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Adres Oudheidkamer: 
Dorpsstraat 55a, 
2396HD Koudekerk a/d Rijn 

Openstelling Oudheidkamer: 
Elke le en 3e zaterdag van de maand 
's middags: 13.30 - 16.30 uur 
Voor eventuele bezoeken buiten de openingstijden kunt u contact opnemen met 
A. Muller - de Ruiter, tel: (071)3412944. 

Werkgroepen 

Werkgroep Interview: 
Coördinator: J.A. Bink - van Wijk 

Hoogewaard 8 
2396AB Koudekerk a/d Rijn 
tel: (071)3413192 

Werkgroep Foto-, Prent- en Kaartmateriaal: 
Coördinator: J. Neijman 

De Boomgaard 7 
2396VP Koudekerk a/d Rijn 
tel: (071)3415007 

Werkgroep Boerderijen: 
Coördinator: J. Wondergem 

Dr. Vlaanderenlaan 7 
2396GT Koudekerk a/d Rijn 
tel: (071)3412752 

Werkgroep Bodemvondsten: 
Coördinator: A. Muller - de Ruiter (waarnemend) 

Ridderhoflaan 23 
2396CJ Koudekerk a/d Rijn 
tel: (071)3412944 

Oudheidkamercommissie: 
Voorzitter: A. Muller - de Ruiter 

Ridderhoflaan 23 
2396CJ Koudekerk a/d Rijn 
tel: (071)3412944 

Mutaties in het ledenbestand. 

Nieuwe leden in 2000: 
K. van Burik Hoogewaard 162 2396AP Koudekerk a/d Rijn. 
R. Dorrepaal Europasingel 13 2396EJ Koudekerk a/d Rijn. 
H. vanEgmond Tuinstraat 2 2351SH Leiderdorp. 
Mw. P.M. van Klaveren W. van Vegtenplantsoen 5 2396VK Koudekerk a/d Rijn. 
C.J. Koot Achterom 4 2396VWKoudekerk a/d Rijn. 
T. Leenheer Adriaan Brouwerlaan 60 4907MJ Oosterhout. 
N.P. Roeloffs Hondsdijk 7 2396HH Koudekerk a/d Rijn. 

Jaarboek 2000 



K. Schellingerhout 
F. Wagenaar 

Nieuw adres: 
Mw. J.E. Bos-Leenheer 

Lidmaatschap opgezegd: 
P. van Arkel 
Mw. J. Israël 
A.L. Lapré 
J. Lipman 
E. Neuteboom 
D. Reyneveld 
Mw. J. Smit-ten Kate 

Burg de Herderplantsoen 12 2396WZ Koudekerk a/d Rijn. 
De Til 28 2396DB Koudekerk a/d Rijn. 

Dorpsstraat 7 A 

Lagewaard 8 
Wiecherlinckstraat 158 
De Deel 13 
Jaagpad 12 
Kievitlaan 5 
Linnaeusdreef 32 
Pr. Marijkestraat 29 

Overleden in 2000: 
Mw. M. Leenheer-Bakker Hoogewaard 38 
Mw. M. v.d. Lely-Dorrepaal Dorpsstraat 1 
H. Vonk Van Poelgeestlaan 40 
T. Wezerijn Kerklaan 3 

2391BA Hazerswoude-Dorp 

Koudekerk a/d Rijn. 
Zwolle. 
Koudekerk a/d Rijn. 
Hazerswoude. 
Koudekerk a/d Rijn. 
Breukelen. 
Koudekerk a/d Rijn. 

Koudekerk a/d Rijn. 
Koudekerk a/d Rijn. 
Koudekerk a/d Rijn. 
Koudekerk a/d Rijn. 

Het Historisch Genootschap Koudekerk telt thans 158 leden 

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

Dag secretaris 

Tijdens de ledenvergadering van 21 februari 2000 werd af
scheid genomen van ons bestuurslid Bas Vos. Vanaf de op
richting heeft Bas binnen het bestuur van het genootschap de 
functie van secretaris vervuld met het van hem bekende 
enthousiasme. Ontegenzeglijk heeft Bas een zeer stimulerende 
rol gespeeld bij de totstandkoming van het genootschap, mede 
door zijn grote belangstelling voor de historie van ons dorp. 
De wijze waarop Bas het secretariaat uitvoerde en de invul
ling, die hij er aan gaf, maakte dat hij het 'historisch gezicht' 
van Koudekerk was. In veel zaken was hij het aanspreekpunt, 
zoniet het middelpunt. Tot ver over onze dorpsgrens kende 
men Bas als zodanig. De combinatie van gezin, school, hobby 

en genootschap werd wat te veel van het goede. Bas bedankt voor het vele werk datje 
belangeloos voor de historie van ons dorp hebt verzet. 

Bas Vos 
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Voorwoord 

Z oals men in het laatste jaarboek heeft kunnen lezen (op blz. 98), is er 
onduidelijkheid of de nieuwe eeuw met het jaar nul of met het jaar één begint. 

Wij houden het er op dat het eerste jaar van de 2 r t e eeuw weer achter ons ligt en dat, 
ondanks wel of geen eeuwwisseling, het leven gewoon z'n gang gaat. Nou ja, 
gewoon. In ieder geval zal het u opgevallen zijn, dat het jaarboek er enigszins anders 
uitziet dan de exemplaren van de voorgaande jaren. Naast ons streven om de inhoud 
van het jaarboek, vanuit historisch oogpunt, op een kwalitatief verantwoord peil te 
brengen en te houden, is ook de uitvoering en de presentatie ervan jaarlijks een 
terugkerende zorg. Zo kon naar onze mening aan de kwaliteit van het drukwerk wel 
wat verbeterd worden, met name ten aanzien van de afgebeelde foto's. Het bestuur 
van het genootschap is de redactiecommissie daarin tegemoet gekomen en heeft het 
budget voor de realisering van het jaarboek naar boven zodanig bijgesteld, dat het 
mogelijk werd een en ander te verbeteren door o.a. de tekst en de foto's digitaal aan te 
leveren. Ook is het druk- en bindwerk deze keer door een ander bedrijf uitgevoerd. 
Gelet op het resultaat van de drukproeven, gaan we er van uit dat door deze 
gewijzigde aanpak, het aanzien van het jaarboek daadwerkelijk is verbeterd. 

Wat de inhoud van het voor u liggende boek betreft zijn we er in geslaagd om u een 
aantal interessante en lezenswaardige artikelen te presenteren. Zo zijn we verheugd, 
dat de heer J.H.M. Sloof, werkzaam bij het archief van het Hoogheemraadschap van 
Rijnland, uit dat archief de oudste ambachtsrekeningen met betrekking tot Koudekerk 
heeft gelicht en van een waardevolle toelichting heeft voorzien. We krijgen hierdoor 
toch weer wat meer inzicht in het reilen en zeilen van ons dorp in de 15e en 16e eeuw. 
Vervolgens doet Anneke Bink verslag van een gesprek met Marry Zweeris, wat ons 
weer een blik gunt in een stukje familieleven in de Hoogewaard medio 20s te eeuw. 
Van de hand van Wim Lagerweij is een artikel over de voorgeschiedenis van wat wij 
nu kennen als het café 'De Hoek'. Voor zover de archieven dat toestonden heeft hij 
getracht de oorsprong, de eigenaren en de veranderingen aan dat gebouw te achter
halen. Een stukje geschiedenis van het oude dorp. 
Voor de meeste Koudekerkers, die de gemeente van vóór de herindeling (1991) 
hebben meegemaakt, is Gerda Stroo geen onbekende. Zij was een belangrijk 
medewerkster op het secretarie. Reden voor Arga van der Vlugt om haar te laten ver
tellen over haar leven en werk. Wederom is er een bijdrage van Fred van Poelgeest, 
die in het Groningerland zo waar een historisch stukje Koudekerk tegenkwam. Zijn 
suggestie aan het eind van zijn verslag is wellicht reden voor het bestuur om daarin 
actie te ondernemen. Waren het de vorige keer de bakkers, die Kees van Kuilenburg 
tot een terugblik op Koudekerk in de vorige eeuw inspireerde, thans verhaalt hij over 
de geschiedenis van een paar melkboeren, die het tot eigenaar van een supermarkt of 
wel een transportbedrijf brachten. 
Helaas hebben we door omstandigheden geen kans gezien de kroniek van het jaar 
1900 in het jaarboek op te nemen. Maar dat houdt u van ons te goed. We zullen echter 
de opzet enigszins compacter maken en ons daarbij beperken tot de meest saillante 
voorvallen. Verder zijn er nog de gebruikelijke onderdelen van het jaarboek van meer 
huishoudelijke aard. 

Wij wensen u weer een aangenaam leesgenoegen. 

De redactiecommissie 
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Van de voorzitter 

H et jaar 2000 is eigenlijk voorbij gegaan als de voorafgaande jaren, snel en vol 
leuke en minder leuke zaken. 

Op de algemene ledenvergadering van 21 februari 2000 hebben we onze secretaris 
Bas Vos, vele jaren een actieve bestuurder van ons genootschap, vaarwel moeten 
zeggen vanwege zijn drukke werkzaamheden op school. Met algemene stemmen is 
Wim Lagerweij gekozen als de nieuwe secretaris. 
In de tussentijd heeft een geboren en getogen Koudekerker, Bas Visser, zich aange
meld als bestuurslid. Aan u dat te bekrachtigen tijdens de algemene ledenvergadering 
van 19 februari 2001. 
Het genootschap heeft een bijdrage geleverd aan de Europese Vereniging V.E.B. 
Rijnwoude met het ter beschikking stellen van een gedeelte van de tentoonstelling 
'Naar de overkant' die zowel in Rijnwoude als in Carhaix in Frankrijk was te be
zichtigen. 
Van de honderdjarige 'Onderlinge' uit Hazerswoude-dorp mochten we een financiële 
bijdrage ontvangen. 
De Open Monumentendag was een samengaan van de gemeente Rijnwoude en de his
torische verenigingen of genootschappen van Koudekerk, Hazerswoude en Bent
huizen. 
Het genootschap bezocht diverse vergaderingen en lezingen betreffende de historie 
van onze regio. 
Ik wens u als leden van het Historisch Genootschap Koudekerk en al diegenen, die 
ons een warm hart toedragen, een gezond en voorspoedig 2001 toe. 

Karei van Klaveren. 
Voorzitter Historisch Genootschap Koudekerk. 
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be oudste ambachtsrekeningen van Koudekerk 

1440,1448/1449,1462/1463,1522/1523 en 1584 

D it artikel betreft een verslag van de werk
zaamheden aan de prille waterstaatkundige 

ontwikkeling van Koudekerk. Een tijd waarin de 
ambachtsheer en de pastoor nog veel regelden en 
waarin het hoogheemraadschap van Rijnland zijn 
gestalte kreeg. Voor meer achtergrondinformatie 
kunt u gebruik maken van het in deze bijdrage 
steeds geciteerde boek 'De oudste bestuurs-
registers ' 

Inleiding. 

Het archief van het hoogheemraadschap van Rijnland bevat een fors aantal ambachts
rekeningen. Het zijn de destijds door de hoogheemraden van Rijnland gecontroleerde 
'plaatselijke waterstaatsrekeningen'. Ze werden bij het hoogheemraadschap onder de 
namen van de ambachten (de voorlopers van de gemeenten) in een alfabetische 
volgorde bewaard. Zo ontstonden er hele series. Die series ingebonden ambachts
rekeningen vangen voor het merendeel aan in het midden van de 16de eeuw en 
eindigen met het opheffen van de ambachten in 1869. 
Maar er zijn twee uitzonderingen. Het archief van Rijnland herbergt namelijk nog een 
kleine hoeveelheid losse ambachtsrekeningen uit het midden van de 15de eeuw. Het 
zijn rekeningen van Koudekerk, Leiderdorp, Sassenheim, Voorhout en Zegwaard. 
Daarnaast is er over die periode nog een katern met afschriften van 23 rekeningen van 
diverse ambachten, waaronder Koudekerk. Vanwege oudheid en bijzonder karakter is 
dat katern reeds in 1985 getranscribeerd en met een toelichting uitgegeven.1 

Het lag nu voor de hand ook de losse rekeningen van de dorpen Koudekerk, 
Leiderdorp, Sassenheim, Voorhout en Zegwaard te bewerken. Dan zijn alle 28 
ambachtsrekeningen uit de IS 0 6 eeuw voor een breed publiek toegankelijk. Een en 
ander sluit dan mooi aan op de onlangs nader toegankelijk gemaakte registers van de 
bestuurshandelingen van dijkgraaf en hoogheemraden in de 15^ eeuw.2 

We zijn in 1999 met de losse ambachtsrekeningen van Voorhout gestart,3 vervolgens 
zijn we begonnen aan de rekeningen van Koudekerk. Van Koudekerk zijn in het 
archief van Rijnland de losse rekeningen over de jaren 1448-1449 en 1462-1463 
voorhanden. Daarnaast hebben wij de eerstvolgende (uit de ingebonden serie), te 
weten die van 1522-1523 en die van 1584, eveneens in deze publicatie opgenomen.4 

Een publicatie over slechts twee losse rekeningen vonden wij namelijk te mager. Daar 
niet iedereen de hierboven genoemde publicatie uit 1985 met daarin de ambachts
rekeningen uit het katern zal kennen, is de daarin opgenomen oudste ambachts
rekening van Koudekerk uit 1440 eveneens in dit artikel opgenomen. 

1 J.H.M. Sloof De oudste ambachtsrekeningen 1437-1442 OAR 893 teksten met aantekeningen en index 
Leiden, 1985. 
2 J.H.M. Sloof De oudste bestuursregisters van het hoogheemraadschap van Rijnland 1444-1520 
Regesten van de handelingen van dijkgraaf en hoogheemraden Leiden, 1999. 
3 J.H.M. Sloof, E Hoegee-de Nobel, E.v.d.Hoeven De oudste ambachtsrekeningen van Voorhout 1440, 
1443, 1549 en 1582 Voorhout 1999. 

4 Oud Archief Rijnland (OAR) 5276. 
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We weten overigens niet waarom er maar zo weinig ambachtsrekeningen uit de IS*5 

eeuw zijn bewaard. Zou het te maken kunnen hebben met de inbeslagname van de 
archiefkist, bij de schorsing van het zittend college in 1510?5 Of heeft men het archief 
eens geschoond en de losse rekeningen die men tegenkwam vernietigd? Het katern 
met afschriften maakte onderdeel uit van een procesdossier en was daardoor op een 
andere plaats in het archief geborgen. 

Rijnland en de ambachtsbesturen. 

Het hoogheemraadschap van Rijnland is in de 12^ eeuw ontstaan uit een samen
werkingsverband tussen ambachtsbesturen rondom de Rijn bij Leiden CRijnland') en 
ambachtsbesturen rondom de Rijn ten oosten van Zwammerdam ('landen van 
Woerden') met als doel het overtollig binnenwater via de Leidse- en Haarlemmer
meren naar het U te spuien. Het legde daartoe duikers en sluizen in de noordelijke 
Rijndijk en groef watergangen zoals onder andere de Heimanswetering, de Does
wetering en de Zijl. Die watergangen kwamen uit in de meren ten noorden van 
Leiden. Ongeveer een eeuw later werd de uitwatering van dit samenwerkingsverband 
verplaatst naar de monding van het Spaame, in de Spaamdam.6 Misschien kon men 
daar toen al gebruik maken van de eb- en vloedbeweging van het U. 
De Spaamdam, de sluizen daarin en de dwars daarop gelegen Schinkeldijk werden de 
belangrijkste werken van het verband. Twee sluizen werden door de 'landen van 
Woerden' (Groot Waterschap van Woerden) onderhouden en de zeven andere, waar
onder één scheepvaartsluis, door 'Rijnland' (hoogheemraadschap van Rijnland). De 
sluizen werden vernoemd naar de ambachten die het grootste aandeel in het 
onderhoud hadden. 
Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland hield minstens vier maal 
per jaar door middel van 'schouw' toezicht op het onderhoud van de werken7. Bij die 
schouw stonden de ambachtsbewaarders klaar om van dijkgraaf en hoogheemraden 
aanwijzingen in ontvangst te nemen. Dit 'hoge college' kon het werk 'loven' of 
'wraken'. De ambachtsbewaarders maakten onderdeel uit van het bestuur van een 
ambacht. 
De hoogheemraden ontvingen als vergoeding voor de schouw- en bestuursbij een
komsten het zogenaamde penninggeld. Dat geld werd opgebracht door genoemde 
'belanghebbende ambachtsbesturen'. De dijkgraaf, die we zouden kunnen vergelijken 
met de hedendaagse officier van justitie, ontving zijn vergoedingen uit de opbrengst 
van boetes. 
Het penninggeld en de kosten van het aan elk ambachtsbestuur opgelegde werk 
werden plaatselijk bestreden door het doen van een omslag over de landeigenaren, 
'morgen morgens gelijk' dus naar rato van de oppervlakte. Die omslag was tevens 
nodig voor het onderhoud van de plaatselijke ambachtswerken, zoals sluizen, 
bruggen, weteringen, openbare wegen etc. Maar alvorens de ambachtsbewaarders het 
morgengeld in hun ambacht konden gaan innen, dienden zij eerst een jaarrekening 
aan de ingelanden ter goedkeuring voor te leggen. De bekendmaking daarvan ge
schiedde door middel van een kerkgebod; de bode van het ambacht kondigde dan na 
de kerkdienst af, dat de rekening over acht of veertien dagen zou worden afgelezen ter 
goedkeuring door de daarbij aanwezigen. 

5 G. 't Hart Gids van Rijnlands Archieven Leiden, 1976. 
6 H. van der Linden 'De Spaamdam in het kader van Rijnlands ontstaan' in: L. Giebels (red) Zeven 
eeuwen uitwatering in Spaamdam en Halfweg. Van beveiliging naar beheersing Leiden, 1994. 
7 OAR 12, keurno. 4. 
8 Een morgen is 0,85 ha. 
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Schout en heemraden. 

Elk ambachtsbestuur had zijn schout, benoemd door de gerechtsheer. Dit was de 
ambachtsheer of, waar deze niet aanwezig was, de landsheer. De schout mocht, met 
toestemming van de dijkgraaf van Rijnland, in zijn ambacht in waterschapszaken als 
rechtsvorderaar (plaatselijke officier van justitie) of rechter optreden. Alle plaatselijke 
werken als watergangen, sluizen, bruggen etc. werden door de schout en de heem
raden geschouwd. 
Na toestemming van dijkgraaf en hoogheemraden konden schout en heemraden hun 
plaatselijke regels veranderen. 
Doorgaans waren er zeven heemraden in een ambacht. Aan het einde van de 15de 

eeuw werden dat er minder.9 

Schout en ambachtsbewaarders. 

Uit de belangrijkste ingelanden werden ambachtsbewaarders gekozen. Een keur van 
het jaar 1444 voor Leiderdorp bepaalde: ... dat men die ambochtbewaeres van jair te 
jair kiesen ende setten sal bij den schout, heemraeden ende meeste rijcdom van den 
ambochte aldair ende altois enen van den ouden ambochtsbewaeres dat naeste jair 
uut dair an te blijven. Het laatste werd in 1445 algemeen voorgeschreven. 
Meestal waren er per ambacht twee ambachtsbewaarders. De schout mocht geen 
ambachtsbewaarder zijn. In de ambachtsrekeningen worden de ambachtsbewaarders 
gelukkig veelal bij name genoemd.10 

Controle van de ambachtsrekeningen. 

Reeds uit het einde van de 14de eeuw vernemen we iets betreffende controle door 
Rijnland van een ambachtsrekening van Alphen.11 Een ambachtsbewaarder had daar 
goederen ten behoeve van het ambacht in beslag genomen, waarschijnlijk van een 
wanbetaler, maar die niet in zijn rekening verantwoord. Een ander voorbeeld lezen we 
in het 'Groote Register' van het hoogheemraadschap onder Bevel nr. 7 waarin de 
schout en de gemeene buren van Voorschoten in 1438 te kennen werd gegeven dat, 
naast het formeren van een deugdelijk ambachtsbestuur, zorg moest worden gedragen 
dat binnen veertien dagen het morgengeld werd omgeslagen, zoals dat costumelic was 
en tot zo'n hoogte als het briefje uit wees dat de hoogheemraden van Rijnland hadden 
overhandigd.12 

In het jaar 1440 werd een keur uitgevaardigd op het inleveren van ambacht
rekeningen ... dat een ijgelijck ambochtbewaire sijn rekeninge brengen sall vanden 
ambocht (naer) den heemraet van Rijnlant, eer sij haer morgengeit ommeslaen.... 1 3 

De ambachtsrekeningen werden dus vóór het innen van de omslag door de 
hoogheemraden gecontroleerd. In het ambacht zelf waren zij dan al goedgekeurd. De 
controle geschiedde te Leiden Mit dese rekeninge tot Leiden.... 1 4 

Een keur van 6 mei 1448 regelde de termijn van inlevering. De ambachtsbewaarders 
moesten de rekening voortaan bij Rijnland inleveren tussen Bamis en Allerheiligen 

9 S.J. Fockema Andreae Hoogheemraadschap van Rijnland. Zijn recht en zijn bestuur van den vroegsten 
tijd tot 1857 Leiden, 1934 pag. 95. 

S.J. Fockema Andreae Hoogheemraadschap pag. 100. 
1 1 S.J. Fockema Andreae Hoogheemraadschap pag. 102. 
1 2 OAR 12 folio 13 verso, bevel 7. 
1 3 OAR 12 folio 10, keur nr. 77. 
1 4 J.H.M. Sloof De oudste ambachtsrekeningen OAR 893 folio 21 verso n. 
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(1 oktober - 1 november). Na goedkeuring mochten zij dan het morgengeld tot aan 
Kerstavond (24 december) toe omslaan.15 Direct in het daaropvolgende jaar, op de 
Sint-Pietersschouw (gehouden op 25 februari) 1449 klaagde de dijkgraaf een groot 
aantal ambachtsbewaarders aan, omdat hun rekening nog niet ingeleverd was en de 
omslag van het morgengeld nog niet was gedaan. Voor deze keer gold de aanklacht 
als waarschuwing en de boete van 10 pond bleef achterwege. Verdere bestudering van 
de registers van bestuurshandelingen van het college van dijkgraaf en hoogheemraden 
wijst uit dat de controletermijn toch wel wat verschoof, zoals bijvoorbeeld in 1454 
toen op 5 mei de ambachtsrekeningen pas werden nagezien.16 De verdere naleving 
van de keur leverde ook problemen op. Dit hield verband met de onvoorziene 
uitgaven die ontstonden door de uitbesteding bij de garing van de omslag. Daarom 
werd tijdens de Sint-Pietersschouw (gehouden op 26 februari) 1460 de keur aan
gepast.17 De ambachtsbewaarders mochten, naar ouder gewoonten, hun rekening 
opmaken en de omslag per morgen bepalen. Daarna volgde de aanbesteding van de 
garing (als de ambachtsbewaarders het geld dus niet persoonlijk inden), evenwel 
tegen de laagste prijs; alles volgens de keur. De rekening moest voortaan vóór Sint-
Valentijnsdag (14 februari) bij de hoogheemraden van Rijnland ingeleverd worden. 
De oude keur van 1448 werd vervolgens als vervallen beschouwd. Er was bij de 
eigenlijke inning van belasting dus al vroeg sprake van privatisering. 
De ambachtsbewaarders van Koudekerk kwamen in december 1449 met twee 
identieke ambachtsrekeningen bij de klerk van het hoogheemraadschap van Rijnland. 
Eén daarvan bleef na goedkeuring bij Rijnland achter. De klerk schreef op die 
rekening: "13 december 1449". 

Inhoud van de ambachtsrekeningen. 

Een logische indeling van de rekeningen werd nog niet gehanteerd. De volgorde van 
de inkomsten en uitgavenposten was willekeurig. Pas na het midden van de 16de eeuw 
werd het gewoonte een vaste volgorde aan te houden. 
Uiteraard komen in alle rekeningen de uitgaven aan het penninggeld - de vergoeding 
aan de hoogheemraden - voor. En natuurlijk ook de vergoeding aan het plaatselijke 
ambachtsbestuur (schout en ambachtsbewaarders en schout en kroosheemraden) voor 
hun werk. Daarnaast zijn de uitgaven aan de 'Rijnlandse' werken te Spaamdam 
aanzienlijk. Die werken werden tijdens de Meischouw door de hoogheemraden van 
Rijnland geschouwd. 
Koudekerk, met zijn totaal oppervak van 926 morgen 4 hond, was daar verbonden aan 
het onderhoud van de Haarlemmersluis. In 1445 werden de onderhoudsplichtigen aan 
de Haarlemmersluis beboet, omdat zij hun werk daarin niet vóór onser Vrouwedach 
assumptio [15 augustus, Maria hemelvaart] gedaan hadden.18 

De 'Rijnlandse' werken, als sluizen, beschoeiing en Schinkeldijk (niet die in Koude
kerk) waren niet alleen te Spaamdam gesitueerd. Ook bijvoorbeeld de Does watering 
was een werk dat door de belanghebbende ambachtsbesturen van Rijnland collectief 
onderhouden werd. 
Bij calamiteiten reisden de ambachtsbewaarders vaker dan normaal naar de hoog
heemraden. Die vergaderden beurtelings in Leiden, Spaamdam en Haarlem. 
Koudekerk had ook de plicht een gedeelte van de beschoeiing bij de Woerdersluis te 
onderhouden. Ook was Koudekerk, blijkens de rekening van 1448/1449, verbonden 

1 5 J.H.M. Sloof De oudste bestuursregisters OAR 14 folio 31 verso a. 
1 6 J.H.M. Sloof De oudste bestuursregisters OAR 14 folio 95 a. 
1 7 OAR 12 folio 27 verso keur nr. 184. 
1 8 J.H.M. Sloof De oudste bestuursregisters OAR 14 folio 12 verso a. 
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aan het onderhoud van een 'Haasdijk'. Mogelijk is hiermee een dijk bedoeld te 
Spaamdam. 
De ambachtsbewaarders 'bewaarden het jaarwerk te Spaamdam'. Dat wil zeggen dat 
zij tijdens de Meischouw bij de aan hen 'verhoefslaagde' onderhoudswerken klaar 
stonden om van dijkgraaf en hoogheemraden de aanwijzingen in ontvangst te nemen. 
De door particulieren - aangelanden - onderhouden werken in het ambacht Koudekerk 
zelf werden door de schout en heemraden van Koudekerk geschouwd. Daarnaast 
werden er werken 'uit de schouw gehouden'. Dat wil zeggen dat ze op kosten van het 
ambachtsbestuur in orde gebracht werden en dus uit de morgengelden werden 
gefinanciëerd. 

Ten slotte. 

Rest nog een woord van dank aan mevrouw dr. Petra van Dam, die zo vriendelijk was 
om de transcripties en het voorgaande algemene inleidende gedeelte aan een kritisch 
oog te onderwerpen en aan de heer W. Lagerweij voor zijn aanvullende informatie en 
het redigeren van de tekst. 

J.H.M. Sloof. 

Transcripties. 

In dit hoofdstuk staan de transcripties van de Koudekerkse ambachtsrekeningen, die 
in de inleiding zijn genoemd. Het laat-middeleeuwse handschrift van die rekeningen 
is hierdoor voor eenieder leesbaar. De rekening uit 1440 is getranscribeerd door dhr. 
J.H.M. Sloof en de overige door mevr. E. Hoegee - de Nobel. Na deze transcripties is 
een toelichting daarop bijgevoegd in het hoofdstuk 'Aantekeningen...' 

Ambachtsrekening van Koudekerk 1440. 

folio 19. 
a. In 't jair ons Heren 1400 ende viertich des dages na sinte Jorijsdach [24 april], 

doen rekenden Clais Heinricxszoon ende Heinric Janszoon ambochtbewaires van 
Coudekerc ende hebben overgelevert alle gebreken ende sculden als hierna 
gescreven staat. 

b. Item van die nuwe vairt, die after Heemstede leyt, heeft gecost 9 gulden ende 1 
quartier. 

c. Item om kanthout dat te Sparendam vertymmert is an 't plaetwerck 7 gulden. 
d. Item van 't zelve plaetwerck, van plancken ende van spikeren 3 postulaetse-

gulden. 
e. Item dat zelve werck heeft gecost te tymmeren 10 gulden. 
f. Item die dijckman tot Sparendam van jairlicx loon 2 scilde. 
g. Item die ambochtsbewaires elcx drie reysen gedaen tot Sparendam elke reyse 1 

gulden. 
h. Item die ambochtsbewairres van jairlicx loon 2 pont. 
i . Item Heinric Janszoon van 6 dachhuyren die hi gedijct heeft optie kaa 21/2 gulden, 
j . Item Dirc van der Haer van tymmeren die Horensluse 4 plancken. 
k. Item die Doesweteringe te maken 1 gulden. 
1. Item Gerijt Claeszoon van die sluyse te bewaren 6 placken. 
m. Item Claes Heinricxzoon om den dam te bewaren 2 stuvers. 
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n. Item die ambochtsbewaires die scouwe op die Doesweteringe te bewaren 4 
stuvers. 

o. Item den scriver enen halven gulden. 
p. Item van elke duysent morgen 2 gulden. 
q. Item die tymeringe te besoeken [het bedrag is niet ingevuld]. 

Ambachtsrekening van Koudekerk 1448/1449 

folio 1 
a. Int jaer ons heren 1400 ende 49 des dinxdaghes nae Sinte-Andriesdach doe reken

den Jacop van Tol ende Dirc Willemszoon als ambochtbewares van Coudekerc 
voer die ghemiene bueren ende brachten an alsulke sculd als op dat dorp gheco-
men was int jaer van 48 ende 49. 

b. Item Jacop van Tol heeft uutgheleit van marghengelt van der nye ka, 8V2 stuvers 
en een deut. 

