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Mutaties in het ledenbestand. 
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2396WZ Koudekerk a/d Rijn. 
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Fr. Hendrikplantsoen 20 2351GJ Leiderdorp. 

Nieuw adres: 
H. Geerlof 
Mevr. J. Hol van den Bosch Den Tollstraat 8 
F. Wagenaar Dorpsstraat 63 

Busken Huetstr. 7 b.g. 1054 SX Amsterdam 
2396 CG Koudekerk a/d Rijn. 
2396 HD Koudekerk a/d Rijn. 

Overleden in 2001: 
Mevr. J.G. Beijersbergen 
C. Hollebeek 
J. van Nieuwenhuyze 
J. Tijm 

Tollweide 2 
Europasingel 12 
Hondsdijk 16 
Landlustweg 21 

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

Als gevolg van de bovenstaande mutaties in het ledenbestand en het opzeggen van het 
lidmaatschap van één lid telt het Historisch Genootschap Koudekerk thans 168 leden. 

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

H et jaar 2001 zal altijd in de herinnering blijven als het jaar van de aanslag op de 
Twin-towers in New-York. Bij een dergelijke gebeurtenis kijken vooral historici 

naar het verleden om een vergelijking te maken met eerdere rampen. Maar in dit 
geval gaat een vergelijking moeilijk op. Want de wijze waarop de aanslag is gepleegd 
en de gevolgen ervan, zijn van een zodanige orde, zo ongekend en zo ondenkbaar. Te 
meer daar de hele wereld, via de televisie, er als het ware met de neus boven op zat, 
was de schrik dat zoiets dergelijks kon gebeuren des te groter. Niet alleen in Amerika, 
maar in de gehele westerse wereld brak een lichte paniek uit, hebben we kunnen 
ervaren. Men realiseerde zich dat tegen dit soort terrorisme geen kruid gewassen is. 
Onze persoonlijke vrijheid zou in het gedrang komen als men genoodzaakt was al te 
rigoureuze veiligheidsmaatregelen te moeten nemen. Het grote, sterke en machtige 
Amerika wankelde, men was in paniek en de angst sloeg toe en is er nog steeds. Het 
antwoord liet niet lang op zich wachten. Oorlog tegen het terrorisme. Wie niet mee
deed, was verdacht. Van Afghanistan werd de uitlevering van de kwade genius, die 
achter deze aanslag zat, geëist. Enfin het gevolg van één en ander kennen we. Naast 
de te betreuren ruim 3700 doden van de aanslag, zijn er nu in Afghanistan de 
burgerslachtoffers, als gevolg van de oorlog tegen de Taliban. En wat staat er nog 
meer te gebeuren in de ontketende strijd tegen het terrorisme. De tijd zal het leren, 
maar intussen is er weer een bewogen stuk geschiedenis geschreven. 
Ook de gulden is straks historie, lang leve de euro! 

Aangezien het leven toch gewoon z'n loop neemt, ligt het dertiende jaarboek van ons 
genootschap nu voor u, zij het van wat bescheidener omvang dan u van ons gewend 
bent. Maar de inhoud achten wij van een goede kwaliteit en voldoende gevarieerd. Zo 
is er een artikel over een herberg annex rechthuis, dat ooit naast de kerk heeft gestaan. 
Wim Lagerweij staat er borg voor dat alles tot op de bodem is uitgezocht, waardoor 
de geschiedenis van ons dorp er weer een waardevolle aanvulling bij heeft gekregen. 
Het zelfde geldt voor het verhaal over de commensaal in het beterhuis van de hand 
van Jan Wondergem. In het Leids archief vond hij een dossier over diens verblijf in 
het Koudekerks tehuis in het begin van de 18e eeuw. 

Anneke Bink sprak met een krasse bejaarde Koudekerker, die zich nog veel van 
vroeger kon herinneren en ze maakte er een lezenswaardig verhaal over. Kees van 
Kuilenburg interviewde nog net op tijd de oud-strijder Henk Schellingerhout, o.a. 
over zijn verblijf indertijd in Korea, want eind september is Schellingerhout onver
wacht overleden. Verder is er een kort verslag van de onthulling van een gedenksteen 
op de Algemene Begraafplaats, ter herdenking van het overlijden in 1947 van een 
Koudekerkse oorlogsvrijwilliger in ons voormalig Indië. Tot slot is er met toestem
ming van de schrijver Sjaak Zuidwijk, uit zijn boek over het geslacht Zuijdwijk, het 
interessante gedeelte over de wagenmakerij in dit jaarboek opgenomen. Helaas is het 
niet mogelijk gebleken de Kroniek van de jaren 1900 en 1901 voor publicatie gereed 
te krijgen. Het doorspitten van de kranten en overige van belang zijnde stukken vergt 
veel tijd, en daar ontbrak het aan. We hopen toch een inhaalslag te maken, want 
daarvoor zijn de jaaroverzichten van een eeuw terug te interessant en zinvol. 

Zoals eerder opgemerkt is het jaarboek dit keer van bescheidener omvang. Reden 
voor de redactie om nogmaals een oproep te doen om een bijdrage te leveren over een 
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interessant onderwerp met betrekking tot de geschiedenis van Koudekerk. Ten aan
zien van de verbeterde kwaliteit van uitvoering van het voorgaand jaarboek zijn veel 
positieve reacties binnen gekomen. Uiteraard willen wij dat niveau handhaven en 
waar nodig nog verbeteren. Een verantwoorde lezenswaardige inhoud, dat is ons doel. 
Veel leesgenoegen en tot volgend jaar. 

De redactiecommissie 

Uit Koudekerks verleden 

Afscheid van burgemeester Kwint, vrijdag 12 januari 1940. 
Op deze op het secretarie genomen foto komen de volgende personen voor: 

staand v.l.n.r. veldwachter J. Dalebout, conciërge Didden, brugwachter G .van Ommering, 
architect Reijneveld, meester W.J. van den Dool, secretarie-ambtenaar ?, meester CJ. Stroo, 

gemeente-ambtenaar ?, secretarie-ambtenaar Steendam ,brugwachter Van Harskamp, 
rijksveldwachterTempelman en mevr. De Jong. 

zittend v.l.n.r. gemeentewerkman Van Doom, Mevr. en Dhr. Kwint, secretarie-ambtenaar Corts 
en provinciaal ambtenaar ? 
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Uit Koudekerks verleden 

Afscheid van burgemeester Kwint, vrijdag 12 januari 1940. 
Op deze op het secretarie genomen foto komen de volgende personen voor: 
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zittend v.l.n.r. gemeentewerkman Van Doorn, Mevr. en Dhr. Kwint, secretarie-ambtenaar 
Corts en provinciaal ambtenaar ? 
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Van de voorzitter 

D e jaren gaan steeds sneller voorbij. Zo was het 2000 en nu hebben we 2001 al 
weer achter de rug, het jaar waarin de gulden nog een daalder waard was. De 

euro kwam eraan en is er inmiddels al, voor velen nog onwennig, voor anderen een 
uitkomst. Denk alleen maar aan het gemak om geen vreemde valuta meer nodig te 
hebben in veel Europese vakantielanden. 

Het afgelopen jaar hebben we een wisseling van penningmeester gehad. Anneke van 
der Pols, vanaf de oprichting van het Historisch Genootschap Koudekerk onze 
penningmeester, heeft met algehele instemming van de ledenvergadering haar boeken 
overgedragen aan Jos Heemskerk. Anneke nog bedankt voor je inzet en Jos welkom 
aan boord. 

De open monumentendag was een succes en iedereen heeft de Moedergodin weer 
eens kunnen aanschouwen. Wat is ze klein! 
De excursie naar Reeuwijk was gezellig en zeer educatief. Hoe het er vroeger in de 
huizen uitzag was interessant om te zien en de diafilm over het turfsteken was 
prachtig. 
Op onze ledenavonden hebben we boeiende lezingen bijgewoond, met dank voor de 
grote opkomst. Maar zegt het voort, er kunnen nog meer leden komen, er is altijd 
ruimte. 
Ook werd de uitreiking van de Kadastrale atlas van Benthuizen bijgewoond. 

Dc wens alle leden van het Historisch Genootschap Koudekerk en sympathisanten een 
gezond en voorspoedig 2002 toe en sterkte met de euro. 

Karei van Klaveren. 
Voorzitter Historisch Genootschap Koudekerk. 
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H.J. van Leeuwen 

EEN KOUDEKERKER DIE NIET TERUGKWAM 

In de Rijnwoudekoerier van 18 september 2001 stond in de rubriek Gemeentenieuws 
de volgende aankondiging: Op zaterdag 22 september om 10.00 uur wordt op de 
Algemene Begraafplaats Koudekerk aan den Rijn een gedenksteen onthuld ter 
nagedachtenis aan de heer H.J. van Leeuwen, gesneuveld in Indië in 1947. Ook te 
Benthuizen zou aansluitend een soortgelijke plechtigheid plaatsvinden voor een 
dorpsgenoot, die ook in Indië is omgekomen. Later stond in de Rijnwoudekoerier van 
25 september een verslag van de plechtigheid op de begraafplaats te Benthuizen. Over 
Koudekerk werd niet gerept, hoewel hier toch ook onder veel belangstelling de ont
hulling plaatsvond. Vierenvijftig jaar geleden overleed een Koudekerkse jongen aan 
de andere kant van de aardbol, waarvoor nu terecht alsnog aandacht werd gevraagd. 

Bij de gemeente werd navraag gedaan, waarbij bleek dat er een verzoek was binnen 
gekomen van de Vereniging van Oud-Militairen Indiëgangers (VOMI) om tot 
plaatsing van een eenvoudige gedenksteen te komen, zowel te Benthuizen als te 
Koudekerk, ter herinnering aan de beide militairen, en wel op een daartoe geschikte 
plaats. Uiteindelijk werd men het eens over de te houden ceremonie en wat de locatie 
in Koudekerk betreft, lag het voor de hand dat gekozen werd voor een plaats bij de 
reeds op de begraafplaats aanwezige gedenksteen voor de Koudekerkse oorlogs
slachtoffers. 

'- ; TCBMaMCMEeiSUh 

In de aula van de begraafplaats te Koudekerk kwamen de genodigden en belang
stellenden bijeen, waama de waarnemend burgemeester van Rijnwoude, J.J.F.M. 
Westra, de aanwezigen welkom heette en in het kort het belang van de plechtigheid 
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benadrukte. Naast de voorzitter van de VOMI, de heer B. Weijs, voerde ook de heer 
J.A. van Leeuwen, een broer van de overleden militair, het woord.. Hierna begaf het 
gezelschap zich naar buiten, waar de heren Westra en Van Leeuwen gezamenlijk de 
steen onthulden. Na twee minuten stilte en het blazen van de Last Post, werden door 
vertegenwoordigers van enkele organisaties bloemstukken bij het monument gelegd. 
De Muziekvereniging Kunst Na Arbeid uit Koudekerk aan den Rijn speelde het 
Wilhelmus en daama koraalmuziek, waarbij de aanwezigen langs het monument 
defileerden. Naast eerdergenoemde broer uit Alphen aan den Rijn, was ook de zuster 
van de geëerde militair, mevrouw A. Hengst - van Leeuwen uit Vaals aanwezig. 
Onder de aanwezigen waren meerdere oud-strijders o.a. uit Koudekerk, waaronder de 
kort daama overleden Henk Schellingerhout. 

De heren Westra en Van Leeuwen verrichten de onthulling van de 
gedenksteen. 

Wie was Henk van Leeuwen. 

De vader van Henk werkte in de fabricage van aardewerk drainagebuizen, de zoge
naamde potjes, en was tot in de tweede wereldoorlog eigenaar van een fabriek in de 
Hoogewaard. Henk, geboren op 10 oktober 1927, zat bij het uitbreken van de oorlog 
op het Christelijk Lyceum in Alphen aan den Rijn, waar hij de HBSb volgde. Hij 
heeft dus bewust de oorlogsjaren meegemaakt en er zal op school veel gediscussieerd 
zijn o.a. over de tijd na beëindiging van de bezetting. Toen dan ook de bevrijding 
aanbrak, was Henk zeer begaan met het lot van ons toenmalig Nederlands Oost-Indië, 
dat nog bezet was door de Japanners. Ondanks zijn leeftijd, hij was nog maar 17 jaar, 
meldde hij zich op 22 juli 1945 als oorlogsvrijwilliger in militaire dienst. Wel hadden 
zijn ouders daarvoor toestemming moeten geven, welke hij na lang aandringen had 
verkregen. 

