10. *** In de 
Hondsdijkse polder werd door een inwoner met een gewoon vischnet, geen zegen, 
ca. 20pond visch gevangen, waaronder een snoek van nagenoegt 6 K.G. zwaarte. 

November 
ln de krant staat een gedicht van een Koudekerker over de strijd van de boeren in 
Transvaal (zie blz. 119). Voor 10 cents is de in de krant opgenomen kaart van het 
oorlogsterrein in Zuid-Afrika te koop. *** Voor de leerlingen van de Openbare 
School was het Vrijdag 3 november een feestdag. Een loffelijke gewoonte van den 
heer Avenarius, maakt den Vrijdag na zijn verjaring tot den dag der dagen. Er wordt 
volop genoten, de algemene feestvreugde maakt op ondubbelzinnige wijze kenbaar, 
hoezeer de jeugd met deze dag sympathiseert. Geen groter voldoening dan te 

aanschouwen zooveel geluk en tevredenheid. *** G. Dor
repaal Sr. vraagt dienstbode. *** N.P. Slegtenhorst 
reageert op de ingezonden brief van N. Blonk. *** De 
Hondsdijkse polder zal op maandag 13/11 schouw drijven 
over de polderwerken. *** Een magazijn van Heeren en 
Dames modeartikelen te Amersfoort, genaamd "Old Eng-
land", heeft haar naam gewijzigd in "Transvaal". *** Het 
huis met schuur, tuin en erf, wijk B 169, dat op 7/11 door 
de notaris Spruijt werd geveild, (zie adv.) is toegewezen 
aan W. Wille te Koudekerk voor f. 1150,-. (wijk B is thans 
de Hoogewaard). *** Bij mej. de wed. C. van Egmond 
werd weer de eerste Nuts-avond gehouden, met een 
boeiende lezing getiteld 'Iets over Muziek'. *** Ten 
behoeve van de verminkten en nagelaten betrekkingen van 
op het slagveld gebleven Zuid Afrikaanse Boeren is door 
drie buurtcommissies gecollecteerd. De opbrengst was: 
Hondsdijk f. 115,76; Hoogewaard f. 107,37 en Lagewaard 
f.30,605 samen alzoo f.253,375. Bij deze inzameling 
hebben zich verdienstelijk gemaakt de heren H. Batelaan, 
F.C. de Bruijn, J. Jongeneel Jr., B. de Jong, M. Maat en W. 

Openbare Verkoopiug 

E E N HUIS 
met Schuur. Tuin en Erf 

te Koudekerk. 
De Notari. J . C. SPRUIJT te Alfen 

a/d Rjjn, cal in bet logement ran Mej. 
de Wed. VAN EGMOND te Koude
kerk , by reiling en toewijzing, op 
D i n e d a f 7 X s v e m b e r 1899, 

de» morgena te 11 M uren. publiek rer-
koopen : 

E E N I I 17 I N 
met H e h u n r , 
T n I n en E i T 

te KOUDEKERK, wijk B Noi. 16Ü 
en 170. groot 2 Aren, 47 Centiaren. 

De betaling moet geschieden 1 De
cember 1899. 

Breeder bi) biljetten omschreren. 
Nadere informatiën geeft de Notari» 