C. Item Jacop van Tol die rekening te toghen voer den hoghen hiemraet, 4 placken. 
d. Item Jacop van Tol die duker ghewerft, 2 scellingen. 
e. Item die ambochtbewares die slusen te bewemen, 8V2 scellingen. 
f. Item Jacop van Tol gheweest te Sparendam om laten te tymmeren een plaetwerc 

also alst ghekuert was, 10 scellingen. 
g. Item die ambochtbewares van dat gat te stoppen t'enden Ofweghen mit hinden, 

mit palen ende mit aerde, 18 scellingen. 
h. Item Pieter van Bosch een postulaets gulden. 
i . Item Pieter van Bosch van dat hi den afterdijc [Achterdijk] twiewerf ghescouwet 

heeft, 19 placken. 
j . Item die ambochtbewares waren ghedaecht voer den hoghen hiemraet teghen Dirc 

van der Doese ter antworde, 10 placken. 
k. Item Dirc Willemszoon te Sparendam gheweest om dat plaetwerc te tymmeren, 

doe het sticken ghewayet was, 20 scellingen. 
1. Item Otte, van yserwerc, HVi placken. 
m. Item van plancken, die toe Sparendam vertymmert sijn, 19 placken. 
n. Item Willem Henricszoon van die nye watering te maken, die doer Ofweghen 

gaet, 3 l'/z placken. 
o. Item Willem Henricszoon van die Doesewatering te maken, 6 scellingen. 
p. Item Florijs Jacopszoon van die Waterfloet te maken, 29 placken. 

folio l v s o 

a. Item Wouter Florijszoon van die Doesewatering te maken, 5 scellingen. 
b. Item Claes van Haesdijc van een planc in te delven an dat plaetwerc, 8 placken. 
c. Item Jan van Leeuwen van die Waterfloet te maken, 27 scellingen. 
d. Item die ambochtbewares van die scouwe te bewaren te Sparendam, van 2 jaren, 

60 placken. 
e. Item die ambochtbewares van jaerlics loen, 4 £. 
f. Item Henric van der Hee en Jacop Dircszoon die watering te maken tuschen die 

Leghewaert ende die [Wijde] A, 30 scellingen. 
g. Item dat rat te Sparendam heeft ghecost te maken, 3 £ ende 3 groten. 
h. Item die scout ende die hiemraet hebben verteert als men scouwede in twie jaren, 

4 £ en 3 scellingen. 
i . Item die clerc een scild. 
j . Item Dammas Ghijsbertszoon van 2 jaren die slusen te bewaren, 4 scilden. 
k. Item die scout, 2 scilden van 2 jaren. 
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1. Item verteert 22 scellingen doe men rekenden. 
m. Item Claes van Haesdijck, 4 £ van jaerlics loen van 2 jaren. 
n. Item Claes van Leeuwen 4 scellingen van een dam te bewaren. 
o. Item Dirc van der Aer 3 scellingen die hi verdient hevet an die Homsluse. 
p. Item summa summaris 70 gulden, 10 placken voer den gulden mijn 11 deuts. Hier 

teghen selmen gaderen van elke morghen 8 deuts mit dat penningghelt, des soe 
loept hier over 5 gulden mijn 3 groten, 

q. Die rekeninge van Koudekerck ontvangen opten 13sten dach van december anno 
49. 

f 

Fragment uit de ambachtsrekening van Koudekerk 1448/1449 

Ambachtsrekening van Koudekerk 1462/1463 

folio 1 
a. Int jaer ons Heren 1400 ende 63 des woensdaghes na Sinte-Martijn doe rekende 

die ambochtbewarers van Coudekerc als (als) Jacop Willemszoon ende Jacop 
Heynricxzoon voir die ghemeen bueren ende brachten an alsulken oncost als int 
jaer van 62 ende van 63 opt lant ghecomen is inden ambocht voirseijts. 

b. Item mitten eersten uutghegeven van dat verlaet tot Sparendam, 37 stuvers ende 
een oerdt. 

c. Item van die Scinkeldijc tot Sparendam, 1 rinsche gulden. 
d. Item die dijcman tot Sparendam van twie jaer te bewaren, 4 £. 
e. Item van die Lantbrugghe, 34 stuvers ende een leliaart. 
f. Item van die brugghe tot Zwamerdam, daer hem die kermers of quijt dingheden 

van afterstal, 3 stuvers. 
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g. Item an die slusen tot Coudekerc in twie jaer vertymmert ende verlapt van hout 
ende van spikeren ende van arbetsloen, 35V2 stuvers. 

h. Item Jacop Willemszoon ende Jacop Heynricxszoon van die Waterfloet ende van 
die nyeuwe weterinc te maken int jaer van 62, 4 £ ende 3 stuvers. 

i . Item Gherit Willemszoon ende Pieter Jans van die Waterfloet ende van die 
nyeuwe weterinc te maken int jaer van 63, 4 £ ende 2 stuvers. 

j . Item Jacop Dircxzoon ende Floris Hugheszoon van twee jaer die Does weterinc te 
maken, 11 stuvers. 

k. Item Dammas Ghijsbrechtzoon van twie jaer die slusen te bewaren, 4 £. 

folio l v s o 

a. Item die ambochtbewarers 6 reijsen tot Sparendam gheweest, 4 £. 
b. Item die ambochtbewarers van twie jaer vande haer jaerlix loen, 4 £. 
c. Item die ambochtbewarers van twie jaer die scou te bewaren op die Does-

weterinc, 4 stuvers. 
d. Item die ambochtbewarers die leste rekeninc tot Leijden ghebrocht voer den 

hoghen [hjyemraet, 2 stuvers. 
e. Item die scout van twie jaer, 4 £. 
f. Item die klerck, 1 £. 
g. Item Pieter van Bosch van twie jaer, die brugghen te werven, 5 scellingen. 
h. Item int jaer van 62 die scout ende den [hjyemraet verteert op twie scouwen, 33 

stuvers. 
i . Item die scout ende vijf [hjyemraen verteert op twie die leste scouwen, 14 stuvers 

int jaer van 63. 
j . Item die ambochtbewarers van twie jaer die slusen te werven, 4 stuvers. 
k. Item Claes van Le[e]uwen van twie jaer een dam te bewaren, 4 stuvers. 
1. Item doe dat ambocht rekende, verteert, 20 stuvers. 
m. Item Dirc Jonghert die Overendam te werven ende te aerden, daer voir hout hi dat 

marghenghelt van een marghen. 
n. Item dat pennincghelt loept 23 gulden en 2 stuvers. 
o. Summa Summarum 90 gulden myn [min] een groten, hier so sel ofgaen 12 gulden 

ende 13 groten, die in de oude rekeninc overgheslaghen waren ende een gulden, die 
comt van die nyeuwe kae, des soe blijftet 76 gulden ende 4 stuvers. Hier teghen 
selmen gaderen van elke marghen 7 douts des soe loepter over 11 gulden ende 3 
groten. 

p. Ontfangen die rekeningen van Koudekerck 20 dage in november anno 63. 

Ambachtsrekening van Koudekerk 1522/1523 

folio 1 
a. Item dit is die rekeninck van die ambochtbewaerders van Koudekerck als Dirck 

Wij Hem Claeszoon ende Willem Jorijszoon van den jaren 1500 ende 22 ende 23. 
b. Inden eersten die heren haer peninckghelt van negen honder[t] ende 26 morghen 

ende vier hont, die morghen een oert, facit 15 pont, 6 schellinck, acht penninck 
Hollants. 

c. Item int jaer van twe ende twijntich, soe heeft Pieter Arentszoon van Tol 
anghenomen dat banwerck van die Laghewaertse molen tot in die Ae toe voer 27 
schellingen ende Gherijt Dirck Do[v]eszoon heeft dat selfder werck ghemaeckt int 
jaer van 23 ende hem daer off gegheven 28 schellingen, facit 2 Rinsche guldens 
ende vijfftien schellingen. 

d. Item int jaer van twe ende twijntich, soe heeft Florijs Dirckszoon anghenomen dat 
Does banwerck te maken voer 9 schellingen ende Gherijt Janszoon heeft dat Does 

14 Historisch Genootschap Koudekerk 



banwerck ghemaeckt dat jaer van 23 daer off ghegeven IVi schellingen, facit I6V2 
schellinen. 

e. Item int jaer van 22 ende drie ende twijntichghen heeft Dirck Willem, Willem 
Jorijszoon als ambochtbewaerders van die drie sluijssen te werfven 't sjaers 3 
schellingen, facit 6 schellingen. 

f. Item Dirck Willem heeft ghegeven die van Alphen van dat banwerk te maken bij 
Machtelt Floren ende van die sluijs te diepen bij die Overendam, daeroff ghegeven, 
6 schellingen. 

g. Item ghegheven Heijnrick die smit tot Leijden van spikeren diemen ghebesicht heeft 
an dat verlaet bij die Horensluijs, 3 schellingen. 

folio l v s o 

a. Item Dirck Willem heeft anghenomen dat verlaet bij die Horensluijs te dammen, 
doe men't neder settede daer off ghehat, 31 schellingen. 

b. Item van dat verlaet bij die Horensluijs neder te setten daeroff ghegeven den 
timmerman van Alfphen, 37 schellingen. 

c. Item ghegeven Louwerijs Gherijtszoon van een dach te wercken in die floet 
achter Willem Jorijszoon, 3 schellingen. 

d. Item noch ghegeven Louwerijs Gherijtszoon van noch een dach te wercken op die 
kae achter Frans Pieterszoon, 3 schellingen. 

e. Item ghegeven Reijer Dirckszoon off sijn soen van dat hij zeven daghen 
ghewrocht heeft op die kae doe die lecke dijck inghebroken was, daechs twe 
schellingen, facit 14 schellingen. 

f. Item ghegeven Dirck Willem van een kaes die die ghemeen buyeren ghegheten 
hebben do men die Gneppicks kae maeckte als die lecke inghebroken was, 4 
schellingen. 

g. Item ghegeven Willem Jorijszoon up die selfde tijt van twe roggenbroden, 3 
schellingen. 

h. Item ghegeven jonghe Claes Dirckszoon van een half vat bijers ende van ander 
kost die die ghemeen buren daer ghegeten hebben tot diversse stonden also sij 
dickwil op die voerseijde kae wesen mosten om last vander water, daeroff 
ghegeven, 14 schellingen. 

folio 2 
a. Item ghegeven Vranck Gherijtszoon van misse die men op die kae ghewoert heeft 

als die lecke dijck inghebroken was, 15 schellingen. 
b. Item Willem Jorijszoon, Dirck Willem ende Dirck Dirckszoon, die hebben elcx 

twe daghen misse ghewoert op die kae mit haer schuten om dat leckewater buiten 
te schutten, elcx daechs drie schellingen, facit 18 schellingen. 

c. Item Dirck Willem van dat hij drije schuten misse off stro in dat Gheerhoefden 
ghewerct heeft, daerof ghegeven, 3 schellingen. 

d. Item Reijer Dirckszoon van noch een dach dat hij op die kae ghewrocht heeft, 
daeroff ghegeven, 2 schellingen. 

e. Item Dirck Willem en Dirck Ghijsbertszoon, elcx een halfven dach ghewrocht op 
die kae, daeroff ghegeven, 2 schellingen. 

f. Item ghegeven Machtelt Floren van een schute misse, een schelling. 
g. Item ghegeven ouwe Claes Dirckszoon van noch een schute misse, een schelling. 
h. Item ghegeven Dammas Hagenszoon van noch een schute misse, een schelling. 
i . Item ghegeven wijfven Claesdochter van Spikeren van broet off van harinck, die 

die buren ghegeten hebben, doe die dammen inghebroken waren van die 
Horensluijs als sij dat leckewater inghebroken was ende sij 't buten kerden, AV2 
schellingen. 
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j . Item Willem Jorijszoon van dat uut sijn lant ghedolfven is domen die Horensluijs 
dammede, daer off ghegeven, 7 schellingen. 

folio 2 ^ 
a. Item Dirck Willem, Willem Jorijszoon, Dirck Do[v]enszoon, sijn soen ende Andries 

Claeszoon, dese vijf hebben elcx anderhalfven dach ghewrocht dome[n] die 
Horensluijs dammede, elcx daechs drie schellingen, facit 23I/2 schellingen. 

b. Item Willem Joriszoon ende Pieter Willem Do[v]enszoon, elcx een halfven dach 
ghewrocht an die Horensluijs, tesamen 3 schellingen. 

c. Item was die lijndraeier ghegeven van twe nieuwe repen an dat verlaet bij die 
Horensluijs, 6 schellingen. 

d. Item ghegeven Dirck Janszoon anden Overendam van die aerde die uut sijn dijck 
ghedolfven is domen den Overendamse sluijs dammede of van horden ende bomen 
daer men die dammen mede leijde, te samen, 12 schellingen. 

e. Item ghegeven Dammas Haghenszoon van die aerde die uut sijn dijck ghedolfven is 
domen die Gneppickse kae maeckte off van den dijck wede te maken, tesamen 5 
schellingen. 

f. Item Florijs Dirckszoon en Bruijn Ghijsbertszoon van dat sij ghewrocht hebben an 
dat verlaet bij die Horensluijs, elcx twe schellingen, facit 4 schellingen. 

g. Item Jan Aemtszoon, smit tot Leijden, van spikeren die ghebesicht sijn an die uter 
sluijs of an die Horensluijs, daeroff ghegeven 16 schellingen. 

h. Item ghegeven Sijmon Janszoon van een schute misse, een schelling. 
i . Item ghegeven ouwe Claes Ghijsbertszoon van drije pont lijns daerinnen die 

dammen in die Horensluijs mede woelde doe sijn inbreken wolden, 2 schellingen. 

folio 3 
a. Item ghegeven Sijmen, tapper, van bier dat tot sijnert ghedroncken is domen dat 

verlaet neder settede, 5Vi schellingen. 
b. Item ghegeven Comelis Dirckszoon van dat hij die Horensluijs ghediept heeft ende 

Poelgheestsluijs ghediept heeft, doe die damme weder op gedaen worden ende van 
bagghert die hij in Gherijt van Poelgheest lant ghewoert heeft dair die aerde uut 
ghehaelt was domen Poelgheest sluijs dammede, te samen 10 schellingen. 

c. Item ghegeven Willem Jorijszoon van een dach te wercken mit sijn schuijt ende den 
timmerman een dach die kost ghegeven domen die Utersluijs maeckte, tesamen 6 
schellingen. 

d. Item die schout van twe ouwe horden daerinne die dammen in Poelgheestsluijs 
mede leijde, tesamen 2 schellingen. 

e. Item Jannengen Bennen van twe ouwe horden diemen in die dammen behoefde in 
die Horensluijs, daer voer ghegeven twe schellingen. 

f. Item Dirck Willem van een ouwe hort daermen die Utersluijs mede neder 
ballaestede, een schelling. 

g. Item ghegeven Dirck Willem ende Dirck Dirckszoon van dat sij die dammen in die 
Horensluijs opgheden hebben, elcx twe schellingen, facit 4 schellingen. 

h. Item Dirck Willem ende Dirck Ghijsbertszoon, elcx twe schellingen van sloten bij 
Comelis Jorijszoon op die kae, facit 4 schellingen. 

i . Item ouwe Claes Ghijsbertszoon van een ouwe hort in die damme van die 
Horensluijs, een schelling. 

j . Item Floris Sijmonszoon van dat hij die floet opgeslotet heeft op den Gneppicksdijck 
ende mit die aerde den dijck weder ghewolt heeft daer die Gneppickskae mede 
ghemaeckt was, ghegeven tesamen 30 schellingen. 
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folio 3™ 
a. Item ghegeven Dirck Ghijsbertszoon. van een dach te werck op die kae, 3 

schellngen. 
b. Item ghegeven Sijmon Florijs Hugenszoon van een ouwe hort an die Horensluijs, 

een schelling. 
c. Item ghegeven Jan Dirckszoon timmerman van die Utersluijs te maken of van dat 

verlaet bij die Horensluijs te maken, daeroff ghegeven tesamen drie Rijnsche gulden. 
d. Item ghegeven Gherijt Pieterszoon, timmerman, van die plancken die an dat verlaet 

ghebesicht sijn, 34 schellingen. 
e. Item van die rekenick over te leveren, 2 schellingen. 
f. Item die schout van Koudekerck van schouwen, van ouden haercomenn, drie 

Rijnssche gulden. 
g. Item die pastoer van Koudekerck van ouden haercomen, twe schellingen. 
h. Item die baeljuijs dienders, 15 schellingen. 
i . Item den klerck van scrijven, 15 schellingen. 
j . Item den bode van Koudekerck, 10 schellingen. 
k. Item die ambochtbewaerders haer loen, 3 Rinsche gulden, [door de hand van Bruijn 

Foeytgenszoon toegevoegd:] Zij achtervolgt de keur. 
1. Item die hiemraets verteert op twe schouwen, 3 Rijnsche gulden [door de hand van 

Bruijn Foeytgenszoon toegevoegd:] Zij hierinne achtervolcht die keure. 
m. Item domen dese rekenick dede doen, hebben die ghemeen buren verteert, 30 

schellingen. 

folio 4 
a. Item die summe beloept 481/2 Rijnsche gulden, drie schellingen ende beloept op 

elcke morgen 14 penninck ende soe blijfter commer, 34 schellingen. 
b. Item dese rekeningh is ghepasseert bij den pastoer, bij die schout ende ghemeen 

buijeren van Koudekerck. Ende Gherijt van Poelgheest en heeft daer niet bij 
gheweest domen dese rekeninck dede also als hij niet thuijs en was, mer hij heeft 
gheconsenteert dat men die rekeninck soude doen al en was hij niet te huijs. 

c. [Ondertekend door Bruijn] Foeytgenszoon [klerk van de hoogheemraden van 
Rijnland]. 

Ambachtsrekening van Koudekerk 1584 

folio 1 
a. Rekeninge voir Floris Comeliszoon ende Jacop Gerritszoon als amboechts-

bewaerders van Coudekerck nopende die binnelantse costen gevallen inden jaere 
1584. 

b. Eerst den ontfanck. 
c. Inden eersten ontfangen zulcx 't jaer voorleeden bij slodt van rekeninge quam 

over te schieten, 1 gulden, 11 schellingen. 
d. Item ontfangen vander geemeen ingelanden opte morgen zes penninck, bedra

gende over 1140 morgen, 21 gulden, 7 schellingen, 8 penningen. 
e. Noch ontfangen van huer vande Laegewaertse zijdelkaede, 15 gulden, 15 

schellingen. 
f. Somma den geheelen ontfanck beloopt in als 38 gulden, 13 schellingen, 8 pennin

gen. 

Jaarboek 2000 17 



folio l v s o 

a. Hier nae volcht den vuijtgeeff. 
b. Inden eersten betaelt an handen van Foij van Brouchoven, baliu ende dijcgraeff van 

Rijnlandt van twe jaeren onbehoorlicke ommegeslagen opte morgen drie penninck 
volgens die quitancie, 21 gulden, 7 schellingen, 6 penningen. 

c. Item betaelt Comelis Huijgens, bailiusboode, van oncosten ofte ghijselgelden bij 
hem gedaen op diverse reijsen ande amboechtbewaerders nopende die drie penninck 
opte morgen, 20 schellingen. 

d. Noch betaelt Claes Pieterszoen Ket van 't oude hout van de scheijdinge van die van 
Coudekerck ende Leijderdorp, 15 schellingen. 

e. Noch betaelt Comelis Floriszoen Schoutgen van't banwerck te maecken inde Does, 
5 gulden. 

f. Noch betaelt Jan Floriszoen Ferwaen van bier, 3 schellingen, 

folio 2 
a. Noch betaelt een heemraetsboode van vier verscheijden ghijselgelden, elcke reijs 

acht stuvers, facit 1 gulden, 12 schellingen. 
b. Noch betaelt Claes Comeliszoon van vijff voir aerdes bij hem gebrocht anden 

Overendam off ant Geerhoofden elcke voir drie stuvers, facit 15 schellingen. 
c. Noch betaelt Comelis Huijgenszoon van een copie te scriven van de sommacie 

nopende die 3 penningen opte morgen, 3 schellingen. 
d. Noch zoe coemen die amboechtbewaerders dat zij luijden twe mael geweest zijn te 

Leijden, 10 schellingen. 
e. Noch betaelt Comelis Huijgenszoon, baliusboode, van dat hij die ordinancie gelevert 

heeft op't stuck van't schutten van die stieren, 14 schellingen. 
f. Noch betaelt van't slodt te maecken off van een cram met twe schalmen tot behooff 

vande Honsdijcse sluijs, 't samen 13 schellingen. 
folio 2™ 
a. Item betaelt Dirck Janszoen van twe schouwen sants bij hem gebrocht opte 

Laegewaertse zijdelkaede, elcke schou 9 schellingen, facit 18 schellingen. 
b. Noch betaelt Bruijn Floriszoen van dat hij een dach op Claes Pieterszoenkaede 

gearbeijt heeft, 6 schellingen. 
c. Item betaelt Jan Claeszoen van een stucke plancx gebesigt an Anna Wouters sluijs, 3 

schellingen, 8 penningen. 
d. Noch betaelt Gerrit Adriaenszoon van dat hij gearbeijt heeft op diverse reijsen anden 

Honsdijcse sluijs, 12 schellingen, 8 penningen. 
e. Noch betaelt van't sandtpadt te maecken opten dijck neffens die Laegewaertse 

zijdellkaede, 3 schelüngen. 

folio 3 
a. Noch betaelt Gerrit Lenaertszoon van dat hij op Claes Pieterszoonkaede gearbeijt 

heeft, 5 schellingen. 
b. Noch betaelt Comelis Jerommaszoon van twe morgenboucken te scriven off van een 

copie nopende de 3 penningen opte morgen, 't samen 16 schellingen. 
c. Noch zoe coemen die amboechtbewaerders van vier wercken an te vaerden [6 

schellingen]. 
d. De amboechtsbewaerders comt van deese rekeninge onder den hoegen heemraet te 

brengen om gevisiteert te worden, 4 schellingen ende van't morgengeit te 
collecteren, 1 gulden, 10 schellingen, facit 1 gulden, 14 schellingen. 

e. Die clerck van den hoegen heemraet comt van deese rekeninge te teijkenen ofte 
recolleren, 4 schellingen. 
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folio 3 v s o 

a. Noch betaelt die boode van loepen [ende] vande draven door 't geheele jaer, IV2 
schellingen. 

b. De clerck comt van deese twe rekeningen te scriven, 8 schellingen. 
c. Somma den geheelen vuijtgeeff beloept in als 38 gulden, 15 schellingen, 7 doits. 
d. Affgetoegen den vuijtgeeff tegens den ontfanck, beloept den vuijtgeeff meerder dan 

den ontfanck, 2 schellingen, 6 penningen. 
e. Deese rekeninge es gedaen voir heer Gherardt van Poelgheest, Heer van Hoichmade, 

Coudekerck etc. ende den geemeen ingelanden van Coudekerck. Aldus gedaen 
opten 23e aprillis 1585. 

f. Men consenteert dese omme te slaen behouden een ygelijck zijn recht. Actum den 
26en aprilis 1585. 

1585, J. van Brouckhoven. 

Aantekeningen bij de transcripties. 

Algemeen. 

In dit hoofdstuk zal per ambachtsrekening aanvullende informatie worden gegeven. 
Begrippen en woorden die wij niet meer kennen zullen zoveel mogelijk worden 
verklaard en ook zal getracht worden om oude plaatsaanduidingen naar de huidige te 
'vertalen'. 
Men 'rekent' met behulp van een rekenmunt bestaande uit ponden (£ voor libra) van 
20 schellingen van elk 12 penningen (d. voor denarius). Van deze eenheden was al
leen de penning een klinkende munt. 
Gehanteerde oppervlaktematen: 1 morgen bestaat uit 600 vierkante roeden (6 hond), 1 
morgen komt overeen met 0,85 ha. 

Ambachtsrekening van Koudekerk 1440. 

folio 19 
b. 'die nuwe vairt, die after Heemstede leyt' is waarschijnlijk de Zandvaart. 

j . De 'Horensluse' was een sluis ten oosten van het Huis te Hom (Groot Poelgeest) 
in de 'Hoogewaerts wech' waar de 'Laegewaerts wetering uitkomt in de Rijn (zie 
de kaarten van 1615 en 1746). Op deze plaats komen thans de Dorpsstraat, de 
Hooge- en de Lagewaard bij elkaar en ligt een brug. 

k. Een plack: een zilveren munt ter waarde van 2 groot (16 penningen). 

p. Dit betrof een extra omslag in verband met het werk voorbij Heemstede in de 
richting van Haarlem. Extra omslag wordt ook wel geheven bij het in orde 
brengen van werken welke door een calamiteit beschadigd of te gronde zijn 
gegaan. 
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Koudekerk afgebeeld op de kaart van Rijnland van Floris Balthazar uit 1615. 
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Ambachtsrekening van Koudekerk 1448/1449 

folio 1 
a. Het was bij het hoogheemraadschap van Rijnland gebruikelijk dat schouw en 

rechtspraak geschiedde op een dinsdag na een heiligendag. We zien dit ook 
gebeuren bij deze afrekendag te Koudekerk: op een dinsdag na Sint-Andriesdag. 
Die heiligendag zelf is op 30 november (zondag), dus op 2 december werd 
'gerekend'. Duidelijk worden de namen van de twee ambachtsbewaarders 
vermeld: Jacop van Tol en Dirc Willemszoon. Zie voor de Van Tols: D. van Tol. 
Het huis Tol te Koudekerk en zijn bewoners. Alphen aan den Rijn 1999. 

b. Jacop van Tol schoot geld voor ten gerieve van de aanleg van een nieuwe kade. Dat 
morgengeld werd vervolgens over de landeigendommen te Koudekerk omgeslagen. 
Onder aan de rekening van 1462/1463 komt die nieuwe kade weer ter sprake. 
Jacop van Tol werd in 1451 door de hoogheemraden van Rijnland aangesproken, 
omdat hij zijn onderhoud aan de Rijn niet in orde had. Zie: Sloof. De oudste 
bestuursregisters van het hoogheemraadschap van Rijnland 14/ folio 63vso a. 
Een deut (duit): een zilveren munt ter waarde van een Vi groot (4 penningen). 

c. Jacop bracht hier zijn onkosten in rekening voor de presentatie van de 
rekeningen bij de hoogheemraden van Rijnland. 

d. Jacop van Tol heeft de duiker aangeaard. 

e. De ambachtsbewaarders van Koudekerk bewaarden / hadden de verantwoording 
over het onderhoud van plaatselijke sluizen. 

f. Jacop van Tol hield in Spaamdam toezicht op het in orde brengen van de 
beschoeiing. Dat werk werd jaarlijks door de hoogheemraden van Rijnland 
gekeurd/bekeken. 

g. Een gat in een kade achter Ofwegen (in de buurt van de Wijde Aa) werd gestopt 
met behulp van riet- of tenenmatten en aarde. In geval van nood werkte men dus 
ook buiten het ambacht, zoals hier in Esselijkerwoude. 

h. Pieter van Bosch was bode van het hoogheemraadschap van Rijnland. 
Postulaatsguldens werden geslagen ten tijde van Rudolf van Diepholt. Hij was 
postulaat (geestelijke) van 1423-1432 en daarna tot 1455 bisschop. Het was een 
goudgulden van laag gehalte; ongeveer een Yi Rijnse gulden. Zie: H. Enno van 
Gelder. De Nederlandse Munte. Utrecht 1965, pag. 267. 

i . De Achterdijk (thans de Ruigekade) van het ambacht werd tweemaal door de bode 
van Rijnland geschouwd. 
Tijdens de rechtszitting van dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland op 6 mei 
1448 te Haarlem bevolen de hoogheemraden aan 'die van Koudekerk' om niet te 
volharden in hun weigering, maar de buitensloot aan de noordzijde van de 
Achterdijk in orde te brengen. Anders zouden zij (ambachtsbestuur) vervallen in 
een boete van 10 £. Zie: Sloof. De oudste bestuursregisters van het 
hoogheemraadschap van Rijnland 14/ folio31vso b. 

j . De ambachtsbewaarders van Koudekerk waren in een kwestie tegen Dirc van der 
Does reeds tweemaal voor de hoogheemraden gedagvaard over het onderhoud 
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van de Achterdijk. Zie Sloof: De oudste bestuursregisters van het hoogheem
raadschap van Rijnland. 14/ folio lOvso b. 

k. Het plaatwerk / de beschoeiing bleek niet bestand tegen de golfslag van het U. 

m. Planken gekocht voor het in orde brengen van werk te Spaamdam. 
Een plak: een zilveren munt ter waarde van 2 groot (ongeveer 1 stuiver). 

n. Onderhoud aan een nieuw aangelegde watering door Ofwegen, naar de Wijde Aa. 

0. Koudekerk was ook verhoefslaagd / had deel aan het onderhoud van de 
Doeswatering, zijnde een watering van bovenlokaal belang. 

p. Sloof De oudste bestuursregisters van het hoogheemraadschap van Rijnland 16/ 
folio 129 vso a. 

folio 1 ™ 
d. De ambachtsbewaarders van Koudekerk 'bewaarden' het hun toegewezen werk / 

zorgden voor het onderhoud van dit aan Koudekerk toegewezen werk. Zij stonden 
tijdens de schouw van dijkgraaf en hoogheemraden bij dat werk om van dat college 
de aanwijzingen in ontvangst te nemen. 

f. De watering tussen de Lagewaard en de Wijde Aa werd door deze twee personen 
in orde gebracht. Mogelijk had men het hier over de Burma. Zie Sloof: De 
oudste bestuursregisters van het hoogheemraadschap van Rijnland 14/ folio 2c 
en de kaart van Rijnland van 1615. 

g. Naast toegewezen onderhoudswerk te Spaamdam betaalden de ambachtsbesturen, 
naar rato van de grootte van hun gebied, mee aan het groot onderhoud van de 
sluizen zoals hier, waar een nieuw rad aan de kaapstander gemaakt werd om zo de 
sluisdeur weer goed op te kunnen winden. 

h. De schout van Koudekerk en de heemraden van Koudekerk schouwden de 
plaatselijke werken. 

1. De klerk (secretaris) van Koudekerk. 
Een schild: een gouden Franse munt. 

j . Dammas Gijsbertszoon was dus de plaatselijke 'sluiswachter'. 

k. De schout ontving naast vergoedingen tijdens schouw etc. een vast bedrag van 1 
schild per jaar. 

1. Hier de uitgaven aan de verteringen tijdens de afrekendag, de dag dat men 
'rekende' / dat men de rekening openbaar behandelde. 

m. Claes van Haesdijk is waarschijnlijk de in: Sloof De oudste bestuursregisters van 
het hoogheemraadschap van Rijnland 15/ folio 43 a. genoemde Haasdijk te 
Spaamdam. 

n. Claes van Leeuwen was dus 'damhouder'. Zie: Sloof De oudste bestuursregisters 
van het hoogheemraadschap van Rijnland 14/ folio 2 b. 
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o. De Homsluis ten oosten van het huis Te Hom (Groot Poelgeest) waar de Rijn en de 
Lagewaardse wetering elkaar ontmoeten. 

p. Een duit: een zilveren munt ter waarde van Yi groot (4 penningen). 

q. De ambachtsbewaarders komen met twee identieke ambachtsrekeningen bij de klerk 
van het hoogheemraadschap van Rijnland. Een daarvan blijft na goedkeuring bij 
Rijnland achter. De klerk schreef op die rekening: '13 december 1449'. Zelfde 
handschrift als in Rijnlands bestuursregisters. 