Henk werd ingedeeld bij de Expeditionaire macht 'Prinses Irene' van de Koninklijke 
Landmacht. Op 10 september 1945 vertrok hij via België naar Engeland voor z'n 
militaire opleiding. Inmiddels was de situatie in 'ons Indië' veranderd. Japan had op 
15 augustus 1945 gecapituleerd en twee dagen later hadden Soekamo en Hatta de 
Republiek Indonesia uitgeroepen. Omdat de geallieerden pas eind september arri
veerden, waren de republikeinen in de gelegenheid geweest wapens van de Japanners 
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Henk van Leeuwen 

te bemachtigen. In Juni 1946 keerde Henk terug uit Engeland en in afwachting van 
verdere ontwikkelingen werd zijn bataljon geplaatst te Amhem. 

Terwijl Nederlandse en Indonesische vertegenwoordigers 
tot een accoord probeerden te komen, werd de roep om 
volledige onafhankelijkheid steeds luider, wat niet 
strookte met de plannen van de Nederlandse regering, die 
een federatief verband nastreefde. Op 16 oktober 1946 
vertrekt Henk van Leeuwen, inmiddels sergeant bij het 3e 

bataljon Regiment Prinses Irene, met nog 2400 man van 
de 7 December-divisie, met het schip "Volendam" uit 
Rotterdam naar Indië, waar ze op 13 november arriveren. 
Als eindelijk met de republikeinen het accoord van 
Linggadjati is gesloten, verlaten eind november de Brit
ten Java en Sumatra en gaat de divisie aan land. Op Java 
beheerst de landmacht alleen de grote steden als Batavia 
en Soerabaja. Daarbuiten zijn de republikeinen actief en 

zijn er steeds kleine schermutselingen. Henk doet dienst in de omgeving van 
Bandoeng, waar hij met zijn sectie door de natte sawah's patrouilleert. 

In februari 1947 moet hij een operatie aan de blindedarm ondergaan, wat onder de 
tropische omstandigheden voor hem een minder prettige ervaring moet zijn geweest. 
Als Henk daama betrokken raakt bij een ongeluk met een zgn. Bren-Carrier (een 
klein open rupsvoertuig met mitrailleur) en door het drinken van besmet water ziek 
wordt, is zijn weerstand onvoldoende om de typhus-besmetting te kunnen weerstaan. 
Op 27 mei 1947, 19 jaar oud, overlijdt hij in het brigadeziekenverblijf te Buitenzorg. 
Twee maanden later begon in Indië de Eerste Politionele actie. 

Toen het bericht van zijn overlijden in Koudekerk bekend werd, zullen er bij de 
ouders van Henk naast een intens verdriet ook gemengde gevoelens geweest zijn, 
maar het was zijn keus geweest om oorlogsvrijwilliger te worden. Nadat hij eerst 
begraven was te Buitenzorg, is hij op 16 september 1949 herbegraven op het ere-veld 
7 December divisie van de begraafplaats Menteng Poeloeh te Djakarta. Op 18 juli van 
dat zelfde jaar hadden de heer en mevrouw Van Leeuwen, namens de Minister van 
Oorlog, bericht ontvangen dat bij Koninklijk besluit van 2 december 1947, no. 4, aan 
hun zoon het Ereteken voor Orde en Vrede met de gesp '1947' posmum was 
toegekend, onder de vermelding uit waardering jegens hem, die op trouwe en 
waardige wijze heeft meegewerkt om te komen tot het herstel van de Orde en Vrede in 
Indonesië. 

Jan Wondergem 
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volledige onafhankelijkheid steeds luider, wat niet 
strookte met de plannen van de Nederlandse regering, die 
een federatief verband nastreefde. Op 16 oktober 1946 
vertrekt Henk van Leeuwen, inmiddels sergeant bij het 3e 

bataljon Regiment Prinses Irene, met nog 2400 man van 
de 7 December-divisie, met het schip "Volendam" uit 
Rotterdam naar Indië, waar ze op 13 november arriveren. 
Als eindelijk met de republikeinen het accoord van 
Linggadjati is gesloten, verlaten eind november de Brit
ten Java en Sumatra en gaat de divisie aan land. Op Java 
beheerst de landmacht alleen de grote steden als Batavia 
en Soerabaja. Daarbuiten zijn de republikeinen actief en 

zijn er steeds kleine schermutselingen. Henk doet dienst in de omgeving van 
Bandoeng, waar hij met zijn sectie door de natte sawah's patrouilleert. 

In februari 1947 moet hij een operatie aan de blindedarm ondergaan, wat onder de 
tropische omstandigheden voor hem een minder prettige ervaring moet zijn geweest. 
Als Henk daarna betrokken raakt bij een ongeluk met een zgn. Bren-Carrier (een 
klein open rupsvoertuig met mitrailleur) en door het drinken van besmet water ziek 
wordt, is zijn weerstand onvoldoende om de typhus-besmetting te kunnen weerstaan. 
Op 27 mei 1947, 19 jaar oud, overlijdt hij in het brigadeziekenverblijf te Buitenzorg. 
Twee maanden later begon in Indië de Eerste Politionele actie. 

Toen het bericht van zijn overlijden in Koudekerk bekend werd, zullen er bij de 
ouders van Henk naast een intens verdriet ook gemengde gevoelens geweest zijn, 
maar het was zijn keus geweest om oorlogsvrijwilliger te worden. Nadat hij eerst 
begraven was te Buitenzorg, is hij op 16 september 1949 herbegraven op het ere-veld 
7 December divisie van de begraafplaats Menteng Poeloeh te Djakarta. Op 18 juli van 
dat zelfde jaar hadden de heer en mevrouw Van Leeuwen, namens de Minister van 
Oorlog, bericht ontvangen dat bij Koninklijk besluit van 2 december 1947, no. 4, aan 
hun zoon het Ereteken voor Orde en Vrede met de gesp '1947' postuum was 
toegekend, onder de vermelding uit waardering jegens hem, die op trouwe en 
waardige wijze heeft meegewerkt om te komen tot het herstel van de Orde en Vrede in 
Indonesië. 

Jan Wondergem 
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Herberg 'De Roode Leeuw'. 

HET RECHTHUIS VAN KOUDEKERK. 

I n veel dorpen bevindt zich bij de kerk nog vaak 
een café. In Koudekerk is dat ook het geval, 

daar staat café 'De Hoek', voorheen 'Hotel van 
Egmond' en vroeger herberg 'De Vergulde Valck' 
genaamd, al eeuwenlang tegenover de kerk1. Maar 
in ons dorp was ooit aan de westkant van die kerk, 
de huidige Ned. Herv. kerk, nog een herberg. Deze 
heette 'De Roode Leeuw' en daarin was tot 1789 
het rechthuis van Koudekerk gevestigd. Het 
restant van die herberg, in de vorm van een 
schuur van de boerderij 'Bijkerk', is omstreeks 
1936 afgebroken. 

De familie Van Poelgeest verliest haar Koudekerkse bezittingen. 

Eeuwenlang waren de Van Poelgeesten de ambachtsheren van Koudekerk en hadden 
hier veel bezittingen in leen, aanvankelijk van de Graaf van Holland en later, tijdens 
de Republiek, van de Staten van Holland. Tot die bezittingen behoorde, zoals verder
op zal blijken, een herberg tevens rechthuis aan de westzijde van de dorpskerk. 
Als op 9 oktober 1678 Gerrit van Poelgeest overlijdt, laat hij zijn met schulden 
overladen bezittingen na aan zijn minderjarige zoon Gerrit, de 15e van die naam. Die 
schulden zijn zo groot, dat zijn weduwe Maria Albertina Emestina Gravin de Merode, 
boedelhoudster en voogdes over haar zoon, aan het Hof van Holland verzoekt om de 
heerlijke goederen te mogen verkopen om met de opbrengst daarvan de schulden te 
kunnen voldoen2. Haar zoon was het hiermee niet eens en er volgde een langdurige 
juridische strijd voor het Hof van Holland, dat intussen Lambertus van Swieten, 
advocaat en notaris te Leiden, benoemd had als sequester3. 
In de tachtiger jaren van de 17e eeuw verkocht deze Van Swieten diverse Poelgeest
bezittingen, zoals te lezen valt in de protocollen van overdracht in het oud-rechterlijke 
archief (ORA) van Koudekerk. Naast verschillende landerijen verkocht hij op 12 
december 1685 in het openbaar een boomgaard achter de kerk en op 12 mei 1689 
eveneens in het openbaar een huis en erf waarin het rechthuis werd gehouden en 
diverse erfpachten. De resterende goederen, waaronder het slot Groot Poelgeest, 
werden in 1692 verkocht aan mr. Gerard Schatter, in naam van zijn echtgenote Maria 
Commerstein, voor een bedrag van ƒ28.350,-4. 

Veiling van het rechthuis. 

Op 12 mei 1689 vond in het rechthuis van Koudekerk de openbare verkoop (veiling) 

1 W. Lagerweij. 'Van herberg De Vergulde Valck tot café De Hoek' in Jaarboek HGK 2000. 
2 J.W. Regt. 'De Hooge Heerlijkheid en Gemeente van Koudekerk', circa 1855 en W.M.C. Regt. 'De burcht 
Groot Poelgeest' in Leids Jaarboekje 1907. 
3 Een sequester was iemand, die goederen waarover een geschil was ontstaan, in afwachting van de 
uitspraak in bewaring had. 
4 F.M. van Poelgeest. 'Gevonden: Stukje Koudekerk in Groningen' in Jaarboek HGK 2000. 
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VOO R W A E R D E N , 
Daer naer men alhier, volgende de 
Billetten, tot dien eynde alomme gedaen 
aen - plecken, verkoopen wil , de onroe
rende Goederen daer by te koop gefteit, 
veyl gemaeckt, en hier naer breeder uyt-
gedruckt ende verkiaerc zijn. 

i 

lerft fullcn die Verkoopers de verkofte partyen ofte par-^ 
tyc leveren by brieven van opdragt civoygendom Xr^-^-Ay^i * 

S' i J»-V^ ^-j^rs*^ voor Schout ende Schepenen waer onder 
e partfé gelegen zijn» tot korten van de Koopers tc verlijden, 

ende dat vry ofte nier foodanige belaftingeals hier naer by de 
partyen olrc parryc ft 1 werden verklaerr, endede voorlz. verkofte parryen 
daer by beloven rc vryen ende waren van alle kommer en befwaringen die 
daer op, federt dejonpfte Verknopinge gebnichr oitc geftclt foudc mogen 
zijn, onder gcncracl verband van dc Goederen der rcfpcöive Verkoopets, 
cndcdecl-phchtigcn hier naer genoemt, ionder anders, doch in gevalle op 
de Bciafttng - Boucken op de verkofte partyen ofpartyenoch on-afge-
teyekene bevonden mochte werden eenige kufting ofte rente- Brieven, 
foolal de Kooper t lel ve moeren gedoogenj macr too de Kooper hem daer 
mede belwaert mochte vinden, foofulicn de Vcrkoopeisin dien gevalle op 
't verfoeck van den Kooocr de verkofte oartyen ofte parryc leveren by wi -
lig Decreet van den Ed: Hove van HollandtoBe ter Vierfchare waer on
der de partye gelegen zijn, tot ketire ende koftc van den Kooper of 
Koopers alleen, ende fonder dat de Verkoopers in eenige onkoften van 
dien, of'r houden van eenige preferentie, gehouden fullcn zijn, of dat den 
Kooper tedicroorfaecke de betalinge van fijn beloofde Koop-Penningen 
of eenige gedeelte van dien fal y e t a m ^ f t ^ z ^ m ^ M . 

Gedeelte van de eerste bladzijde van de veilingakte. 

plaats van o.a. datzelfde rechthuis. In de akte5 die daarvan door Johannes Biggen, 
secretaris van het ambacht Koudekerk en tevens notaris, is opgemaakt is den 
vercoopinge van trechthuijs en verscheijde erfpachten beschreven. Allereerst worden 
de algemene voorwaarden waaronder geveild werd, vermeld. Dit deel van de akte is 
gedrukt, daama volgen de geschreven bijzondere voorwaarden. 
Lambertus van Swieten had voor deze veiling toestemming gekregen van het Hof van 
Holland. Naast de veiling van verschillende erfpachten, die rustten op onroerende 
goederen in Oudshoom en Koudekerk en waarvan de opbrengst ten goede kwam aan 
de Van Poelgeesten, werd eveneens geveild: 

' ORA Koudekerk 57. 
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Een ruijme weldoortimmerde Huijssinge ende erve alwaer tot noch toe het Rechthuijs 
der vrije heerlicheijt van Koudekerck gehouden is, staende ende gelegen in t Dorp 
naest de kerck aldaer. Belent aen d ene sijde ten westen d Heer Thesaurier Dirck 
Verhagen ende an d ander sijde het kerckhoff. Streckende voor van den Heerwech tot 
achter aen d Heer Verhagen voomt. Hebbende mede een vrije in ende uijtgang door 
sekere gange ten westen d selve huijssinge gelegen tot aen den voorsegde Heerwech 
en met sodanich verder recht van eijgendomme tot d selve gange als den verkooper in 
sijn qualite soude mogen competeren. Bewoont werdende bij Aelbert Coppersluijs 
gerechstbode der voorsegde heerlicheijt Ende sal den kooper d selve huijrder de 
voorseijde huijssinge ende erve moeten laeten bewoonen tot den 1 meij 16 honderd 
een ent negentig om tachtig gulden sjaers in vouge hij t selve heeft gehuijrt volgens 
huijrcedulle waervan de huijrpenningen sedert den 1 meij laestleden ten behoeve van 
den kooper loopen sullen. Blijvende den eijgendom van de kasten inde rechtkamer 
gemaeckt tot kosten van dese Ambachte ende poldermeesters ende aldaer vast staende 
aen deselve Ambachte ende poldermeesters omme daermede te doen naer haer 
gelieve ende welgevalle. 