SPRUIJT voornoemd. 967 
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C. Wemink. Als bewijs met welk een geestdrift er werd 
gegeven, diene, dat onder de giften er één was van een 
arbeider, die één gulden daags verdiende, aan de 
commissie f l , - ter hand stelde, terwijl men door een arme 
weduwe, die men wilde voorbijgaan, genoodzaakt werd 
nog tien centen aan te nemen. *** Naar verhouding is er 
weinig veranderd ten opzichte van nu blijkens een 
ingezonden brief over straatschenderij, (zie adv.) *** Door 
leden van de afdeling 'Patrimonium' is een ledig staand 
huis, eigendom der Geref. Gemeenten, zodanig opge
knapt,dat het in gebruik genomen kon worden t.b.v. kies
en jongelingsverenigingen. *** Koudekerker J.M. Munnik 
heeft, net als vorig jaar, een prijs gewonnen in een 
wedstrijd voor abonné's van "de Nederlandsche Kleeder
industrie ". Zijn inzending droeg als motto Theoretisch en 
Praktisch. *** Bij het kantongerecht werd Ph.Q. te 
Koudekerk ter zake van overtreding der arbeidswet, tot 
twee boetes van elk f. 1,- subs. één dag hechtenis 
veroordeeld. *** In de Herv. Kerk alhier werd een lezing 
gehouden over de zending. *** Op 30/11 is er de najaars 
schouw over den Lagen Rijndijk. *** Wed. C. van Egmond 
café Koudekerk, vraagt dienstbode. *** Bij de Gemengde 

Berichten wordt gemeld, dat 
Amsterdamse straatjongens een 
gevaarlijk spelletje spelen, (zie 
adv. ) *** Op 21/11 hield de 
afdeling Hazerswoude-Koude
kerk van Hollandsche Mij. Van 
Landbouw een vergadering in 
het logement mej. van Egmond. 
Op deze goed bezochte avond, 

hield de heer A.Bos een inleiding met veel wetenswaardige 
bijzonderheden over de zuivelbereiding. Sinds kort heeft 
de afdeling een controleur aangesteld. *** Bakker Hus te 
Oudshoom heeft heerlijke boterletters a 70 cents per pond. 
*** Op de openbare vergadering van de Anti-Revolu
tionaire kiesvereniging Nederland en Oranje hield de heer Slegtenhorst een lezing 

over Anti-Revolutionaire Politiek. *** De ijsclub 'De 
Rijnstreek' hield in hotel 's Molenaarsbrug haar algemene 
ledenvergadering. Het aantal leden bedraagt 278, waarvan 
31 uit Koudekerk. Tijdens deze vergadering stelt dr. Baar 
uit Koudekerk voor om pas tot inning van contributie over 
te gaan, nadat de club 8 dagen op het ijs actief is geweest, 
(zie adv.) Het voorstel wordt aangenomen, met de 
aanvulling dat een en ander in de plaatselijke couranten 
bekend wordt gemaakt. De heer M.J. Oppelaar uit 
Koudekerk wordt herkozen tot bestuurslid. 

De ABiUrdimicke •tratljoagtiH hoatttt 
ar «aa (««aarljjk >p«IUija op u - Mn 
bolUa tUulal tullan aa m.t ladfenkappaa, 
•lakaa ar dan aan «pjjker io ta ioot aa 
de aan een touw b«frttigde tbutel 100 U 
•lingartn dat de iptyker tegtn aen muur 
ilaat, ontploffen de lueifertkoppaa. 

Dil gevaarlijke ipalUljt btefi eta 10 jarig 
Tentje een oog gakoit en dt joegen F. U, 
dia de aanlaidug tot die Terwoading waa, 
door mat soo'n ileulal t* ipelee, haerdi 
dcaer dagea door 't O. M. dar rtehtbaak U 
dagta jofaDfaoititraf Uftn zleh tlMbtn 

8TBAATSCHENDKRIJ. 
Mijnheer dé Redaeteur! 

Vergun mjj eenige rtgelan le plaataea 
ia ow TeaJgelexaa biad. 