Ambachtsrekening van Koudekerk 1462/1463 

folio 1 
a. De ambachtsbewaarders legden woensdags na Sint-Maarten (16 november) 1463 

voor de ingelanden rekening en verantwoording af. 

b. Uitgaven ten behoeve van de scheepvaartsluis te Spaamdam. 
Een 'oerdt' (oortje): een munt ter waarde van YA stuiver. 

c. Terecht schreef men hier - in tegenstelling tot elders - de Schinkeldijk te Spaam
dam. Koudekerk had namelijk ook een Schinkeldijk op eigen gebied. Het was 
een dwarsdijkje (verklaring van de naam) ten oosten van het huis Te Hom, 
tussen de Hogenwaardse weg en de Lagenwaardse weg. Thans is dit het gedeelte 
van de Lagewaard vanaf de Dorpsstraat tot waar hij bij het huis 'Hoekenburg' 
een scherpe bocht naar het noord-oosten maakt. 

d. Een persoon, die te Spaamdam het onderhoudsgedeelte van Koudekerk in orde 
hield. 

c. De Lantsbrug; waarschijnlijk een brug over de oude Haarlemmer- of Landsluis. 
Zie: S.J. Fockema Andreae Hoogheemraadschap van Rijnland, Zijn recht en zijn 
bestuur van den vroegsten tijd tot 1857 pag. 147. 
Een leliaart: zilveren munt ter waarde van 1 schelling. 

f. De Zwammerdamse brug. 

g. Onderhoud aan plaatselijke sluizen te Koudekerk. 

h. Onderhoud aan de Watersloot en aan een nieuwe wetering. Zie Sloof: De oudste 
bestuursregisters van het hoogheemraadschap van Rijnland 16/ folio 129vso a. 
(hoefslag op de Watersloot). 

j . Aandeel in het onderhoud van de Doeswatering. 

k. Vergoeding voor de plaatselijke sluiswachter. 

folio 1 v s o 

g. Pieter van Bosch, bode van Rijnland, aardde de hoofden van de bruggen op. 
Anders gezegd: hoogde de brughoofden / opritten op Werven: ophogen / 
aanaarden van de brughoofden / opritten. 
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j . De ambachtsbewaarders bewaarden / zorgden voor het onderhoud van de 
plaatselijke sluizen. 

m. De Overendam / Oevelendam, ook wel Euvelendam genoemd, werd op hoogte 
gehouden. In de dam was een duiker of sluis voor de waterverbinding tussen de 
Rijn en de Lagewaardse wetering. 

o. In de ambachtsrekening 1448/1449 komt die nieuwe kade ook voor onder folio 1 b. 

Ambachtsrekening van Koudekerk 1522/1523 

folio 1 
b. In: Sloof De oudste bestuursregisters van het hoogheemraadschap van Rijnland 

16/ folio 4 enz. zien we dat Koudekerk in het derde kwart van de 15^ eeuw door 
het hoogheemraadschap van Rijnland 926 morgen en AVz hond groot bevonden 
was. Hier zien we dat men bij de berekening van het aandeel in het penninggeld 
(bestuurskosten) die maat, op een halve hond na, nog hanteerde. 

c. Pieter Arentszoon van Tol nam het banwerk (werk, waar onderhoudsverplichting 
op rustte) aan. Dat werk liep van de Lagenwaardse molen tot in de Aa. Mogelijk 
gaat het hier over de Achterwatering en de Ofwegener watering (zie de kaart van 
1746). 

d. Florijs Dirckszoon bracht het banwerk (verplichte onderhoudswerk aan de Does) 
over het jaar 1522 voor Koudekerk tegen betaling in orde. Gherijt Janszoon deed 
dat in 1523. Anders gezegd: de ambachtsbewaarders besteedden het werk, dat ze 
voor Rijnland moesten doen, voor de laagste prijs uit aan een aannemer. 

e. Sluizen werven: aanaarden. Onderhoud van drie sluizen te Koudekerk: de sluis 
ten westen van het huis Te Hom, die ten oosten van dat huis en die in de 
Oevelendam / Oeverendam. 

f. De sluis bij Ofejverendam / Oevelendam uitdiepen. In de dam was een duiker of 
sluis voor verbinding tussen de Rijn en de Lagewaardse wetering. De dam lag 
tussen de Rijn en het zuid-oostelijk deel van de watering. 

g. Heijnrick, de smit uit Leiden leverde spijkers voor reparatie van het verlaat 
(doorvaart) bij / in Homsluis. 

folio 1 Ï S O 

a. Bij de reparatie van het verlaat aan de Homsluis heeft men de sluisput met 
behulp van dammen drooggelegd. 

e. Werk aan het dichten van een doorgebroken dijk. Dat is de kade langs oostzijde 
van de 'Woutwetering' (thans de Heij man wetering) toen Gneppickerkade 
genoemd. Zie Sloof. De oudste bestuursregisters van het hoogheemraadschap 
van Rijnland. 16/folio 169c. 

f-h De toegeschoten gemeen buren / ingelanden werden door de ambachtsbewaar
ders tijdens hun hulp aan de doorgebroken dijk van brood, kaas en bier voorzien. 
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folio 2 
a-h. Men dichtte het gat in de dijk (Gnephoekse kade) met behulp van mest, omdat 

dat goed kleeft. 

b. Leckewater: water dat naar binnen stroomt? Zie ook folio 1 v s o e. 

d. Gewrocht: gewerkt. 

i . Bij het werk aan de Homsluis braken de dammen door. De arbeiders werden 
gevoed met brood en haring. 

j . Uit het land van Willem Jorijszoon werd aarde gehaald om de Homsluis mee af 
te dammen. 

folio 2™ 
c. De touwslager leverde twee nieuwe repen (touwen) om de sluisdeur van de 

Homsluis te kunnen optrekken. 

d. De nood was hoog: er werd zelfs aarde uit bestaande dijken gehaald om de 
Overendamse sluis af te dammen. 

Horden en bomen: vlechtwerk en balken. 

e. Ook de Gnephoekse kade werd verstevigd / verhoogd, 

i . Drie pond lijns: linnen? 
folio 3 
b. De aarde benodigd voor het afdammen van de Homsluis en de Poelgeestersluis 

kwam uit het land van Gherijt van Poelgeest. Hij kreeg dit na het verwijderen 
van de dammen weer op zijn land terug, inclusief bagger uit de putten. 

c. Utersluis: scheepvaartsluisje? 

d. Twee oude horden / twee oude matten of omheining waren gebruikt bij het 
afdammen van de Poelgeestsluis. Men hergebmikte in het verleden op grote 
schaal. Materialen waren duur en schaars, het arbeidsloon daarentegen was laag. 

e. Idem voor de Homsluis. 

f. Idem voor de Utersluis. 

j . Florijs Sijmonszoon baggerde bij / naast de Gnephoekse kade een sloot uit en 
gebruikte de specie voor ophoging van de Gnephoekse kade. 

folio 3 Ï S 0 

e. De rekening over te leveren: door de ambachtsbewaarders aan de hoogheem
raden van Rijnland aan te bieden / in te leveren. De schout van Koudekerk had 
recht op de opbrengst van de bij de inspectie geëiste boeten. Daarnaast ontving 
hij volgens afspraak een vast bedrag voor het drijven van de schouw. 

g. De pastoor van Koudekerk kreeg ook een vergoeding uit de ambachtsrekening. 
Hij was ook aanwezig bij de openbare afrekening en verantwoording. 'An ouden 
haercomenn' wil zeggen: volgens gewoonterecht. Dit stamt nog uit de tijd dat 
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Koudekerk zo weinig inwoners had dat de pastoor nog een deel van zijn inkomen 
uit belasting ontving. 

h. De baljuwsdienders van Rijnland. 

i . De klerk of secretaris van Koudekerk kreeg zijn schrijfloon. 

j . De bode van Koudekerk voor zijn werkzaamheden (aanzeggingen, brieven be
zorgen etc). 

k. De klerk van Rijnland gaf hier op de rekening aan, dat ten aanzien van de 
beloning van de ambachtsbewaarders volgens de keur gehandeld is. Wij kunnen 
evenwel in het archief uit die tijd geen keur vinden. 

1. Dat gold voor het maximum dat de heemraden van Koudekerk mochten 
declareren voor de schouw. 

m. Toen men openbaar afrekening en verantwoording aflegde, werd door de 
presente ingelanden / gemene buren voor 30 schellingen verteerd. 

folio 4 
b. De ambachtsheer van Koudekerk had dus ook zeggenschap bij de vaststelling 

van de ambachtsrekening. 

Ambachtsrekening van Koudekerk 1584 

folio 1 
a. De binnenlandse kosten: de kosten voor de instandhouding van de natte en droge 

waterstaatswerken van het ambacht Koudekerk. 

c. Het overschot van de vorige rekening. 

d. De omslag, de inkomsten aan morgengeld. 

e. De opbrengst van de verhuring van de Lagewaardse zijdelkade. Wellicht is dit de 
kade aan de oostzijde van de Lagewaardse polder, die op de kaart uit 1615 de 
Laegewaertskade genoemd wordt en op de kaart uit 1746 de Ambachtskade heet. 

folio 1 Ï S O 

b. Boete betaald aan de dijkgraaf van Rijnland. 

c. Betaald aan de bode van de dijkgraaf van Rijnland wegens onkosten voor het 
vasthouden / gijzelen van personen. 

d. Claes Pieterszoon Ket. Men kent in Koudekerk ook de Claes Kettenkade, 
scheidingskade tussen Koudekerk en Leiderdorp-Achthoven. Zie ook de kaart 
van Rijnland van 1615. 
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Koudekerk op de kaart van Rijnland uit 1746. 
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folio 2 
a. Ook aan de bode van de hoogheemraden van Rijnland moeten onkosten wegens 

gijzeling betaald worden. De hoogheemraden hadden hun eigen bode; dat was 
niet dezelfde als die van de dijkgraaf. 

b. Ten behoeve van de Oeverendam, ook genaamd het Geerhoofd, werd 5 voer 
aarde aangevoerd. Een voer is een vracht. 

c. De functionarissen van het hoogheemraadschap van Rijnland ontvingen voor 
iedere handeling de daarvoor vastgestelde vergoeding. Dat was dus hun bron van 
inkomsten. Comelis Huijgenszoon, bode van de dijkgraaf, ontving onder folio 1 
v s o c. geld in verband met gijzeling. En hier, op folio 2 c, voor het kopiëren van 
de gerechtelijke aanzegging (sommatiebiljet). 

d. De ambachtsbewaarders declareren hun reiskosten voor bezoek aan de 
hoogheemraden te Leiden. 

e. Zie de opmerking onder c. Loslopende stieren die op wegen, kaden en dijken 
liepen, werden opgebracht en vastgehouden in een schuthok. Tegen betaling van 
de onkosten, verhoogd met een boete, konden de eigenaren hun vee terug 
krijgen. 

f. De sluis in de Honsdijk kon dus worden afgesloten met ketting en slot. Waar die 
sluis precies was is niet bekend. 

folio 2 Ï S O 

a. Dirck Janszoon bracht twee schouwen / schuiten zand op de Lagewaardse 
zijdelkade. 

b. Veel kleine kaden droegen de naam van de eigenaar of een persoon die er aan 
woonde. 

c. Een stuk van een plank / beplating, bevestigd aan de Anna Wouterssluis. 

e. Een wat cryptische omschrijving voor het onderhoud van het zandpad op de 
Lagewaardse kade. 

folio 3 
b. Ten aanzien van de kwestie over het wel of niet omslaan van 3 penningen per 

morgen (zie folio T 8 0 c en verder) werdén 2 morgenboeken vervaardigd om een 
goede berekening per landeigenaar te kunnen maken. 

c. De ambachtsbewaarders kregen vergoeding voor de zorg over 4 werken. 

d. Hier de vergoeding aan de ambachtsbewaarders voor het presenteren van de 
ambachtsrekening bij de hoogheemraden. 

e. Het is nog maar de vraag of de ambachtsbewaarders bij het presenteren van de 
ambachtsrekening de hoogheemraden of een van hen ontmoetten; hun klerk 
controleerde en rekende die na en ondertekende uiteindelijk. 
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folio 3 Ï S 0 

a. De bode van het ambacht Koudekerk. 

b. De klerk van het ambacht Koudekerk. 

e. Gerard van Poelgeest, heer van Hoogmade, Koudekerk etc, was aanwezig bij 
het vaststellen van de rekening. 

g. consenteert = besloten 
Jan van Broekhoven was klerk van Rijnland. 

J.H.M. Sloof. 

Index op geografische namen, genoemd in de ambachtsrekeningen in dit artikel. 

Achterdijk 
Alphen 
Anna Wouterssluis 
Claes Pieterszoonkade 

11,12, Doeswatering 
Geerhoofden 
Gnephoekse dijk 
Gnephoekse kade 
Heemstede 
Hondsdijkse sluis 
Hoogmade 
Homsluis 11, 13, 15, 
Koudekerk 11,12,13,14,17, 
Lagewaard 

12 Lagewaardse molen 
15 Lagewaardse zijdelkade 
18 Lantsbrug 
18 Leiden 14, 

14, 18 Leiderdorp 
15, 18 Oevelendam/Overendaml4, 

16 Overendamse sluis 
15,16 Poelgeester sluis 

11 Schinkeldijk te Spaamdam 
18 Spaamdam 11, 
19 Utersluis 

16, 17 Watersloot 
18,19 Wijde Aa 

12 Zwammerdam 

14 
17, 18 

13 
15, 16, 18 

18 
15, 16,18 

16 
16 
13 

12, 13, 14 
16, 17 
11,14 
12, 14 

13 

Index op personen, genoemd in de ambachtsrekeningen in dit artikel. 

Aer, Dirc van der 13 
Adriaenszoon, Gerrit 18 
Aemtszoon, Jan, smid uit Leiden 16 
Bennen,Jannengen 16 
Bosch, Pieter van 12,14 
Brouchoven, Foij van 18 
Claesdochter 15 
Claeszoon, Andries 16 
Claeszoon, Dirck Wijllem 14 
Claeszoon, Gerijt 11 
Claeszoen, Jan 18 
Comeliszoon, Claes 18 
Comeliszoon, Floris 17 
Dirckszoon, Claes de jonge 15 
Dirckszoon, Claes de oude 15 
Dirckszoon, Comelis 16 
Dirckszoon, Dirck 15, 16 
Dirckszoon, Florijs 14, 16 
Dirckszoon, Jan 17 
Dirckszoon, Reijer 15 
Dircszoon, Jacop 12, 14 

Doese, Dirc van der 12 
Do[v]enszoon, Dirck 16 
Do[v]enszoon, Pieter Willem 16 
Do[v]eszoon, Gherijt Dirck 14 
Ferwaen, Jan Floriszoen 18 
Floren, Machtelt 15 
Florijszoon, Wouter 12 
Floriszoen, Bruijn 18 
Foeytgenszoon, Bruij n 17 
Gerritszoon, Jacop 17 
Gherijtszoon, Louwerijs 15 
Gherijtszoon, Vranck 15 
Ghijsbertszoon, Bruijn 16 
Ghijsbertszoon, Claes de oude 16 
Ghijsbertszoon, Dammas 12 
Ghijsbertszoon, Dirck 15, 16, 17 
Ghijsbrechtzoon, Dammas 14 
Haer, Dirc van der 11 
Haesdijc, Claes van 12, 13 
Hag[h]enszoon, Dammas 15,16 
Hee, Henric van der 12 

Jaarboek 2000 29 



Heinricxszoon, Clais 11 
Heijnrick, smid uit Leiden 15 
Heynricxzoon, Jacop 13, 14 
Henricszoon, Willem 12 
Hugenszoon, Sijmon Florijs 17 
Hugheszoon, Floris 14 
Huij gens [zoon], Comelis 18 
Jacopszoon, Florijs 12 
Jans, Pieter 14 
Janszoon, Dirck 16, 18 
Janszoon, Gherijt 14 
Janszoon, Heinric 11 
Janszoon, Sijmon 16 
Jerommaszoon, Comelis 18 
Jonghert, Dirc 14 
Jorijszoon, Comelis 16 
Jorijszoon, Willem 14, 15, 16 
Ket, Claes Pieterszoen 18 

Leeuwen, Claes van 13, 14 
Leeuwen, Jan van 12 
Lenaertszoon, Gerrit 
Otte 
Pieterszoon, Frans 
Pieterszoon, Gherijt, timmerman 
Poelgeest, Gherardt van 
Poelgheest, Gherijt van 16, 17 
Schoutgen, Comelis Floriszoen 18 
Sijmen, de tapper 
Sijmonszoon, Floris 
Tol, Jacop van 
Tol, Pieter Arentszoon van 
Willem, Dirck 
Willemszoon, Dirc 
Willemszoon, Gherit 
Willemszoon, Jacop 

18 
12 
15 
17 
19 

16 
16 
12 
14 

15, 16 
12 
14 

13, 14 

Koudekerkse molens. 

De Hoogewaardse molen omstreeks 1925. 
In 1936 is deze molen vervangen door een zgn. Amerikaanse molen. 

Links op de foto staat Jacob Paling en rechts staat Jacob Loef. 
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Interview met Marry Zweeris. 

D e dood van haar moeder heeft op de jeugd 
van Cornelia Margaretha van der Ent een 

zwaar stempel gedrukt. Margje, zoals haar roep
naam is, was veertien jaar toen haar moeder op 22 
augustus 1948 dood in de keuken neerviel. 
Over deze gebeurtenis en over haar kleurloze 
jeugd gaat het volgende artikel. 

Mevrouw M. Zweeris 

De moeder van Margje kwam uit Alphen aan den Rijn en 
had al twee dochtertjes, waaronder Margje, toen ze trouwde 
met Jan Struik, die met zijn familie uit Gelderland naar 
Koudekerk was verhuisd om hier in de dakpannenfabriek 
van Oppelaar te komen werken. Margje, die op 27 december 
1933 in het Academisch Ziekenhuis in Leiden werd 
geboren, woonde tot het huwelijk van haar moeder samen 
met haar oudste zusje bij haar oma Geeske Groeneveld in 
Alphen aan den Rijn. 
Margje: "Mijn tweede vader werkte in de kleistaal. Zo 
noemden ze dat, omdat hij de klei schepte met een ijzeren 
schop. Hij was twaalf jaar ouder dan mijn moeder. We 
woonden aan de Hoogewaard op nummer 141 naast de 

families Paling en Lekx. Buurman Paling, die een groot gezin had, werkte ook net als 
mijn vader, bij Oppelaar. Goris Verburg woonde ook op dat buurtje naast de winkel 
van Geerlof. Op dat rijtje woonden allemaal arme mensen. De mensen wisten alles 
van elkaar maar de gemeenschapszin was groot en het was er gezellig ". 

De moeder van Margje had een slechte gezondheid en om het grote gezin draaiende te 
houden werd Marg vaak van school thuis gehouden. 
"Ik kreeg dan geen rapport, vanwege te veel verzuim, maar ik heb wel acht klassen 
doorlopen. Ze maakten er op school geen punt van, want ze wisten wel wat er bij ons 
thuis aan de hand was. Mijn moeder had het vaak benauwd. Dan nam ze Hofman 
druppeltjes in, dat weet ik nog goed. Ze deed dan wat druppeltjes in water, nam dat in 
en ging naar bed. Dokter Vlaanderen wist niet wat ze mankeerde. Mijn oma, mijn 
moeders moeder, heeft er nog voor gezorgd dat ze in Alphen door dokter Pilon 
onderzocht werd, maar die heeft ook niet ontdekt wat ze had. Vroeger gingen de 
mensen trouwens niet zo makkelijk naar een dokter. Ik herinner me nog wel dat 
dokter Vlaanderen op een keer bij ons langs kwam met een zwart koffertasje. Wij 
werden naar buiten gestuurd om te spelen, maar we wisten niet waarvoor we weg 
moesten. Mijn vader was ook thuis en toen we weer naar binnen mochten hadden we 
een zusje. Mijn moeder lag in de bedstee en mijn zusje lag in een ledikantje. Als bij 
ons in de buurt een baby geboren werd kwamen buurvrouw Van Vegten of buurvrouw 
Zweeris bakeren. Daar kregen ze dan een paar dubbeltjes voor betaald. De mensen 
konden toen niet meer missen. 
Wij hadden ook nog tante Sientje, een familielid van mijn vader, inwonen. Sientje had 
geen eigen inkomen en ook geen tehuis en woonde dus bij ons in. Zo ging dat vroeger. 
Ze kwam nooit op straat en veel mensen kenden haar niet eens want ze zat altijd op 
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een stoel in de kamer of ze was achter op de werf. Je kon haar niet alleen laten, 
omdat ze aan toevallen leed. Als kind vond je dat griezelig. Als ze een aanval kreeg 
viel ze op de grond. Haar ogen rolden dan door haar hoofd en ze lag helemaal te 
schudden. Mijn moeder gaf haar meestal een stoffer in de hand om in te knijpen. We 
haalden er nooit een dokter bij, want ze kwam vanzelf weer bij. Dan tilden we haar 
op de stoel en was het weer over. Soms gebeurde dat wel vijf keer per dag. Ik sliep 
naast haar in de bedstee boven op zolder. Op een ochtend, ik was toen negen jaar, 
wilde Sientje maar niet wakker worden. Ik schudde aan haar, maar ze was dood. Ik 
had dus naast haar gelegen terwijl ze al overleden was. Ze is 42 jaar geworden. Ik zie 
nog hoe ze dood naar beneden gedragen werd. Er is door mijn ouders verder niet 
over gepraat. Ze was dood, nou ja." 

Buiten dat Marg thuis in het gezin moest helpen, werkte ze als elfjarig meisje al bij de 
familie Dorrepaal op de boerderij 'Rust Roest'. De huishoudster, Rietje Kroon, die uit 
Ter Aar afkomstig was, leerde de jonge Margje werken. Zo moest ze, onder andere, 
warm water halen van het fornuis, dat in het achterhuis stond en daarmee langs de 
stoepsloot de emmers, melkbussen en de teems (dat is de zeef waar de pas gemolken 
melk doorging) uitboenen. Margje vond het werken bij Dorrepaal niet vervelend, 
hoewel het voor een elfjarig meisje wel zwaar was. 
"Rietje Kroon was aardig voor mij. Ik ging er na schooltijd naar toe. Soms ook wel 's 
ochtends vroeg. Dan ging ik niet naar school. Dat was heel gewoon in die tijd. Toen 
ik ouder werd ging ik er hele ochtenden werken. Ik boende dan het washok schoon en 
de kelder waar de kazen lagen. Ook werkte ik in het huis en veegde ik met stoffer en 
blik de vloeren schoon. Dat gebeurde gewoon op mijn knieën. Het geld dat ik 
verdiende moest ik thuis afgeven ". 
Met de kinderen, Nel en Reinier Dorrepaal, die op de naastgelegen boerderij van haar 
werkgever woonden, speelde Margje wel eens en van hun moeder, Niesje Dorrepaal-
van der Bijl kreeg Marg in de oorlog vaak een schaaltje eten. Bij de familie Dorrepaal 
werd ook soep gekookt dat uitgedeeld werd aan mensen die honger leden. 

Komend vanuit Alphen a/d Rijn stond voorbij de betonfabriek van Bos aan de rechterzijde van 
(en gedeeltelijk in) de Hoogewaard de winkel van kruidenier F. Geerlof. Tussen de fabriek en 
die winkel stond een rij van drie huisjes. In het eerste huisje, waarvan de zijgevel op deze foto 

zichtbaar is, woonde de familie Struik. 

Het huisje aan de Hoogewaard, had in die tijd nog geen enkele sanitaire voorziening. 
Afwassen deed men onder een kraan die laag bij de grond boven een emmer zat. Na 
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het eten gingen de kinderen meestal gelijk naar bed, maar ook de ouderen maakten 
het niet later dan een uur of negen half tien. 
Marg: "De mensen waren 's avonds moe en er was natuurlijk ook niets te doen. Mijn 
vader ging wel eens buiten een praatje maken met de buren of de krant lezen. We 
hadden geen radio of boeken en spelletjes werden er met ons niet gedaan. Het was 
werken, eten en naar bed. We hadden in ons buurtje ook allemaal een plee achter op 
de werf met putten waarin alles terecht kwam en we veegden onze billen af met oude 
kranten. Doorspoelen deden we met water uit de Rijn of uit de sloot. Als de put vol 
was kwam de ontlasting omhoog en moest je de beerput leegscheppen. Nou, dat kon 
behoorlijk stinken. Onze buurman schepte de inhoud van zijn put dan in een wasketel 
en bracht dat achter op zijn fiets naar zijn volkstuin, als mest". 

's Winters werd er op een kolenfomuis gekookt. Maar in de zomermaanden gebruikte 
men petroleumstellen. Marg kan zich nog herinneren dat de olie ook voor andere 
zaken gebruikt werd. 
" Mijn moeder gebruikte de petroleum ook tegen de wandluizen en de vlooien. Dan 
smeerde ze de olie tussen de kieren van de vloer, want we woonden in een oud vies 
huisje. Het was bijna niet schoon te houden zo oud was het. In de oorlogsjaren kregen 
we ook nog last van hoofdluizen. Mijn zusje heeft nog een kaal hoofd gehad vanwege 
die luizen. Ze droeg toen altijd een mutsje. Ons hoofd werd gewassen met groene zeep 
en onze haren werden boven een krant gekamd met een stofkam. Je hoorde de luizen 
zo vallen ". 

De oorlogsjaren waren voor het groeiende gezin Struik zwaar, want buiten de 
volwassenen moesten ook de zeven kinderen gevoed worden. Gelukkig kwam er hulp 
van de broer van Margjes vader, Oom Demps. 
"Demps ging 's nachts op pad om eten te zoeken. Nou ja zoeken, hij nam wat hij 
tegenkwam. Ik weet nog dat bij ons 's nachts in de kamer een schaap geslacht werd. 

Deze foto is tijdens de Tweede Wereldoorlog genomen op het terrein waar voor die oorlog de 
steenfabriek van Beers stond en waar zich nu de betonfabriek van Bos bevindt. In het reeds 

lang afgebroken linker huis, aan de noordzijde van de Hoogewaard, woonde Beers. 
Het huis ernaast, dat langs de Rijn stond, is enkele jaren gelden afgebroken. 

Van links naar rechts: de zusjes Neeltje, Bep, Janny en Marg. 
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Het was diefstal, maar je kon niet anders in die tijd. Onze buurman Jaap Paling pikte 
niet. Daar hadden ze honger met dat grote gezin en als die jongens bij ons thuis 
kwamen aten ze de kruimeltjes van de vloer. Dalebout, de politieagent van het dorp, 
was op de hoogte gekomen van de praktijken van Demps en kwam bij ons aan de 
deur. Hij belde aan de voordeur en Demps vloog zo door het raam de tuin in en sloeg 
op de vlucht. Later is hij aangehouden, maar hij is niet voor diefstal veroordeeld." 

Marg herinnert zich nog hoe haar moeder bij kruidenier Geerlof op de pof kocht. 
"Geerlof had een groot boek en daarin schreef hij op wat je gehaald had. Aan het 
eind van de week werd het opgeteld en betaalde je af wat je kon missen. Dat ging bij 
veel gezinnen zo in die tijd. Dan was het rekenen: zoveel voor bakker Van Velzen, 
zoveel voor slager Van Veen, zoveel voor groenteboer Lekx. Als de kindertoelage 
kwam werden de rekeningen die nog open stonden afbetaald. Onze melkboer was 
Chris van Dijk. Hij woonde aan de Hoge Zij en kwam langs met een melkkar. De 
melk werd afgemeten met pinten en hij verkocht gewone melk en taptemelk. Wij 
hadden het echt arm en voor nieuwe schoenen was in ons gezin geen geld. Wij gingen 
naar school op klompen of soms op laarzen. Zakgeld kregen we niet en ik kan me niet 
herinneren dat we speelgoed hadden. Als we buiten speelden deden we tikkertje of 
touwtje springen. Soms gingen we hoepelen met een oud fietswiel. Mijn zusje was gek 
op vlinders vangen. Dat deed ze met een lege jampot en een stukje krant als deksel. Ik 
zat op de Openbare School en heb les gekregen van meester Van der Molen, juffrouw 
Rozendaal, juffrouw Van Sermond en van meester Van den Dool. Op school merkte je 
wel dat er kinderen waren die het beter hadden dan wij. Die kinderen droegen 
mooiere kleren en je merkte het aan hun hele manier van doen. Die kinderen zochten 
elkaar ook op. Zo speelden de kinderen van Van Driel en Leenheer met elkaar terwijl 
wij omgingen met de kinderen van Van Vegten en van Zweeris ". 

Als Margje op een zondagmiddag aan het wandelen is met Klazien Hoogeveen, wordt 
ze gezocht door Goris Verburg..-"Je moet direct thuiskomen Marg, want er is iets 
gebeurd". "Ik mocht bij Verburg achter op de fiets en ik herinner me nog precies hoe 
ik mijn moeder op de keukenvloer vond. Dokter Vlaanderen stond naast haar en hield 
een spiegeltje boven haar mond om te kijken of ze nog leefde, maar ze was dood. De 
kinderen werden bij de buren Verburg en Paling ondergebracht en mijn moeder werd 
opgebaard in de kamer. Later mochten wij even naar haar kijken, maar we schrokken 
zo van haar. Ze had een heel opgezet hoofd. De begrafenisondernemer, Rob 
Schellingerhout, heeft toen gelijk de kist gesloten. Ik was pas veertien jaar en de 
jongste was pas drie. Je had in die tijd een man in het dorp die niet helemaal in orde 
was. Jan de Reutel werd hij genoemd. Jan was gek op dode mensen en liep maar bij 
ons voor het huis heen en weer. Als je hem binnen riep om te kijken was het over. Bij 
mijn moeder is hij ook wezen kijken, maar de kist was al dicht. Ik zie hem nog draaien 
aan de knoppen van het deksel. Onze moeder werd begraven met koetsjes, dat was 
toen gebruikelijk en het hele dorp kwam kijken. Dat kwam omdat het nog een jonge 
moeder was. Wij kregen van Van Vliet, een kweker die kassen had aan de 
Hoogewaard, een kistje druiven aangeboden. Zo zielig vonden de mensen het dat 
onze moeder overleden was. Ze was pas 34 jaar en ze liet acht kinderen achter". 

De oma van moederskant, die weduwe was, kwam in huis om voor het gezin te gaan 
zorgen. Later neemt de oudste dochter Geeske deze taak op zich. Als er in september 
1948 in het dorp feest is ter gelegenheid van de kroning van Juliana, stuurt Struik zijn 
kinderen naar het feest. 
Marg: "Ondanks ons verdriet gingen we toch. Je vergat het even. Het leven ging 
gewoon door, maar het was triest dat er geen moeder in huis was. Wij misten moeder 
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erg. Onze moeder was een lieve vrouw, ze was stil en goedig, dat hoorden we van 
buurvrouw Van Vegten en van buurvrouw Zweeris, maar ze heeft veel geleden en een 
hard leven gehad. De dag van haar overlijden, 22 augustus 1948, vergeet ik dan ook 
nooit meer". 

mevr. A. Bink 

Oude schoolfoto. 

Op de plaats waar nu het parkeerterrein voor Tweewielercentrum L .v.d..Post is, stond 
vroeger de Ned. Hervormde school. Op deze foto uit 1930 zien we van onderaf en van links 
naar rechts: 
le rij: Rob van Ommering, Huug de Kort, Izaak Brommers, Janie Brommers en Eijm 
Brommers. 
2e rij: Fie de Jong, Meester Mioch, Aartje de Bloos, Annie Voorma, Neeltje van Vegten, 
(grote) Floor van Egmond, Bertha Vlaanderen, Lena van Vegten, Juffrouw Van Rossum, 
Neeltje van der Bijl en Jannie de Bloos. 
3e rij: Riek van Eijk, Maartje van Wieringen, Tijmen Groen, Piet kruit, Arie de Bloos en Arie 
van Ommering J. Dzoon 
4e rij: Johan van Wensveen, Antje van Eijk, Marrie van Vliet, Jannie van Ommering J. D-
dochter, Joop Franken, Arie van Wensveen, Wim Groen, Kees van Vegten, Wim van 
Wieringen en Arie de Jong. 

Jaarboek 2000 35 



Van herberg 'De Vergulde Valck' tot café 'Oe Hoek'. 