Uit het bovenstaande blijkt dat het rechthuis van Koudekerk in 1689 was gevestigd in 
een huis dat aan de westzijde van de dorpskerk stond en waarvan de Koudekerkse 
ambachtsheer Gerrit van Poelgeest eigenaar was geweest. Dit huis was tevens een 
herberg zoals verderop zal blijken. Interessant is te lezen dat zich in de rechtkamer 
kasten bevonden, die toebehoorden aan het ambacht en de polders. In deze kasten 
werden o.a. de archieven bewaard. Ook blijkt dat Aelbert Coppersluijs, de (gerechts)-
bode van het ambacht, in dat huis woonde. Hij huurde het voor ƒ 80,- per jaar en 
mocht er tot 1 juni 1691 blijven wonen. 

Bij het opveilen zette Louris den Wilden als hoogste in op ƒ 650,-, waama hij dat bod 
vervolgens verhoogde tot ƒ 850,-. Deze Louris den Wilden was herbergier in de 
tegenover het rechthuis gelegen 'Vergulde Valck'. De afslag begon bij ƒ 1450,- en 
werd bij ƒ 960,- gemijnd door Claes Reijersz. van Outshoom die in opdracht van 
Dirck Verhagen handelde. Dirck Verhagen was al eigenaar van het huis, dat aan de 
westzijde van het rechthuis stond. Hij woonde in Den Haag en was Thesaurier 
(schatkistbewaarder) van sijn hooghheijt den heer prince van Orangie, tegenwoor-
digh cooningh van Engelant, Vranckrijck en Mant. 

Bij de akte bevindt zich nog een opgave van de kosten die aan de veiling waren 
verbonden, zoals het pontgeit van de schout (een vast percentage van de koopsom dat 
de schout ontving bij eigendomsoverdrachten), vergoedingen voor de secretaris en de 
bode, de kosten van het zegel, een bedrag ten behoeve van de armen van Koudekerk 
en belastingen. Tezamen bedroegen die 87 gulden en 14 smivers, dus ongeveer 9 % 
van de koopsom. 
Tenslotte bevat het dossier nog een briefje van Verhagen aan de secretaris van het 
ambacht, Johannes Biggen, waarin hij verklaarde de incoop van t rechthuijs tot 
Koudekerk bij Claes Reijersz. voor mijn reeckeninge gedaen goed te keuren. Ook 
verklaarde hij de kosten die aan deze koop waren verbonden dadelijk te zullen 
betalen. 
De overdracht voor schout en schepenen van de goederen, die door Dirck Verhagen 
waren gekocht, vond echter om onbekende redenen niet plaats. In 1713 werd dat 
alsnog door het Hof van Holland mogelijk gemaakt zoals hierna uit een protocol6 

blijkt. 

5 ORA Koudekerk 11 folio 59. 
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De overdracht van het rechthuis vindt alsnog plaats. 

Dirck Verhagen was gehuwd met Adriana van Akeren, die na het overlijden van haar 
man boedelhoudster werd. Toen zij overleed werden o.a.het rechthuis en de boom
gaard toegedeeld aan haar zoon mr. Jan Jacob Verhagen. Deze laatste moet al vóór 
1713 zijn overleden. Als vervolgens zijn erfgenamen de goederen willen verkopen, 
blijkt dat ze destijds wel in het openbaar waren gekocht maar nooit voor schout en 
schepenen aan Dirck Verhagen waren overgedragen. Om tot verkoop te kunnen 
overgaan moest die overdracht alsnog plaatsvinden. De erfgenamen wendden zich 
daartoe met een verzoek tot het Hof van Holland. Ze verklaarden daarin dat Dirck 
Verhagen op 12 december 1685 de boomgaard en op 12 mei 1689 de herberg annex 
rechthuis had gekocht van notaris Lambertus van Swieten, die door het Hof van 
Holland was benoemd tot sequester in de boedel van wijlen Gerard (Gerrit) van 
Poelgeest. De originele akten en kwitanties van betaling werden overlegd alsmede de 
bewijzen dat de belastingen waren betaald. Zij verzochten het Hof om in de plaats van 
de inmiddels overleden Lambertus van Swieten iemand te benoemen die de over
dracht alsnog zou mogen verrichten. Zij stelden voor om mr. Johan Verzijden, notaris 
te Leiden, hiervoor te qualificeren. Deze Verzijden was als sequester over de 
heerlijkheijt van Koudekerk de opvolger van Lambertus van Swieten en zal derhalve 
kennis gehad hebben van de verkoop van rechthuis en boomgaard. Op 22 maart 1713 
besloot het Hof positief op dit verzoek en machtigde mr. Johan Verzijden. Deze 
verscheen op 8 april 1713 in Koudekerk voor de schout en droeg het hiervoor 
genoemde rechthuis en de boomgaard over aan de erfgenamen van Jan Jacob 
Verhagen7. De omschrijving van het rechthuis in het protocol, dat van die overdracht 
werd opgemaakt, is dezelfde als die in de veilingakte van 12 mei 1689. 

Zag een Engelse student het rechthuis? 

In het Leids Jaarboekje van 1990 staat een artikel van C.D. van Strien genaamd 'John 
Talman en andere Britse toeristen in Leiden en omstreken rond 1700'. Daarin wordt 
beschreven dat de Engelse student John Talman zich op 27 juni 1697 liet inschrijven 
als student in de rechten aan de universiteit van Leiden. Naast zijn studie ondernam 
hij in de jaren dat hij hier woonde regelmatig uitstapjes in de omgeving en maakte 
daarvan dagboekjes met daarin enkele schetsen van gebouwen en landschappen. Ook 
maakte hij enkele grotere losse tekeningen. In het Leidse stadsarchief bevinden zich 
kopieën8 van deze handgeschreven dagboekjes. De grotere prenten bevinden zich in 
de prentverzameling van dat archief. Uit die tekeningen en teksten blijkt dat John 
Talman grote belangstelling had voor de bouwkunst. 
Op 20 mei 1699 begon hij aan een tocht van Leiden langs de Oude Rijn naar 
Woerden. Hij beschrijft in zijn dagboek summier de plaatsen en enkele gebouwen die 
hij passeerde. Over Koudekerk schrijft hij o.a. dat daar Poelgeest lag, 'een fraai oud 
bakstenen huis. 'Just beyond Poelgeest' (iets verder dan of precies aan de ander kant 
van Poelgeest) 'aan de linkerkant (van de Rijn) staat een leuk bakstenen huis 
genaamd 'Raethuijse', met een portiek van natuursteen en een stenen bekroning 
erboven'. Het ligt voor de hand om te veronderstellen dat dit huis het rechthuis van 
Koudekerk was, maar dat lijkt niet geheel overeen te komen met de omschrijving van 
de plaats just beyond Poelgeest. Toch meen ik te moeten concluderen dat Talman wel 
degelijk het rechthuis heeft beschreven; want naast een rechthuis ook nog een 
raadhuis lijkt mij niet erg aannemelijk. Vervolgens beschrijft hij nog een aantal 

7 ORA Koudekerk 11 folio 57 vso en 58. 
8 Stadsarchief van Leiden. Bibliotheek Leiden en omgeving. LB 3492/1. 
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andere huizen, zoals 'een fraai oud buitenhuis met een toren aan de achterkant en een 
tuin aan de Rijn', over de kerk schrijft hij niets. De beschrijving van de huizen en de 
plaatsaanduidingen daarvan zijn echter zo summier dat niet met zekerheid is vast te 
stellen welke huizen of gebouwen hij bedoelde. 

John Talman heeft tijdens zijn reis langs Koudekerk onderstaande pentekening van 13 
x 18 cm van Koudekerk gemaakt. Het origineel bevindt zich in Londen, maar het 
stadsarchief van Leiden heeft er een foto9 van. Duidelijk is in het midden de kerk 
zichtbaar en geheel rechts het kasteel 'Groot Poelgeest'. Ook staan er aantekeningen 
in potlood op de prent, die van belang waren bij het later in inkt overtrekken van de 
potloodtekening. 

i ^ A " " , , Y, ' " • " 

Gezicht op Koudekerk, op de voorgrond de Rijn. 

Het rechthuis vóór 1689. 

Van vóór 1689 heb ik in de archieven geen informatie over dit Koudekerkse rechthuis 
gevonden. Uit de Rijnlandse morgenboeken10 blijkt dat de grond westelijk van en 
achter de kerk, het zgn. Cappellenweer waarop het rechthuis stond, reeds in 1544 
eigendom van Van Poelgeest was. Het rechthuis heeft vanaf de bouw, waarschijnlijk 
in 1610 zoals verderop in dit artikel zal blijken, altijd op grond van de ambachtsheer 
gestaan en was ook zijn eigendom. De vraag of hier vóór 1610 al een vroeger recht
huis heeft gestaan is niet te beantwoorden. Tot nu toe heb ik daarvoor geen enkele 
aanwijzing gevonden, maar uit te sluiten is het niet. 

Herberg 'De Roode Leeuw', annex rechthuis, in de 18e eeuw en later. 

Zoals we hiervoor zagen heeft op 8 april 1713 de overdracht van het rechthuis en de 
boomgaard achter de kerk alsnog plaatsgevonden en konden de eigenaren (de 
erfgenamen van Jan Jacob Verhagen) zich als zodanig gedragen. Nog op dezelfde dag 
dragen ze voor de schout Michiel van Overvoorde en de schepenen Jan Oloffze 
Vromesteijn en Comelis Meesz. Victorij het rechthuis over aan Jan van der Mark, 

Prentverzameling GAL 76274. 
1 0 Oud-archief Rijnland 5281 t/m 5285 
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boode tot Koudekerk. In het protocol van overdracht11 wordt dat als volgt 
omschreven: 
Een hegt sterk ende wel doortimmert huijs ende erve met de stallinge, staande ende 
gelegen in de Honsdijk op den Dorpe van Coudekerk naast de kerke van Koudekerk 
voomt. Belent oost de kerk tot Coudekerk, west de hem. Comparanten (erfgenamen 
van Jan Jacob Verhagen), strekkende voor van den Lagen Rhijndijk tot achter aan de 
sloodt van de woninge ende boomgaart van de hm. Comparanten. Welke slood ende t 
gebruijk vandien in volkoomen vrijen eigendom sal zijn en blijven aan de woninge 
van de heeren comparanten ten westen dit partije gelegen. Gelijk meede expresselijk 
is geconditioneert ende bedongen dat de gemeene gange, gelijk jegenwoordig is 
betimmert en staat sijnde tusschen dit partije ende de wooninge van de hm. 
Comparanten gelegen (wesende altijt tusschen de wederzijdse eijgenaars offbruijkers 
van dit huis ende de heeren comparanten wooninge int gemeen gebruijkt), ook altijt 
in dier voegen tusschen de successeurs int gemeen sal blijven ende soodanig gebruijkt 
zal moeten werden. Blijvende mede het water (vallende van de respective daaken 
aldaar) soodanig derzelver loop ende situatie behouden door de steenen goot onder 
aan de muijr van de woninge van den hm. Comparanten aan de andere zijde over dit 
partije tot in de slood ofte het secreet op de buijten off agterplaats van dese huijsinge. 
Den eijgendom ende het vrije gebruijk van welke geheele slood, zoo doorgaans heen, 
altijt sal blijven aan den koper en eijgenaar van de voors. woninge naast dese 
huijsinge gelegen. Blijvende den toegang op de agter opene plaats, alsmede de open 
plaats selffs, agter dese hijsinge (met de schuttinge off huisinge van dien) alleen aan 
den eijgenaar van dit verkogte huijs ende herberge. Wiens voors. secreet ook altijt 
zal mogen blijven in dier voegen als het jegenwoordig staat, sullende nogtans desen 
eijgenaar, nog ook den eijgenaar van de voorgeroerde woninge, den een desanders 
ligten en vensters in de muijer zoo binnen als buijten de voorgaande gemeene gange 
ende insonderheijt mede de openslaande venster off vensters en ligten staande in de 
muijr op de voors. open en buijtenplaats niet mogen verzetten, verhinderen off 
beletten, veel min wegnemen maar altijt soodanig moeten blijven als die jegen
woordig zijn. 