Wij hoeran ia daaen tijd dea jaara ia 
Teraebillendt geueeattn Tale kiaekten orar 
•traattebendery, es waarlijk, daar i» alle 
reden loor. Hat opkomend gealaeki •obijnt 
dea arenda lit»«r op de atraat te •leaUren, 
daa in den huUeljjkea kring aangenaam 
briig te sijn; en Tan dat tleaterea lange 
de wegen komt onzedelgkheld en atraat-
Mhendery, waardoor de iagesatenea wor-
dto bamoeitljjkt en benadeeld. 
Treurig moet het oni atoanen, too het 
jonge eealaeht te aien opgroaien. Dit ia 
aen ander loort Tan beldaadaden (? ?) daa 
da Transraaliebe joogeliagiehap Terriaht. 
Maar, wat ia daar tegen te doan ?. Hen 
aegt: .Daar beert de politie tegen te 
«•ken." Uitatekend, dait aaak behoort 
bu de politie tba'u, dat U ban werk, maar 
eiliate! Hoe kanoen wfj aoo ieli Tan 
onze politiemannen eischen? De gameen-
ttn tijn menigmaal aeer uitgestrekt, toms 
btef! dénen politieagent twee gemeenten 
ter .bewaking »oor ijjne rekaoing. Ik 
tnaoo, al beaat men een aatumobiel aet 
da 3ubb«le snelheid Tan thaat, dat tr geen 
uoogen en nakijken aan wa>; wij kaonen 
«••O iets onmogslyk Tergen. Zelfs Ara-
•lerdam, waar pl.m. 1000 yolilitmanaen 
aijs, dur wordaa dtteirde klachten Ter-
notnoa. Neen, M. d. B., reijo oordeel is, 
<t<t da uuders «elf nat kracht moeien 
meewerken om hunne kinderen dat sruidi 
i inii te houdta, ban aaogentiai bezig 
uudeed mat aen geoorloofd spel of der. 
eljjka lectuur. Het welijja Tan dstkiad 
iseht zglki, Laten de nadert teonen 
iah bewast te zjjn, dat sjj Taa Oodawege 
lacht hebben ontTaogan OTCT hunne kin-
aran, maar teTens een dnre roeping hebben 

ttganoTtr huo kroost Venehrikkeljjk 
wordt dit allat Taranaehtsaamd! 

Utt it rnyne Taste otertuigiog, dal de 
klachten o»or tlraattabendcrjj xoudan itr-
aiiadtrtn; wanneer de ouders betarhanne 
pare Teraatwoarilelijkbeid besertt an hun 
roepiag betraehttea ttgeaOTer hunne dier
bare kinderen! Mat den wemch, dat elk 
onder doet, wat la zjjn Ttrmogen it. ein
dig ik. 

U, U. d. R. dankaeggeade, vtrblgf ik, 
Utc hettendijt leeer. 

Koudekerk, 9 MOT.'99. X. 

HET BESTUUR ran de 

IJsclüb „de Rijnstreek," 
maakt den leden bekend, dat eerat dan 
contributie xal worden geberen orer 
1899—1900, indien de IJsclub gedurende 
acht dagen op do banen heeft gewerkt 

Hel Bestuur voornoemd: 
P.A. WERMÜIK,K«or2. 