O p de hoek van de Bruggestraat en de Dorps
straat, tegenover de Ned. Hervormde kerk, 

staat een monumentaal pand waarin thans o.a. het 
café 'de Hoek' is gevestigd. De aanblik hiervan 
doet vermoeden dat we te maken hebben met een 
gebouw dat daar al heel lang staat. Onderzoek in 
het oud-archief van Koudekerk bracht aan het 
licht dat hier in het begin van de 17e eeuw een 
herberg genaamd 'De Vergulde Valck' was. In dit 
artikel wordt de historie van deze plek, van zijn 
bebouwing en van zijn bewoners beschreven, voor 
zover die was te achterhalen. 

Het dorp Koudekerk. 

Eeuwenlang lag het centrum van Koudekerk in de naaste omgeving van de kerk en 
het overzetveer, waar in 1838 de eerste Koudekerkse brug werd gebouwd. In (oude) 
akten wordt dit gedeelte 'het Dorp' genoemd. Vanaf de toegangsweg naar dat veer tot 
waar nu de voormalige buitenplaats 'Bijdorp' staat bevond zich dichte bebouwing, 
evenals vanaf de kerk tot aan de thans buiten gebruik zijnde smederij. Voor de rest 
bestond de Koudekerkse bebouwing langs de Hondsdijk, de Dorpsstraat en de Hooge-
en de Lagewaard uit verspreid liggende boerderijen, steenfabrieken, arbeiders
woningen en enkele buitenplaatsen. 
In dit centrum is het eeuwenlang een drukte van belang geweest. In de 'Tegen
woordige Staat der Vereenigde Nederlanden', deel zes, uitgegeven in 1746, lezen we: 
Eer de Straatweg van Gouda op Rotterdam werdt aangelegd, was de groote doortogt 
van Amsterdam naar Rotterdam, door dit Dorp (Koudekerk) heenen, en deeze wordt 
tegenwoordig (1746) nog veel gebruikt, ten welken einde niet verre van de Kerk een 
Pont op den Rijn gehouden wordt. Dit veer, 'De Olde Schouw' genaamd, was eigen
dom van de ambachtsheren van Koudekerk en Hazerswoude. Tot 1838 moest al het 
noord-zuidverkeer hiervan gebruik maken. Daarnaast was de Rijn sinds de Romeinse 
tijd een belangrijke vervoersader voor mensen en goederen, hetgeen nog versterkt 
werd toen in 1664 het jaagpad tussen Leiden en Utrecht in gebruik werd genomen. 
Het ligt dus voor de hand dat op dit kruispunt van wegen en vaarwegen al heel vroeg 
een herberg werd gebouwd op de plaats waar nu café 'De Hoek' staat. Korte tijd 
waren er hier zelfs twee naast elkaar. Ook aan de westkant van de kerk, op de plaats 
waar tot 1936 een schuur van boerderij 'Bijkerk' stond, heeft zich eeuwenlang een 
herberg tevens rechthuis, genaamd 'De Roode Leeuw', bevonden. 

Vroegste vermelding van bebouwing. 

De vroegste vermelding van bebouwing op de plaats waar nu café 'De Hoek' staat is 
te lezen in een protocol van eigendomsoverdracht van 8 juli 1584.' Vanaf 1560 was 
een overdracht van onroerend goed pas rechtsgeldig na inschrijving in het 

1 ORA Koudekerk 1 folio 63vso. 
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protocolregister bij het gerecht (schout en schepenen).2 Oudere protocollen dan 1577 
zijn er van Koudekerk niet aanwezig. Deze overdracht vond plaats ten overstaan van 
Comelis Willemsz. Ket en Jan Joostensz. en Dirck Jorisz., schout en schepenen in den 
amboecht van Coudekerck. 
Marrigen Florisdochter, weduwe van Claes Willemsz., verkoopt dan aan haar zoon 
Jan Claesz., van beroep timmerman, een huijs ende erff, belent an doostzij Jan 
Florisz. Ferwaen, de westzij tKerckpadt, tzuijteijnde den Rijn, tnoortzijde den 
Heerwech. Uit de beschrijving van de belendingen blijkt, dat dit huis op de plaats 
stond van het huidige café 'De Hoek'. Het Kerckpadt, later Cerksteeg, Schouwsteeg 
en Brugsteeg genaamd, is nu de Bruggestraat en de Heerwech, later Lagen Rijndijk, is 
thans de Dorpsstraat. Of in dat huis toen al een herberg was gevestigd is niet vermeld. 
Uitgesloten is dat echter niet, daar de omschrijving van bebouwing in (ambtelijke) 
stukken uit die tijd meestal niet erg gedetailleerd is, zoals we hierna nog wel zullen 
zien. Huijs ofhijsinge was een ruimer begrip dan het huidige woord huis. 
In dit protocol is tevens vermeld, dat Claes Willemsz. het pand op 31 juni 1563 had 
gekocht. Deze datum is dus de vroegste vermelding van bebouwing op de locatie 
waar dit artikel over gaat. Het zal dan nog een aantal jaren duren voor in 1568 de 
Tachtigjarige Oorlog uitbreekt en in 1574 tijdens het beleg van Leiden de omliggende 
plaatsen, waaronder Koudekerk, zwaar te lijden hebben van Spaanse soldaten die daar 
gelegerd waren. 
Tot slot staat er in dit protocol, dat het huis was belast met een losrente van zes 
Carolus gulden die toekwam aan de kerck van Coudekerck. Jaarlijks moest de 
eigenaar van het huis over dit bedrag rente betalen aan de kerk. 

Tot 1592 blijft Jan Claesz. eigenaar. Op 2 febmari van dat jaar draagt hij het voor de 
schout Comelis Willemsz. Ket en de schepenen Jacop Gerritsz. en Louris Willemsz. 
over aan Aert Willemsz., van beroep kleermaker. In het protocol,3 dat van deze 
overdracht opgemaakt is, wordt het verkochte als volgt omschreven: Een huijsinge 
ende erve staende ende leggende in dese jurisdictie recht over den kerc. Belent an de 
oostsijde Jan Florisz. Ferwaen an de westsijde tKerckpadt. Streckende van den 
Heerwegh tot in den Rijn toe. 
Ook nu wordt er niet gesproken van een herberg. Als beroep van de verkoper, Jan 
Claesz., wordt nog steeds timmerman vermeld, wat er weer op zou kunnen duiden dat 
in het huis geen herberg was gevestigd, tenzij Jan Claesz. elders woonde. 
Naast de losrente van zes Carolus gulden, die toekwam aan de kerk van Koudekerk, 
rustte er nu op het huis tevens een pacht van zeven stuivers per jaar ten behoeve van 
de kerck van Hochmade. De koopsom bedroeg 1040 Carolus gulden, die voldaan 
werd met een rentebrieff. Aert Willemsz. leent op basis van hypotheek 1040 Carolus 
gulden van Jan Claesz. met als onderpand zijn zojuist gekochte huis. In de marge van 
de rentebrief (hypotheekakte) staat vermeld, dat op 23 maart 1627 deze lening geheel 
is afgelost. 

Het financieren van de aankoop van onroerend goed met behulp van een hypotheek is 
niet iets van deze tijd. Zoals we hier en ook in het vervolg van dit artikel zullen zien 
wordt al honderden jaren deze vorm van financiering toegepast. Wel valt op dat de 
looptijd van een hypotheek soms korter was dan heden ten dage gebruikelijk is (dertig 
jaar), in een enkel geval ook wel langer. 

! K. van der Wiel. Op zoek naar huis, straat of buurt. Hilversum 2000. 

Jaarboek 2000 37 



Twee naast elkaar gelegen herbergen. 

Als het Twaalfjarig Bestand tijdens de Tachtigjarige oorlog in 1621 afloopt, worden 
de oorlogshandelingen hervat. Om het land doeltreffend te kunnen verdedigen is er 
veel geld nodig. De financiële toestand van de Republiek is echter zeer ongunstig. 
Reeds lang bestaande plannen om de grondslag van de verponding zodanig aan te 
passen dat de opbrengst van deze belasting aanzienlijk zou stijgen, stuitte op veel 
verzet en tegenwerking. Hierdoor kwam men op de gedachte om als buitengewone 
belasting een 'hoofdgeld' van één gulden per hoofd van de bevolking te heffen. Dat 
wil niet zeggen dat iedereen, arm of rijk, jong of oud, één gulden diende te betalen. 
Het was een gemiddelde, armen betaalden minder of helemaal niets en het verschil 
werd opgebracht door de gegoeden. Om dit hoofdgeld te kunnen innen werd een 
(eenvoudige) volkstelling gehouden. 
In het register van de telling voor het hoofdgeld (1623) van Koudekerk dat zich 
bevindt in het stadsarchief van Leiden4 vinden we de hiervoor genoemde Aert 
Willemsz. terug. Als zijn beroep wordt herbergier vermeld. Verrassend is, dat de 
volgende persoon in dat register, Aert Jacobsz. van Sonvelt, eveneens herbergier is. 

In 1623 moeten er dus twee herbergen naast elkaar gestaan hebben. Die op de hoek 
van de Kerksteeg en de Heerenweg was van Aert Willemsz. en wordt in een protocol 
uit 1638 'De Vergulde Valck' genoemd en die aan de oostkant ervan was van Aert 
Jacobsz. van Sonvelt en heet in een protocol uit 1632 'De Prins van Oranje'. Het 
gebouw waar heden ten dage o.a. 'De Hoek' in gevestigd is beslaat het grondgebied 
van beide herbergen. Hoe dat in zijn werk is gegaan zal in het verloop van dit artikel 
duidelijk worden. 

Herberg 'De Prins van Oranje'. 

Eerst zullen we de historie van de herberg 'De Prins van Oranje', voor zover die uit 
de overdrachtsprotocollen was te achterhalen, bekijken. 

Op 6 mei 15795 draagt Michiel Gerritsz., die dan in Leiden woont, voor de schout 
Comelis Willemsz. Ket en de schepenen Lenaert Adriaensz. en Dirck Jorisz. over aan 
Jan Florisz. Ferwaen: 
Een verbrande huijsinge met die erven daer an behorende, gelegen in de ambochte 
van Coudekerck recht neffens die kerck, zulcx als Michiel Gerritsz. dat zelfde 
gebruijckt heeft. Ende heeft nu ter tijt belendt an de westzijde Marrigen 
Florisdochter, weduwe van Claes Willemsz., de oostzijde het weeskint van Jacop 
Florisz. genaemt Meesgen Jacopsdochter, tzuijteinde den Rijn noortwaert tot Dirck 
Florisz. huijs toe ende den Heerenwech toe. 
Hier is dus een afgebrand huis met het erbij behorende erf verkocht, dat gelegen was 
naast het huis dat eigendom was van Marrigen Florisdochter, de weduwe van Claes 
Willemsz. Zoals hiervoor beschreven lag haar huis op de hoek van de huidige 
Dorpsstraat en Bruggestraat. 

Jan Florisz. Ferwaen herbouwt het afgebrande huis. Als hij is overleden laten zijn 
erfgenamen alle roerende en onroerende goederen, ook dit herbouwde huis, door de 
schout en de schepenen van Koudekerk taxeren i.v.m. het betalen van belastingen. In 
een protocol van 9 maart 16166 staat dit omschreven als: 

4 Stadsarchief 2, inv. nr. 4025. 
5 ORA Koudekerk 1 folio 20vso. 
6 ORA Koudekerk 2 folio 101 vso. 
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Noch een huijs ende erff staende ende gelegen int dorp tot Coudekerkck. Belent ten 
oosten Annetgen Willemsdr., wed. van Pieter Gerritsz., ten westen Aert Willemsz. 
Streckende voor van den Heerwech tot achter in den Rhijn. Geprijseert op 1400 
gulden. 

Enkele jaren later, op 18 februari 1620, dragen diezelfde erfgenamen dit huis over aan 
Floris Comelisz. Hoijman, timmerman tot Coudekerck. In het protocol7 wordt dat 
beschreven als: 
Een huijsinge ende erve, potinge ende plantinge, staende ende gelegen int dorp van 
Coudekerck. Belent ten westen Aert Willemsz. ende desselffe voorkinderen met zijn 
huijs ende erff ende ten oosten Annetgen Willemsdr. ende Louris Willemsz. 
Streckende voor vant voetpadt tot achter in den Rhijn. 

Lang blijft Hoijman geen eigenaar, want op 21 mei 16218 draagt hij voor de schout en 
baljuw Dirc van Griecken en de schepenen Pieter Willemsz. en Adriaen Meesz. 
schoemaecker over aan Arent Jacobsz. van Zonvelt: 
Een huijs ende zeecker pertije erffe staende ende gelegen an den dorpe van 
Coudekerck. Aan de oostzijde belend door de verkoper, aan de westzijde door Aert 
Willemsz., ten noorden de Heerenweg en ten zuiden de Rijn. De koopprijs bedroeg 
ƒ 2000,-. Om die te kunnen betalen leent van Zonvelt dat bedrag van Hoijman met 
als onderpand het door hem gekochte huis. 

Deze Arent Jacobsz. van Zonvelt is dezelfde als Aert Jacobsz. van Sonvelt die bij de 
telling voor het hoofdgeld in 1623 genoemd wordt als herbergier. Vanaf dat jaar is het 
zeker dat in dit huis een herberg was gevestigd. Hoe lang hij herbergier geweest is 
was niet te achterhalen, maar in een protocol van 21 december 1630 staat dat Dirc 
Jorisz. van Batelaen, herbergier tot Coudekerck, van Aert Jansz., biersteeker (bier
brouwer) uit Haserswoude, de som van f 400,- leent wegens geleverd bier. Als onder
pand geeft hij: 
Zijn hijs ende erff daerinne hij tegenwoordich woont, staende ende gelegen int dorp 
tot Coudekerck. Belent ten oosten Adriaen Meesz. van Clevesteijn, schoemaecker, 
ende ten westen Aert Willemsz. Streckende voor van de Heerwech tot achter in den 
Rijn. 
Van Batelaen heeft dus tussen 1623 en 1630 de herberg gekocht van Van Zonvelt of 
mogelijk van diens erfgenamen en is niet in staat om het door hem van bierbrouwer 
Aert Jansz. gekochte bier contant te betalen. 

Blijkbaar gaat het herbergier Van Batelaen niet echt voor de wind want nog geen 
twee jaar later, op 29 november 1632 10, draagt de hiervoor genoemde Aert Jansz. van 
Groenevelt, biersteecker te Haserswoude, namens Dirck Jorisz. van Batelaen, 
herbergier tot Coudekerkck, voor de schout en baljuw Steven van Arenhem en de 
schepenen Claes Florisz. en Jan Pietersz. Keth op aan Aert Willemsz., mede 
herbergier tot Coudekerck: 
Den huijsinge, erve ende herberge, staende ende gelegen in den dorpe van 
Coudekerck voors. daer tWapen van den Prins van Orangien uijthangt, die den 
voors. Dirck Jorisz. opten 29en november lestleden volgende seeckere beschreven 
voorwaerden int openbaer heeft vercost. Belent ende gelegen hebbende aen deez zijde 
ten oosten Adriaen Meesz. schoemaeker. Ten westen de voors. Aert Willemsz. 

7 ORA Koudekerk 3 folio 25vso. 
8 ORA Koudekerk 3 folio 74vso. 
9 ORA Koudekerk 4 folio 41 vso. 
1 0 ORA Koudekerk 4 folio 97vso. 
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voor met sijn huijsinge ende achter de gemene scheijtschuttinge. Ende ten noorden 
den Heerwech. 
Er rustte op het pand nog een schuld van ƒ 250,- aan de kinderen van wijlen Arent 
Jacobsz. van Sonnevelt en van ƒ 600,- aan Arijaentgen Florisdochter als erfgename 
van Sijmen Florisz. Deze schulden werden overgenomen door Aert Willemsz. en 
tevens betaalde hij aan Dirck Jorisz. van Batelaen nog een bedrag van ƒ 1000,-, zodat 
de totale koopsom ƒ 1850,- bedroeg. In dit protocol wordt voor het eerst de naam 
'Prins van Oranje' genoemd. Bij mijn verdere onderzoek ben ik die niet meer tegen
gekomen. 

Met deze koop was Aert Willemsz. dus eigenaar geworden van zowel de herberg op 
de hoek van de huidige Bruggestraat en Dorpsstraat, die hij zoals we hiervoor zagen 
in 1592 van Jan Claesz. had gekocht, als de ernaast gelegen herberg 'De Prins van 
Oranje'. Hoe lang deze laatste herberg er nog geweest is was niet te achterhalen, maar 
het ligt niet voor de hand dat Aert Willemsz. lang twee herbergen heeft geëxploiteerd. 
Beide panden werden ook niet samengevoegd. Zie blijven nog wel een aantal jaren 
dezelfde eigenaar hebben, maar op zeker moment wordt het gebouw, waarin voorheen 
'De Prins van Oranje' was gevestigd, apart verkocht. In 1662 is Arijen Aertsz. van 
Claveren eigenaar en in 1725 heeft Jan van der Maan er een broodbakkerij. Verderop 
in het artikel zullen we zien dat in 1854 beide gebouwen weer eigendom worden van 
één en dezelfde persoon, waarna ze in 1878 wel worden samengevoegd tot één 
herberg, genaamd 'Café van Egmond'. 

Herberg 'De Vergulde Valck'. 

Als Aert Willemsz. is overleden krijgt zijn weduwe Marijtgen Barentsdochter de helft 
van de gemeenschappelijke boedel. Op 28 mei 1638 dragen de overige erfgenamen 
van Aert Willemsz. voor de schout en baljuw Steven van Arenhem en de schepenen 
Claes Comelisz. Keth en Adriaen Meesz. van Clevesteijn een aantal goederen over 
aan diezelfde Marijtgen Barentsdochter, die inmiddels hertrouwd is met Willem 
Claesz. Keth. In het betreffende protocol11 wordt o.a. gesproken over: 
De gerechte helfte der huijsinge ende erve twelck den voors. Aert Willemsz. in zijn 
leven gecost heeft van Dirck Jorisz. van Batelaen. Staende ende gelegen int dorp tot 
Coudekerck. Streckende voor uite straet vant dorp tot achter in den Rhijn. Belent 
hebbende aen deez zijde ten oosten Adriaen Meesz. van Clevesteijn, schoemaecker, 
voor met zijn poort ende gange daer onder gaende ende achter met zijn e r f f , zoot 
aldaer met een gemeene schuttinge oftgeheijnt is. Ende aen donder sijde ten westen 
thuis ende erff staende ende gelegen aent schou.. 
Hier is dus sprake van het huis waar in 1632, zoals hiervoor is beschreven, de herberg 
'De Prins van Oranje' was gevestigd. Of dat in 1638 nog het geval was is uit dit 
protocol niet op te maken. Er wordt niet gesproken over een herberg maar over een 
huijsinge en ook de benaming 'De Prins van Oranje' wordt niet gebmikt. Dat is echter 
geen sluitend bewijs dat in dit huis geen herberg meer zou zijn gevestigd, want de 
ernaast gelegen herberg wordt eveneens niet als zodanig omschreven maar als thuis 
ende erff staende ende gelegen aent schou, terwijl verderop in hetzelfde protocol 
blijkt dat het thuis wel degelijk een herberg was. 
Tevens wordt aan haar overgedragen: 
De helfte van een huijsinge, zijdelcamer, erve, herberge, bargen ende lootse metten 
aencleven van dien. Staende ende leggende in den dorpe van Coudekerck voors. 
alwaer de Vergulde Valck uijthangt. Belent zijnde aen deez zijde ten westen de 

1 ORA Koudekerk 4 folio 224vso. 
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Kercksteegh lopende naer den Rhijn, ende aen d'ander sijde ten oosten de huijsinge 
ende erve hier vooren geroert, eertijds gecomen van Dirck Jorisz. van Batelaen. 
Streckende voor van de straet van de Heerwech tot achter in den Rhijn 
Hier blijkt dus duidelijk dat er sprake is van een herberg en de naam 'De Vergulde 
Valck' komt hier voor het eerst voor. 
Op de herberg rust een jaarlijkse pacht van zeven stuivers ten behoeve van de kerk 
van Koudekerk en Willem Lourisz. of zijn vrouw Jannetgen Jansdr. of zijn 
erfgenamen hebben het recht van naecoop. Zij hebben dus het recht om bij verkoop 
van de herberg, in plaats van de degene die het pand wil verwerven, te kopen. Als ze 
van dat recht geen gebruik maken ontvangen ze van de koper den doublé ducaat off 
seven Carolus gulden. 
Op het moment van deze overdracht zijn Marijtgen Barentsdochter en Willem Claesz. 
Keth dus eigenaar van de twee naast elkaar gelegen panden op de hoek van de huidige 
Bruggestraat met de Dorpsstraat waar in 1632 twee herbergen waren gevestigd. 

Op 13 juni 166212 draagt Willem Claesz. Keth, woonende op den dorpe van 
Coudekerck (waarschijnlijk was hij herbergier in 'De Vergulde Valck') voor de 
schout en baljuw Pieter van Heijningen en de schepenen Comelis Jansz. Groenen-
dijck en Jan Dircsz. Batelaen over aan Mr. Reijnier Reijnersz. (advocaat) en Jan 
Woutersz. Starrevelt: 
Een huijsinge ende erve staende ende gelegen op den dorpe van Coudekerck alwaer 
de vergulde valck uijthangt ende dat met alle de balanchen, schalen ende gewichten 
rakende de wage die de vercooper in eijgendomme toebehooren ende trecht van de 
wage die de vercooper daarop soude mogen hebben te pretenderen (aanspraak 
maken). Belent ten oosten Arijen Aertsz. eensdeels met de gemeene goot ende mijr, 
ten suijden de Rijn, ten westen tKerckpadt ende ten noorden de Heerweg. Ende dat 
met alle tgeen daerinne aert ende nagelvast is. Ende dit mette belastinge eerst van 
seven stuijvers siaers pacht of rente toecoment aen de kerck van Coudekerck ende 
noch met regt van naecoop competerende de erfgenamen van Willem Lourisz- omme 
bij deselve de coop aen te vaerden ofte te goede te laeten. Ende bij de te goedelatinge 
van de voors. coop dat de cooper daer vooren sall moeten betaelen aen deselve tien 
gulden ende voorst met soodanige 
De koopprijs was ƒ 3700,- en het betrof een openbare verkoping. 
Behalve de herberg 'De Vergulde Valck' kopen de advocaat mr. Reijnier Reijnersz. 
en Jan Woutersz. Starrevelt het recht om in dat pand de waag te mogen exploiteren. 
Dit is de eerste maal dat er van een waag melding wordt gemaakt. In het protocol 
verklaart de schout dat het waagrecht nadrukkelijk toebehoorde aan de Heer van 
Poelgeest. Het zal één van de zogenaamde heerlijke rechten zijn geweest. De eigenaar 
van 'De Vergulde Valck' mocht dat recht slechts in naam van Van Poelgeest 
uitoefenen en zal daarvoor hebben moeten betalen. De inboedel van de waag, zoals 
balansen, weegschalen en gewichten wordt eveneens gekocht. Op het pand rust de 
eerder genoemde belasting van 7 stuivers per jaar ten behoeve van de kerk en de 
erfgenamen van Willem Lourisz. hebben het recht van nakoop. Omdat ze daarvan af 
zien ontvangen ze ƒ 10,-. 
Om de koopsom te kunnen betalen geven de kopers een hypotheek van ƒ 3700,- aan 
Willem Claesz. Keth met als onderpand de zojuist door hen gekocht herberg. In de 
marge van het betreffende protocol is vermeld, dat de lening op 3 oktober 1679 
geheel is afgelost.13 

1 2 ORA Koudekerk 6 folio 138. 
1 3 ORA Koudekerk 6 folio 138vso. 
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Of Jan Woutersz. Starrevelt herbergier is geweest is niet bekend, maar lang heeft hij 
dat beroep niet kunnen uitoefenen, want op 25 november 167014 dragen zijn erf
genamen voor de baljuw en schout Pieter van Heijningen en de schepenen Comelis 
Jansz. Groenendijck en Sijmon Comelisz. de Haen over aan Hendrick Woutersz. van 
Dijck: 
De helvte van een huisinge ende erve staende op den dorpe van Coudekerck voors. 
alwaer de Vergulde Valck uijthangt De omschrijving van het verkochte en de 
daarop rustende lasten is identiek aan die in ORA 6 folio 138. 
De koopsom bedraagt ƒ 1000,-. En ook nu wordt er niet contant betaald, maar geeft 
Van Dijck een hypotheek van ƒ 1000,- met een rente van vier procent per jaar aan de 
erfgenamen van Jan Woutersz. Starrevelt met als onderpand de zojuist gekochte helft 
van de herberg.15 In de marge van dit protocol is aangetekend, dat de schuld is 
voldaan en de hypotheek op 15 februari 1679 is 'doorgehaald' (geroyeerd). 

De andere helft van 'De Vergulde Valck', was zoals we hiervoor zagen, eigendom 
van Reijnier Reinersz.. Hij is geen herbergier in Koudekerk geweest. In het protocol 
waarin hij mede-eigenaar werd staat hij vermeld als advocaat en in een protocol uit 
1682, waarbij zijn helft wordt verkocht, wordt hij gewezen brouwer in Leiden 
genoemd. 
Bij akte van 14 april 1675 wordt Reijnier Reinersz. onder curatele gesteld. Als curator 
treedt op de notaris Jacob van der Werft, die bij openbare verkoping de andere helft 
van de herberg verkoopt aan Henrick Woutersz. Vooreijck. Op 3 juni 1676 vindt voor 
baljuw en schout Pieter van Heijningen en de schepenen Jan Aertsz. Beuser en Jan 
Clementsz. Keth de overdracht plaats. 
Dat deze Vooreijck dezelfde persoon is als de hiervoor genoemde Hendrick 
Woutersz. Van Dijck blijkt uit hetgeen in het overdrachtsprotocol16 staat.... Jaer van 
de wederhelvte den cooper is competerende. De koper Vooreijck, alias Van Dijck, 
was dus al eigenaar van de andere helft. De koopsom bedraagt ƒ 645,- en aan de 
erfgenamen van Willem Lourisz., die ook hier weer het recht van eerste koop hebben, 
maar daar geen gebmik van maken, wordt ƒ 5,- betaald. 
Ook nu wordt er weer niet contant betaald, maar geeft Vooreijck een hypotheek van 
ƒ 645,- aan de crediteuren van de boedel van de onder curatele gestelde Reijnier 
Reinersz.. In de marge van het protocol17 staat dat de schuld op 7 april 1682 geheel is 
voldaan. 

Als Hendrick Woutersz. Vooreijck te Koudekerk is overleden worden Johannis 
Doucan en Comelis de Reus benoemd tot executeurs en uijtvoerders van zijn 
testament van 8 november 1641. Op grond van dit testament krijgt Aeltge van de Das, 
de weduwe van Hendrick Woutersz. Vooreijck, de helft van de herberg, omschreven 
als huisinge, stallinge, speelhuijs ende erve. De andere helft, alsmede het recht om de 
waag te mogen exploiteren en de inventaris van de waag, koopt zij voor een bedrag 
van ƒ 800,- van de andere erfgenamen. Dit bedrag wordt uit de gezamenlijke boedel 
betaald. Deze overdracht vindt plaats op 10 april 1682 voor de baljuw en schout 
Comelis van Swanenburgh en de schepenen Gerrit Hendricsz. Van Veen en Hendrick 
Oosterlingh.18 

Op diezelfde dag (10 april 1682) wordt voor dezelfde schout en schepenen de herberg 
met waag, omschreven als huisinge, herberge, stallinge, speelhuijs ende erve, door 

1 4 ORA Koudekerk 7 folio 23. 
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Aeltge van de Das overgedragen aan de in Noordwijk woonachtige Jan Jansz. 
Gaveren. De omschrijving van het goed, de belendingen en de belasting van zeven 
stuivers per jaar die toekomt aan de kerk van Koudekerk is identiek aan die in ORA 
Koudekerk 6 folio 138 met uitzondering van de vermelding 'De Vergulde Valck'. De 
koopsom bedraagt ƒ 2600,-.19 

Omdat de koopsom niet contant wordt betaald, geeft Jan Jansz. Gaveren een 
hypotheek van ƒ 2600,-- aan de verkoopster Aeltgen Claesdr. van de Das met als 
onderpand de herberg20. Wanneer de hypotheek is afgelost is op dat protocol niet 
aangetekend. 

Ook Jan Jansz. Gaveren is niet lang eigenaar van de herberg gebleven. Hij heeft er 
zelf ook nooit gewoond, want in een protocol van overdracht van 8 december 168321 

lezen we dat Jan Jansz. Gaveren uit Noordwijk de herberg heeft verkocht aan Louris 
Ariensz. den Wilden. Den Wilden is herbergier geweest in de 'De Vergulde Valck'; 
in genoemd protocol staat dat hij al huurder was. De koopsom bedraagt ƒ 2250,-. De 
overdracht vond plaats voor de baljuw en schout Comelis van Swanenburg en de 
schepenen Arij Dircsz. Buitendijck en Jan Florisz. Van der Sluijs. De omschrijving 
van het goed is nog identiek aan die van de voorgaande protocollen maar de 
benaming 'De Vergulde Valck' komt ook hier niet voor. 
Van de koopsom betaalt Den Wilden ƒ 450,- contant en voor het resterende bedrag 
van ƒ 1800,- geeft hij een hypotheek aan Johan Doucan, wijnkoper uit Leiden, met de 
herberg als onderpand22. In de marge van het protocol is op 10 oktober 1713 door 
Marsbag, secretaris van het ambacht Koudekerk, aangetekend dat de schuld geheel is 
voldaan. 

Wanneer en op welke wijze Louris Ariensz. Den Wilden afstand heeft gedaan van de 
herberg 'De Vergulde Valck' is in de protocollen van eigendomsoverdracht niet te 
vinden. Maar op enig moment tussen 8 december 1683 en 29 mei 1725 blijkt Maarten 
van den Bos de nieuwe eigenaar te zijn geworden, want in een protocol van 29 mei 
172523 verklaart hij voor de schout Baudewijn van der Neut en de schepenen Jan van 
der Maan en Comelis Vermij, dat hij van Dirk van der Neut een bedrag van ƒ1000,-
heeft geleend tegen een rente van 4 % per jaar met als onderpand. Een huijs en erve 
sijnde een herberg genaamd De Vergulde Valck, staande ende gelegen in tmidden van 
tdorp, belent ten westen de Cerksteeg, ten suijden den Rijn, ten oosten Jan van der 
Maan en ten noorden de Heereweg. Dit is de laatste keer dat ik in een protocol de 
naam 'De Vergulde Valck' ben tegengekomen. 
In de marge van dit protocol is niet vermeld wanneer deze hypotheek is afgelost, maar 
op 4 mei 1744 verschijnt Maarten van den Bos voor de schout en secretaris Tjaart 
Backer en de schepenen Dirk Taat en Willem Molenvliet om een protocol24 te laten 
opmaken waarin hij verklaart van Leendert Raaphorst ƒ 995,- geleend te hebben met 
als onderpand. Een huijs daar annex de publique waage. In de marge staat vermeld, 
dat deze hypotheek op 17 mei 1753 is afgelost door Neeltje van der Gunst, weduwe 
van de inmiddels overleden Maarten van den Bos. 
Op dezelfde dag (17 mei 1753) waarop ze de hypotheek aflost, draagt Neeltje van der 
Gunst voor de schout Frederik Brouwer en de schepenen Maarten Overgaauw en 
Cors. van den Berg over aan haar zoon Dirk van den Bos Een huijzinge, herberge en 

1 9 ORA Koudekerk 8 folio 28vso. 
2 0 ORA Koudekerk 8 folio 29vso. 