De goederen waren al op 17 december 1712 door Jan van der Mark in het openbaar 
gekocht maar konden zoals hiervoor beschreven niet eerder worden overgedragen. De 
koopsom bedroeg/889,-. 
Jan van der Mark was bode van de heerlijkheid Koudekerk. We mogen aannemen, dat 
hij daarom al in de herberg tevens rechthuis woonde. Wat opvalt in dit protocol is de 
gedetailleerde beschrijving van de rechten en plichten tussen de nieuwe eigenaar van 
deze herberg en het naastgelegen pand van de verkopers. Het eigendom en gebruik 
van sloten, het gebruik van de gemeenschappelijke (door)gang tussen de twee 
gebouwen, het van de daken afkomende regenwater, de toegang naar de achter de 
herberg gelegen plaats en de plek waar het secreet van de herberg staat werden 
vastgelegd. Ook in die tijd was het blijkbaar al gebruikelijk om dit soort zaken goed 
te regelen en te registreren. 

Tot 1747 bleef Jan van der Mark, dan bijgenaamd 'den ouden', eigenaar van deze 
herberg. Op 13 juni van dat jaar12 droeg hij het voor de schout Frederik Brouwer en 
de schepenen Pieter van der Vaart en Jan van Klaveren over aan Arij Jansz. van der 
Mark, deszelfs zoon en opvolger in het bodenampt van Koudekerk De omschrijving 
van het verkocht luidt: 

ORA Koudekerk 11 folio 59 vso. 
1 2 ORA Koudekerk 14 folio 85 vso. 
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Een Huijs en Herberge zijnde het rechthuijs van Koudekerk daar de roode Leeuw 
uithangt, met een stallinge voor agt a thien paarden, zo en in dier voegen als hetzelve 
laast bij den comparant (hier: verkoper) is beseten en gebruikt en dus daaronder 
begrepen de opkamer die de comparant van de naastgelegen woninge aant voorn. 
Rechthuijs heeft aangetrokken. Staande en gelegen in het dorp van Koudekerk naast 
de kerk, belent ten oosten het kerkhof, ten westen den comparant, strekkende voor van 
de Heereweg of lagen rijndijk tot agter aan de sloot van de wooninge van den 
comparant Alsmede een overdekte kolfbaan, staande op het erf van de 
comparants wooninge voornoemt, den welke door den koper aldaar zo lange den 
comparant leeft, vrij zal mogen werden gebruikt en onderhouden. Dog bij overlijden 
van den comp. door den koper op zijn eijgen gront zal moeten werden geplaatst, 
gelijk mede nog expresselijk is gecondtioneert, dat indien de koper gedurende des 
comparants leven tot een andere gelegentheid konde geraken, in die gevalle de comp. 
zal instaan omme het voorsz. verkogte ten allen tijde wederom te zullen aanvaarden 
voor zodanige somma als door den comp. op het doen dezer opdragt daar voor is 
ontfangen en genoten De koopsom bedroeg ƒ2000,—. 

Voor het eerst wordt hier de herberg 'De Roode Leeuw' genoemd. Ook wordt er 
gesproken over een stalling voor paarden. Blijkbaar was het aan de westkant gelegen 
huis, dat vroeger eigendom was van de familie Verhagen, ook eigendom van Jan van 
der Mark, want in de verkoop was tevens een opkamer in dat huis begrepen, die bij de 
herberg was getrokken. Ook was er sprake van de verkoop van een overdekte kolf
baan die op het erf van dat huis stond. 

Als Arij Jansz. van der Mark is overleden verkoopt Geertje Beijaard, weduwe ende 
geïnstitueerde erjfgenaame van wijlen Arij van der Mark, de 'Roode Leeuw' en 
aanbehoren, waaronder de overdekte kolfbaan, voor ƒ 3000,- aan Monsieur Jan 
Dransfelt. Op 21 april 1768 vond de overdracht13 plaats voor de schout Thomas de 
Moor en de schepenen Dirk Verbaan en Arij van Heijningen. Uit het protocol blijkt 
o.a. dat de bekende Koudekerkse predikant Jacob Paridanus Holtius inmiddels 
eigenaar was geworden van het huis gelegen ten westen van de 'Roode Leeuw', dat 
voorheen eigendom was van Jan van der Mark den ouden. 

Nu volgden de eigenaren elkaar snel op. Op 31 januari 1772 droeg de in Koudekerk 
wonende Jan Dransfelt voor de schout Johannes Haselkamp en de schepenen Pieter 
van Leijden en Willem Opbroek al de goederen, die hij op 21 april 1768 van de 
weduwe Geertje Beijaard had gekocht, over aan Monsieur Johannes Kool voor de 
som van ƒ 3450,-14. 
Deze eveneens in Koudekerk wonende Johannes Kool bleef niet lang eigenaar, want 
op 15 april 1774 compareerde hij voor de schout Johannes Haselkamp en de 
schepenen Huijbert van Heijningen en Pieter van Leijden15. Hij verklaarde bij 
Publique Veijlinge, op 8 maart 1774 in 't Regthuijs van Koudekerk gehouden, aan 
Monsieur Hermanus van der Mark, gerechtsboode deezer Heerlijkheid, verkocht te 
hebben al de goederen, die hij op 31 januari 1772 had gekocht van Jan Dransfelt. Met 
deze verkoop kwam de herberg 'De Roode Leeuw' weer in het bezit van de familie 
Van der Mark, waarvan Hermanus ook weer gerechtsbode was. Dit is het laatste pro
tocol waarin de naam 'De Roode Leeuw' voorkomt. De koopsom bedroeg ƒ 1655,-, 
de helft van het bedrag waarvoor Johannes Kool het twee jaar daarvoor had gekocht. 
De reden daarvan is niet bekend. 

1 3 ORA Koudekerk 15 folio 152 vso. 
1 4 ORA Koudekerk 15 folio 233. 
1 5 ORA Koudekerk 15 folio 267 vso. 
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Hermanus van der Mark bleef tot 14 april 1788 eigenaar. Op die datum droeg hij voor 
de schout Gerard Spoors en de schepenen Pieter van Leijden en Johannes van Dam de 
goederen over aan Jan Hendrik Bennink voor de som van ƒ 2300,-16. 

De herberg verliest zijn functies. 

Jan Hendrik Bennink was op dat moment eigenaar van zowel de herberg 'De Roode 
Leeuw' als van de herberg die gelegen was op de oostelijke hoek van de Schouwsteeg 
met de Lage Rijndijk. Deze laatste, waarin thans o.a. het café 'De Hoek' is gevestigd, 
had hij op 1 augustus 1780 van Comelis Geesdorp gekocht. 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 op 1 mei 1789 
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 daarheen zijn overgebracht17. 

Zoals hierboven vermeld, bleef Bennink slechts één jaar eigenaar van de herberg 'De 
Roode Leeuw', want op 1 mei 1789 droeg hij voor de schout Gerard Spoors en de 
schepenen Teunis Batelaan en Klaas Rijneveld over aan de in Koudekerk wonende 
Jan van Linschoten18: 
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. Alsmede nog dat het graskampje liggende 
agter de kerk en bevorens tot dit verkogte behorende als nu onder dezen verkoop niet 
is begrepen maar door den verkoper in eigendom wordt behouden. Dog dat den koper 
de vrijheid zal hebben om zoo lange den verkoper van het zelve graskampje eigenaar 
blijft daarop zijne linnen goederen te mogen bleken. Mitsgaders nog dat den koper 
voor zijn rekening ml moeten neemen en betalen de jaarlijkschen huur van de 
Kerkstraat, ten oosten van dit verkogte gelegen, ten behoeve van de kerk alhier, en 
het behoorlijk schoon houden van deselve straat zoo als van ouds gebruikelijk is 
geweest. Behoudende niet te min de verkoper een vrij en onverhindert overpad over 
de voorsz. Kerkstraat naar en van het voormelde graskampje zoo lange den koper 
dien straat van wegen de kerk in huur zal hebben, dog zal den verkoper de schaden 
door hem of door iemand van zijnentwegen te veroorzaken aan het hekje bij den 
ingang van dezelve straat tussen de kerkmuur en dit verkogte voor zijn rekening 
telkens behoorlijk moeten doen repareren.... 
Deze overdracht vloeide voort uit een akte van koop en verkoop van 27 januari 1789. 
De koopsom bedroeg f 1025,--. Dat de verkoopprijs aanmerkelijk lager was dan die 
waarvoor Bennink e.a. had gekocht, ligt voor de hand. Het was nu slechts een ordinair 
burgerhuis en geen herberg annex rechthuis meer en ook de overdekte kolfbaan was 
niet in de koop begrepen. 

1 7 W. Lagerweij 'Van herberg De Vergulde Valck tot café De Hoek' in Jaarboek HGK 2000. 
1 8 ORA Koudekerk 47 folio 130 vso. 
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Vervolgens werd op 16 april 1806 ten overstaan van de schout Jan van der Snoek en 
de schepenen Lammert Arijsz. en Hermanus van Ommeren door Jan van Linschoten 
overgedragen aan Klaas Rijneveld, wonende in Koudekerk19: 
Een huijs en erve staande ende gelegen op het dorp alhier naast de kerk. Belent ten 
oosten de Kerkstraat, ten zuijden de Heereweg of Lagen Rijndijk, ten westen en 
noorden mej. de wed. Jacob Paridanus Holtius. 
Voor de overige rechten en verplichtingen werd verwezen naar de bescheiden die van 
het verkochte aanwezig waren en wel speciaal naar het protocol van 1 mei 1789. Deze 
overdracht was het gevolg van een akte van koop en verkoop van 24 december 1805 
en de koopsom bedroeg f 1500,--. 

Klaas Rijneveld was gehuwd met Antje Zekveld. Uit haar testament20, dat op 1 april 
1818 door notaris Nicolaas Samsom was opgemaakt, blijkt dat Klaas Rijneveld dan al 
is gestorven en dat zij in het huis Hondsdijk 38 woonde. Dat was het huis, waarin de 
voormalige herberg 'De Roode Leeuw' was gevestigd en dat Klaas Rijneveld op 16 
april 1806 van Jan van Linschoten had gekocht. Zij overleed op 6 januari 1819 in 
Koudekerk. Op 21 oktober van dat jaar werd de scheidingsakte21 opgemaakt door Nic. 
Samsom. De comparanten zijn: Pieter en Teunis Reineveld, boeren te Koudekerk en 
Marijtje Reineveld, zonder beroep en in gemeenschap van goederen gehuwd met 
Joannes van Rhijn, korenmolenaar te Hazerswoude. Onder de zeer vele goederen 
waaruit de erfenis bestond bevond zich: 
Een Huis en Erve staande en gelegen in het Dorp te Koudekerk naast de kerk 
geteekend met numero 38, belend ten oosten de Kerkstraat, ten zuiden den 
Heerenweg en ten westen en noorden den Heer Simon Eland, getaxeerd op f 1200,-. 
Naast andere goederen werd dit huis toegedeeld aan Marijtje Reineveld. 

Marijtje van Rhijn-Reineveld overleed op 3 februari 1827. Bij de scheidingsakte22 van 
23 april 1835 werd ten overstaan van de Hazerswoudse notaris Hendrik Geraerds 
Thesingh de erfenis verdeeld. Onder de te verdelen goederen, bevond zich: 
Een Huis en Erve, staande en gelegen in het dorp van Koudekerk naast de kerk, op 
den kadastralen legger dier gemeente bekend Sectie A gebouwd nummer zeven en 
twintig en ongebouwd nummer 319 en 320 ter grootte van drie roeden zeventig ellen, 
belend ten oosten de Kerksteeg, ten zuiden den Heerenweg en ten westen en noorden 
de erven Eland. Gewaardeerd op een som van f 1000,-. 
Naast andere goederen werd dit huis toegedeeld aan de korenmolenaar Joannes van 
Rhijn (weduwnaar van Marijtje Reineveld), die tegenover de 'Stenenmolen', ook wel 
de 'Rembrandtmolen' genoemd, woonde. Deze bekende molen, die langs de Hoge 
Rijndijk tegenover de Gemeneweg stond, was eigendom van Joannes van Rhijn, 
evenals de wipstelling-korenmolen in het dorp Hazerswoude23. 