1360 C. KORTE WEG, Secr. 

December 
Er was veel belangstelling voor de bijeenkomst in het Geref. Kerkgebouw, waar de 
plaatselijke afdeling 'Patrimonium' bijeen was gekomen, om te luisteren naar een 
lezing over Transvaal. *** In de bovenzaal van café mej. wed. C. van Egmond werd 
weer een geslaagde Nutsavond gehouden met komische voordrachten in Betuws 
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dialect. *** Bij het Kantongerecht wordt ene J.G. te Koudekerk wegens het slachten 
van een varken, terwijl zulks zichtbaar was van den openbare weg veroordeeld tot een 
boete van f. 1,- subs. één dag hechtenis. *** In een advertentie roepen A. van Hemert 
en G. van Veen belangstellenden op om vrijdag 8/12 naar het lokaal bij de Geref. 
Kerk te komen, ter oprichting van ene Chr. Zangvereniging Koudekerk-Hazerswoude 
Rd. *** Per advertentie wordt de 8* tienjaarlijkse volkstelling onder de aandacht van 
de burgers gebracht, waarbij het gaat om diegenen, die te middernacht tusschen 31 
december 1899 en 1 januari 1900 hunne werkelijke woonplaats binnen Nederland 
hebben. *** De Geref. Jongelings Vereniging Vraagt naar den Heere hield een 
bijeenkomst over het onderwerp De geest dezer eeuw. *** Behalve met 
schaatsenrijden amuseeren de jongens zich hier op het ijs nog op andere manier. Zij 
zoeken de blauwachtige luchtblazen, die zich onder het ijs gevormd hebben, op om 
vervolgens met een mes een gaatje te steken. Als er nu fluks een brandende lucifer bij 
gehouden wordt, stijgt er een mooie, heldere vlam uit het ijs op. Feitelijk zijn onze 
jongens dan ook de ontdekkers van het brongas hier, want reeds jaren lieten zij het 
'ijsie branden', zoals zij dat noemen. De zware kleilaag op de weilanden laat het gas 
niet door, zoodat veengas bijna uitsluitend door de diepe sloot ontsnappen kan. *** 
In een gemeentelijke advertentie wordt opgeroepen de Hoofdelijke Omslag en de 
Hondenbelasting tijdig te voldoen. *** IJsclub De Rijnstreek waarschuwt, dat het ijs 
op de meeste plaatsen niet betrouwbaar is. *** Hoewel de Rijn van Leiden tot 
Woerden geheel dicht is en de scheepvaart gestremd, willen enkele stoomboot
maatschappijen trachten de vaart met geweld open te houden. Moge de handel voor 
Amsterdam en Rotterdam daarvan profiteeren, voor onze dorpen is dit steeds een 
teleurstelling. De uitgevroren en werkloze arbeiders zien verlangend uit naar het 
begin der werkzaamheden van de machtige ijsclub der Rijndorpen, die haar steeds 
zoo hoog geroemde banen aanlegt. *** De Anti-Revolutionaire Kiesvereniging hield 
een openbare vergadering. *** Mr. timmerman J. Jongeneel vraagt een 
timmermansknecht. *** Indien de vorst aanhoudt, is men voornemens een 
hardrijderij op schaatsen te houden nabij de Koudekerksche brug. *** In de laatste 
krant van het jaar staan weer vele Nieuwjaarsadvertenties. 

En zo eindigde in Koudekerk het laatste jaar van de 19e eeuw. Naast het luiden van de 
kerkklokken, zal hooguit een enkele afgemeerde stoomboot op slag van twaalf, van 
de laatste decembemacht, de fluit hebben laten horen. Maar voor vuurwerk zal men 
geen geld gehad hebben. Misschien was er een kwajongen, die z'n carbidbus liet 
knallen of werd er ergens een vuurtje gestookt. Nee veldwachter Rietdijk zal een 
rustig rondje op zijn fiets gedaan hebben, hier en daar wat handen geschud met de 
beste wensen en misschien een enkel borreltje toe. Men ging gewoon verder met het 
werk van alledag en de zorgen om het bestaan 

Met dank aan Arga van der Vlugt en Harry Didden voor hun bijdragen. 

Jan Wondergem 
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Verslagen van de werkgroepen. 

Rondom de Oudheidkamer. 

I n november'98 ging de tentoonstelling over de oudste sportverenigingen van start. 
Bij de opening was ook de fotograaf van de Rijnwoude Koerier aanwezig en dat 