2 3 ORA Koudekerk 13 folio 42vso. 
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Koudekerk omstreeks 1750, door K.F. Bendorp 
Het huis links op deze prent, met daarvoor een plankier met afdak, zou wel eens de herberg 
'De Vergulde Valck' kunnen zijn. Of op het uithangbord een valk is afgebeeld is niet te zien. 

stallinge ende erve, staande ende geleegen op den Dorpe alhier, schuijns over de 
Kerke. Ook de waag en het waagrecht worden overdragen alsmede de jaarlijkse 
belasting van zeven stuivers ten behoeve van de kerk van Koudekerk. De koopsom 
bedroeg ƒ 1500,-.25 

Eveneens op 17 mei 1753, voor dezelfde schout en schepenen, verklaart Dirk van den 
Bos, dat hij ƒ 1000,- (Een duijsend Carolij guldens a veertig grooten het stuk) heeft 
geleend van de Gereformeerde kerk van Koudekerk (thans de N.H. kerk). Dit bedrag 
zal hij in tien jaar aflossen tegen een rente van 4 % per jaar. Als onderpand geeft hij 
het huis en erve dat die dag aan hem is overgedragen. Tevens staan borg de predikant 
Nicolaas Holtius en Jan Gerritse van Klaveren, inwoner van Koudekerk. Dit voor het 
geval de goederen van Dirk van den Bos verkocht moeten worden en de opbrengst 
niet toereikend is om de schuld, of het nog openstaande deel daarvan, aan de kerk te 
kunnen voldoen. De aflossing gaat echter sneller dan afgesproken, want op 26 mei 
1757 wordt de hypotheek al geroyeerd. 26 

Blijkbaar gaan de zaken van Dirk van den Bos toch niet zo goed, want in een volgend 
protocol27 van 19 mei 1761 lezen we dat hij voor de schout Frederik Brouwer en de 
schepenen Hermanus van der Mark en Aart Seijderveld verklaart, dat hij aan Jan van 
den Hoed, wijnkoper uit Leiden, een bedrag van ƒ 650,- schuldig is. De schuld bestaat 
voor 584 gulden en 14 stuivers uit geleverde wijn in de jaren 1759 en 1760 en uit een 
bedrag van 65 gulden en 6 stuivers dat hij op heden leent. Hij zal de schuld voldoen 
in dertien jaar tegen een rente van 3,5 % per jaar. Als onderpand geeft hij Het huijs en 
erve, staand ende geleegen in den dorpe van Koudekerk over de kerk en verder al zijn 
goederen. Zoals door de secretaris Thomas de Moor in de marge van dit protocol is 
aangegeven, wordt de hypotheek al op 23 mei 1765 geroyeerd. 

2 5 ORA Koudekerk 14 folio 118vso. 
2 6 ORA Koudekerk 14 folio 119. 
2 7 ORA Koudekerk 14 folio 203. 
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Deze snelle aflossing zal niet het gevolg zijn geweest van het feit dat de zaken ineens 
zo goed gingen. Het tegendeel is wellicht het geval, want het geld voor de aflossing 
van de hypotheek zal afkomstig geweest zijn uit de mogelijk gedwongen verkoop van 
de herberg door Dirk van den Bos aan zijn schuldeiser Jan den Hoed. In een protocol, 
eveneens van 23 mei 176528, verklaart Dirk van den Bosch, inwoner van Koudekerk, 
voor de schout Thomas de Moor en de schepenen Jan van der Bijl en Comelis 
Muserie, dat hij aan Jan den Hoed, wijnkoper uit Leiden, verkocht heeft Een 
huijsinge, herberge, stallinge ende erve, staand ende geleegen op den dorpe van 
Koudekerk De koopsom bedroeg ƒ 2000,-

Jan den Hoed blijft niet lang eigenaar. Ook heeft hij nooit in de herberg gewoond. In 
een protocol van 20 mei 177229 staat beschreven dat Jan de Hoed, wijnkoper uit 
Leiden, voor de schout Johannes Haselkamp en de schepenen Arij van der Zanden en 
Pieter van Leijden de herberg overdraagt aan Comelis Geesdorp. Geesdorp had e.e.a. 
gekocht bij Publicque veijlinge, agtervolgens zeekere beschreeve voorwaarden, op 
den 23e januarij 1772, alhier int Regthuijs, voor de som van ƒ 1700,-. Het rechthuis 
was toen nog gevestigd in de herberg 'De Roode Leeuw', die aan de westzijde naast 
de kerk stond. 

De eigenaren van de herberg blijven elkaar in snel tempo opvolgen, want op 1 
augustus 178030 vindt voor de schout Johannes Haselkamp en de schepenen Pieter 
Reijneveld en Willem Opbreek de overdracht plaats door Comelis Geesdorp aan Jan 
Hendrik Bennink van Een Huisinge, Herberge, Stallinge ende Erve, beneevens de 
binne kaasbaan en kolfbaan, staande ende geleegen op den Dorpe van Koudekerk, 
schuijns over de Kerk ende dat met het Regt van de Waage, die den verkooper daarop 
zoude moogen hebben te pretendeeren, belend ten oosten de weduwe Comelis 
Oostenrijk ten zuijden den Rhijn, ten westen de Schouwsteeg, ende ten noorden den 
Heereweg. 
Deze transactie, uijt der hand ende buijten geleijde zitdag, tussen de in Koudekerk 
woonachtige koper en verkoper was op 26 april 1780 bij akte gepasseerd. De 
koopprijs bedroeg ƒ 4500,- en het onroerend goed was belast met de al eeuwenoude 
belastinge van seeven stuijvers sjaars pagt of rente, aankoomende de kerk van 
Koudekerk. 
In de omschrijving van het verkochte wordt hier voor het eerst melding gemaakt van 
een kaats- en kolfbaan in de herberg. 

De herberg wordt rechthuis. 

Op 14 april 178831 draagt Hermanus van der Mark, bode van de heerlijkheid 
Koudekerk, voor de schout Gerard Spoors en de schepenen Pieter van Leijden en 
Johannes van Dam over aan Jan Hendrik Bennink (dezelfde als hiervoor): Een huijs 
en erve, staande en gelegen op het dorp alhier, naast de kerk, alwaar tegenwoordig 
het Regthuijs dezer Heerlijkheid wordt gehouden, belend ten oosten het kerkhof en ten 
westen Mejujfr. Maria Christina Roos, weduwe van den WelEerwaarden Heere Jacob 
Paridanus Holtius, in leven Predikant alhier, strekkende voor uit de Heereweg tot 
agter aan de sloot der naastgelegen woninge van gemelde Mejuffrouw de weduwe 
Holtius. 

3 0 ORA Koudekerk 16 folio 106 vso. 
3 1 ORA Koudekerk 47 folio 96vso. 
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In deze koop is tevens begrepen een graskampje achter de kerk. En eindelijk een Erf 
of Tuintje met deszelfs bepotingen en beplantingen en met een overdekte kolfbaan 
daarop staande, gelegen in den Hondsdijkschen Polder onder deze Heerlijkheid, 
groot omtrent 50 roeden , belend ten oosten, westen en noorden den voor
noemde Mej. de weduwe Holtius en ten zuijden den Heereweg of den Lagen Rijndijk. 
De koopsom bedroeg ƒ 2300,-. 

Op dat moment is Jan Hendrik Bennink dus eigenaar van zowel de herberg 'De 
Vergulde Valck', tegenover de kerk, als de herberg annex rechthuis 'De Roode 
Leeuw' gelegen aan de westkant van de kerk. Hij heeft dan naast de kolfbaan in 'De 
Vergulde Valck' ook nog een overdekte kolfbaan aan de noordzijde van de huidige 
Dorpsstraat op de plaats waar nu de huizen ten westen van de boerderij 'Bijkerk' 
staan. 

Lang blijft Bennink geen eigenaar van 'De Roode Leeuw', want op 1 mei 178932 

draagt hij voor de schout Gerard Spoors en de schepenen Teunis Batelaan en Klaas 
Rijneveld over aan Jan van Linschoten: Een huijs en erve, staande en gelegen op het 
dorp alhier naast de kerk belend ten oosten de Kerkstraat, ten zuijden den Heereweg, 
ten westen en noorden mejuffrouw de weduwe Jakobus Paridanus Holtius. Zijnde nog 
onlangs geweest een herberg en regthuijs van deze heerlijkheid, dog nu geschikt tot 
een ordinair burgerhuis. En is bij deze verkoop wel expresselijk geconditioneert dat 
dit verkochte nooit weder tot eenen herberg zal mogen worden geëmploijeert. Het 
tuintje en de kolfbaan worden niet verkocht. De koopsom bedraagt ƒ 1025,-. 

Het zal nooit de bedoeling van Bennink geweest zijn om de herberg 'De Roode 
Leeuw' als zodanig te exploiteren. Het zal hem alleen te doen zijn geweest om de 
klandizie van de herberg en de inkomsten (huur e.d.) uit het rechthuis (rechtkamer) 
dat daarin was gevestigd alsmede de overdekte kolfbaan die erbij hoorde. Want als hij 
het pand verkoopt is het een gewoon burgerhuis en wordt er uitdrukkelijk bedongen, 
dat er nooit meer een herberg in gevestigd zal mogen worden. 
Tussen april 1788 en mei 1789 is dus het rechthuis van de heerlijkheid Koudekerk 
overgebracht naar de herberg 'De Vergulde Valck'. Alle bestuurlijke colleges verga
derden voortaan in die herberg en de kasten met de ambachts- en polderarchieven 
zullen daarnaar zijn overgebracht. 

De herberg wordt eigendom van de familie Van Egmond. 

Jan Hendrik Bennink was gehuwd met Maria Wouters. Na zijn overlijden hertrouwt 
ze met Adrianus van Dijk, die dan herbergier wordt. Bij akte van 29 april 1814,33 

opgemaakt door de Oudshoomse notaris Leendert Kalkoven, verkoopt Adrianus van 
Dijk aan Dirk van Egmond, boer uit de Lagewaard: 
Eene huizinge, zijnde het oude rechthuis met deszelfs stalling, kolfbaan en erve, 
geteekend met numero 41, staande en gelegen in het dorp van Koudekerk en dat met 
het recht van waag die den verkoper zoude mogen hebben te pretenderen; belend ten 
oosten de weduwe van Teunis Batelaan, ten zuiden den Rijn, ten westen de 
Schouwsteeg en ten noorden de Heerenweg. In deze omschrijving staat, dat dit het 
oude rechthuis is. Dat is dus niet juist, want hiervoor hebben we gezien dat pas 
omstreeks 1789 het rechthuis is verplaatst van 'De Roode Leeuw' naar wat voorheen 
'De Vergulde Valck' was. 

3 2 ORA Koudekerk 47 folio 130vso. 
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Voorts is de herberg nog steeds belast met een pacht of rente van zeven stuivers per 
jaar ten behoeve van de (Hervormde) kerk. Ook het graskampje achter de kerk en het 
erf of tuintje met daarop de overdekte kolfbaan worden door Van Egmond gekocht. 
Tot voor enkele jaren werd het graskampje achter de kerk door de opeenvolgende 
eigenaren van de herberg gebruikt als moestuin, mestvaalt van de stalhouderij die in 
de herberg was gevestigd en als plaats waar de was werd gedroogd. 
De roerende goederen die in de koop waren begrepen bestonden uit: 30 stoelen, 12 
banken en 8 tafels, alle in verschillende soorten, 3 losse bakken of paardenkribbens, 
16 kolven, 10 kolfbakken, 3 haardijzers, een ladder van 24 sporten en een ladder van 
12 sporten, 3 wijnzakken, 2 bierstellingen, een groot schilderij, de wijn-, bier- en 
jeneverglazen die zich in de herberg bevonden en 2 hooivorken. De inventaris van de 
waag bestond uit: 14 gewichten van 50 pond, 2 van 25 pond, 2 van 46 pond, 1 van 23 
pond, 1 van 10 pond, 1 van 5 pond, 1 van 3 pond, 1 van 2 pond en 1 van 1 pond. 
Voorts 2 paar houten schalen met touwen, een paar hooischalen, drie ijzeren balansen 
en een houten balans. 
Voor dit alles betaalde Dirk van Egmond ƒ 4000,-. De akte werd gepasseerd ten 
huize van Adrianus van Dijk, dus in de herberg en als getuigen traden op Nicolaas 
Samsom, secretaris van Koudekerk en woonachtig op nr. 100 en Leendert Samuel van 
Rooijen, klerk en wonende op nr. 109. 
Met deze transactie komt de herberg in het bezit van de familie Van Egmond en zal 
dat meer dan honderd jaar blijven. 

Dirk van Egmond werd op 4 augustus 1760 in Valkenburg (Z.H.) geboren en trouwde 
daar op 15 februari 1785 met Clara Bol. Uit dit huwelijk werden twee dochters 
geboren, die beiden op vijfjarige leeftijd overleden. Op 2 februari 1792 werd een 
zoon, Willem, geboren. In 1799 koopt Dirk een boerderij in de Lagewaard te 
Koudekerk en gaat daar met vrouw en zoon wonen. Vijftien jaar later koopt hij de 
hierboven beschreven goederen, waaronder de herberg op de hoek van de Heerenweg 
en de Schouwsteeg. Als hij op 21 augustus 1823 overlijdt, erven zijn vrouw Clara Bol 
en zijn zoon Willem zijn bezittingen in het gemeen en onverdeeld op grond van een 
testament dat op 16 augustus 1807 door de Koudekerkse notaris Jan van der Snoek 
was opgesteld.34 

De herberg in de dertiger jaren van de 19e eeuw. 

Ten behoeve van de invoering van het Kadaster in 1832 werd in 1828 de gemeente 
Koudekerk opgemeten en in kaart gebracht. Deze kaarten op de de schaal 1 : 2500 -
gedeeltelijk op de schaal 1 : 1250 - geven voor het eerst in de geschiedenis, per 
gemeente, een gedetailleerd beeld van het grondgebied van ons land. 
Op basis van die kaarten is door J. Wondergem een plattegrond van het centrum (het 
dorp) van Koudekerk aan het begin van de 19e eeuw vervaardigd. Deze kaart is 
afgebeeld op de volgende bladzijde. 

3 4 Not. archief Koudekerk inv. nr. 5213. 
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Tegenover de pastorie (11) en westelijk van de kerk staat het huis, waar vele eeuwen 
de herberg, tevens rechthuis, genaamd 'de Roode Leeuw' was gevestigd. Op de hoek 
van de Lagen Rijndijk en de circa zeven meter brede Schouwsteeg (9), die naar het 
veer (10) over de Rijn leidde, staat de herberg annex rechthuis (8). Deze heette 
voorheen 'De Vergulde Valck' en werd in een akte uit 1842 'Het Wapen van 
Koudekerk' genoemd. 
Projecteren we de plattegrond van die herberg op die van het huidige gebouw, dan 
blijkt dat er in de periode van 1832 tot nu veel is veranderd. Nog slechts gedeelten 
van de thans witgepleisterde zuid-westelijke en de zuid-oostelijke gevel zijn identiek 
aan die uit 1832 (zie onderstaande tekening). In het vervolg van dit artikel zullen de 
plaats gehad hebbende verbouwingen de revue passeren. 

Situatie anno 1832 

Situatie anno 1999 

Gevel uit 1832, thans nog aanwezig 

' / / / Het Wapen van Koudekerk, 1832 

Café De Hoek, 1999 
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In de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel (OAT) die in 1832 door het Kadaster werd 
opgemaakt en die de eigenaren vermeldde van alle onroerende goederen, staat de 
herberg, met perceelnummer Koudekerk A 447, op naam van Klara Bol, Weduwe D. 
van Egmond en mede Eigenaren in 't gemeen. 

Dat het er in het verleden in en bij horecagelegenheden in Koudekerk ook al rumoerig 
kon toegaan en dat er als gevolg daarvan verordeningen waren gemaakt om dat in de 
hand houden, blijkt uit de notulen van de gemeenteraad en B. en W. van 12 juni 
183235. Burgemeester en assessoren (wethouders) stellen voor om de verordening van 
9 mei 1826 nopens de uitoefening der beroepen van tapper, kroeghouder en herbe
rgier, waarbij ter voorkoming van ongeregeldheden en tot bewaring van de rust, het 
uur van sluiting is bepaald op des avonds te 10 uur, te wijzigen. Besloten werd de 
sluitingstijd op 11 uur 's avonds te stellen. Men had zich in de afgelopen jaren 
blijkbaar nogal rustig gedragen. De sluitingstijd gold niet voor herbergen e.d. waar 
reizigers en passagiers logeerden en bij gelegenheden waarvoor door de burgemeester 
schriftelijk toestemming was verleend. Bij eerste overtreding bedroeg de boete voor 
de herbergier vijf gulden, bij de tweede keer zeven gulden en bij elke keer daarna tien 
gulden. De boete voor de drinker was de eerste keer drie gulden, de tweede keer vijf 
gulden en elke keer daarna zeven gulden. 

Verbouwing in 1835/1836. 

In de notulen van de gemeenteraad en B. en W. van 8 mei 183 536 is het volgende te 
lezen. De logementhouder Van Egmond legt voor een request aan de welEd: Heeren 
Dijkgraaf en Hoogheemraden van Rijnland, ter uitbouwing van het voorste gedeelte 
van deszelfs huis en stalling en verzoekt daarbij gunstig declaratoir van den 
Gemeenteraad. Na hoofdelijke omvraag wordt eenparig besloten aan het verlangen 
van gemelde Van Egmond te voldoen. 
Willem van Egmond is dus van plan om de herberg, waarvan zijn moeder en hij de 
eigenaren zijn, uit te bouwen. Daar deze uitbouw o.a. zou plaats hebben in de Lagen 
Rijndijk, moest hij toestemming van het Hoogheemraadschap van Rijnland hebben. 
Deze instantie had namelijk het toezicht op de wegen, dijken en kaden. Dit verzoek 
van Willem van Egmond met het advies van het gemeentebestuur van Koudekerk is 
nog in het archief van Rijnland aanwezig37 en is op de volgende bladzijde afgebeeld. 

De inhoud van het request levert interessante informatie op. Zo lezen we dat het 
gebouw, waarin Willem van Egmond een Logement- en Stalhouders affaire uitoefent, 
in een aller bouwvalligste staat verkeert. Hieruit mogen we afleiden dat de herberg, 
zoals die er dan staat, al heel oud is. Omdat het zo bouwvallig is wil hij het gebouw 
verbeteren en vernieuwen, maar bok zodanig inrichten, dat het meer geschikt is voor 
het doel waarvoor hij het gebruikt. Interessant is vooral de mededeling dat hij in de 
Schouwsteeg wil uitbouwen te rekenen vanaf de kamer waarin de vergaderingen van 
den Gemeenteraad gehouden worden. De gevels van dit deel van het oorspronkelijke 
gebouw zijn nog aanwezig. Het zijn de witgepleisterde gevel langs de Bruggestraat en 
een gedeelte van de eveneens witgepleisterde achtergevel (zie foto op blz. 51). De 
vermelding dat hij op zijn eigenen grond wil uitbouwen is niet juist. De Schouwsteeg 
was toen nog eigendom van de Heerlijkheden van Koudekerk en Hazerswoude en de 
Lagen Rijndijk behoorde aan de (Ned. Herv.) kerk. Blijkbaar hebben deze instanties 
geen bezwaar gemaakt toen van Egmond ging verbouwen. 

3 5 Oud archief Koudekerk B 130. 

3 7 Oud archief van Rijnland (OAR) 483 a. 
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De voorgevel langs de huidige Dorpsstraat en een gedeelte van de zijgevel langs wat 
nu de Bruggestraat is werden één el, vijf palm en zeven duim uitgebouwd, of wel 1,57 
meter. Na de invoering van het metrieke stelsel in 1820 werden nog geruime tijd de 
oude benamingen gebruikt. Een meter werd een el genoemd, een decimeter een palm 
en een centimeter een duim. Voor de rest bleef het bebouwde oppervlak gelijk. 

Achter de ramen met blinden in de witgepleisterde gevel bevond zich de kamer waar 
van 1789 tot 1887 het gemeentebestuur vergaderde. 

De beslissing van Rijnland38 luidde als volgt: 
Hoogheemraden van Rijnland hebben Willem van Egmond op zijn verzoek bij 
requeste gedaan, en na gezien te hebben, het daar onder geplaatst favorabel berigt 
van het Ambachtsbestuur van Koudekerk, geconsenteerd en toegestaan, dat de 
Suppliant tot verbetering en vernieuwing zijner woning staande in genoemd dorp, de 
geheele voorgevel van zijn huis, en terzijde in de Schouwsteeg, ter breedte van een el, 
vijf palm, zeven duim, zal mogen doen uitbouwen. Mits zich regulerende naar de 
keuren van het Hoogheemraadschap van Rijnland, zonder iemand te praejudicieren 
op poene van het effect dezes te verliezen, en te vervallen in de boete daartegen 
gestatueerd. 
Actum int Gemeenlandshuis binnen Leijden den 9 Mei 1835. 

Hoe de herberg er na de verbouwing aan de kant van de huidige Dorpsstraat heeft 
uitgezien toont ons de foto op de volgende bladzijde van omstreeks 1865. Op de plek 
van het meest linkse huis staat thans het na de oorlog herbouwde huis Dorpsstraat nr. 
52. In het huis met winkel ernaast was in het begin van de zeventiende eeuw de 
herberg 'De Prins van Oranje' gevestigd die, zoals verderop zal blijken, tussen 1877 
en 1878 afgebroken en bij de herberg gevoegd. In de tijd dat deze foto werd gemaakt 
woonde daar Hendrik Batelaan, die afkomstig was uit Bodegraven. Hendrik was 
gehuwd met Aaltje Hoogendoom uit Aarlanderveen en zij hadden twaalf kinderen. 
Vervolgens zien we de herberg, die dan op de eerste verdieping nog maar vijf ramen 
breed is. Geheel rechts, aan de andere kant van de Brugsteeg, is nog een gedeelte van 
de in 1871 afgebroken pastorie van de Ned. Herv. kerk zichtbaar. Na de bouw van de 

'OAR 274 folio 68.1. 
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eerste brug over de Rijn in 1838 is de naam Schouwsteeg veranderd in Brugsteeg en 
later in Bruggestraat. 

Het Wapen van Koudekerk. 

Als op 12 maart 1837 Clara Bol overlijdt erft Willem van Egmond (1792-1874) als 
enige erfgenaam al haar bezittingen op grond van een testament van 16 oktober 
183239, dat was opgemaakt door de Koudekerkse notaris Nicolaas Samsom. Hij wordt 
dan volledig eigenaar van de herberg, annex rechthuis. 
In dit testament is verder te lezen dat aan nicht Jannetje Bol, huisvrouw van Klaas 
Huisman, de gouden hoofdbeugel werd gelegateerd en dat de kinderen van Willem, 
ook die eventueel nog geboren zouden worden, ƒ 1800,- ontvingen. Dit geld was 
bestemd voor de betaling van plaatsvervangers of nummerwisselaars voor die zonen 
welke voor de dienst der Nationale militie of schutterij een dienstpligtige nummer 
mogten trekken en bij oproeping geene vrijstelling kunnen bekomen.. 
Willem van Egmond was op 24 mei 1811 in Woubrugge getrouwd met Maria van de 
Vis, die op 1 juli 1813, negentien jaar oud, in Leimuiden overleed. Uit dit huwelijk 
werd een zoon geboren, die slechts één dag heeft geleefd. Op 1 mei 1814 hertrouwt 
hij, weer in Woubrugge, met Aaltje Roest. Zij overleed op 30 januari 1869 in 
Koudekerk. Uit dit huwelijk werden negen kinderen geboren. 
Willem blijft na het overlijden van zijn moeder niet lang eigenaar van het logement, 
want op 25 juli 1842 (op 50-jarige leeftijd) verkoopt hij het, ten overstaan van notaris 
Nicolaas Samsom, aan zijn zoon Jan van Egmond (1818-1893). Zelf hield hij de op 
20 juni 1827 door hem gekocht boerderij 'Zeldenrust' in de Lagewaard. Uit de akte 
blijkt dat Willem in de Lagewaard woonde en daar boer (bouwman) was. Zijn zoon 
Jan woonde in de herberg en was van beroep logementhouder en tapper. De door hem 
gekochte goederen zijn: 
l6 Eene huizing genaamd Het Wapen van Koudekerk, met deszelfs stalling 
koepelkamer en Erve, staande en gelegen in Wijk A in het dorp van Koudekerk 

Not. archief Koudekerk inv. nr. 5229. 
' Overschrijvingsregister Leiden deel 44 nr. 61. 
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gequoteerd nommer 41/39, belend ten oosten de Erfgenamen van wijlen Leendert 
Samuel van Rooijen, ten zuiden den Rijn, ten westen het voormalige Schouwhuisje en 
de Brugsteeg en ten noorden den Heerenweg. Belast volgens de natevermelden akte 
van verkoop en koop met eene pacht of rente van vijf en dertig (gulden) lees: centen 
's jaars aankomende de kerk van Koudekerk. Komt in de kad. legger voor als: 
Buitengrond Koudekerk A 631, huis en erf groot vier roeden vijf en zestig ellen.. 
De koepelkamer zal zich waarschijnlijk hebben bevonden in de uitbouw aan de 
Rijnzijde. Ook het graskampje achter de kerk en het tuintje en de overdekte kolfbaan 
zijn in de verkoop begrepen. De koopsom bedroeg ƒ 4000,- die de koper niet direct 
betaalde, maar met ingang van 1 mei 1852 in jaarlijkse termijnen van ƒ 250,- zou 
aflossen. De rente over het openstaande kapitaal was 5 %. In deze akte wordt voor het 
eerst de benaming 'Het Wapen van Koudekerk' gebruikt. Verder ben ik deze naam 
niet meer tegengekomen. 

Jan van Egmond was op 30 mei 1818 in Koudekerk geboren en trouwde op 6 februari 
1842 met Pietemella van Vliet, die op 23 juli 1860 overleed. Uit dit huwelijk werden 
twaalf kinderen geboren. Op 2 april 1865 hertrouwt hij met de achttien jaar jongere 
Elisabeth Cornelia ComeL Zij was de dochter van de Koudekerkse hoofdonderwijzer 
Antoine Cornet en overleed op 28 maart 1917. Uit dit huwelijk werd één zoon 
geboren. 

Verbouwing en uitbreiding omstreeks 1878. 

Op 1 juli 1854 koopt Jan van Egmond, ten overstaan van de Hazerswoudse notaris 
Hendrik Gerardus Thesingh, het aan de oostzijde van zijn herberg gelegen huis van 
Jan Koster. In de akte41 is dat als volgt omschreven. Een hecht sterk en wel 
doortimmerd huis met daarbij behoorende getimmerten en erve staande en gelegen in 
het bestraatte gedeelte van het Dorp Koudekerk stekkende voor van den weg tot 
achter aan den Rhijn belend aan de eene zijde den heer J.B. Samsom aan de andere 
zijde de kooper, op den kadastrale legger bekend Sectie A Nummer 446 groot eene 
roede vijf en zeventig ellen. 
Dit huis had Eva Johanna van Rooijen, de vrouw van Jan Koster, als enige erfgename 
geërfd van haar ouders. Jan Koster was timmerman en het echtpaar woonde in 
Boskoop. Jan van Egmond koopt het voor een bedrag van ƒ 1000,-. 
In dit huis hebben van 1854 tot 29 september 1863 Jacobus Baltus Samsom, zijn 
vrouw Grietje Dam, hun zes kinderen en de moeder van Jacobus Baltus gewoond. 
Meer informatie over J.B. Samsom, die korte tijd burgemeester van Koudekerk is 
geweest, is te lezen in het artikel van B. Vos genaamd 'Jacobus Baltus Samsom, een 
man met capaciteiten?' in het Jaarboek 1996 van het H.G.K. Na Samsom woonde in 
dat huis de winkelier Hendrik Batelaan. 

Nadat Pietemella van Vliet, de echtgenote van Jan van Egmond, op 23 juli 1860 is 
overleden, wordt er op 7 oktober 1863 door de Hazerswoudse notaris Karei Nicolaas 
Hengeveld een akte van boedelscheiding42 opgemaakt. Aan Jan van Egmond wordt 
toegedeeld Een huis en erve dienende tot logement en uitspanning met graskamp, tuin 
en koepel, geschat op ƒ 4800,- en een huis en erve geschat op ƒ 900,-. Hij krijgt dus 
alle onroerende goederen die hij samen met zijn vrouw bezat. Er wordt hier niet meer 
gesproken over een kolfbaan. 

4 1 Overschrijvingsregister Leiden deel 197 nr. 35. 
4 2 Overschrijvingsregister Leiden deel 317 nr. 82. 
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Tijdens een veiling, gehouden op 8 en 14 april 1868 in het Gemeentehuis te 
Koudekerk (de raadkamer in de herberg), koopt Jan van Egmond van de erfgenamen 
van Gualtherius Holtius, overleden op 17 juli 1865, en diens echtgenote Elisabeth 
Cornelia Vosmaer, overleden op 17 januari 1850, de onverdeelde helft van het oude 
schouwhuisje (kadastraal bekend Koudekerk A 448) en de onverdeelde helft van een 
erf (Koudekerk A 450), voorheen de Schouwsteeg en op dat moment deel uitmakende 
van de Bruggesteeg. De koopsom bedraagt ƒ 94,-.43 De andere helft van het 
schouwhuisje was eigendom van de erfgenamen van Willem van Egmond, overleden 
op 23 oktober 1874 en zijn echtgenote Aaltje Roest, overleden op 30 januari 1869. De 
andere helft van de voormalige Schouwsteeg behoorde aan de Heerlijkheid van 
Hazerswoude. Deze goederen grensden aan die welke Jan van Egmond reeds bezat. 
De onverdeelde helft van het voormalige schouwhuisje, dat zoals hierboven 
beschreven behoorde aan de erfgenamen van Willem van Egmond en Aaltje Roest, 
werd door hen op 7 mei 1875 voor de som van ƒ 60,- verkocht aan Comelis van 
Egmond.44 Deze erfgenamen waren de landbouwers Dirk, Jan (de voormalige 
herbergier), Arie en Willem, de gemeentesecretaris van Koudekerk Gerrit, de 
timmerman Gerardus en Klara, zonder beroep. 
De koper Comelis, een zoon van Jan van Egmond, is op dat moment volgens 
bovengenoemde akte logementhouder te Koudekerk en zijn vader is landbouwer te 
Koudekerk. 