Lang bleef Van Rhijn geen eigenaar van dit huis naast de kerk, want op 10 mei 1839 
verkocht hij het aan Johannes Comelis Leep, kleedermaker wonende in Zoeterwoude, 
voor de som van ƒ 1100,-. In de koopakte24 is vermeld, dat het huis dan aan de noord
en westzijde wordt belend door de bouwmanswoning genaamd Bijkerk25. Ook blijkt 
het huis te zijn verhuurd, wat de koper moet gedogen, waarbij de huur vanaf 1 mei 

1 9 ORA Koudekerk 50 folio 85 vso. 
2 0 Not. archief Koudekerk 5223 
2 1 Not. archief Koudekerk 5224. 
2 2 Not. archief Hazerswoude 4732. 
2 3 Leids Jaarboekje 1956 pag. 132. 
2 4 Overschrijvingsregister Leiden deel 8 nummer 9. 
2 5 Het huis dat eertijds eigendom was van Dirck Verhagen is dan inmiddels gesloopt en ongeveer op die 
plaats is de boerderij Bijkerk gebouwd. Tijdens het bombardement van 14 mei 1940 is deze boerderij 
verwoest. 
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aan hem ten goede komt Tevens rustten er op het huis twee erfpachten, samen groot 
twee en een halve gulden, ten behoeve van de Kerk te Koudekerk. 

1 IvrAwrR f. 4 eestetess 

Het dorp Koudekerk omstreeks 1830. 
Tegenover de Schouwsteeg (5) staat tussen de boerderij 'Bijkerk' en de Herv. kerk het huis 

(1), waarin tot 1789 de herberg 'De Roode Leeuw' was gevestigd. 

Als Johannes Comelis Leep op 13 september 1848 is overleden, erven zijn weduwe 
Apolonia Westgeest, wonende in Zoeterwoude, voor drie kwart en zijn vader 
Leonardus Leep, zonder beroep wonende te Warmond, voor één kwart de nagelaten 
goederen. Op 30 september 1848 werden die goederen door de Leidse notaris Pieter 
Muller geveild in het Heerenlogement aan den burg binnen Leijden. Het betrof twee 
objecten, namelijk een boerderij in Oegstgeest en: 
Numero twee. Een hecht sterk weldoortimmerd huis en erf staande en gelegen in het 
Dorp Koudekerk Wijk A Numero 38/36 op de kadastrale legger bekend onder Sectie A 
Nummer 320, huis ter grootte van drie roeden tien ellen en Numero 319, weg ter 
grootte van zestig ellen, dus tezamen ter grootte van drie roeden zeventig ellen. 
Onder de koop van het voorschreven perceel is niet begrepen de kelder zich onder dit 
perceel voor aan de straat bevindende welke toebehoort aan den Heer Eland te 
Koudekerk en de winkel zich in hetzelve bevindende als behoorende aan den 
tegenwoordige bewoner J.A.C. van Leeuwen aan wie hetzelve is verhuurd tot den 
laatsten october achttien honderd negen en veertig voor een honderd dertig gulden in 
het jaar, welke huur de koper moet gestand doen zullende de huurpenningen voor 
zijne rekening komen met de eerste february achttien honderd negen en veertig. 
Bij afslag op 7 oktober van hetzelfde jaar werd Joan Baptist Bmning, koopman 
(winkelier) te Leiden aan de Nieuwe Rijn tegenover de Visbrug, voor ƒ 1000,-
eigenaar van het huis in Koudekerk26. 
De omschrijving van het geveilde huis levert interessante informatie op. Zo blijkt er 
zich aan de wegzijde onder het huis een kelder te bevinden, die eigendom is van de 
Koudekerkse predikant Simon Eland. Tevens blijkt er in het pand een winkel te zijn, 
toebehorend aan J.A.C. van Leeuwen, die het pand huurde voor ƒ 130,- per jaar. 

' Overschrijvingsregister Leiden deel 125 nummer 1. 
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Al weer snel verkocht Bruning het huis, waarin hijzelf nooit gewoond heeft, en het er 
voorliggende deel van de Heerenweg. Op 14 juli 1849 compareerde hij met Jacob 
Nicolaas Francken, van beroep verwer (huisschilder) en woonachtig in Koudekerk, 
voor de Zoeterwoudse notaris Comelis Klaverwijde en verkocht het huis en erf voor 
de som van ƒ 1200,- aan Francken. Ook in deze akte27 wordt weer gesproken over de 
kelder onder het huis, die eigendom is van Eland, maar niet meer over de verhuur van 
een winkel. Het huis werd ten oosten belend door de Kerkstraat, ten zuiden door de 
Heerenweg en ten noorden en westen door de bouwmanswoning genaamd Bijkerk. 

Na twee jaar eigenaar te zijn geweest vond op 2 juni 1851 de verkoop plaats aan Arie 
Spruitenburg, die broodbakker in Koudekerk was. In de akte,28 die door de Hazers
woudse notaris Egbert Hendrik Gererds Thesingh werd opgemaakt, wordt o.a. 
vermeld dat er in het pand nimmer de affaire van verwer zal mogen worden 
uitgeoefend. Hiermee probeerde Francken concurrentie tegen te gaan. De koopsom 
bedroeg ƒ 1200,-. De kelder onder het huis was nu blijkbaar geen eigendom meer van 
Eland, want er wordt in deze akte niet meer over gesproken. 

Op 1 mei 1867 verkocht Arie Spruitenburg ten overstaan van de Hazerswoudse 
notaris Karei Nicolaas Hengeveld Een huis en erve, staande en gelegen in Koudekerk 
bij het kadaster bekend, Sectie A met nommers 319 en 320, tezamen ter grootte van 
drie roeden zeventig ellen voor de som van ƒ 1400,- aan Klaas van de Lee, 
landbouwer te Koudekerk, die eigenaar was van de ernaast gelegen boerderij 
'Bijkerk'2 9. 

Het huis als schuur van boerderij 'Bijkerk' 

Tot wanneer het huis nog als zodanig in gebmik is gebleven is niet precies te achter
halen. Als Klaas van der Lee is overleden, wordt zijn zoon Gerrit eigenaar van de 
boerderij 'Bijkerk' en van het bewuste huis ernaast. Uit een meting van het Kadaster 
uit 1878 blijkt dat Gerrit van de Lee het huis dan ingrijpend heeft verbouwd en dat het 
op dat moment in gebmik is als schuur. Was het huis voorheen circa 7 meter breed en 
circa 24 meter lang, na de verbouwing tot schuur was de breedte nog slechts 5,50 
meter en de lengte 16,60 meter, waarbij het zo goed als zeker is dat de voorgevel en 
de gevel aan de zijde van de kerk op hun plaats zijn gebleven. 
Op 17 mei 189530 verkocht Gerrit van der Lee de boerderij 'Bijkerk' met schuren en 
land aan Elisa Marinus Susannes van Santen, van beroep meestér-spekslager en 
wonende in Den Haag. Na zijn overlijden verkoopt zijn weduwe het vervolgens aan 
de familie Bergsma, die tot op de dag van vandaag eigenaar is. 

Vanaf het moment dat Van Santen eigenaar werd van de boerderij is deze gepacht 
door de familie Van Wensveen, wat tot op dit moment nog steeds het geval is. Joh. 
van Wensveen, vader van de huidige pachter en kleinzoon van de eerste pachter, kan 
zich de bewuste schuur nog herinneren. Deze zou omstreeks 1936 zijn afgebroken. 
Op de scheiding van het erf van de boerderij met dat van de kerk bevindt zich volgens 
hem nog een rollaag waarop vroeger een hek stond. Deze rollaag staat op de 
fundering van de oude schuur en mogelijk dus op de fundering van de 'Roode 
Leeuw'. De schuur was in drieën verdeeld; het gedeelte aan de kant van de 
Dorpsstraat was wagenschuur, het middelste deel was paardenstal en in het achterste 

2 7 Overschrijvingsregister Leiden deel 128 nummer 24. 
2 8 Overschrijvingsregister Leiden deel 156 nummer 48. 
2 9 Overschrijvingsregister Leiden deel 358 nummer 24. 
3 0 Overschrijvingsregister Leiden deel 665 nummer 54. 
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deel stond het hooibouwgereedschap. Op onderstaande foto zien we links nog een 
deel van de voorgevel van de boerderij 'Bijkerk' zoals die er vóór het bombardement 
in mei 1940 uitzag. Tevens is een deel van de zijgevel van de schuur met rechts de 
deuren van de wagenschuur zichtbaar. 

Voorgevel en schuur van boerderij 'Bijkerk' omstreeks 1930 

Gevelsteen in het zomerhuis van boerderij 'Bijkerk'. 

In de voorgevel van het zomerhuis, dat vanaf de Dorpsstraat gezien links van de 
boerderij staat en waar thans Joh. van Wensveen woont, bevindt zich een gevelsteen 
met het opschrift '1610'. Deze steen is volgens Joh. van Wensveen afkomstig uit de 
voorgevel van de in 1936 afgebroken schuur. Tegelijkertijd is toen het oude zomer
huis met schuur en aan de wegzijde een waranda (nog zichtbaar op een schilderij dat 
bij Van Wensveen hangt) verbouwd tot schuur en is de oude gevelsteen daarin 
geplaatst. In 1950 is het voorste deel van die schuur weer verbouwd tot het zomerhuis 
zoals dat er nu nog staat. Volgens Van Wensveen zou de steen zich bevonden hebben 
tussen de halfronde stalramen en onder het luik, zoals die op de verderop afgebeelde 
foto zichtbaar zijn. Helaas is de steen op die foto niet te zien, mogelijk doordat de 
gevel was gepleisterd en regelmatig werd gesausd, waarbij de steen dezelfde kleur 
kreeg. 
Bij besmdering van de steen met het jaartal 1610 rijst de vraag of het ooit slechts een 
gevelsteen, mogelijk ter herinnering van het jaar van de bouw van het rechthuis, is 
geweest. De vorm doet vermoeden dat het een console was, die wellicht deel 
uitmaakte van 'het portiek van natuursteen' waarover John Langman schreef. In 
welke gevel dit portiek zich bevond vermeldt hij niet. Dat kan de gevel aan de 
wegzijde zijn geweest maar ook de lange gevel aan de zijde van de kerk is denkbaar. 

Conclusies. 

Het rechthuis van Koudekerk, waarover in protocollen en oude akten wordt 
gesproken was gevestigd in de herberg 'De Roode Leeuw', die aan de westzijde van 
de dorpskerk stond. Deze naam komt voor het eerst voor in het protocol van 13 juni 

22 Historisch Genootschap Koudekerk 



De gevelsteen in het zomerhuis. 

1747 waarbij de herberg aan Arie van der Mark werd overgedragen. Daarvoor heette 
het gebouw waarschijnlijk 'Raethuijse' en zal vermoedelijk gebouwd zijn in 1610, het 
jaartal dat op de gevelsteen in het zomerhuis van de boerderij 'Bijkerk' staat, maar die 
afkomstig is van de tot schuur verbouwde herberg, die in 1936 is afgebroken. Of we 
hier te maken hebben met het eerste Koudekerkse rechthuis is niet te zeggen. 
Mogelijk stond op die plaats of elders een oudere, dat wellicht tijdens het beleg van 
Leiden in 1574 verloren is gegaan. Tijdens dat beleg hebben de omliggende plaatsen 
het zwaar te verduren gehad van plunderingen door Spaanse soldaten. 
Hoe een gevel van die herberg er ongeveer heeft uitgezien weten we uit de beschrij
ving van John Talman uit 1699. Toen het gebouw in 1789 zijn functie van rechthuis 
en herberg verloor en een gewoon woonhuis werd, is het uiterlijk mogelijk al 
veranderd. Maar zeker is dat door de verbouwing tot schuur omstreeks 1878 het 
gebouw ingrijpend is gewijzigd, getuige o.a. de twee halfronde stalramen die in de 
voorgevel van de schuur zaten. 
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Voorgevel van de schuur met rechts de Ned. Herv. kerk omstreeks 1930. 
De foto is genomen vanuit de tuin van de toenmalige pastorie. 
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Interview met Henk Schellingerhout. 