leverde een mooie foto op de voorpagina op. Rondom de Oudheidkamer. 
De heer Jaap Bijleveld stal de show als oudste nog actieve schaatser van ons dorp. De 
video van een uitvoering van gymnastiekvereniging Aspasia trok veel bekijks, 
evenals de vele voetbalfoto's. Zelden waren bij een tentoonstelling zoveel mensen 
betrokken. Maar liefst 20 personen hebben meegewerkt door het beschikbaar stellen 
van foto's en attributen en het vertellen van wetenswaardigheden. Na afloop van de 
tentoonstelling werd alles weer bij de eigenaren teruggebracht. 
Hierna werd geput uit eigen fotomateriaal voor de tentoonstelling "Naar een nieuwe 
eeuw". Met een beperkt aantal bruiklenen probeerden we een beeld te tonen van het 
dorp rond de eeuwwisseling. De openingshandeling werd verricht door de heer P. van 
Arkel en vijf-jarige Mats Hoppenbrouwer, zoon van Karin v.d. Berg, als 
vertegenwoordigers van de oude en de nieuwe eeuw. Zij hesen samen de 
Koudekerkse vlag. Eén van de bezoekers maakte terecht de opmerking: "Het was echt 
een dorp van Dik Trom". 

Het aantal bezoekers viel wat tegen. Misschien was het mooie weer daar debet aan. 
De laatste dag - tevens Open Monumentendag - was het wel erg druk. Speciaal voor 
deze gelegenheid waren er twee oude foto's opgehangen om te raden waar het was. 
Slechts één deelnemer had beide foto's goed en twee families hadden er beiden één 
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goed. Als prijs ontvingen zij een kopie van een foto naar keuze uit de tentoonstelling. 
De betrokkenen waren zeer verrast en blij met hun foto. 
De wissellijsten doen hun naam eer aan. Dit keer maken ze plaats voor prachtige 
opnamen van de verschillende bruggen die Koudekerk heeft gekend en de veren 
Boerenschouw en Prinsenschouw. Onder de titel "Naar de overkant" kunt u vanaf 13 
november weer komen kijken. Er zijn zeer herkenbare beelden bij en we hopen een 
video te kunnen vertonen over de laatste restauratie van de brug in 1998. De naam 
van Jan Wondergem staat garant voor prachtige opnamen. Kom kijken en neem 
familie of kennissen mee. We ontvangen u graag. 
Wist u dat de Oudheidkamer in oktober 2000 het 10-jarig bestaan viert? Karin van 
den Berg en ondergetekende maken de tentoonstellingen graag, maar een beetje hulp 
zouden we goed kunnen gebruiken. Wie meldt zich aan? U kunt natuurlijk ook 
informeren in de Oudheidkamer. 
Tot ziens! 

Aleida Muller. 

Werkgroep foto-, prent- en kaartmateriaal. 

Het jaar 1999 is voor de werkgroep een jaar geweest van 'pas op de plaats'. In maart 
heeft ons werkgroepslid K. Muller te kennen gegeven dat hij tijdelijk niet zal kunnen 
deelnemen aan de werkgroepsavonden. Zijn betrokkenheid bij de opknapbeurt van de 
Ned. Herv. kerk neemt te veel tijd in beslag. Wel zal hij, zo veel als mogelijk is, de 
foto's en de teksten uit de nalatenschap van de heer H. de Kort ordenen en bewerken. 
In de maand juli vernamen we dat ons oud-werkgroepslid de heer C. van der Molen 
was overleden. Hij is jarenlang voor onze werkgroep een grote steun geweest. Zo 
verzorgde hij de teksten bij de foto's in de fotoboeken, die in de oudheidkamer ter 
inzage liggen. Ook beschreef hij de geschiedenis van de Koudekerkse zangkoren en 
van KNA. Het naambordje naast de entree van de oudheidkamer heeft hij geschilderd. 
Het plaatsen van foto's in de rubriek 'Wie, wat, waar' in de Rijnwoude Koerier is 
geen succes. In het coördinatorenoverleg is besloten om in de oudheidkamer foto's op 
te hangen waarover we informatie zoeken, zoals waar die foto is genomen, welke 
personen er op voorkomen e.d. De bezoekers van de oudheidkamer zullen op die 
foto's opmerkzaam worden gemaakt en gevraagd worden of zij ons kunnen helpen 
aan de ontbrekende informatie. 
We danken mevr. Van der Lely - Dorrepaal voor haar gastvrijheid tijdens de 
werkgroepsavonden die wij bij haar mogen doorbrengen. 
Tot slot doen we een dringend beroep op iedereen, die in het bezit is van foto's, 
prenten of kaarten van Koudekerk en daarvan afstand wil doen, om vooral te denken 
een het Historisch Genootschap Koudekerk. Wij zijn u dankbaar voor elke afbeelding 
die we aan onze collectie kunnen toevoegen. Zij die onderzoek doen naar de historie 
van Koudekerk kunnen daaruit veel informatie putten en de afbeeldingen gebruiken 
voor een artikel in het jaarboek. Ook nieuwe inwoners van Koudekerk a/d Rijn, die 
een al wat oudere woning hebben aangeschaft, kunnen bij een opknapbeurt van die 
woning hun voordeel doen als ze die weer in de oude staat willen terugbrengen. 