Op 17 februari 1876 koopt Comelis van Egmond van zijn vader Jan van Egmond 
twee huizen met erven, tuin en koepel staande en gelegen onder de gemeente 
Koudekerk, kadastraal bekend in sectie A met de nummers 631, 676, 677, 446 en 795 
benevens nog de helft in een perceel uitmakende een gedeelte van de Bruggesteeg 
tusschen de brug en den lagen rijndijk te Koudekerk kadastraal bekend als gemeente 
Koudekerk sectie A nummers 448 en 450 voor een bedrag van ƒ 5000,-.45 Deze koop 
betreft de herberg, het er naast gelegen huis, het graskampje achter de kerk, het tuintje 
met erf waar de kolfbaan heeft gestaan, de helft van de voormalige Schouwsteeg en 
de helft van de ondergrond van het afgebroken schouwhuisje. 

Al snel nadat Comelis van Egmond eigenaar is geworden van de herberg en het er 
naast gelegen huis gaat hij over tot verbouwing. Ook hiervoor heeft hij weer 
toestemming nodig van het hoogheemraadschap van Rijnland, daar hij de voorgevel 
van zijn huis aan de oostzijde van herberg wil verplaatsen tot het verlengde van de 
voorgevel van de herberg en dus in de Lagen Rijndijk gaat uitbouwen. Op 16 juni 
1877 wordt door Dijkgraaf en Hoogheemraden van Rijnland aan Comelis Jan van 
Egmond, die verzocht tot het tijdelijk zetten van een steiger op den Lagenrijndijk, 
benodigd bij de verbouwing van zijnen woningen aldaar, gelet op art. 1 en 13 der 
verordening op de dijken, kaden en wateren in Rijnland, vergunning verleend onder 
voorwaarde dat na afloop van de bedoelde verbouwing de gemaakte gaten in den 
Lagenrijndijk worden gedigt.46 

In het voorjaar van 1878 zal de verbouwing gereed zijn geweest. Uit een meting van 
een landmeter van het Kadaster uit dat jaar blijkt dat het huis dat Jan van Egmond in 
1854 gekocht had van Jan Koster bij de herberg is getrokken en dat het geheel 
drastisch is verbouwd. Ook is er een gebouwtje aan de Rijnzijde geplaatst, dat er nu 
nog staat en waarin de waag was gevestigd. Met behulp van de kadastrale gegevens 
uit die tijd is de tekening op de volgende bladzijde van de situatie uit 1878 gemaakt. 

4 3 Overschrijvingsregister Leiden deel 370 nr. 5. 
4 4 Overschrijvingsregister Leiden deel 446 nr. 7. 
4 5 Overschrijvingsregister Leiden deel 453 nr. 81. 
4 6 Archief van Rijnland 9/824 279. 
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Lagen Rijndijk 
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Situatie na de verbouwing in 1878. 

In de verslagen van de vergaderingen van B. en W. uit de eerste helft van 187847 staan 
enkele interessante mededelingen betrekking hebbend op de raadkamer in de herberg, 
die zeker met de verbouwing verband houden. 
Zo deelt op 31 januari de voorzitter mee dat C. van Egmond alhier bereid is de 
Raadkamer met inbegrip van een lokaal voor den herijk voor f60,- per jaar aan de 
gemeente in huur ofte staan. 
Op 8 juli lezen we het volgende: Ten slotte brengt de voorzitter ter sprake het 
meublement der Raadkamer en wordt besloten tot aanschaffing van een nieuw groen 
tafelkleed bij de firma Veefkind en Zoon te Leiden en voorts opgave van kosten te 
vragen wegens het repareren van de aldaar (de raadkamer) aan de gemeente in 
eigendom behoorende stoelen. 
Op 30 juli wordt besloten de zes stoelen der Raadkamer aan de gemeente 
toebehoorende, te doen repareren en in de kosten van reparatie der drie overigen, 
aan C. van Egmond in eigendom toekomende, de helft te dragen, onder bepaling dat 
die stoelen niet anders dan door de gemeente mogen gebruikt worden. 

De raadkamer. 

Zoals we hiervoor gezien hebben is de herberg omstreeks 1789 rechthuis geworden 
en is dat tot 1887 gebleven, toen de gemeente Koudekerk een eigen gemeentehuis 
kreeg.48 In de herberg was permanent een kamer ingericht waar aanvankelijk de 
bestuurscolleges van het ambacht en de polders vergaderden en waar de lagere recht
spraak werd uitgeoefend. Later vergaderde er het gemeentebestuur. In dit vertrek 
bevonden zich ook de kasten waarin de archieven van de verschillende colleges 
werden bewaard. Toen de familie Schellingerhoud er woonde (van 1963 tot 1972) 

4 7 Oud archief Koudekerk B 135. 
4 8 W. Lagerweij. De Koudekerkse gemeentehuizen tot 1935. In: Jaarboek HGK 1997. 
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werd het nog de raadzaal genoemd. Waar deze kamer was hebben we hiervoor ook 
reeds gezien. In de vloer zou nog te zien zijn waar het hek was, waarachter iemand 
die voor schout en schepenen verscheen, diende te blijven. Nadat het gemeente
bestuur het pand had verlaten is het tot in de zeventiger jaren van de 20e eeuw 
gebruikt als woongedeelte. De kamer erboven is lange tijd hotelkamer geweest. 
Tijdens de bouw van de huidige brug in 1928 heeft in de voormalige raadzaal en de 
kamer erboven de toezichthouder op de bouw van de brug met zijn gezin gewoond. 
Het is het oudste gedeelte van het gebouw. Onder de voormalige raadzaal bevindt 
zich een kelder met gewelven. Thans maakt het vertrek deel uit van het café, maar 
nog steeds is te zien waar gedurende honderd jaar Koudekerk werd bestuurd. 

Café of wel Hotel van Egmond. 

Bovenstaande recente foto toont ons de gevel van 'Hotel van Egmond' langs de 
Dorpsstraat, zoals die er sinds de verbouwing in 1878 uitzag. Duidelijk is te zien dat 
in vergelijking met de foto uit circa 1865 er nu zeven ramen in de gevel van de eerste 
verdieping zitten. De gevelindeling van de begane grond is eveneens veranderd. In 
1878 zal het waarschijnlijk 'Café van Egmond' hebben geheten. Op de foto op de 
volgende bladzijde van rond 1900 staat die naam op de gevel aan de kant van de 
Bruggestraat. 
Lang heeft Comelis van Egmond niet kunnen genieten van zijn verbouwde herberg, 
want op 13 december 1881 overlijdt hij en zet zijn weduwe Johanna Wilhelmina van 
Heijningen de zaak voort. Bij een akte van scheiding van de gemeenschappelijke 
boedel4 , door de Hazerswoudse notaris Karei Nicolaas Hengeveld opgemaakt op 24 
april 1891, worden aan haar in vollen en vrijen eigendom toegescheiden en aan-
bedeeld: 
Een huis ingericht tot Koffiehuis en logement met doorrijstal, paardenstalling, 
waaggebouw, verdere getimmerten, tuin en erven, kadastraal bekend in Sectie A, 
nommers 677, 921, 956 en 959, tezamen groot zeven en twintig aren, veertig 
centiaren, benevens nog de helft in een perceel uitmakende een gedeelte van de 

' Overschrijvingsregister Leiden deel 622 nr. 80 
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Bruggestraat te Koudekerk voor het geheel kadastraal bekend Sectie A, nommer 920. 
Door de deskundige geschat opf 7500,-. 
Het betreft alle onroerende goederen die de echtelieden samen in eigendom hadden. 
Johanna Wilhelmina van Heijningen wordt aangeduid als koffiehuishoudster wonen
de te Koudekerk. 
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Café van Egmond omstreeks 1900. 

Rond 1900 heeft er weer een verbouwing plaats gevonden, want uit een meting van 
het Kadaster uit 1908 blijkt dat de open ruimte tussen de herberg en het waaggebouw 
is dichtgemaakt. Deze aanbouw werd de 'doorrij' genoemd en was aan de kant van de 
stalling in het hoofdgebouw open. In de zijgevel aan de kant van de Bruggestraat was 
een grote deur. Men kon vanaf de Bruggestraat via deze 'doorrij' in de stalling 
komen. Omstreeks 1965 is dit gedeelte weer afgebroken en is de achtergevel van het 
hoofdgebouw dichtgemetseld. Op onderstaande foto uit circa 1930 is het dak en een 
stukje gevel van de 'doorrij' te zien. 
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Als Johanna Wilhelmina van Heijningen op 28 december 1908 is overleden gaan de 
erfgenamen, haar dochter Petronella van Egmond, zonder beroep, en haar zoon Jan 
van Egmond, stalhouder, over tot de verdeling van nalatenschap. In de scheidingsakte 
van 3 juni 1909,50 opgemaakt door de Hazerswoudse notaris Comelis Korteweg, 
wordt aan Jan van Egmond toegedeeld: 
Een huis, ingericht als koffiehuis en logement, met doorrijstal, paardenstal, waag
gebouw, verdere getimmerten, tuin en erve, alles staande en gelegen in het dorp der 
gemeente Koudekerk en op den kadastralen legger dier gemeente bekend in Sectie A 
nummer 921, 959 en 1053 te zamen groot zeven en twintig aren veertig centiaren, 
benevens de helft in een weg gelegen onder de gemeente Koudekerk Sectie A nummer 
920 voor 't geheel groot een are dertig centiaren. 
Jan van Egmond krijgt dus alle onroerende goederen die zijn moeder bezat. 

De periode De Bruin tot heden. 

Jan van Egmond, van beroep stalhouder, blijft tot 2 mei 1923 eigenaar van het 'Hotel 
van Egmond'. Dan verkoopt hij het ten overstaan van de Hazerswoudse notaris 
Frederik Christiaan Engelberts aan Teunis de Bruin, veehouder te Alkmaar. Deze was 
op 10 juni 1887 in Hazerswoude geboren. In de akte51 wordt het verkochte als volgt 
omschreven: 
Het logement en koffiehuis met inrijstal waaggebouw en verdere getimmerten tuin en 
erf staande en gelegen aan de Dorpstraat onder de Gemeente Koudekerk en op den 
kadastralen legger dier Gemeente bekend In Sectie A nummers 921 en 959 te zamen 
groot dertien Aren zestig Centiaren benevens de overdeelde helft in een perceel weg 
gelegen onder de Gemeente Koudekerk en aldaar kadastraal bekend in Sectie A 
nummer 920 voor het geheel groot een are dertig centaren. 
De koopsom bedroeg ƒ 15.000,-. 
Met deze verkoop kwam een einde aan een periode van 109 jaar waarin de familie 
Van Egmond eigenaar was van de 'De Vergulde Valck', later genaamd 'Het Wapen 
van Koudekerk', daarna 'Café van Egmond' en tot slot 'Hotel van Egmond'. 

Als op 3 mei 1958 Teuntje Jansje Uyterlinde, de vrouw van Teunis de Bruin, overlijdt 
gaan Teunis de Bruin en zijn acht kinderen, over tot scheiding en verdeling van de 
huwelijksgoederengemeenschap die er tussen beide echtelieden had bestaan. De 
scheidingsakte52 wordt op 15 april 1959 ten overstaan van de Hazerswoudse notaris 
Hendrik Bakker verleden. Aan Teunis de Bruin wordt de hele erfenis toegedeeld, 
waaronder: 
a. Een hotel met garage en verder aanbehoren, erf en grond onder de gemeente 

Koudekerk aan den Rijn, aan de Dorpsstraat, plaatselijk gemerkt 52, kadas
traal bekend Gemeente Koudekerk aan den Rijn sectie A nummer 921, groot 
zes aren veertig centiaren. 

b. De onverdeelde helft in een perceel weg, deel van de Bruggestraat, onder die
zelfde gemeente, waarvan de Gemeente Koudekerk aan den Rijn mede
eigenares is, kad. bekend Gemeente Koudekerk aan den Rijn sectie A nummer 
920, geheel groot een are dertig centaren. 

Ruim veertig jaar is Teunis de Bruin eigenaar geweest van het 'Hotel van Egmond'. 
Al die tijd en ook nog daarna bleef die naam gehandhaafd, zowel in de volksmond als 
op de gevel en in officiële stukken, zoals hierna zal blijken. 

5 0 Overschrijvingsregister Leiden deel 826 nr. 66. 
5 1 Overschrijvingsregister Leiden deel 1043 nr. 98. 
5 2 Overschrijvingsregister Leiden deel 1711 nr.112. 
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Op 1 juli 196353 verkoopt Teunis de Bruin, hotelhouder en wonende aan de Dorps
straat 52 te Koudekerk aan den Rijn, aan Willem Schellingerhoud, eveneens hotel
houder en wonende op hetzelfde adres: 
a. Het hotel 'Van Egmond' onder de gemeente Koudekerk aan den Rijn, plaatse

lijk gemerkt Dorpsstraat 52 met aanbehoren, waaronder garage, erf, grond 
en tuin, kadastraal bekend Gemeente Koudekerk aan den Rijn sectie A 
nummer 921 groot zes aren veertig centiaren, met inbegrip van de gehele 
bedrijfsinventaris, bedrijfsvoorraden, bedrijfsvorderingen en al hetgeen 
verder tot het bedrijf behoort, onder de verplichting om de bedrijfsschulden 
over te nemen, 

b. De onverdeelde helft in een perceel weg, deel van de Bruggestraat, onder 
diezelfde gemeente, waarvan de Gemeente Koudekerk aan den Rijn mede
eigenares is, kad. bekend Gemeente Koudekerk aan den Rijn secte A nummer 
920, geheel groot een are dertig centiaren. 

Willem Schellingerhoud, geboren op 1 augustus 1913 en getrouwd met Hendrika 
Cornelia Antje de Bruin, een dochter van de verkoper, kocht het hotel met inbegrip 
van de volledige vergunning voor een bedrag van ƒ 50.000,-. Arie Bastiaan de Bruin, 
autoverhuurder en een zoon van Teunis, behield tot 30 juni 1968 het recht om in de 
garage van het hotel drie auto's te stallen tegen een nader overeen te komen 
weekhuur. 

Lang blijft Willem Schellingerhoud geen eigenaar, want op 2 mei 197254 verkoopt hij 
zijn café en aanbehoren aan Gezinus Brals, makelaar uit Amstelveen, die ze op 
dezelfde dag doorverkoopt55 aan Romke Steensma, caféhouder wonende te 
Koudekerk aan den Rijn, Dorpsstraat 52. In de koopakte staat dat het pand is vermeld 
in een register van beschermde monumenten. 

Hierna volgen de eigenaren elkaar snel op. Op 15 januari 1975 verkoopt Steensma het 
café terug aan Brals,56 die zich dan horeca-expert noemt. Deze verkoopt het op zijn 
beurt op 4 oktober 1976 weer aan Hendrik Jan Tinus Langejans,57 restaurateur in de 
Dorpsstraat 52. Vervolgens wordt op 9 oktober 1981 de Coöperatieve Exploitatie
vereniging 'Over de Brug' U.A. eigenaar,58 die het pand op 8 juli 1988 splitst59 in een 
drietal 'appartementen'. Twee van deze 'appartementen' worden op dezelfde dag 
verkocht: het café aan de 'Stichting De Hoek'60 en de bovenverdieping aan de 
architect Petrus Johannes Jacobus Roelands.61 Vervolgens wordt op 26 oktober 1988 
de op de begane grond aan het café grenzende bedrijfsruimte verkocht aan Henriette 
Elisabeth Jansen. 2 Na haar faillissement wordt op 19 maart 1991 'Stichting De Hoek' 
weer eigenaar van haar 'appartement'.63 Als vervolgens op 6 december 1995 
Roelands zijn deel terugverkoopt64 heeft 'Stichting Beheer de Hoek' het hele pand 
weer in eigendom. 

5 3 Overschrijvingsregister Leiden deel 1844 nr. 84. 
5 4 Overschrijvingsregister Leiden deel 2258 nr. 62. 
5 5 Overschrijvingsregister Leiden deel 2258 nr. 63. 
5 6 Overschrijvingsregister Leiden deel 2492 nr. 42. 
5 7 Overschrijvingsregister Leiden deel 2672 nr. 71. 
5 6 Overschrijvingsregister 's-Gravenhage deel 5908 nr. 72. 
5 9 Overschrijvingsregister 's-Gravenhage deel 8342 nr. 39. 
6 0 Overschrijvingsregister 's-Gravenhage deel 8342 nr. 40. 
6 1 Overschrijvingsregister 's-Gravenhage deel 8342 nr. 41. 
6 2 Overschrijvingsregister 's-Gravenhage deel 8457 nr. 14. 
6 3 Overschrijvingsregister 's-Gravenhage deel 9418 nr. 12. 
6 4 Overschrijvingsregister 's-Gravenhage deel 12309 nr. 2. 
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Ten slotte verkoopt deze stichting op 24 april 1998 het hele gebouw ca. aan Wolter 
van Wijk. 6 5 Na een grondige inwendige verbouwing in 1998 en 1999 is sinds 
november 1999 het organisatie-adviesbureau Acquest in het pand gevestigd en wordt 
het café 'De Hoek" verhuurd aan de bovengenoemde 'Stichting Beheer de Hoek'. Bij 
deze opknapbeurt is het voormalige waaggebouw niet vergeten en doet thans dienst 
als gastenverblijf van het bureau Acquest. 

Mm Lagerweij. 

Geraadpleegde literatuur en bronnen. 

Oud-archief van Koudekerk o.a. het oud-rechterlijk archief (ORA) in het streekarchief 
'Rijnlands Midden'. 
Stadsarchief van Leiden. 
Oud-archief van het Hoogheemraadschap van Rijnland (OAR). 
Archief van het Kadaster te Zoetermeer. 
Dr. J.G. van Dillen. Summiere staat van de in 1622 in de provincie Holland gehouden volks
telling, in: Economisch-Historisch Jaarboek. Deel 21. 1940. 
C. Kroon. De Koudekerkse brug. 1992 
W. Lagerweij. Kadastrale atlas 1832. Koudekerk. 1998. 
K. van der Wiel. Op zoek naar huis, straat of buurt. Hilversum. 2000. 
Mondelinge informatie is ontvangen van dhr. Joh van Wensveen (overbuurman) en dhr. N. 
Schellingerhoud (zoon van Willem Schellingerhoud, die tot 1972 eigenaar van Hotel van 
Egmond was). 

'Overschrijvingsregister Zoetermeer deel 14654 nr. 6. 
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Interview met Gerda Stroo. 

ij heeft als ambtenaar van de burgerlijke 
Li stand zo'n zeven honderd huwelijken geslo

ten, haar vader heeft gedurende zesendertig jaar 
les gegeven aan de leerlingen van de Hervormde 
School. De naam 'Stroo' is in Koudekerk aan den 
Rijn een begrip. Een gesprek met Gerda Stroo. 

Op 21 december 1922 trouwden in Vlissingen Comelis Stroo 
(1901) en Josina Hendrica Harinck (1899). Hij was lid van de 
Hervormde Gemeente van Vlissingen, zij was gereformeerd. 
Het huwelijk werd bevestigd in de Gereformeerde Kerk te 
Vlissingen. De bruidegom was onderwijzer te Zaamslag 
(Zeeuws Vlaanderen) en daar vestigde zich het jonge paar. 
De bruid was als dochter van een manufacturier na haar 
schooltijd thuis gaan werken. Zij wilde wel graag doorleren, 
maar dan moest zij beloven schooljuffrouw te worden, en dat 
vond zij teveel gevraagd. Maar leren om op een kantoor te 
gaan werken, mocht in die tijd niet. Zij bekwaamde zich in 
nuttige handwerken, wat haar later goed van pas kwam. 

Woningnood is niet van na de Tweede Wereldoorlog, ook toen was er geen 
woonmimte beschikbaar en zij vonden inwoning op een boerderij. Het is daarom niet 
zo vreemd dat naar verandering van omgeving werd gezocht: het echtpaar vertrok 
naar Terschelling, waar een onderwijzerswoning naast de school beschikbaar was. 
Daar werden Gerda (1925) en haar zuster Bep (1926) geboren. 
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Dz Ambtenaar voonioemd, 

Geboorteakte van Gerda. 

Gedurende de vier jaren dat het gezin daar woonde, was de onderwijzer ook op 
kerkelijk terrein actief. Vader Stroo werd voorganger van een rechtzinnige evange-
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lisatie, waarvoor ook het pastoraat werd verzorgd; in die tijd kreeg hij ook preek-
bevoegdheid. Toen in die periode grootmoeder Harinck overleed en er voor het 
bijwonen van de begrafenis twee dagen moest worden gereisd, besloten Cor en Jo 
weer op het 'vaste land' te gaan wonen. Na een sollicitatie volgde een benoeming aan 
een christelijke school in Naarden. Jammer genoeg was daar geen goede woning 
beschikbaar. Het gezin, dat inmiddels door de geboorte van broer Bert in 1928 uit vijf 
personen bestond, woonde in een klein huisje. En omdat ook de sfeer op de school 
niet zo prettig was, werd naar verandering van omgeving gezocht. Gerda had het daar 
wel naar haar zin, ze woonden tegenover de kazerne en daar ging ze, via een gat in de 
omheining, nog al eens op bezoek bij de kok in de keuken, waar ze heerlijk werd 
verwend. Ze leerde er ook wat vreemde woorden waarmee haar ouders niet zo 
gelukkig waren. Vader Stroo heeft dan ook gevraagd het gat in het hek weer te 
dichten, omdat de kleine Gerda zo vloekte! In februari ging hij op sollicitatiebezoek, 
een dag nadat in Leiden de befaamde stadhuisbrand gewoed had; meerdere malen 
heeft hij later verteld over die prachtige ervaring. 
En zo kwam de familie Stroo in 1929 naar Koudekerk. Daar was een prima onder
wijzerswoning beschikbaar, waardoor het gezin beter gehuisvest werd. De gasver
lichting werd vervangen door elektriciteit, er werd een echt toilet geïnstalleerd en in 
april werd de woning in de Dorpsstraat (nu nr.7) betrokken. De school stond op de 
plaats waar nu het parkeerterrein vóór Tweewielercentrum Leo van der Post is 
gevestigd. 

Ned. Hervormde school met links het woonhuis van het schoolhoofd. 

In 1931 werd in Koudekerk zus Joke geboren, en tot ieders verrassing kwam in 1938 
broer Cok ter wereld, maar dat was toen wel in Koudekerk aan den Rijn, dat in 1937 
van naam was veranderd. 
In die tijd zaten er twee klassen in één lokaal. Vader Stroo gaf les aan de vierde en de 
vijfde klas. Gemiddeld zaten er zo'n 32 kinderen in een lokaal. Als de ene klas aan de 
opgegeven taak werkte, kreeg de andere klas les. De verhouding tussen leerkracht en 
leerlingen was goed. Hij was een strenge, maar rechtvaardige man. Hij kon prachtig 
vertellen en dan was het doodstil in de klas. Als de 'meester' jarig was, was het feest: 
dan werd er getrakteerd op koekjes en snoepjes, en 's middags werd er een verhaal 
voorgelezen. 'Thuis was vader streng, dat was wel sfeerbepalend en daardoor waren 
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we wel gesloten voor elkaar', aldus Gerda. Buitenshuis was hij zeer actief: hij was 
voorzitter van de C.H. kiesvereniging en van de toen bestaande Werkmansbond, 
's Avonds was hij veel weg om vergaderingen bij te wonen. Hij had dus niet veel 
vrije tijd, maar zag toch kans om veel te lezen. 
Hoewel elk dubbeltje wel twee keer omgedraaid moest worden kreeg moeder Stroo 
toen het gezin in Koudekerk kwam wonen, elke dag een meisje als hulp in de 
huishouding. Zelf naaide en breide ze veel voor de kinderen. Ook 's avonds had ze 
vaak wel wat te doen. Ook zij nam graag de tijd om te lezen. Daardoor werden de 
kinderen ook gestimuleerd een boek ter hand te nemen. De verjaardagen werden altijd 
heel gezellig gevierd met kinderpartijtjes overdag en grote mensen die 's avonds op 
bezoek kwamen, 's Zomers werd er veel buiten gespeeld maar als het regende 
mochten de kinderen Stroo dat niet, maar de vriendjes en vriendinnetjes uit de buurt 
waren altijd binnen welkom, al moest het natuurlijk niet al te dol worden, 's Winters 
werd er gelezen en werden er spelletjes gedaan: Mens erger je niet en kwartetten, en 
later dammen en halma. In de oorlogstijd werd veel tijd doorgebracht met het toen in 
de mode komende Monopoly. Verder gingen ze naar de jeugdclub en vanaf hun 
dertiende jaar naar de catechisatie. 
In de 'grote' vakantie gingen ze met zijn allen altijd twee weken naar Vlissingen, 
waar de ouders konden beschikken over een woning van een familielid, dat op dat 
moment elders verbleef. Overdag gingen ze dan naar het strand. De hulp ging mee als 
oppas, zodat de ouders 's avonds op familiebezoek konden gaan. 
Op school genoten de kinderen Stroo dezelfde behandeling als andere kinderen. Dat 
was ook zo, als ze bij hun vader in de klas kwamen. Net als hun klasgenoten zeiden 
ze 'meester' tegen hem. Gerda weet niet meer hoe haar buurkinderen en school
vriendinnetjes hem aanspraken als die hem thuis zagen. Ouders en leerkrachten zagen 
elkaar vooral op goed bezochte ouderavonden. Verder waren er contacten met buren 
en kennissen. Een onderwijzer behoorde niet tot de notabelen van een dorp. Dat blijkt 
uit het feit dat de echtgenotes van de burgemeester, de dominee en de dokter werden 
aangesproken met 'Mevrouw', maar dat er werd gesproken over 'Juffrouw Stroo'. 
Overigens waren de verhoudingen met de dominee prettig. Over en weer werden 
bezoekjes gebracht, o.a. met verjaardagen. De dokter werd alleen bij ziekte geraad
pleegd. 

Vader en moeder Stroo wilden graag dat hun kinderen naar de U(itgebreid) L(ager) 
0(nderwijs)school zouden gaan en misschien zelfs later ook wel in het onderwijs 
terecht zouden komen, maar het kan allemaal heel anders lopen. Alleen hun jongste 
zoon Cok is onderwijzer geworden, en later leraar aan de kweekschool voor kleuter
leidsters (later PABO). Toen de oudsten naar de ULO gingen, was inmiddels de oor
log begonnen en werd er op den duur ongeregeld les gegeven, o.a. doordat leerkrach
ten moesten onderduiken. Ook zoon Bert moest onderduiken. 
Cor Stroo was hoofd van de luchtbescherming. Hij zorgde er o.a. voor dat er dagelijks 
een rondgang door de gemeente werd gemaakt om te controleren of de mensen hun 
woningen 's avonds wel goed verduisterd hadden. Op het gemeentehuis werd 
's avonds een post bezet, om bij eventueel gevaar de districtspost te waarschuwen, 
d.m.v. een daartoe ingesteld telefoonnet. 
Vader Stroo was ook in Koudekerk aan den Rijn kerkelijk actief, hij is een aantal 
jaren ouderling en later scriba van de kerkenraad van de Hervormde Gemeente 
geweest. Moeder Stroo was meestal thuis. Zij was lid van de vrouwenvereniging 'De 
Liefde Sticht', waarvoor zij veel gebreid heeft. Bij de jaarlijkse bazaar stond ze bij 
een stand. Het was een gastvrij gezin, waar vaak logés waren. Aan het eind van de 
dertiger jaren, toen de kinderen wat groter werden gingen de vakanties niet meer naar 
Zeeland, maar werd er een huisje gehuurd in Katwijk of aan de Wassenaarse Slag. 
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Foto ter gelegenheid van het 25-jarig huwelijk van het echtpaar Stroo in 1947. 
Van links naar rechts: vader Stroo, Gerda, Bep, Joke, Cok, moeder Stroo en Bert. 

Dan werd er in de duinen gewandeld of ze gingen naar het strand. Verder gingen ze 
picknicken in het weiland bij de buren, de familie Goedhart, daar hadden ze ook alle
maal plezier in. 
Vier kinderen zijn in de loop van de tijd getrouwd en uit de gemeente vertrokken. Het 
oude onderwijzershuis werd omstreeks 1960 door het schoolbestuur verkocht, en het 
gezin, bestaande uit vader, moeder en Gerda Stroo betrok een nieuwbouwwoning in 
de Prinses Beatrixstraat. Moeder Jo overleed in 1970, vader Cor in 1979. 

Gerda ging ook naar de ULO, maar dat duurde slechts een half jaar. Ze had grote 
problemen met rekenen, waardoor besloten werd om naar de huishoudschool in 
Alphen aan den Rijn over te stappen. Een besluit dat nog altijd door haar wordt 
betreurd, en dat in onze tijd zeker niet meer zou worden genomen. Inmiddels is 
namelijk gebleken dat zij, doordat zij als klein kind een hersenvliesontsteking heeft 
gehad, een lichte hersenbeschadiging heeft opgelopen. Ze heeft het diploma behaald, 
het was best een leuke school, een leuke klas en aardige leerkrachten, maar ze had het 
daar toch niet echt naar haar zin: de huishoudelijke vakken lagen haar absoluut niet. 
Gelukkig duurde het maar twee jaar. Daarna heeft ze haar typediploma gehaald, maar 
de steno-opleiding midden in de jaren veertig werd afgebroken omdat de bus naar 
Leiden niet meer reed. 
Haar eerste baan vond zij bij een afhaalcentrale voor distributiebonnen, een soort 
bemiddelingsbureau, waarbij een jongen de stamkaarten bij de klanten ophaalde, 
waarmee hij bij het distributiekantoor de bonnen afhaalde en weer thuisbracht. Gerda 
verzorgde daarvan de ledenadministratie en verstuurde de rekeningen voor die bemid
deling. Vervolgens ging ze werken bij het antiquariaat/veilingboekhandel Templum 
Salomonis in de Kloksteeg in Leiden voor het administratieve werk. Toen Leiden 
door de oorlogsproblemen ook per fiets niet meer zo goed bereikbaar was, kwam ze 
op kantoor bij de dakpannenfabriek C M . Oppelaar & Zn hier ter plaatse, waar ze tot 
1946 bleef werken. 
Gerda heeft de oorlog vrij bewust meegemaakt. Grote indruk maakte het bombar
dement van 1940, zoals bijna iedereen in zo'n geval weet zij nog precies waar de 
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gezinsleden op dat moment waren. Een ervaring die je nooit vergeet, temeer daar ook 
twee leden van de jeugdclub, Dita de Wit en Rika Brommers daarbij omkwamen. In 
de eerste maanden na het bombardement was er sprake van wat wij nu noemen 
'ramptoerisme' en omdat er voor de herbouw geld nodig was werd er gecollecteerd, 
waaraan Gerda ijverig meedeed. In de jaren daarna werd ze soms ingeschakeld bij het 
rondbrengen van illegale blaadjes, die ze wel eerst las, zo nieuwsgierig was ze wel. Er 
was verdriet over de eigen verliezen, berichten over tegenslagen bij de vijand werden 
met voldoening bekeken. Het echte oorlogsleed ging gelukkig aan het gezin voorbij, 
wel werd er honger geleden. De dakpannenfabriek heeft de hele oorlogsperiode 
gedraaid. De aannemers hadden veel werk door de oorlogsschade. Er was altijd vol
doende personeel, dat heel erg hard moest werken. De mensen die met klei moesten 
werken hadden het zwaar. Zij kregen extra bonnen voor dat zware werk; als er 's win
ters door vorstverlet niet gewerkt kon worden, 'stonden zij op wachtgeld'. In die 
gezinnen moet grote armoe geheerst hebben. Gelukkig kwam er vrede in 1945. Haar 
broer Bert had meerder malen gezegd (hij was jarig op 5 mei) dat het mooiste 
verjaardagscadeau van zijn leven de bevrijding zou zijn. 