ZIJN VERBLIJF IN SURINAME EN KOREA 

O p 30 september 2001 overleed op 69-jarige 
leeftijd Hendrik Schellingerhout. Kort voor 

zijn dood sprak Kees van Kuilenburg met hem 
over zijn periode als commando in Suriname en in 
Korea. In Korea maakte hij als vrijwilliger deel 
uit van het Nederlands Detachement Verenigde 
Naties (NDVN). 
'Geweldig dat een Koudekerkse jongen dat heeft 
meegemaakt' 

De nuchterheid was opvallend bij het vertrek van Henk 
jf- «•<- . . *?| Schellingerhout naar het oorlogsgebied in Korea. 'Ik zei ge

woon dag. Dat was het enige. Of ik naar m'n werk ging en aan 
het eind van de dag weer terug zou keren. Het was in die tijd 
niet zo emotioneel. Zeker bij ons thuis niet', merkt hij over die 
periode op. 'Ook bij mijn terugkeer, ruim anderhalf jaar later 
was het of ik na een dag werk bij de baas thuis kwam. Alleen 
was er wat veranderd in het dorp'. 
Terugkijken met 'Rooie Henk', zoals hij in het dorp wordt 
genoemd, levert een boeiend verhaal op. Al wordt niet 
helemaal duidelijk wat de beweegredenen van Schellingerhout 

H. Schellingerhout w a r e n o m ^ v o o r h e t l e v e n ^ K o r e a w a s 

zeker niet om tegen de communisten te strijden, of het avontuur te zoeken. Wellicht 
wilde ik wat levenservaring opdoen. Zelf heb ik er nooit zo over nagedacht. Ook later 
niet. Dc deed het gewoon. Al was ik altijd wel geïnteresseerd in militaire zaken. Als de 
Duitsers tijdens de bezetting met de paarden oefenden bij de steenfabriek van Beers 
was ik daar niet weg te slaan. Toen was ik een jaar of twaalf en zat nog op de lagere 
school. Bij de bevrijding klom ik op een tank van de Canadezen om dat mee te 
maken. Daama waren het de brieven van mijn broer Willem, die in Nederlands-Indië 
zat, zoals dat toen heette. Hij stuurde mooie foto's en beleefde veel, merkte ik uit zijn 
brieven. Dat trok mij ook wel. Vandaar ook dat ik bij de militaire keuring in Utrecht 
heb aangegeven dat ik graag in dienst wilde'. Na de lagere school werkte Henk bij de 
dakpannenfabriek van De Graaf en Oppelaar en daama ging hij de bouw in. 

In de zomer van 1951 kwam de 19-jarige Henk Schellingerhout (16-12-1931) in 
Haarlem voor zijn nummer op bij de luchtdoelartillerie. De oorlog in Indië was 
inmiddels afgelopen, zodat het avontuur elders moest worden gezocht. 'Na de op
leiding van twee maanden kwam er een officier langs om te polsen of er liefhebbers 
waren voor de commando's. Samen met twee andere jongens van mijn lichting gaf ik 
mij op. Eerst de opleiding in Laren en vervolgens vanaf september 1951 naar de 
commando-opleiding in Roosendaal', vertelt de Koudekerker. 

Hij omschrijft die periode als een verblijf in de hel. 'Dag en nacht in de weer. Op de 
heide, in de bossen en in en op het water. Bergbeklimmen in de Belgische Ardennen 
en ook parachutespringen in dat gebied. Zelfs werd er geoefend met scherpe patronen. 
Daarbij vielen ook gewonden en soms ook doden. Het ging er zeer realistisch aan toe. 
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Haarlem 1951 

Begrijpelijk want de kans bestond dat je betrokken zou worden bij oorlogshande
lingen, dan moetje er klaar voor zijn. Zo'n zestig procent viel dan ook af. Gewond of 
gewoon niet geschikt als commando. Wat was ik dan ook trots toen ik op 4 april 1952 
de groene baret kreeg overhandigd. Daar had ik tenslotte al die ontberingen voor 
doorstaan', kijkt hij tevreden terug op die periode. De Koudekerker ontpopte zich in 
Roosendaal behalve tot een goed commando ook tot een goed schutter op alle 
wapens. Zelfs leverde hem dat een kampioenschap op. 'In de Engelbrecht van 
Nassaukazeme in Roosendaal staan prijzenkasten met de bekers van de kampioenen. 
Die van mij staat er ook bi j ' , meldt hij nog steeds zeer trots over dat succes. 

Daama kwam het echte werk. Nog niet naar het verre - „ x 

oosten, maar in juli 1952 met de lOB"*6 Commando | l . " 
Compagnie naar Suriname. Een vliegreis van 48 uur met 
een Dakota en daarbij als 'extraatje' een noodlanding op 
het vliegveld van Reykjavik. 'Daar heb ik nog ge
zwommen in de warmwaterbronnen. Een hele gewaar
wording', vertelt hij lachend. Vervolgens ging de reis 
verder via Canada, naar de voormalige kolonie. Daar 
werden de commando's ingezet bij de bewaking van de 
bauxietmijnen, waar ongeregeldheden waren uitgebro
ken. 'Bewaken en steeds maar weer oefenen. Of ik nog 
in mijn opleiding zat. Alles ging in de looppas. Zelfs 
soep halen. Toch was het een prachtige tijd, ondanks het 
harde leven dat we hadden. Overal heen geweest in 
Suriname. Tot bij de bosnegers in de binnenlanden aan 
toe. Ook heb ik een keer het buurland Frans-Guyana 
bezocht, gedurende mijn verlof. Dat zijn toch ervaringen 
die je heel je leven meedraagt.'In febmari 1953 volgde 
de veertien dagen durende temgreis met het Nederlandse 
vrachtschip 'Cottica'. Volgens Schellingerhout een 'rot-
schippie'. 'Voordat we vertrokken moesten we zelf onze 
hutten en kribben in het ruim timmeren. Toen we onder 
de Nederlandse kust kwamen zagen we de resten van de watersnoodramp in het water 
drijven. Dat maakte een grote indruk op iedereen. We wisten wel iets van die 
overstromingen, maar dat het zo erg was daar hadden we geen idee van'. 

Vertrek naar Suriname. 
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Ondanks de ontberingen hadden Schellingerhout en enkele collega's zin in meer 
avontuur. Via de kapitein van de 'Cottica' hadden zij 'Den Haag' laten weten wel 
'trek' in Korea te hebben. 'De kranten stonden er vol van. Dat leek ons wel wat. Niet 
dat we er echt iets van wisten van wat zich daar afspeelde, maar na dat bewaken in 
Suriname wilden we wel eens echt aan het werk. Ons verzoek was echter onder in een 
bureaulade terecht gekomen, daardoor heeft het nog even geduurd voordat we op weg 
konden. Pas in juni 1953 was het zover en vertrokken we met de 'Generaal 
Blactchford' naar Korea. Een prachtige schuit, die geheel voor het vervoer van 
troepen was ingericht. Dat was een mooie trip. Via Bremerhaven en Porto Rico ging 
de reis naar New York. Daar kregen we veertien dagen verlof. Bovendien kregen we 
van de Amerikanen 15 dollar per dag zakgeld mee. Dat was in Nederlands geld 
ongeveer 60 gulden. Een aardig bedrag in die tijd Het eerste wat je leerde in het 
Engels was beer en women. Samen met drie andere Nederlandse commando's ging 
ik de stad in. Enorm al die gebouwen en al die winkels. Ik was de winkeltjes van 
Batelaan, Verdoold en Hoogenboom gewend. Op een gegeven moment stonden we 
in een warenhuis waar ze werkelijk van alles verkochten. Van een kopspeld tot een 
geweer. Plotseling vroeg iemand in de winkel: 'Hoor ik Hollands spreken?' Dat bleek 
één van de eigenaren van dat warenhuis te zijn. Hij stelde gelijk een auto met 
chauffeur tot onze beschikking, waar we al die dagen mee op stap zijn geweest. 
Geweldig dat een eenvoudige Koudekerkse jongen dat mocht meemaken'. 

Maar aan mooie dingen komt een einde en via het Panamakanaal, Hawaï (vier dagen 
verlof) en Honolulu kwam het troepentransportschip met de Nederlandse en andere 
vrijwilligers in de Japanse havenstad Osaka aan. Een week later volgde de laatste 
etappe met een legervliegtuig naar Korea. Daar heeft Schellingerhout nog de laatste 
drie weken van de oorlog beleefd. 'In die weken heb ik nog harde gevechten mee
gemaakt. Werkelijk een gekkenhuis. De Noord-Koreanen en Chinezen kwamen in 
golven op je af. Ze sneuvelden werkelijk bij bosjes. De tweede en derde golf raapten 
de wapens op van hun gesneuvelde kameraden Ook bij de troepen van de Verenigde 
Naties, waar wij deel van uitmaakten vielen doden en gewonden. Vraag me niet om 
namen van plaatsen waar ik heb gevochten. Ik herinner mij Chungmoksil, 
Hoengsong, Inje, de Uzeren Driehoek en Wonju. Verder werden plaatsen aangeduid 
als 'sector'. De strijd zag er in het echt dan ook heel wat anders uit, dan je altijd hebt 
gedacht', aldus Schellingerhout die de eerste maanden als infanterist en mitrailleu-
schutter dienst deed. 'Eigenlijk 
was ik ook wel opgelucht dat 
op 27 juli 1953 de wapenstil
stand werd getekend en de 
toestand iets normaler werd. 
Maar ik heb nooit een moment 
spijt gehad van het besluit om 
vrijwillig naar Korea te gaan 
Er waren zo veel leuke erva
ringen, ondanks veel narig
heid. Zo herinner ik mij dat op 
een gegeven moment er een 
order werd gegeven, dat er via 
de radio geen berichten meer 
mochten worden doorgegeven 
in het Nederlands, maar in het 
Fries. De vijand had, zo werd 
vermoed, iemand in zijn gelederen die Nederlands kon lezen. Dat vond ik wel erg 
grappig om te horen'. 

In Korea. 1953. 
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Als verbindingsman in 1954. 

Dat normale betekende voor commando eerste klas Schellingerhout wederom 
wachtlopen en in actie komen bij schendingen door 'de roden', zoals de Noord-
Koreanen en hun medestanders werden genoemd. Ook infiltreerden de roden bij de 
Zuid-Koreanen, waarbij het er ook fel aan toe ging. Daama kreeg hij ander 'werk', 

namelijk bij de verbindingstroe
pen. 'Op een gegeven moment 
ging sergeant Nico Knippenberg 
naar huis en werd ik ook nog 
tijdelijk sergeant verbindingen. 
Dat betekende een forse verho
ging van mijn soldij. Als com
mando eerste klas verdiende ik 
287 dollar per maand en als ser
geant was dat 387. Daar mocht 
ik 167 dollar van opnemen en de 
rest werd gestuurd naar het 
postkantoor van Pieterman in 
Koudekerk, het pand waar nu De 
Leeuw in zit. Bovendien kregen 
we elke morgen twee pakjes 
sigaretten, een stukje zeep en 
zoete snoep van de Amerikanen. 

Eens in de maand kregen we ook nog eens vijf sloffen sigaretten van 90 dollarcent. 
Dan namen we de jeep en reden we naar een stad in de buurt en verkochten de sloffen 
op de zwarte markt voor 15 dollar. Een keer werden we betrapt door één van onze 
Amerikaanse commandanten. We moesten onze sigaretten en sleutels van de jeep 
inleveren. Toen moesten we teruglopen en bleef hij net zo lang achter ons rijden tot 
we weer bij ons kampement waren', vertelt hij lachend. 'Al was er toen weinig om te 
lachen en waren we behoorlijk kwaad over wat ons was overkomen'. 

De Nederlanders hadden niet veel contact met de plaatselijke bevolking. 'Alleen op 
de zwarte markt en als er gewonden werden behandeld bij onze dokter. Dat ging 
echter met wat Engels en met handen en voeten'. Ook het contact met het thuisfront 
was magertjes. 'Dc denk dat ik die anderhalf jaar zo'n brief of vijf heb verstuurd, met 
als enige tekst dat het bij mij goed ging en hoopte dat het in Koudekerk ook het geval 
was. Verder verstuurde ik wat foto's. Via de brieven van thuis bleef ik op de hoogte 
van wat er in Koudekerk en omgeving gebeurde, maar vraag me niet om welke 
gebeurtenissen. Je had in Korea genoeg om je druk over te maken. Koudekerk kwam 
in die tijd op de tweede plaats'. 
Echte ontberingen heeft Schellingerhout niet meegemaakt. 'De eerste soldaten sliepen 
in hun persoonlijke tentjes. Ook hartje winter en het kan daar behoorlijk winteren Ze 
verwarmden zich bij een vuurtje in het open veld. Bij ons was het een stuk beter. Wij 
verbleven in grote, goed verwarmde tenten of in lemen hutjes'. Eens in de vier of vijf 
maanden mochten de soldaten tien dagen met verlof naar Tokio. 'We werden met een 
Amerikaans vliegtuig naar Japan gebracht. Daar had je een Hollands huis, waar je 
onderdak had. 's Avonds om tien uur moesten we ons afmelden en om acht uur in de 
morgen weer aanmelden. Gedurende die nachtelijke uren werden de bloemetjes flink 
buiten gezet', kijkt de oud-commando met pretoogjes temg. 