Jan Neijman. 
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Werkgroep interview. 

In dit jaarboek vindt u een interview met de heer Roeloffs. Bij deze wil ik hem 
nogmaals bedanken voor de tijd die hij hiervoor beschikbaar heeft gesteld. Helaas 
staan de activiteiten van de werkgroep, mede doordat er geen mensen beschikbaar 
zijn om interviews af te nemen en uit te werken, op een laag pitje. Mocht u het 
interessant vinden om volgend jaar een interview te verzorgen, neemt u dan contact 
op met ondergetekende. 

Anneke Bink. 

Werkgroep boerderijen. 

Ook het afgelopen jaar zijn er geen activiteiten geweest. Er was ook geen contact 
tussen de nog resterende leden van de groep, omdat een avondje praten met een paar 
mensen over wat er gedaan had kunnen worden als niet bepaald motiverend 
werkt. We zullen op betere tijden moeten wachten, om de werkgroep 'in ruste' weer 
tot leven te kunnen wekken. 

Jan Wondergem. 

N.B. De redactiecommissie verontschuldigd zich voor het ontbreken van het Kort 
Jaarverslag 1999. 

Een onzer lezers te Koudekerk, zeker 
een voorgevoel gehad hebbende van de 
gisterenmiddag bekend geworden over
winning der Jioeren, zond vóór dien tijd 
de volgende versregelen ter plaatsing: 

Engeland en Transvaal. 
Engeland raaskalt en Engeland bluft: 
„Wat hebben wo dappere soldaten, 
„En 't nieuwste geschut!" doch men 

fstaat niet versnft 
In de twee vrije Boerenstalen. 
Oom Paul hij roept zijn neefjes te saam: 
„Zeg mannen kan jullie nog schieten f 
,Jawel Oom, we zijn nog tot vechten 

[bekwaam, 
„Rooibaatjo zal daarvan genieten." 

Engeland raaskalt en Engeland bluft: 
„Wo hebben de Boeren verslagen, 
.Verjaagd cn vernietigd!" Men staat 

[baast versuft. 
De vrienden der Boeren; ze klagen. 
Maar oompjes cn neefjes, ze staan nn 

reeds d&ilr, 
Waar cerlijds hijn vijanden waren. 
„Van al dat gebluf, geen letter was waar". 
Zoo joichen stemmen en snaren. 

En Holland — verruimd — geeft met 
[vreugde zijn geld 

Voor gewonden en weeuwen en weezen. 
Want ach! wat verblijdens de krant oni 

[ook meldt, 
Voor allen is 't ergste tc vroezen. 
Toch blijven wij juichen en zingen zoo 

[luid: 
.De machtige is overwonnen." 
,Dc Kngrlsche luipaard, hij kreeg op 

[zijn huid." 
John Buil, ach wat ben je begonnen. 

Om te zingen. (De wijs is bekend). 
Nu zinge men met luider stem, 

Blijmoedig, onversaagd, 
Het oude lied, tor eere van hem 

Die Eng'land hoeft verjaagd. 
John Huil die loopt met hazenspoed, 

Gaat haastig aan den haal, 
Voor trijheidszin en leeuwenmoed | 

Der Boeren van Transvaal. i bit. 