De grote stad trok en Gerda solliciteerde naar een baantje bij het Ministerie van 
Financiën in Den Haag. Ze hoopte daar ook te kunnen gaan wonen, maar dat was 
jammer genoeg niet mogelijk. Als typiste verdiende ze destijds ƒ 135.- in de maand; 
de kamerhuur bedroeg ƒ 125.- en van een tientje kun je niet leven. Het dagelijks heen 
en weer reizen (destijds nog 6 x in de week) kostte uiteraard ook geld, maar dat werd 
voor % vergoed, dus was de keuze niet zo moeilijk. Erg veel tijd heeft ze in Den Haag 
niet doorgebracht, wel haalde ze inmiddels het diploma Nederlandsche Handels
correspondentie. Burgemeester Verheul zocht in die tijd een schrijfster ter secretarie 
en vroeg Gerda te solliciteren. Ze deed dat, al was het maandsalaris een tientje minder 
dan in Den Haag. 
En zo begon het ambtelijke leven van Gerda Stroo in Koudekerk aan den Rijn. Veel 
personeel was er toen nog niet, behalve de burgemeester werkten er een gemeente
ontvanger (de heer Corts) en een algemeen ambtenaar (de heer Goedbloed) op de 
afdeling secretarie. Gerda volgde diverse zakelijke cursussen: bevolkingsboekhou
ding, burgerlijke stand en nationaliteitenrecht; ze behaalde het diploma militaire 
zaken en privé volgde ze een vormende kadercursus van de Hervormde Kerk aan De 
Horst in Driebergen. In de loop der jaren promoveerde zij via adjunct-commies naar 
commies. Ze deed allerlei ervaringen op, want iedereen moest wel eens voor iets op 
het gemeentehuis zijn; niet zoals nu voor rijbewijs of paspoort, maar destijds werden 
ook de gemeentelijke belastingen per kas betaald. In 1948 telde onze gemeente 1864 
inwoners, midden zestiger jaren waren dat er 3000 en bij de herindeling in 1991 zaten 
we rond de 4400. 
De geboorte- en overlijdensakten werden allemaal door haar geschreven. Met de 
laatste had zij altijd weer moeite, ongeacht de leeftijd van de gestorvenen. Verder 
werd er samengewerkt met de kruisverenigingen i.v.m. zuigelingenzorg en bevol
kingsonderzoeken. De administratie daarvan was steeds op het gemeentehuis en ook 
de entstoffen werden daar besteld. Haar fenomenale geheugen kwam haar goed van 
pas toen zij in het begin van de jaren zestig op verzoek van burgemeester Waverijn tot 
ambtenaar van de burgerlijke stand werd benoemd. Hij hield zelf niet zo erg van 
trouwpartijen en met gevoel voor de emancipatiegedachte, die in die jaren opgeld 
deed, deed hij een goede greep: Gerda kende iedereen en was voor velen een infor
matiebron. 
Al pratend komen de herinneringen boven aan de verschillende burgemeesters, met 
wie zij in de loop van de tijd heeft gewerkt. Burgemeester Verheul was een gemoede
lijke, gelijkmatige man die in het naoorlogse Koudekerk de eerste periode van op
bouw voor zijn rekening kon nemen. Door zijn inspanningen konden in 1949 de 
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Gerda in functie als ambtenaar van de burgerlijke stand. 

eerste huizen aan de Hoogewaard tussen de Willem de Zwijgerlaan en de Prinses 
Wilhelminastraat worden gebouwd en kort daarna de Koningin Julianastraat. Ook in 
zijn ambtsperiode werden de sloten langs de noordzijde van de Hoogewaard en de 
Dorpsstraat gedempt, er werden trottoirs aangelegd en de doorgaande weg werd 
behoorlijk verbreed. Gerda herinnert zich dat in die tijd de brug enige tijd buiten 
werking was en dat de brugwachters toen een pontverbinding met de overkant in 
stand moesten houden. Iedereen gniffelde dat die nu ook eens moesten werken, wat 
burgemeester Verheul deed opmerken: 'Zij kunnen die brug met een knopje omhoog 
drukken, wij moeten de bril van de wc met de hand omhoog doen'. 
Toen burgemeester Verheul naar Rhoon vertrok kwam er vrij snel een nieuwe 
kandidaat op bezoek. Gerda is zijn naam vergeten: 'Hij bleek een oorlogsverleden te 
hebben, en was dus niet acceptabel'. Maar met de benoeming van burgemeester De 
Herder was men zeer tevreden. Nog altijd is hij bij de ouderen heel bekend. Ondanks 
zijn ziekte (M.S.) was hij een opgewekt man, die probeerde voor zijn gemeente een 
echte burgervader te zijn. Het onderhandelen over contingenten woningen viel hem 
zwaar, hij was daar waarschijnlijk niet hard genoeg voor. Nog voor de verlenging van 
zijn ambtsperiode overleed hij in 1958. De kort daarna geopende openbare school aan 
de Prinses Wilhelminastraat kreeg als herinnering zijn naam. 
Zijn opvolger Waverijn was de bouwburgemeester. Hij onderhandelde met de aan
nemers over het bouwen van huurwoningen in combinatie met koopwoningen, om 
door die koppelverkoop de prijs van de huurwoningen lager te kunnen houden. Zo 
kwamen in de loop van de jaren de straten tussen Hoogewaard en Kerklaan tot stand. 
Gerda had geen bemoeienis met het beschikbaar stellen van woningen. Gelukkig 
maar, want dat deed je nooit goed. Het was natuurlijk moeilijk te verteren als je, na 
soms jarenlang wachten een huis aan je neus voorbij zag gaan omdat 'motjes' voor
gingen. Had je jarenlang 'netjes geleefd' zoals men dat noemde, en dan kregen zij een 
woning. Het was moeilijk begrip op te brengen voor de woonomstandigheden van die 
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jonge gezinnen die door de omstandigheden gedwongen waren in te trekken bij 
(schoon)ouders met hun groeiende gezin in b.v. de kleine huisjes achterin de Hooge
waard. De toewijzing van woningen werd verricht door het college van burgemeester 
en wethouders. De roddel tierde dan ook welig, vooral omdat bepaalde gesprekken 
toch wel eenzijdig werden geïnterpreteerd. 
Deze burgemeester zorgde er ook voor dat Nieuw-Poelgeest en Rhijndael midden in 
de woonkern, dus vlak bij de winkels, gebouwd werden. Dat was een vooruit
strevende gedachte, die pas later ook in andere gemeenten navolging vond. Gerda 
zegt dat deze burgemeester, zonder de anderen tekort te willen doen, hart voor de 
zaak had. Hij had een zakelijke instelling, was een vechter voor zijn dorp. Een burge
meester die vaak in de straten te zien was, en ook alle tekortkomingen zag. Hij had de 
wind eronder en eiste van zijn personeel dat zij hun handen uit de mouwen staken. 
Ook op de secretarie was het aanpakken geblazen. Toen er eens een uitzendkracht 
voor een karweitje werd aangetrokken, had zij duidelijk een ander beeld voor ogen en 
verwachtte bij een gemeente in een paradijs te belanden. Al heel gauw vroeg ze: 
'Moeten jullie hier altijd zo hard werken?'. Al na een paar dagen hield ze het voor 
gezien... 

Het was ook Waverijn die vond dat tegenover zijn vraag een beloning moest staan: 
rond Kerstmis kwam er een eindej aarsbij eenkomst met kerstpakketten voor de mede
werkers: een fles wijn en een kerststol en werd in een gezellige sfeer het aflopende 
jaar besproken. Het P.W.A.-bad zou er zonder deze burgemeester niet gekomen zijn. 
Hij wist zowel de bewoners als de middenstand en het bedrijfsleven te activeren om 
dat zwembad uit de grond te stampen. En Koudekerk a.d. Rijn kwam in het nieuws 
door de satellietverbinding met zustergemeente Artesia en niet te vergeten de 
afgedankte straaljager in de speeltuin achter de Burg. De Herderschool. Het was deze 
burgemeester die vond dat de cumulatie burgemeester/gemeentesecretaris niet langer 
in deze gemeente paste, wat resulteerde in de benoeming van de heer Van Brakel tot 
gemeentesecretaris. 
Toen de heer Waverijn vertrok kwam burgemeester Van der Linden, een totaal andere 
persoonlijkheid, die zich op zijn manier, maar iets minder zichtbaar voor de buiten
wereld, inzette voor ons dorp. Het aantal gemeenteambtenaren was ondertussen sterk 
uitgebreid, wat natuurlijk de nodige consequenties had voor de huisvesting. Daarom 
even een stukje geschiedenis. In de eerste jaren na de oorlog was de bovenverdieping 
van het gemeentehuis in gebruik als woning voor de conciërge. De dienst gemeente
werken was toen ondergebracht in een deel van de woning nu Dorpsstraat 55, waar 
het hoofd van de openbare school (nu Onder Dak) woonde. De openbare school werd 
verplaatst naar de dorpskern en door het overlijden van de heer Van den Dool kwam 
het huis beschikbaar. Het laatste conciërge-echtpaar, de familie Van Arkel moest het 
veld ruimen voor een verbouwing: er was meer ruimte nodig in het gemeentehuis. Zij 
ruilden als het ware met de dienst gemeentewerken, maar kregen wel inwoning in de 
vorm van de fysiopraktijk van de heer Maat. 
De brandweer had een garage bij de ambtswoning van de burgemeester, maar de 
uitrusting van de brandweer groeide en ook daarvoor was ruimte nodig. Kort na de 
oorlog was onder leiding van burgemeester Verheul het zgn. Verenigingsgebouw aan 
de Hoogewaard neergezet met als doel ruimte te bieden aan de verschillende 
(jeugd)verenigingen. Maar de huur was aan de hoge kant en de kerkelijke vereni
gingen bleven in de kerkelijke ruimten bijeenkomen. Het functioneerde dus niet 
helemaal zoals bedoeld. Het is de verdienste van burgemeester Van der Linden 
geweest dat het Verenigingsgebouw totaal werd veranderd en de thuisbasis werd van 
brandweer en de dienst gemeentewerken, al heeft dat wel heel wat voeten in de aarde 
gehad. 
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Na deze burgemeester kwam de heer Swaan de scepter zwaaien: een feestnummer, 
die een gezellige sfeer wist te creëren. Het was hard werken geblazen, maar er werd 
veel gesnoept en de bakker heeft in die tijd een goede klant aan het gemeentehuis 
gehad. Tijdens dit burgemeesterschap werden de eerste gezondheidskeuringen uitge
voerd en het bleek dat enkelen een te hoog cholesterolgehalte hadden. Het dorp raakte 
langzamerhand vol gebouwd en er moest ruimte gemaakt worden voor nieuwe 
woningbouw. Het is de grote verdienste van burgemeester Swaan geweest dat tot 
ieders tevredenheid de sportvelden werden verplaatst naar de oostkant van het dorp en 
dat op de oude sportvelden een mooie woonwijk tot stand kon komen. Ook de 
riolering werd aangepakt, in combinatie met het reconstrueren en asfalteren van 
Lagewaard, Hoogewaard en Dorpsstraat. En wat te denken van zijn poging om de 
Ridderhof, tot 'een huis voor iedereen' te stichten. Die doelstelling is niet bereikt, 
maar dat m.n. de sport in dit gebouw en de opvang van bibliotheek en kleuterwerk 
daar tot bloei konden komen, zou zonder zijn inzet nooit mogelijk zijn geweest. Het 
gezelligheidsmens Swaan gaf een daverende afscheidsparty bij zijn vertrek, natuurlijk 
in de Ridderhof. 
Met de rustige, aardige, fijngevoelige burgemeester Elfers heeft Gerda maar anderhalf 
jaar samengewerkt. Zij heeft bewondering voor zijn inzet om rellen in het uitgaans
leven van Koudekerk aan te pakken. Hij ging er op af als er midden in de nacht werd 
gebeld en was ook regelmatig op patrouille met de politie. Terwijl zij dit zegt schiet 
haar ook een ingreep van burgemeester Waverijn te binnen: in het pand waar nu de 
het elektrotechnisch bureau Hogenes is gevestigd, was vroeger het zgn. 'weeshuis' 
waar zo'n dertig bejaarden waren ondergebracht. Beneden was één grote woonkamer 
en boven waren, door houten schotjes gescheiden, twee slaapruimten voor mannen en 
vrouwen. Daar waren regelmatig relletjes en als de 'weesvader' het niet alleen aan
kon, werd de burgemeester erbij gehaald. Zo moest Waverijn een keer opdraven toen 
een vrouw haar houten been had afgegespt en er een medebewoner mee aftuigde. 
Maar niet alleen met burgemeesters had Gerda te maken. Wat te denken van de ver
schillende bodes waarmee ze heeft gewerkt. Als eerste was dat met Teun Blijleven 
(de latere brugwachter) en vervolgens met Leen de Wit, bij velen ook bekend als de 
Sinterklaas, die jaarlijks ons dorp aandeed. Hij was van onschatbare waarde, omdat 
hij altijd goed op de hoogte was, enerzijds op het gemeentehuis, 'waar hij tussen de 
regels doorlas' en buiten 'waar hij zijn oren op steeltjes had'. De collegialiteit was 
groot, bodes zijn onmisbare schakels, door de korte lijntjes was de sociale controle 
zeer goed: er was in die tijd b.v. geen hondencontroleur nodig. Arie de Lange was 
nog in functie toen Gerda stopte. 

In 1986 nam ze afscheid van haar werk. 'Gelukkig net op tijd', want het compu
tertijdperk zag zij niet zo zitten en ook de dreigende herindeling was niet iets om 
reikhalzend naar uit te zien. Het aantal collega's was ondertussen uitgebreid tot zo'n 
15 mensen, die ook niet meer allemaal in het gemeentehuis werkten. In haar vrije tijd 
heeft ze altijd veel bestuurstaken gehad binnen het kerkenwerk, dat is zij de laatste 
paar jaar aan het afbouwen; zij is nu nog actief in de werkcommissie voor contacten 
met Hongarije en in de beleidscommissie van de gezamenlijke kerken. Ze reist graag, 
zowel in het buitenland (ze is net terug van een reis door Oostenrijk) als in Nederland 
met de 60-i-kaart van de Nederlandse Spoorwegen. Ze houdt van fotograferen en als 
ze een boek leest, is de omgeving voor haar verloren. Ze is nooit van het 
huishoudelijke werk gaan houden, maar ik kan u verzekeren dat zij een gezellige 
gastvrouw is. 

Arga van der Vlugt. 
september 2000. 
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Gevonden: Stukje Koudekerk in Groningen. 

W elkom geheten door een koesterend zonnetje reden we 
in februari 2000 de provincie Groningen binnen. De 

verwachtingen van Margreet en mij waren hoog gespannen, 
want als alle voorafgaande informaties juist waren, stond in 
Oudeschans, op circa 300 kilometer van de vermoedelijke 
plaats van herkomst, een stukje Groot Poelgeestgeschiedenis 
op ons te wachten. Het 'stukje' zou bestaan uit een meer dan 
duizend kilo zware steen, in de vorm van een leeuw. Enkele 
meegenomen fotokopieën moesten een eerste vergelijking met 
de vorm van de leeuwtjes op het schilderij Groot Poelgeest 
van ca. 1650 mogelijk maken. Archiefuittreksels en wat aqua
rellen moesten ons steunen bij de eerste pogingen de histo
rische waarde van 'de vondst' vast te stellen. 

Oudeschans. 

Oudeschans maakte, zoals de naam reeds zegt, deel uit van de voormalige verdedi
gingswerken langs de Duitse grens. Bij de kennismaking met het minidorpje blijkt het 
een pittoresk gerangschikt groepje woningen te zijn, waar in tegenstelling tot de krijgs
kundige geschiedenis, zo'n honderd inwoners een vredig bestaan leiden. 
In het centrum vonden we het schoolmeestershuis waar onze gastheer, Co Lenting, 
ons de gezellige huiskamer binnenloodste. Al spoedig kregen we naast een kostelijke 
kop koffie het verhaal van wat wij gedoopt hadden als 'de vondst van de leeuw van 
Oudeschans', compleet met de eerste resultaten van zijn reeds ondernomen opspo
ringsactiviteiten. 
Daaruit bleek dat de kleine gemeenschap lange tijd in de veronderstelling leefde, dat 
dezejeeuw, die^zo'n vijf jaar geleden letterlijk uit de klei werd getrokken, het wapen 

voerde van één of andere Duitse kasteel-
bezitter. Volgens anderen betrof het een 
oud dorpswapen gevoerd tijdens de 
militaire bezetting van Oudeschans. De 
onzekerheid bleef totdat onze gastheer 
tijdens een zwerftocht op de heraldische 
afdeling van het internet gelijkluidende 
wapenfiguren aantrof, waarbij de tekst 
naar Koudekerk en vandaar naar de 
Stichting Poelgeest verwees. Op dat mo
ment ontstond prompt de vraag: Hoe 
komt zo'n leeuw uit het westelijk deel 
van Holland in Groningen in de grond? 
Koudekerk ligt niet direct naast de deur, 
en wil men zo'n zwaar blok steen zo'n 
300 kilometer met zich meeslepen, dan 
moet het voor de bezitter stellig van 
grote betekenis zijn geweest. 
Op een steenworp afstand van het 
schoolmeestershuis, in een spiksplinter-

De heer Lenting toont 
de vindplaats van de leeuw. 
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nieuw minimuseum, maakten wij kennis met de Leeuw van Oudeschans, met als 
eerste een wat teleurstellende indruk van een languit op de vloer liggend, circa ander
halve meter lang blok steen, waarin moeilijk te herkennen een zwaar gehavende 
leeuw met schild. Talrijke barsten, scheuren en ontbrekende delen toonden een 
eeuwenlange blootstelling aan verwaarlozing en de elementen. 
Tijdens de wandeling naar de plek waar de leeuw werd gevonden stonden we even 
stil bij de restauratiewerkzaamheden aan een grote boerderij. Onze gids Co Lenting 
wees daar, op een modderig gedeelte tussen de bomen, de plek waar de leeuw uit de 
grond te voorschijn was gekomen. Een ingrijpende restauratie van de boerderij was de 
oorzaak dat de leeuw tijdelijk zijn plaatsje voor de ingang van de boerderij had 
moeten verlaten, en hoewel liggend, eindelijk een behoorlijk onderdak had gekregen. 

Herenboer Heeres. 

De heer Lenting vertelde dat tijdens het onderzoek naar de wijze waarop in het verre 
verleden de leeuw in Oudeschans was gekomen, het spoor direct naar de bouwer van 
deze herenboerderij voerde. In de archieven trof hij een achttiende-eeuwse burge
meester van Oudeschans aan, een man met interesse voor de historie. Het bleek dat 
deze herenboer, met de toepasselijke achternaam Heeres, bezittingen had in de 
nabijheid van de stad Groningen. In het jaar 1770 bouwde hij de bewuste boerderij 
binnen de schans. Waarschijnlijk heeft hij getracht zijn boerderij meer aanzien te 
verlenen door de ingang op te sieren. Daartoe kocht hij op een Oldenhovense veiling 
één, of mogelijk twee stenen leeuwen. Zoals uit verder onderzoek bleek waren 
namelijk in 1775 in Oldenhove de 
goederen van de familie Ripperda 
van Jensema geveild. Volgens onze 
gastheer kon het bijna niemand 
anders dan Heeres zijn geweest, die 
daar deze leeuw(en) had gekocht. 
Zo werd het spoor langzaam duide
lijker, tenslotte leidde het 
regelrecht naar Ripperda en 
Oldenhove en van-daar, via oude 
afbeeldingen in musea en archieven 
te Leiden en Warschau, regelrecht 
naar Koude-kerk, naar de voorpoort 
van het kasteel aan de Lage 
Rijndijk. Deze afbeeldingen 
toonden aan dat tijdens de Gouden 
Eeuw de toegangsbrug tot Groot 
Poelgeest geflankeerd werd door 
twee leeuwen met schild. 
Voorzover de afbeeldingen het 
toelieten stelden wij vast dat de 
uiterlijke vorm van deze leeuwen 
redelijk overeenkwam met de vorm 
van de "Leeuw van Oudeschans". 
Maar het meest overtuigende deel 
vormde het schild, waarop drie 
ade-laars, twee boven en één onder 
de dwarsbalk: het eeuwenoude Het schild dat de leeuw vasthoudt 
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wapen van de Van Poelgeesten en van Koudekerk. Het beeldhouwwerk is uniek, 
volgens enkele voorlopige dateringen mogelijk uit de late middeleeuwen. 

Groot Poelgeest gaat over in andere handen. 

Centraal stond de vraag: Hoe komt zo'n monumentje in Oost-Groningen terecht? Om 
te proberen dat te beantwoorden moeten we in gedachten terug naar de Gouden Eeuw 
en het dorp Koudekerk. Het was een periode van bloei en welvaart voor handel en 
scheepvaart, maar voor menig Hollands kasteel een tijdperk van verval. Zo ook voor 
het eeuwenoude Koudekerkse slot Groot Poelgeest. Het bewoonbaar houden van 
eeuwenoude gebouwen was (en is) zeer kostbaar en ondanks de indrukwekkende lijst 
met krijgskundige gebeurtenissen had deze 'trots van Koudekerk' zijn militaire bete
kenis reeds lang verloren. 
Bovendien werden katholieke edelen, zoals de Van Poelgeesten, geweerd uit over
heidsfuncties. Gepaard aan een dalende opbrengst van de bezittingen betekende het 
voor de kasteelbezitters een belangrijke vermindering van inkomsten. Het onvermij
delijk gevolg was dat de adellijke hoofdtak van de Van Poelgeesten te kampen kreeg 
met ernstige financiële moeilijkheden. 
Aangenomen mag worden dat de Koudekerkse dorpsgemeenschap reeds vele jaren 
het vermoeden had dat hun ambachtsheer/kasteelbezitter met moeilijkheden kampte. 
Eén van de eerste signalen zou wellicht het bericht zijn geweest dat geld van de 
diaconie, dat op het kasteel werd bewaard, was verdwenen. 
Hopende op betere tijden hebben de Van Poelgeesten het gezin en kasteelbedrijf nog 
via leningen tot het overlijden van Gerrit van Poelgeest senior, op 9 oktober 1678, 
draaiende weten te houden. Na Gerrit's begrafenis werd het begin van de definitieve 
ondergang van deze eens zo trotse burcht ingeluid door zijn weduwe Gravin Maria 
Albertina Emestina de Merode, de moeder van de nog minderjarige maar wel wettige 
erfgenaam Gerrit van Poelgeest junior. Zij besloot als weduwe Van Poelgeest, on
danks de rechten en de felle protesten van haar zoon, de eeuwenoude familie
bezittingen te verkopen 

Via deze spectaculaire verkoop, de processen die daaraan vooraf gingen en de daarop 
volgende felle strijd over de rechtsgeldigheid van die transactie, kwamen we bij de 
nieuwe bezitters/bewoners van de Koudekerkse burcht, teneinde de mogelijke trans
porteurs van de leeuw(en) te kunnen achterhalen. Die nieuwe eigenaar was mr. 
Gerard Schatter, Vrijheer van Petten, koper namens zijn echtgenote Maria 
Commerstein. Sinds 1687 was hij de tweede, volgens zijn biografen zeer onbetrouw
bare, echtgenoot van de schatrijke weduwe van de Amsterdamse arts Nicolaas van 
Schellingwouw. Bovendien was mr. Schatter voogd over de, uit het eerste huwelijk 
van Maria Commerstein geboren, aantrekkelijke erfdochter Alida van Schelling
wouw. Op 16 maart 1692 koopt de 'geslepen' jurist mr. Gerard Schatter de 
Poelgeestbezittingen voor een bedrag van ƒ 28.350,-. Met de aantekening dat de 
koopsom verdeeld werd onder de schuldeisers. 

Gedurende de jaren die dan volgen blijft Gerrit van Poelgeest junior alles in het werk 
stellen om de verkoop van de familiebezittingen alsnog ongedaan te maken. Proces op 
proces volgt, maar hij krijgt niet het recht waarop hij meent aanspraak te maken. In de 
tussentijd geeft Maria Commerstein in 1705 de burcht Groot Poelgeest als huwelijks
geschenk aan haar dochter Alida van Schellingwouw die in dat jaar trouwde met de 
Groningse edelman Johan Willem Ripperda. 
De strijd over wie zich eigenaar mag noemen van Groot Poelgeest en de daarbij 
behorende bezittingen blijft doorgaan, tot op 22 december 1714 de beslissing valt in 

Jaarboek 2000 71 



het voordeel van Ripperda. Hierna gaan Ripperda en zijn vrouw op het kasteel Groot 
Poelgeest wonen. 

Verval en sloop. 

Statusverhogend en heel romantisch dat wel, maar spoedig zou het echtpaar tot de 
ontdekking komen dat het onderhoud van de oude burcht Groot Poelgeest met zijn 
deels middeleeuwse bouwwerken een zeer kostbare zaak betekende. Het in stand 
houden leek geen bezwaar daar Maria Commerstein en haar dochter Alida van 
Schellingwouw als zeer vermogend stonden aangeschreven. Maar kennelijk waren de 
financiële middelen inmiddels toch enigszins geslonken, of hadden zij geen zin in 
kostbare reparatiewerkzaamheden. Gevolg was dat daken lekten, zware balken gingen 
rotten, de muren dikke scheuren vertoonden of zelfs verzakten. De geschiedschrijver 
W.M.C. Regt vertelt dat na 1705 reeds een belangrijk deel van het kasteel 'ten gronde 
toe neergestort was, op geringe resten na'. Met die resten moet dan het woonhuis zijn 
bedoeld, dat naar alle waarschijnlijkheid een eeuw daarvoor nog grondig was 
gerestaureerd. 
Op 29 mei 1717 overlijdt de laatste bewoonster, Alida van Schellingwouw, op Groot 
Poelgeest. Johan Willem Ripperda verbleef meestentijds niet op het kasteel. Met 
'grote statie' wordt ze naar Oldenhove gebracht en daar in de kerk begraven. Daar 
bewaren een rouwbord, wapen in de kerkbank, een grafmonument van haar zoon en 
een sarcofaag van haar schoondochter, de herinnering aan een zeer spectaculair stuk 
Koudekerkse en Poelgeester geschiedenis. Daarbij kunnen we thans de leeuw (schild
houder) van Oudeschans voegen, welke ons naast een stuk bijna ongelooflijke 
Koudekerkse geschiedenis, tevens een weliswaar gehavende, maar duidelijke 
herinnering aan deze historie en de eeuwenoude burcht Groot Poelgeest oplevert. 
Het slot vervalt nu nog sneller en halverwege de 18e eeuw komt het onder de 
slopershamer terecht, de periode waarin één of beide leeuwen van de voorpoort langs 
de Oude Rijn naar de bezittingen van Ripperda in Groningen werden verplaatst 
Hier laten we gaarne W.M.C. Regt nog even aan het woord (Leids jaarboekje 1907): 
'Alles wat maar enige waarde had werd van de hand gedaan; de portretten gingen 
naar de veiling, de oude hamassen en wapenen naar de eerste de beste opkoper van 
oud roest. Het archief van de burcht, dat in die tijd beslist geen koper kon vinden, 
werd in kisten verpakt en naar de zolder van de kasteelboerderij gebracht. 

Groot Poelgeest was begin IT eeuw nog een droomkasteel. Duidelijk zichtbaar zijn de twee 
leeuwen bij de voorpoort. Tekening van J. Groot naar een prent uit 1650. 
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Hadden de motten en muizen daar vrij spel: groter vandalisme beging in onze tijd een 
bewoner van deze hoeve, die het belangrijke archief met zijn oude charters en 
perkamenten boeken - o sancta simplicitas! - voor boterhampapiertjes gebruikte'. 

De leeuw verhuist opnieuw. 

Niets is eeuwig. Na Groot Poelgeest kon ook het Groningse Ripperdabezit, de 
Jensemaborg te Oldenhove, het lot van de slopershamer niet ontlopen. Volgens de 
reconstructie van de Groningse historicus Co Lenting, moet in die periode de leeuw 
opnieuw zijn verhuisd. De verplaatsing moet zijn geschied na de hiervoor genoemde 
veiling (23 juli 1775) waarbij het monumentje in bezit kwam van de herenboer 
Jacobus Heeres, wonende in Oudeschans. Helaas kunnen we van deze transactie geen 
enkele aantekening vinden, de ware geschiedenis was in de loop van de jaren zelfs in 
het vergeetboek geraakt, zodat latere generaties en nieuwe bewoners van de boerderij 
zich terecht hebben afgevraagd of de figuren op het wapenschild van een Duits adel
lijk geslacht, of van een oud reeds lang vergeten gemeentewapen afkomstig waren. 
Tenslotte was het Co Lenting, die er als plaatselijk conservator/archeoloog via inter
net in slaagde om via Koudekerk, de Stichting Poelgeest te verzoeken om samen de 
mogelijke herkomst van de leeuw te onderzoeken. 

De leeuw in het museum van Oudeschans. 
Afmetingen:Hoogte: 147 cm. Breedte: 57 cm. Geschat gewicht: 1500 kg. De voet (30 cm 

hoog) en de leeuw bestaan mogelijk uit twee verschillende steensoorten. 
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Het onderzoek. 

Nadeel bij het aantreffen van historische vondsten is dat zoiets steeds nieuwe vragen 
oproept. Zo ook bij deze ernstig gehavende leeuw, met als belangrijkste problemen: 
conservering en restauratie. Bovendien moest worden onderzocht of dit ver van huis 
geraakte exemplaar geen knappe kopie was, maar werkelijk een deel van het voor
malige Koudekerkse slot aan de Lage Rijndijk. 
In een poging de werkelijke waarde van deze vondst met een enigszins verantwoorde 
beschrijving te kunnen presenteren, werd via een aantal bibliotheken de jacht op 
literatuur betreffende schildhouders geopend. Vergeefs zo bleek, want dit eeuwen
oude en indrukwekkende ornament werd slechts hier en daar 'zeer oppervlakkig' 
beschreven. Zo bleef ik bij de beantwoording van de voornaamste vraag: 'Hoe oud is 
deze schildhouder?', zweven tussen begin 15e en eind 16e eeuw, waarbij helaas de 
naam van de beeldhouwer onbekend moest blijven. 
Vanzelfsprekend werd daarbij vakkundige steun gezocht bij een aantal instanties, 
waaronder het R.O.B. te Amersfoort, de A.W.N. Utrecht en de drukbezette Rijks
dienst voor Monumentenzorg te Zeist. Na toezending van een aantal foto's en meetge
gevens leverde dit contact (met mevrouw Y. Attema) de belofte op, dat men in elk 
geval in Oudeschans zou gaan kijken. 
Als één ding duidelijk werd dan was het wel, dat het opgraven en het onderzoek naar 
de geschiedenis van een leeuw/schildhouder beslist tot de meest exclusieve gebeur
tenissen moet worden gerekend. 
Aansluitend aan dit onderzoek werden daar waar mogelijk door de auteur opmetingen 
gedaan en foto's gemaakt van nog bestaande schildhouders, zoals die bij oude 
raadhuizen in Oudewater, Schoonhoven, Leiden en Culemborg. De resultaten dienen 
als vergelijkingsmateriaal bij het verdere onderzoek. Bovendien werd een speurtocht 
ondernomen naar mogelijke aanknopingspunten in het Rijksmuseum te Amsterdam. 
Daar werd opnieuw vastgesteld dat leeuwen als schildhouder reeds in 1400 bekend 
waren. 