Henk Schellingerhout tekende bij zijn vertrek voor een jaar. Gedurende zijn verblijf 
tekende hij nog twee keer voor drie maanden bij. 'Dc had het best maar m'n zin en 
weinig trek om weer temg te gaan. Dus verlengde ik mijn verblijf. Dat vertrek kwam 
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toch in november 1954. Een terugkeer met het Franse passagiersschip 'üe de France'. 
'De reis begon in het Japanse Yokohama en eindigde via het Suezkanaal in Marseille. 
Ondanks dat we in de laagste hutten sliepen, was het een prachtige tocht op dit 
zeekasteel, na de Queen Mary was het toen het grootste passagiersschip. Vanuit 
Marseille zijn we vervolgens met de trein naar Roosendaal gereisd'. 
De Koudekerker is nog steeds trots op wat de troepenmacht van de VN heeft gedaan 
in Korea. 'Zuid-Korea is een ontwikkeld en rijk land geworden. Daar heb ik en al die 
andere Nederlanders aan bijgedragen. Jammer alleen dat het Noorden zo achter is 
gebleven. Want als je leest en hoort wat een armoede ze daar hebben, ben ik blij dat 
het Zuiden dit bespaard is gebleven.Wij zijn daar niet voor niets geweest. Trouwens 
er zijn daar nog steeds Amerikanen actief, die bij de grens met het Noorden de zaak in 
de gaten houden. Hopelijk niet meer zo lang meer, want er is nu toch sprake van 
enige ontspanning tussen beide landen'. 

Weer thuis bij moeders. 1954 

Wat verbitterd is Schellingerhout over de ontvangst in Nederland. 'Niks geen toe
spraken, erebogen en de fanfare voor het ouderlijk huis, zoals bij de jongens die uit 
Indië terug kwamen. We werden met een bus voor het huis afgezet en dat was het. 
Jullie waren vrijwilligers en hebben er zelf voor gekozen, kreeg je te horen. Wij wa
ren het vergeten leger. Het leek wel of de Nederlanders 
zich voor ons schaamden. Pas veel later, vooral dank 
zij de inspanningen van Prins Bernhard, hebben ook 
wij erkenning gekregen. Er werden activiteiten voor 
ons georganiseerd, zoals eens in de vijfjaar een reünie 
in de Engelbrecht van Nassau-kazeme in Roosendaal. 
Dan heb je op vertoon van je veteranenpas vrij vervoer. 
Ook is er een vereniging van oud-Koreastrijders'. 

REÜNIE 
jJÊL 

KORPS 
COMMANDOTROEPEN 

Na terugkeer in het vaderland had Schellingerhout zes weken ontschepingsverlof. 'Ik 
heb nog geïnformeerd of er een mogelijkheid was om in Amerikaanse dienst te 
komen. Dat kon niet. Bovendien had ik in die tussentijd ook een beetje verkering 
gekregen. Vandaar dat ik het Nederlandse leger vaarwel heb gezegd, want een 
carrière in dat leger leek me wel erg saai. Veel te bekrompen en weinig avontuur. 
Vooral als je net anderhalfjaar Korea erop hebt zitten'. 
In februari 1955 zwaaide de toen 24-jarige commando eerste klas af en ging 
Schellingerhout de bouw in. Eerst in Koudekerk, waar hij nog heeft meegewerkt aan 
de bouw van winkels en vervolgens ging hij aan de slag in Amsterdam. Sinds 1977 is 
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hij uitgewerkt. Schellingerhout volgt nog steeds de uitzendingen van Nederlandse 
militairen in VN-verband. 'Dc praat dan ook met jongens die naar het buitenland gaan 
of terugkomen. Want in mijn hart ben ik soldaat gebleven. Ook nu nog en schaamde 
ik me ook diep na die blamage in Screbrenica in het vroegere Joegoslavië. Dat had bij 
ons niet gebeurd. Wij hadden ons dood gevochten'. 

Stukje geschiedenis. 

Het schiereiland Korea werd in 1910 geannexeerd door buurland Japan. Na de 
beëindiging van de Tweede Wereldoorlog werd deze bezetting beëindigd en kwam 
hét land onder bestuur van de Sowjet-Unie en de Verenigde Staten. In 1948 werden 
twee republieken gevormd: de Volksrepubliek Noord-Korea en de Republiek Korea. 
De rust duurde echter niet lang, want op 25 juni 1950 brak er een oorlog uit toen 
troepen van de VoUcsrepubliek Korea, gesteund door luchtstrijdkrachten en 
luchtverdediging van de Sowjet-Unie, de republiek Korea (Zuid-Korea) binnenvielen. 
Vanaf november 1950 werd deze aanvalsmacht gesteund door de vrijwilligers uit de 
Volksrepubliek China. Op 25 juni 1950 nam de Veiligheidsraad der Verenigde Naties 
het besluit om Zuid-Korea bij te staan door het zenden van strijdkrachten. Het was de 
eerste zogenoemde vredesafdwingende operatie van de Verenigde Naties. Ook 
Nederland leverde manschappen voor deze operatie. Behalve Nederland en de 
Verenigde Staten leverden nog 14 andere landen gevechtssteun aan deze krijgsmacht. 
Bovendien gaven nog eens vijf landen geneeskundige steun, door het leveren van 
hospitalen en hospitaalschepen. Van de Koninklijke Marine werden 1360 man 
uitgezonden en van de Koninklijke Landmacht 3417. De militairen van de landmacht 
waren ingedeeld bij een Amerikaans onderdeel. Er sneuvelden 116 militairen. Drie 
zijn er nog steeds vermist. Ook werden 416 militairen gewond bij gevechten, 
oefeningen en ongevallen. 
Op 27 juli 1953 werd de wapenstilstand getekend, maar voortdurend deden zich 
schermutselingen en incidenten voor. Zuid-Korea heeft zich ontwikkeld tot een 
modem land, terwijl in het Noorden bittere armoede heerst en de bevolking met harde 
hand wordt geregeerd. Nu, bijna 50 jaar na de wapenstilstand, is er een voorzichtige 
toenadering tussen beide landen. 

Kees van Kuilenburg. 
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GILLIS ANNOCQUE. 

EEN COMMENSAAL IN HET BETERHUIS OVER-RHIJN 

V aak wordt men bij het archief-onderzoek geholpen door het 
toeval en/of het geluk. Zo werd mij gevraagd na te gaan of 

omstreeks 1710 ene Gillis Annocque in Koudekerk was 
overleden. In het archief van Koudekerk vond ik inderdaad een 
persoon met deze naam, die in dat jaar was overleden. In de 
aantekening daarover stond iets wat mij hevig interesseerde en 
nieuwsgierig maakte. Op mijn vraag, wie deze Annocque dan wel 
mocht zijn, verwees de vragensteller mij naar het gemeente
archief van Leiden en met name naar het archief van de 
Weeskamer van die stad. Wat ik daar vond, overtrof mijn 
stoutste verwachtingen en werd aanleiding voor onderstaand 
artikel. Het is weer het bewijs, dat er nog veel interessante cq. 
waardevolle zaken met betrekking tot de historie van ons dorp in 
oude archieven te vinden zijn, alleen je moet de weg weten, of 
zoals in dit geval een beetje geluk hebben. 

In het Oud-Archief van Koudekerk bevindt zich het Register wegens de ontfang van 't 
Trouwen en Begraven van de Hoge en Vrije Heerlijkheid Koudekerk waarin staat 
vermeld, dat op 7 oktober 1710 is begraven het lijck van Gijllis anoque in sijn leven 
gewoont int beterhuijs en hebben heijnd terweijde hem aen gegeven ondert Classes 
van 3-0-0.1 Gillis Annocque was dus inderdaad in Koudekerk overleden, maar wat 
mij interesseerde was de vermelding dat hij in het beterhuis had gewoond. Hij was 
dus een commensael int beterhuijs geweest. De aan de heerlijkheid verschuldigde 
grafrechten van drie gulden, waren voldaan door de toenmalige casteleijn van het 
beterhuis, Hendrik Terweijde. Wat was ook al weer een beterhuis?2 

Een beterhuis 

In de 17e en 18e eeuw zagen particulieren er brood in een van de buitenwereld 
afgesloten pension te houden, waar personen, met een voor hun naaste omgeving 
schadelijk gedrag, tijdelijk of zelfs permanent konden worden opgeborgen. Dergelijke 
tehuizen werden beter- of ook wel verbeterhuizen genoemd, omdat men hoopte dat de 
ingeslotene tot inkeer zou komen en z'n gedrag zou beteren. In nagenoeg de meeste 
gevallen ging het om een lid van de familie, die haar te schande maakte of door z'n 
geestesgesteldheid haar het leven zuur maakte. Hoewel niet geheel duidelijk, mag 
worden aangenomen dat de plaatselijke overheid op enigerlei wijze een oogje in het 
zeil hield. Uit meerdere stukken van de Geregte van de stad Leijden blijkt dat men 
voor het doen opnemen van een familielid in een beterhuis, toestemming vroeg. Maar 
wellicht deed men dit ter rechtvaardiging van hun handelen ten opzichte van het 
bewuste familielid. Pas in de loop van de 18e eeuw, als het Hof van Holland zich met 
het toezicht op de beterhuizen gaat bemoeien, dient men bij het Hof toestemming te 
vragen voor plaatsing. Voor deze plaatsing moest uiteraard aan de eigenaar c.q. 
beheerder van het huis, de casteleijn, een vergoeding betaald worden. In een aantal 

1 Streekarchief Rijnland Midden, Oud Archief Koudekerk, inv. Nr. 46. 
2 Zie jaarboeken 1995, blz. 30 e.v. en 1997, blz. 42 e.v. van het Historisch Genootschap Koudekerk. 
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grote steden in Holland trof men soms meerdere beterhuizen aan. Zo had Delft op een 
gegeven moment 13 tehuizen binnen de wallen. 
Reeds in 1669 is er sprake van een beterhuis in Koudekerk, genaamd OVER-RHIJN, 
dat gedurende meer dan een halve eeuw een uitstekende naam zou hebben. Op 7 mei 
van dat jaar kocht Jurieansz. Wuijst een huis in de Hoogewaard, dat kennelijk 
geschikt was om in te richten als beterhuis. Waarschijnlijk was het perceel waarop het 
huis stond omheind met een muur, want in een later verslag is er sprake van een 
afgesloten poort. 

De Lage Rijndijk. Het zou de situatie in de Hoogewaard hebben kunnen zijn, 
ter plaatse van het beterhuis, (tekening door E.M. Engelberts, 1773-1843) 

Omdat de beterhuizen in particuliere handen waren, is er van de administratie, voor 
zover deze door de casteleijns werd bijgehouden, weinig tot niets bewaard gebleven. 
Om toch enigszins een indruk te krijgen hoe het in het huis er aan toe ging en te 
weten te komen, wie er zoal in het huis werden 'geplaatst', zal men zijn toevlucht 
moeten nemen tot andere bronnen. Een van deze bronnen zijn de verbalen, die zijn 
opgemaakt van de periodieke bezoeken, die een aantal leden van het Hof van Holland 
bracht aan de beterhuizen. Vanaf 1729 tot 1810 vonden deze visitaties plaats als een 
zekere controle op het wel en wee in deze huizen. Over de voorafgaande periode van 
zestig jaar zal wat het Koudekerkse beterhuis OVER-RHIJN betreft, uit andere 
bronnen informatie verkregen moeten worden over de zogenaamde commensaelen die 
er in de kost zijn geweest. Een van hen was de uit Leiden afkomstige Gillis 
Annocque, werkzaam geweest bij de Bank van Lening in die stad. 

Het Lombardhuis 

Bij een bezoek aan het Gemeentearchief te Leiden, om mij te verdiepen in het 
Weeskamerarchief, kocht ik een alleraardigst boekje over de Leidse Leenbank. En 
weer lachte het geluk mij toe, want bij het doorbladeren kwam ik weer de naam van 
Gillis Annocque tegen als medewerker bij de bank. De vraag was nu natuurlijk of het 
hier om dezelfde persoon ging als de in 1710 in Koudekerk overleden Annocque. 