Kom Nederland! nu luid gezongen 
Hip, hip, hoera! (bis) 

De Boeren hebben overwonnen, 
Hip, hip, hoera! (bit) 

Uit de RIJNBODE van 1 november 1899 
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Activiteiten in 2000. 

21 februari 

27 maart 

8 mei 

Eind mei, begin juni 

In juni of juli 

9 september 

Eind september 

6 november 

Begin november 

(maandag) 11' Jaarvergadering met na de pauze een lezing 
door de heer J.H.M. Sloof met als onderwerp "De oudste 
bestuursregisters van het Hoogheemraadschap van Rijnland 
(1444-1520)". Het zijn de aantekeningen van het dagelijks 
reilen en zeilen van het middeleeuwse waterschap, waarin 
ook de vroegere inwoners van Koudekerk een rol speelden. 

(maandag) Lezing door de heer drs. H. Rijken met als 
onderwerp "Klokken". Tijd speelt een belangrijke rol in ons 
leven. De ontwikkeling van de tijdsaanduiding, van de 
torenklok in Middeleeuwen tot het moderne horloge van nu, 
wordt aan de hand van dia's toegelicht. 

(maandag) Lezing met dia's door de heer D.J. List met als 
onderwerp "Rouwen en trouwen" n.a.v. een tentoonstelling 
in het Historisch Museum te Ede in 1999. Een verhaal over 
witte en zwarte bruids- en rouwkleding. 

(zaterdag) Opening van de tentoonstelling "Ons bakkie 
leut", over koffie en koffiedrinken, met een verzameling 
van oude koffiepotten. 

Bij voldoende 
georganiseerd. 

belangstelling zal er een excursie worden 

(zaterdag) Open Monumentendag 2000. Laatste dag waarop 
de zomertentoonstelling bezichtigd kan worden. 

Excursie naar het Streekarchief te Alphenaan den Rijn. Een 
rondleiding met toelichting door de heer F. de Wilde, 
streekarchivaris. 

(maandag) Lezing door de heer drs. H. Rijken met als 
onderwerp "Hollands Zilver". De uitstraling van het edele 
metaal dat van oudsher al werd gebruikt voor eredienst, 
sieraad, gebruiksgoed en pronk maakt ons nieuwsgierig. 
Wilt u iets over uw eigen voorwerpen te weten komen, dan 
kunnen deze worden meegenomen en eventueel tijdens de 
lezing worden besproken. 
N.b. de heer Rijken wijst erop dat tot eind maart 2000 in het 
Rijksmuseum een grote overzichtstentoonstelling van 
speciaal Amsterdams zilver wordt georganiseerd. Hij noemt 
het een goede mogelijkheid de daar opgedane kennis tijdens 
de lezing te toetsen. 

(zaterdag) Een 
Oudheidkamer. 

overzichtstentoonstelling t.g.v. 10 jaar 
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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 

Interieurverzorging Huisman 

Bloemen- en Plantencentrum Lekx 

Autobedrijf G. Kerkvliet 

m brood- en banketbakkerij 

Ed. B inkH 
(^uweli* -(gedept 

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 

Uitstekend is niet duur 
bij Albert Heijn. 

Pr. Bemhardstraat 3 
telefoon: (071)341 25 78 

TWEEWIELERCENTRUM b.v. 
J DORPSSTRAAT 45 • 23% HC KOUDEKERK A, D RUN 6 

lOOOm1 fiets-bromfietsplezier bij de Koudekerkse brug 

Koga - Gazelle - Giant - Batavus - Aldo 
Alles op het gebied van fietsen en brommers en reparatie 

Brom-snortietsen en scooters 

Hometrainers - fitnessapparaten - tassen 
manden - kinderzitjes 
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