Leeuw terug naar Koudekerk? 

De ontdekking is nog te vers om nu reeds over de mogelijke toekomst van het 
monumentje te schrijven. Op dit moment moet de vraag of het Groot Poelgeest
leeuwtje binnenkort naar Koudekerk zal terugkeren ontkennend worden beantwoord. 
Thans is de grootste zorg de financiering van de conservering en vakkundige 
restauratie. Daarna bestaat wellicht de mogelijkheid om te denken aan het 
vervaardigen van een getrouwe kopie, uiteraard met bestemming Koudekerk. 

Fred van Poelgeest. 
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Melkboeren in Koudekerk. 

Smit. 

Zelfs de schooljeugd werd door een melkboer uit Hazerswoude ingezet om zijn con
current in Koudekerk voor te zijn. Ieder litertje 'zoete' melk of karnemelk dat werd 
verkocht telde, herinnert oud-melkboer Teun Smit zich uit de periode kort na de 
Tweede Wereldoorlog. 'De gebroeders Van Dijk, van de Rijndijk in Hazerswoude, 
bezorgden ook in Koudekerk en gaven kinderen die 's morgens naar school gingen 
alvast flessen met pap mee om te bezorgen. Als wij dan aanbelden was de melkboer al 
geweest', kijkt Smit nu lachend terug. 'Dat lieten we uiteraard niet over onze kant 
gaan en we zochten een manier om Van Dijk weer voor te zijn. Elk klantje was er 
tenslotte één en die probeerde je ten koste van alles vast te houden of terug te krijgen, 
maar altijd eerlijk'. 
Teun Smit, die na het overlijden van zijn broers Piet, Chris en Lykele als enige 'echte 
melkboer' is overgebleven, kijkt met voldoening terug op wat er uiteindelijk is 
ontstaan uit het bedrijfje dat destijds door zijn grootvader Lykele aan de Lagewaard 
werd opgezet. Bezorgde Smit rond het begin van de twintigste eeuw de melk per 
hondenkar in het dorp en daarbuiten, nu runt achterkleinzoon Piet een moderne super
markt in het dorp. 
Lykele Smit kwam in 1895 vanuit Friesland naar Koudekerk. 'Opa vertelde dat er 
destijds in Friesland honger werd geleden. Evenals andere Friezen zocht hij zijn 
geluk in het westen en besloot op een gegeven moment om als melkboer te beginnen. 
Op de plek in het huidige Burgemeester Swaanplantsoen waar wij nu wonen kocht hij 
een stuk grond en hield daar wat koeien. Vanuit de boerderij in de Lagewaard werd 
de zuivel uitgevent. Dat was de start van het bedrijf', weet hij uit overlevering van 
zijn grootvader en vader. 

Torpedo. 

'Mijn grootmoeder die uit een Zwammerdamse tuindersfamilie 
afkomstig was, leerde het maken van boerenkaas, zodat het 
aanbod aan de klanten kon worden uitgebreid. Mijn vader Piet, 
die op een gegeven moment bij z 'n vader in het bedrijf ging 
werken haalde de melk bij de boeren in het dorp op. Een gedeel
te voor het maken van kaas en de rest werd uitgevent. Geleidelijk 
aan groeide het bedrijf. Vooral de kaasmakerij liep goed, 
destijds een bedrijf met alle moderne apparatuur die daarvoor 
nodig was. Ik hoor de stoommachine nog razen. Vraag me echter 
niet hoe mijn vader er aan is gekomen en ook niet hoe we er in p- tS 't 
de Tweede Wereldoorlog weer vanaf zijn geraakt. Dat weet ik 
simpeweg niet. Onze Leidse kaas, dat is komijnekaas, werd op de markt in Gouda 
verkocht en vond z'n weg in Nederland en soms ver daarbuiten. Er is zelfs het verhaal 
dat er in de Tweede Wereldoorlog ergens bij Australië een schip is getorpedeerd door 
de Japanners dat kaas van ons aan boord had', vertelt de goedlachse Smit. 'In de 
maanden april en mei wanneer de hoeveelheid melk bij de boeren het grootst was 
bedroeg de produktie soms wel dertig kazen per dag. Ook werd er boter gemaakt en 
verpakt in een wikkel met de naam Smit. Er waren dan ook twee mensen in dienst 
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genomen om een handje te helpen'. Ook de kinderen Smit werden ingezet om een 
handje toe te steken. Onder andere bij het 'verven' van de kaas. 'De verf was biest 
met een rode kleurstof, de kleur waar de Leidse kaas om bekend is. Ook werden we 
ingezet bij het bezorgen van melk op zaterdagavond. De mensen hadden geen 
koelkast, dus leverden wij op alle dagen, behalve op zondag. De melk, boter, karne
melk en kaas werd geleverd in een gebied vanaf de Gnephoek tot aan het Patrimo
niumpark in Leiderdorp. En dat met paard en wagen. Ik herinner me een dag dat het 
paard zich niet liet vangen. Pas een uur later kon er met het bezorgen worden 
begonnen en waren we uiteraard ook te laat bij de klanten. Kort voor de oorlog werd 
een Ford V-8 gekocht om daarmee de kaas naar de Goudse 'mart' te brengen en om 
andere klusjes mee te doen. Alles telde tenslotte aan het einde van de week. Enorm 
hard werken. Mijn vader was soms zo moe dat hij aan tafel zat te slapen. Begrijpelijk 
want 's morgens al om vier uur liep de wekker a f . 
Volgens Smit was de concurrentie hard. Niet alleen van de gebroeders Van Dijk uit 
Hazerswoude, maar ook in het eigen dorp. 'Zo had je Jan Versluis, Maarten Verbree, 
boer Van Wensveen, die het een en ander verkocht rond de boerderij en Rademaker, 
die een boterwijk had. Bovendien hadden ook andere boeren hun vaste klantjes. Ieder 
litertje melk dat werd verkocht was er één. Soms verkocht je aan de deur bij een klant 
maar een half litertje. Echt een vetpot was het niet', kijkt hij terug. 'In het dorp had je 
twee gereformeerde melkboeren, die ook bij katholieken leverden. Op een gegeven 
moment zei de pastoor vanaf de kansel dat de parochianen bij Van Dijk moesten 
kopen en niet bij die protestanten. Dus ook dat speelde mee. Ook was niet iedereen 
even goed van betalen. Het klinkt gek maar er staan nu nog rekeningen open, die niet 
betaald zijn. Dus het was niet altijd even simpel om wat te verdienen'. De grond
legger van het bedrijf Lykele overleed in 1939. 

Per boot. 

In de oorlog sneuvelde bij Smit de kaasmakerij. 'De boeren konden geen melk meer 
leveren, omdat bijna alle melk door de Duitsers in beslag werd genomen. Evenals 
onze auto en het paard. De melk die we nog bij de boeren konden bemachtigen werd 
met een boot naar ons bedrijf in de Lagewaard vervoerd. De consequentie was dat de 
kaasmakerij werd ontmanteld. Het enige dat ik nog weet is dat de kaasvaatjes werden 

Chris en Lykele Smit bij de elektrische truck in de Hoogewaard. 
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gekocht door de gemeente Den Haag voor een gulden per stuk. Daar werden ze 
gebruikt als plantenbakken. Na de sluiting van de kaasmakerij ging mijn broer Lykele 
er wonen'. 
Na de oorlog veranderde er veel. De vier gebroeders - Lykele, Chris, Teun en Piet -
hadden elk een taak in het bedrijf. Zo werd er naast het bezorgen van melk in het dorp 
met paard en wagen en later met een elektrische truck ook zuivel verkocht op de 
bekende markt in de Albert Cuypstraat in Amsterdam. Piet haalde met de vrachtwa
gen melk op bij de boeren en bezorgde dat bij de melkfabrieken Hollandia aan de 
Hazerswoudse Rijndijk, Oud-Holland in Bodegraven en De Landbouw in Leiden. 
Alledrie de melkfabrieken zijn inmiddels verdwenen. Ook werden andere goederen 
vervoerd, zoals zand en stro voor de boeren, want alleen melk rijden was niet lonend. 
In het weekeinde werd om de beurt met de melkauto gereden. Dat was nog een 
probleem want Teun had geen vrachtautorijbewijs. 'Mijn broer Piet kon niet melken. 
Op een gegeven moment heb ik gezegd als j i j leert melken haal ik m 'n rijbewijs. Zo is 
dat opgelost', aldus Smit. 

Piet Smit met de vrachtauto. 

Winkel. 

Een grote verandering deed zich voor aan het eind van de vijftiger jaren. De concur
rentie verdween omdat de eisen strenger werden. Bovendien kwamen er ook bijpro-
dukten in beeld. Ook kwam er de eis dat melkboeren een winkel moesten bezitten. 
Smit: 'Dus zat er niets anders op dan een winkel te beginnen. In 1960 opende de 
gebroeders Smit een winkel met een oppervlakte van vijftig vierkante meter aan de 
Prins Bemhardstraat. Wij waren toen aangesloten bij de Sperwer. Een spannende 
zaak. De eerste dag lag er om elf uur pas 57 cent in de kassa. Gelukkig liep het 
vervolgens een stuk beter en twee jaar later was de ruimte al te klein. Ook het 
bezorgen aan huis verdween zo 'n 25 jaar geleden geleidelijk, omdat dat veel te duur 
werd. Na vijf jaar werd de winkel uitgebreid tot 2090 vierkante meter en was de 
Sperwer vervangen door de 4=6. Een veelzijdig bedrijf met alleen concurrentie van 
Geerlof. Een tegenvaller was de opening van de supermarkt Hoogvliet aan de 
Rijndijk Veel klanten verdwenen, maar kwamen gelukkig weer terug. Dan lig je wel 
eens een nachtje wakker', merkt Smit op. Broer Piet had het bedrijf inmiddels 
verlaten en was in dienst gegaan bij de Coöperatieve Melk Centrale, de latere Melk
unie. Hij overleed in 1987, Lykele in 1990 en Chris in 1994. Vader Piet was al in 
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1975 overleden. 'Behalve voor het bedrijf maakte mijn vader zich ook verdienstelijk 
voor de gemeenschap als gemeenteraadslid en wethouder voor de Anti Revolutionaire 
Partij (ARP), één van de drie partijen in het latere CDA. Ook was hij lid van de 
gereformeerde kerkenraad en het christelijk schoolbestuur'. 
Nu zo'n 35 jaar verder voert het bedrijf alweer geruime tijd het logo van grootgrutter 
Albert Heijn. Een zogenoemde franchise-winkel. Dat houdt in dat de winkelier de 
artikelen betrekt van AH, maar verder zelf verantwoordelijk is voor de gang van 
zaken. Teun Smit is in 1992 gestopt met werken. Twee jaar daarvoor kwam het 
bedrijf in handen van neef Piet - zoon van Lykele - en Teun ging voor de laatste twee 
jaar van zijn arbeidzame leven tot zijn 65ste in loondienst bij de supermarkt. 'Dat was 
wel eens moeilijk. Jonge mensen doen het anders dan ik gewend was. Maar je went 
er aan en je ziet dat het goed loopt. Alles bij elkaar ben ik heel tevreden over wat er 
in die afgelopen jaren bereikt is'. 

Rademaker. 

Eldert Rademaker temidden van zijn kinderen voor de oude woning en 
kaasmakerij in de Hondsdijk. 

Die tevredenheid valt ook te beluisteren bij Piet Rademaker. Zijn vader Eldert begon 
in 1916 een kaasmakerij in de Hondsdijk, in het pand van de voormalige Rozijn-
azijnfabriek De Ster. Tot voor die tijd woonde Eldert Rademaker in de Lagewaard. 
Het bedrijf kreeg de naam Stoomzuivelbereiding De Hoop. De melk werd gekocht , 
weet zoon Piet, bij onder andere boer Verburg en Gerrit Goedhart in Leiderdorp. 
'Rond 1930 werd er drie of vier cent per liter melk betaald. In een kaasbak van 1600 
liter werd van de melk hoofdzakelijk Leidse kaas gemaakt. De melk werd afgeroomd 
tot 28 procent vet. Daarvan werd roomboter en karnemelk gemaakt. Dat werd ver
kocht op de markt in Leiden of aan huis in de Hondsdijk. In de buurt werd ook de 
zoete melk verkocht, zoet was vroeger de aanduiding om het verschil met karnemelk 
aan te geven. Op maandag verkocht mijn vader karnemelk in het dorp. Onze karne
melk had een goede naam. Na een bevalling of bij ziekte gaf dokter Vlaanderen het 
advies karnemelk te halen bij Rademaker', aldus de inmiddels 75-jarige goedlachse 
Koudekerker. 
Al in 1929 kreeg het bedrijf de eerste auto: een A-Ford, die het nummer H 77077 
kreeg. Rademaker: 'Dat nummerbord is heel lang gebruikt want het ging destijds van 
de ene op de andere auto over. Onze kaas was enorm in trek. De directeur van het -
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De oude A-Ford 

vooral door de smeerkaas - bekende 
bedrijf ERU, kocht de Leidse kaas 
bij mijn vader. Kaas die werd ge
maakt onder leiding van mijn moe
der Neeltje'. In 1938 kwam er een 
nieuwe activiteit bij het bedrijf. 
Melk van Koudekerkse boeren werd 
naar de melkfabriek van Van 
Paridon in Katwijk gebracht en daar 
verwerkt. Onder andere werd er pap 
van gemaakt voor de consumptie. 
'Willem Rademaker, de man van de 
vooral bij ouderen bekende Mien -
van de geiten -, was in die tijd chau
ffeur bij ons. Ook Klaas van Bos-
telen was in dienst bij ons', herinnert 
Rademaker zich. 

Centrale keuken. 

Evenals bij Smit het geval was werd ook bij Rademaker in de Tweede Wereldoorlog 
de kaasmakerij gesloten. 'In de oorlog was de centrale keuken bij ons ondergebracht 
en werd in de koperen kaasbak het eten voor de dorpelingen gekookt. Die kaasbak 
stond in een houten omlijsting. De kaasbak werd met kolen gestookt, maar tussen de 
omlijsting werd stoom geblazen. Nu wordt er veel gesproken over besparingen op 
stookkosten, maar dat gebeurde vroeger ook al', merkt Rademaker op. De zes 
kinderen van vader en moeder Rademaker werden ook ingezet bij de activiteiten. 
's Morgens voor we naar school gingen moesten we melk rondbrengen bij de klanten. 
Dus waren we al vroeg betrokken bij het bedrijf en na de schooljaren was het 
normaal dat we bij het bedrijf aan de gang gingen. Nu hebben kinderen gelukkig de 
vrije keus, maar dat begrip was er vroeger niet'. 

Melkfabriek 'Hollandia' omstreeks 1925. 
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Rademaker herinnert zich dat al in de oorlog met het rijden van melk voor de 
Hazerswoudse melkfabriek Hollandia werd begonnen. 'Met paard en wagen en later 
per bakfiets en nog weer later met de vrachtauto de boeren langs en vervolgens naar 
de Rijndijk om de melk af te leveren bij de melkfabriek Maar ook daar kwam een 
eind aan en we lagen de laatste jaren min afmeer stil met de activiteiten. Pas in 1946 
werd er weer een vrachtauto aangeschaft en gingen we aan de slag'. Vooral met het 
melkrijden was Rademaker bekend. 'Op een gegeven moment reden we met drie 
auto's. Eén voor Hollandia. Die haalde de melk op bij de boeren in de Weipoort, 
Stompwijk Zoetermeer en de Hoogeveen, de tweede langs de Rijn in Alphen, 
Hazerswoude en het Alphense Rietveld en de laatste auto reed zowel voor de Sierkan 
in Den Haag als De Landbouw, Theo de Hollander in Leiden, Nutricia in Zoetermeer, 
Gamma in Gouda, Oud-Holland in Bodegraven, de melkfabriek in Leimuiden en ook 
nog voor een fabriek in Amsterdam', vertelt Piet Rademaker. 

Een jonge Piet Rademaker voor z'n melkauto. In de cabine zit Willem van Vegten. 

Wei. 

Het omgekeerde was het geval bij het rijden van wei, een afvalprodukt van de melk
fabriek, naar de varkensboeren. Soms drie vrachten op een dag naar boeren in 
Noordholland en langs de Oude Rijn. 'Op maandag stond ik om drie uur op en 's 
avonds om negen uur was ik weer thuis. Deed ik drie vrachten per dag. Zag ik op zo 'n 
dag drie verschillende pontbazen bij de pont over het Noordhollands Kanaal bij 
Velzen. Als ik thuis kwam deed ik de administratie van die dag en moest mijn vrouw 
me wakker houden. De rest van de week was het wat normaler. Maar op een dag deed 
ik tussen de 30 en 40 boeren en verdeelde ik zo'n elf ton per vracht. Maar ook 
vervoerden we aardappelen vanuit de Hoogeveen in Hazerswoude naar Haarlem, 
bieten, veevoer en turf uit Sassenheim. Dat laatste was niet zonder risico, want die 
turf zat onder de vlooien. Dus heel goed opletten want anders zat je binnen de kortse 
keren onder. Maar de vrachten in de melksfeer waren toch het belangrijkste', aldus 
Rademaker. 
De melkactiviteiten van Rademaker duurden tot 1980. Twee jaar eerder was Piet 
vertrokken bij het bedrijf, zijn broer Cor volgde in 1980. Maar dat betekende niet dat 
Piet achter de geraniums terecht kwam. Tot voor kort was hij nog langs de weg te 
vinden. Nu wordt het bedrijf van grondlegger Eldert Rademaker geleid door de 
kleinzonen Eldert en Kees. Het bedrijf bezit nu zeven vrachtauto's en vervoert 
bouwmateriaal, containers en constructies. 

Kees van Kuilenburg. 
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Jaarverslag 2000 

Het bestuur. 

Op de jaarvergadering van 21 februari werd afscheid genomen van de secretaris Bas 
Vos. Het bestuurslid Wim Lagerweij heeft m.i.v. die datum het secretariaat op zich 
genomen. Om de vacature die daardoor ontstond te vervullen zal het bestuur op de 
jaarvergadering in 2001 met een kandidaat komen voor de functie 'bestuurslid'. 
In het afgelopen jaar vergaderde het bestuur zes keer. Naast de huishoudelijke zaken, 
het reilen en het zeilen van het genootschap betreffende, kwamen aan de orde: 
Organisatie Open Monumentendag van 9 september. Taakverdeling bestuursleden. 
Verbetering van de kwaliteit van het jaarboek, met name van die van de foto's. 
Activiteiten-programma 2001. Overleg met 'Rhijndael' over het toevoegen van een 
folder van het Hist. Genootschap Koudekerk aan hun informatieset voor nieuwe 
bewoners. Viering tienjarig bestaan van de oudheidkamer. 

De werkgroepen. 

Het genootschap kent zes werkgroepen. Met uitzondering van de oudheidkamer 
leiden deze groepen een min of meer kwijnend bestaan. Hiervoor zijn verschillende 
redenen aan te wijzen. Bij de meeste is echter het tekort aan enthousiaste leden de 
belangrijkste reden. 
Zo heeft de werkgroep 'Interview' nog maar één lid en de werkgroep 'Boerderijen' 
nog maar twee. De werkgroep 'Foto- prent- en kaartmateriaal' beraadt zich over 
welke activiteiten zij zal gaan ontplooien nu de meeste historische foto's van 
Koudekerk zijn verzameld en beschreven. Nog slecht mondjesmaat komen dit soort 
foto's boven water. De werkgroep 'Bodemvondsten' is in ruste omdat er in 
Koudekerk op dit moment geen opgravingsactiviteiten gaande zijn. De werkgroep 
'Krantenknipsels' zal na een periode van stagnatie de draad van haar activiteiten in 
2001 weer oppakken. Het verslag van de werkgroep 'Oudheidkamer' vindt u 
verderop. 

De jaarvergadering. 

Op de jaarvergadering, die op 21 februari in 'Honswyc' werd gehouden, waren 36 
leden aanwezig. Bas Vos nam afscheid als secretaris en werd opgevolgd door Wim 
Lagerweij. De reglementair aftredende voorzitter Karei van Klaveren werd weer voor 
een volgende termijn gekozen. Een voorstel van het bestuur om de Ned. Herv. kerk 
een donatie te geven van f 250,- ten behoeve van de restauratiewerkzaamheden, werd 
door de vergadering goedgekeurd en verhoogd tot f 500,-. De kascontrole en de 
financiële verantwoording en begroting leverden geen op- of aanmerkingen op. 

De ledenavonden. 

In dit jaar zijn er door het bestuur vier ledenavonden georganiseerd, die door een 
meestal vaste groep van leden werden bezocht. Het bestuur zou het toejuichen als hun 
aantal groter zou zijn. De eerste avond was in 'honswyc', de andere in 'Onder Dak'. 

• 21 februari. Aansluitend aan de jaarvergadering hield de heer J.H.M. Sloof 
een lezing met als titel 'De oudste bestuursregisters van Rijnland'. Het betreft 
hier vier registers die tussen 1444 en 1520 zijn aangelegd en waarin de 
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bestuurshandelingen van het college van dijkgraaf en hoogheemraden van 
Rijnland zijn opgetekend. Uit deze registers is veel te halen over de geschie
denis van Rijnland, zoals functies en hun inhoud, rechtspraak, vroege ge
schiedenis van Rijnland als organisatie maar ook als gebied. De heer Sloof, 
werkzaam op het archief van Rijnland, heeft deze registers getranscribeerd, 
ze van een inleiding en commentaar voorzien en in 1998 in boekvorm 
uitgegeven. Aanwezig waren 36 leden. 

• 27 maart. Deze avond werd verzorgd door de kunsthistoricus de heer drs. H. 
Rijken uit Voorhout. Hij hield een lezing over klokken. Hij behandelde de 
geschiedenis van de tijdmeting vanaf de oudste tijden tot het einde van de 19e 

eeuw. Het was een heldere uiteenzetting die ondersteund werd met dia's. 
Aanwezig waren 28 leden. 

• 8 mei. De heer DJ. List, conservator van het museum in Ede, hield een lezing 
met dia's over het onderwerp 'Trouwen en rouwen' Op een boeiende en 
deskundige wijze vertelde hij met name over de kledij die door de mensen, 
vanaf het begin van de 19e eeuw, bij deze gelegenheden werd gedragen. Er 
waren 22 leden aanwezig. 

• 6 november. Op deze avond, die door 31 mensen werd bezocht, hield de heer 
drs. H Rijken uit Voorhout zijn tweede lezing met dia's voor ons genoot
schap. Deze keer met als onderwerp 'Hollands zilver'. Hij behandelde met 
name de geschiedenis en de stijlen van antiek zilveren voorwerpen uit de 
periode Gouden Eeuw tot de 20e eeuw. 

Excursie. 

Ook dit jaar is het helaas niet gelukt om overdag een excursie te organiseren. 
Tweemaal is geprobeerd om voldoende leden te interesseren in een bezoek aan 
Schoonhoven, maar helaas is de belangstelling voor dit soort activiteiten te gering. 
Wat wel lukte was een avondexcursie op 26 september naar het streekarchief 
'Rijnlands Midden' in Alphen aan den Rijn, waaraan door 15 personen werd 
deelgenomen. In dit archief wordt het oud-archief van Koudekerk, dat loopt vanaf het 
eind van de 16e eeuw, bewaard. De streekarchivaris de heer F. de Wilde hield een 
inleiding over het waarom van een streekarchief, het doel en het nut. Samen met hem 
en de heer J. Modderman, eveneens werkzaam op het streekarchief, werd de 
archiefbewaarplaats bezocht. Gezien de vele vragen en het enthousiasme van de 
deelnemers kan worden teruggezien op een nuttige en geslaagde avond. 

Overige activiteiten. 

In het kader van de Open Monumentendag heeft het genootschap samengewerkt met 
de gemeente Rijnwoude en de andere historische verenigingen in de gemeente. 
Daarnaast heeft het bestuur deelgenomen aan een tweetal bijeenkomsten van de 
historische verenigingen en instellingen in oostelijk Zuid-Holland. Het doel van deze 
bijeenkomsten is het uitwisselen van informatie en het komen tot samenwerking waar 
die gewenst en nuttig is. Bij de opening van het Erfgoedhuis in Leiden was het 
genootschap vertegenwoordigd door een drietal bestuursleden 

Wim Lagerweij 
Secretaris 
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Rondom de Oudheidkamer. 

Op 13 november 1999 werd de tentoonstelling 'Naar de overkant' geopend door oud
brugwachter Jas v.d. Bijl, compleet met brugwachterspet. Hij was in gezelschap van 
een oud-collega Klaas de Jong. Bij het zien van de vele foto's kwamen de verhalen 
los. Prachtig om te horen. U houdt ze van ons te goed. 
Enkele maanden later was er belangstelling uit onverwachte hoek. De in Rijnwoude 
bestaande Vereniging ter Bevordering van Europese Betrekkingen V.E.B. kreeg een 
aantal buitenlandse gasten over uit de partnergemeenten Waldkappel in Duitsland en 
Carhaix in Frankrijk. Op verzoek van een aantal bestuursleden van genoemde 
vereniging werd een deel van het door ons tentoongestelde materiaal tijdelijk 
uitgeleend voor een expositie over de 4 verschillende kernen van Rijnwoude. 
Inmiddels was de Oudheidkamer weer gesloten en kon aan dit verzoek gehoor 
gegeven worden. Een deel van het materiaal heeft zelfs nog op een tentoonstelling in 
Carhaix gehangen. Zo hielp de Koudekerkse brug mee aan het bouwen van een brug 
tussen onze beide gemeenten. Een leuk idee! 
Intussen kreeg de Oudheidkamer een schilderbeurt. We waren echt een beetje 
uitgekeken op het toch wat saaie grijs en besloten een warmere tint te kiezen. Ook de 
wanden werden onderhanden genomen want na een aantal tentoonstellingen zijn er de 
nodige gaten weg te werken. Gelukkig was ons lid Dirk Scheer weer bereid om deze 
werkzaamheden uit te voeren tegen materiaalkosten. We zijn hem daar zeer 
erkentelijk voor. Dergelijke leden moeten wel gekoesterd worden! 
De verflucht was er nog niet helemaal uit toen op 3 juni 'Ons bakkie leut' geopend 
werd. Heel veel koffiepotten, koffiemolens en kopjes en natuurlijk verschillende 
soorten koffie. De geschiedenis van de koffie werd verteld met mooie plaatjes, oud 
reclame-materiaal van Douwe Egberts en een fraaie video. Het was kijken, ruiken en 
proeven. En dan ons eerste lustrum! Op 19 oktober was het 10 jaar geleden dat de 
Oudheidkamer door de toenmalige wethouder mevrouw Voorenkamp werd geopend. 

Onthulling van het nieuwe naambord aan de gevel van de Oudheidkamer door 
Aleida Muller (links) en Karin v.d. Berg (met doek). 
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Op 4 november hebben we dat gevierd met het bestuur en de gastheren en 
gastvrouwen van de Oudheidkamer. Ook enkele medewerkers van het eerste uur die 
niet meer in Koudekerk woonachtig zijn waren hierbij uitgenodigd. We kwamen 
bijeen in de koorzaal van de Hervormde kerk en werden ontvangen met koffie en 
gebak. Het was leuk weer bij te praten met Jaap en Els Bruyne, nu wonend in 
Dwingeloo, en met Hans en Bram Miedema, woonachtig in Heiloo. Ook oud
secretaris en medeoprichter van het Historisch Genootschap Bas Vos was hierbij 
aanwezig. Na een hartelijke toespraak van de voorzitter Karei van Klaveren ging het 
gezelschap naar de Oudheidkamer om de nieuwe tentoonstelling te openen. De titel 
spreekt voor zich: Hoogtepunten. Tien jaar Oudheidkamer in beeld. Karin v.d. Berg 
en ondergetekende onthulden het nieuwe bord aan de gevel van de Oudheidkamer en 
vervolgens kon iedereen rondkijken. De vitrine met bodemvondsten van Klein-
Poelgeest is opnieuw ingericht en aan de hand van vele krantenknipsels en 
voorwerpen krijgt men een indruk over de afgelopen 10 jaar. 
Toon uw belangstelling voor de Oudheidkamer en breng ons een bezoek in dit 
jubileumjaar. Wij maken de tentoonstellingen ook voor U! 

Graag tot ziens, 
Aleida Muller. 
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Activiteiten in 2001 

19 februari (maandag) 12e Jaarvergadering met na de pauze een lezing 
door de heer R. de Graaf, die ons zal informeren over de 
geschiedenis van de zachte fruitteelt en de symbolen op 
fruitstillevens. 

2 april 

7 mei 

8 september 

September 

5 november 

November 

(maandag) Lezing door de heer C.H. Dinkelaar onder het 
motto 'Rondom Duizend'. Bij het begin van het derde millen
nium wordt teruggekeken naar de levensomstandigheden 
voor mens en natuur in De Lage Landen zo'n tweeduizend 
jaar geleden. 

(maandag) De heer W. van der Veer komt vertellen over zijn 
ervaringen als Engelandvaarder. 

(zaterdag) Open Monumentendag 2001. 

Geprobeerd wordt in deze maand met de Historische Kring 
Benthuizen een avond te organiseren. 

(maandag) Nog even, en we moeten gaan betalen met de 
euro. De heer H. Jacobi gaat terug in de tijd met de presen
tatie van 'Afscheid van de gulden, een terugblik' 

Opening van de nieuwe tentoonstelling 

De huidige tentoonstelling 'Hoogtepunten, 10 jaar Oudheidkamer in beeld' blijft ge
handhaafd tot en met de Open Monumentendag op 8 september. Het is tevens de 
bedoeling om tot die datum incidenteel losse activiteiten in de oudheidkamer te 
organiseren. Gedacht wordt aan de vertoning van enkele videofilms en om een ar
cheologisch en een historisch spreekuur te houden. 

Over eventuele excursies wordt u nader geïnformeerd. 

Nadere informatie over de verschillende activiteiten worden via de convocaties en de 
Rijn woudekoerier bekend gemaakt. 
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Ondersteuning. 

o z i j n . 

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

Gemeente Rijnwoude 

Interieurverzorging Huisman 

Bloemen- en Plantencentrum Lekx 

Autobedrijf G. Kerkvliet 

Ed. Bink 
( g a s t o l P j ï o U m C S T ö W n W 

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. 
V J J DORPSSTRAAT 45 • HC KOUOEKCPK A-O RUM 

lOOOm' fiets-bromfiotsplczior bi) de Koudekerkse brug 

Koga - Gazelle - Gtant • Batavus - Aldo 
Alles op het gebied van lietsen en brommers en reparatie 

Brom-snorfletsen en scooters 

Hometrainers - litnessapparaten - tassen 
manden - kinderzitjes 
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