1 De Leidse Leenbank, B.N. Leverland en R.C.J. van Maanen, uitgave Gemeentearchief Leiden, 1975. 
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Maar wat was de betekenis van die bank? Tot in de 17e eeuw was de geldhandel in 
handen van particulieren. Aangezien deze handel vanaf de 13e eeuw in hoofdzaak 
door lieden afkomstig uit Lombardije werd uitgeoefend, werd hun onderkomen waar 
zij hun handel bedreven, een Lombardhuis genoemd. Ook in Leiden is er al in 1426 
sprake van een dergelijk huis en we vinden heden ten dage de naam nog terug in de 
Lombardsteeg. Het waren leenbanken, waar men goederen kon belenen. In de 
volksmond sprak men van "naar de lommerd brengen" als men om geld verlegen zat. 
De bankexploitant werd ook wel tafelhouder genoemd. Mede door hun rijkdom 
bezaten zij veel macht. De lands- en stadsbestuurders probeerden dan ook hieraan 
paal en perk te stellen. Ten tijde van het beleg van Leiden bezat ene Fra^ois 
Massazia het octrooi op het tafelhouderschap in deze stad. Hij wist grote sommen 
geld te verwerven ten behoeve van de Staten van Holland voor hun strijd tegen de 
Spanjaarden. Vanaf 1578 kregen de steden, door toedoen van de prins van Oranje, het 
recht tot verlening van dit octrooi en dus meer invloed op de handel en wandel van de 
leenbank. Desondanks bleven zich ongeregeldheden en fraude voordoen. Vooral de 
woeker en uitbuiting tegenover de armen van de stad, veroorzaakte veel weerstand 
tegen de leenbank. Vanaf 1656 is de dan genaamde Bank van Lening tot z'n 
opheffing gevestigd achter de Nieuwsteeg (no.8). In 1675 wordt de bank door de 
laatste octrooihouder verkocht aan het stadsbestuur van Leiden voor een totaalsom 
van f. 136.700,-. De vroedschap had tot de koop besloten, omdat men de te verwachte 
winsten ten goede wilde laten komen aan instellingen van weldadigheid, die door de 
stad werden gesubsidieerd. Tot het personeel van de bank, dat door de stad gelijk
tijdig werd overgenomen, in verband met de continuïteit van het werk, behoorden de 
kassier en de beide klerken Gilles Annocque en Amoldus van Heukelom. 

Van clercq tot commensael 

Gillis Annocque was op 18 januari 1652 te Catwijck geboren. Hij was 23 jaren oud, 
ongetrouwd en werkte als clercq bij de Bank van Leeninge, toen deze in 1675 in 
gemeentelijke handen overging. Op 1 juli 1687 werd hij benoemd tot Cassier van de 
bank tegen een maandsalaris van f . 100,-, wat voor die tijd een behoorlijke beloning 
was. In Leiden woonde ook zijn zuster Anna, die getrouwd was met Johannes van 
Overwinter, en in Noordwijk woonde zijn half suster Grietje van Houten, getrouwd 
met Hendrik van 's Gravendijk. Op 24 oktober 1697 staat in het bewaard gebleven 
Extract-Notulenboek van de Bank van Lening4 genoteerd dat Annoke, Cassier van de 
Bank van Leeninge, in sijn sinnen getroubleert zijnde aan de Commissarissen van de 

7 ^ e . ^ ^ & ^ W ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ ^ 8 -

Uit het Extract van het Notulenboek van de Bank van Lening. 

4 Gemeentearchief Leiden, Kleine Inventaris 25, volgno. 22. 
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Bank van Leeninge hadde gesegt dat hij afstandt van sijn Cassiersampt deede, en 
daar niet meer na meenden om te sien. Het kassiersambt zal voorlopig worden 
waargenomen door de reeds eerder genoemde Van Heukelom. 
Vier dagen later behandelt de Geregte der Stad Leijden het verzoek5 van de beide 
eerder genoemde zwagers van Gillis Annocque, dat sij Supplianten (verzoekers) tot 
haar hertelijk leetweesen in den selven Annocque bevinden een volkomen phrenesie 
(waanzin, zinsverbijstering), dat sij Supplianten tot voorkominge van alle gevreesde 
ongemacken, ende op hope van herstelling, denselven zeer gaeme soude doen 
brengen in een welversekerde plaetse, 't sij tot Delft, Schiedam off ergens anders.... 
Kennelijk was er in Leiden geen voorziening om de ongetrouwde, in de war zijnde, 
Gillis te doen verzorgen. Vervolgens lezen we dat ...die van de Geregte der Stad 
Leijden hebben bij desen om redenen als inde requeste gemelt de Supplianten 
geauthoriseert (gemachtigd) om Gillis Annocque, bij provisie (voorlopig) op een 
versekerde plaetse te mogen brengen, wijders Weesmeesteren geauthoriseert om des 
versekerde Annocque goedren onder haar opsigt te nemen ende te regeren. Het was 
gebruikelijk om het beheer over de financiën en de goederen van onmondigen ende 
andere toesigt behoevende in handen te geven van de Weeskamer der stad, als 
Oppervoogden. Direct na de beslissing van het Gerecht nemen de Weesmeesteren de 
zaak in handen, wat blijkt uit de boekhouding, die vanaf 29 oktober 1697 wordt 
bijgehouden en wordt verantwoord onder de naam Reekening van de Ontfang ende 
Uijtgeeff, door gestelde Oppervooghden over den persoon en goederen van Gillis 
Annocque, zijne sinne niet maghtig zijnde. Uit één van de eerste betalingen zou 
kunnen worden opgemaakt, dat Annocque, als kassier tot dan in de Bank van Lening 
had gewoond, want aan Maartje van der Swaan, dienstmaagt, int huijshouwe van de 
Bank van Leeninge wegens Monj(ieur) Nocque wordt tweemaal een betaling gedaan 
tot maart 1698 (no.336/n, folio 75 en 108).6 

De beide zwagers van Annocque, die door de Weesmeesteren werden aangewezen als 
voogd over hem, noemden in hun verzoek o.a. Delft als mogelijkheid om Annocque 
daar onder te brengen. Hier waren meerdere beterhuizen. Waarschijnlijk is één van de 
zwagers naar Delft geweest om de komst van Annocque te bespreken. Uit eerder 
genoemde rekening blijkt dat Pauius van der Feer, substituijt schout deser Stadt 
(Leiden) een Somma van Ses en dertig Gulden declareert over reijs ende teerkosten, 
gevallen over het transporteren van Gillis Annocque naar Delft int Beterhuijs.... (no. 
336/n, folio 99). Volgens de bijbehorende kwitantie (no.336/p) heeft de reis plaatsge
vonden op 29 oktober 1697 in gezelschap van drie dienders en is er veeregelt betaald, 
waarschijnlijk omdat men de Vliet moest passeren. Diezelfde maand declareert bij de 
Weesmeesteren de heren van Dorp en Poelgeest in qualite als schepenen ende Mr. 
Hendrick Pook en Abraham van Gerwen in qualite als commissarissen van de 
Stadtsbanck van Leeninge, in de reijse naar Delft, voor wagevracht en de verteeringe 
een bedrag van 22 gulden (no. 336/n, folio 100v). Wat hun reis beoogde is niet bekend, 
maar de functie van kassier bij de bank was kennelijk van zodanige importantie, dat 
zij het nodig vonden Annocque te bezoeken. 

De secretaris van de Weeskamer had intussen een boedellijst, gedateerd 10 november 
1697, opgemaakt van de bezittingen van Gillis Annocque, waamit bleek dat hij o.a. 
een derde part bezat in een huijs ende erve staende ende geleegen binnen deze Stadt 
opde breedestraet over de Papestraet (thans Papegracht) daer de Blauwe Engel 
uijthangt, 'tselve huijs is int geheel verhuijrt aen Laserus La Rue om tnegentigh 

5 Gemeentearchief Leiden, Inventaris Stadsarchief II, Gerechtsdagboek, deel 92, folio 94. 
6 Waar in de tekst tussen haakjes venwezen wordt naar het betreffende archiefstuk, heeft dit betrekking op 
het Weeskamerarchief, inventaris no. 336/a t/m p, in het Gemeentearchief van Leiden, inventaris 518. 
Onder letter p bevinden zich kwitanties van betalingen, vermeld onder de letters n en o. 

34 Historisch Genootschap Koudekerk 



gulden int jaer. Verder bezat Gillis nogh een Speeltuijn met een Speel-huijsie daer 
inne staende ende leggende buijten de Coepoort deser Stadt aende Vliet in den 
ambagte van Soeterwoude. Vermeld wordt nog dat dese tuijn bij de voornoemde 
Annocke selffs gebruijckt is, sulcx geen huijre te goete, waarbij opgemerkt moet 
worden dat het hier niet om het hedendaagse begrip speeltuin gaat, doch meer 
betrekking had op een tuin tot vermaak voor eigen gebruik. Meerdere stadsbewoners 
in goeden doen hadden een dergelijke min buiten de singels, om 's zomers de drukke 
stad en de stank van de grachten te kunnen ontvluchten. Overigens blijkt dat bij de 
verkoop van de speelthuijn enkele weken later, het eerder genoemde huijsie wordt 
vermeld als somerhuijs, met daarin o.a. een agterkeucke ende knegtskamer. Op 19 
december 1697 koopt Davit Kievits, chirurgijn te Leiden, het geheel voor de som van 
446 gulden, 2 smivers en 8 penningen (no. 336/n, folio 11 en 12). Verder vermeldt de lijst 
nog vele losse goederen, waaronder meerdere penningen en een Gouden medalia 
vande Expeditie van de Kooningh (Willem m, november 1689) naar Engelandt; een 
gouden ducaton; ongemunt Gout ende Silver, enz. Hij was dus bepaald niet 
onvermogend, wat later zal blijken als men tot verkoop van een en ander overgaat (no. 
336/a). 

1. huis da Blauwe Engel 

2. «Ie Burcht 

3. het Stadhuis 

4. Pieterskerk 

5. Pauk van l.enïng 

6. de. fsoepporS 

7. rfe Vliet 

9. sprasi- of buitentuinen 

. ^-'-^t W^Pèt 

Leiden, eind 1T eeuw. 

Ondanks het verzoek van zijn zwager Van 's Gravendijk aan de Weesmeesteren, dat 
hij int huijs gehoude soude worden en diens bezoek aan de president-burgemeester 
Schrovelius van Leiden om dezelfde reden, vertrekt Annocque op 27 januari 1698 uit 
Delft (no. 336/p). Naar de reden kunnen we slechts gissen. Genezen was hij niet, gelet 
op het verdere verloop. Wellicht vond men Delft te duur en wilde men dat dichter bij 
Leiden naar een goedkopere oplossing werd gezocht. Annocque is dus slechts drie 
maanden in Delft geweest, waardoor Abraham van Barth, casteleijn int beterhuijs 
'Keulen' over een vierendeelsjaers kostgelt, (75 gulden) declareert. Met de 
kosten van toeback, koffij, scheergelt, courant leesend, aen port van briefv en voor de 
meijt eenfou, komt het totaal van de rekening op 130 gulden en 10 stuivers (no. 336/n, 
folio 106). Uit de gedeclareerde kosten van Van 's Gravendijk blijkt dat hij met 
Annocque vanuit Delft eerst nog in Noortwijck en Catwijck is geweest, doch hem 
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uiteindelijk in Rheijnsburgh heeft bestelt. Hier verblijft Annocque tot 12 oktober 1698 
bij Hester van der Boekhorst. Over deze periode declareert haar zoon Daniël van 
Loon in totaal 155 gulden 16 stuivers (no. 336/n, folio 114 en 116). Deze Hester was 
waarschijnlijk een tante van Gillis, aangezien zijn overleden moeder Eminentia van 
der Boekhorst heette. 
Inmiddels zijn de Weesmeesteren ervan overtuigd, dat Annocque niet meer beter zal 
worden en besluit men de goederen van hem te gelde te maken om zo voldoende 
financiën te hebben voor de te verwachten kosten van verpleging. Naast de reeds 
vermelde verkoop van de tuin aan de Vliet, werden op basis van de taxatie uitgebracht 
door Johannes de Water, het Gout ende Silver verkocht voor 679 gulden, 11 stuivers 
en 8 penningen (no.336/n,folio 5). Eveneens wordt er in januari 1698 boelhuis gehouden 
met een opbrengst van 1527 gulden en 4 stuivers (no.SSó/n.folio 14). In juni van 
hetzelfde jaar worden er 52 boeken van Annocque verkocht voor een bedrag van 82 
gulden en 1 stuiver (no.336/n,foliol6v). Ook wordt door de Bank van Lening nog achter
stallig tractement van't Cassiers Ampt betaald, samen met nog enkele verschotten 
totaal 660 gulden (no.336/n,folio 62v,65 en 66). 

In oktober 1698 komt Gillis, inmiddels 46 jaar oud, naar Leiden en neemt zijn intrek 
bij zijn zuster Anna en haar man Johannes van Overwinter, welke laatste in het begin 
van het jaar 1699 komt te overlijden. Over een periode van 14 maanden betalen de 
Weesmeesteren aan de weduwe aen kostgelt en verschot, 320 gulden, 7 stuijvers en 8 
penningen (no.336/n, folio 116,117 en 119). In de beide rekeningen van de weduwe Van 
Overwinter lezen we o.a. dat er kosten zijn gemaakt voor tobac en peipe, reparere 
van schoene, een orloge, sackgeldt, scheergeldt en verschelde medicamenten voor 
tandpijn. Als Van 's Gravendijk op het stadhuis moet komen, krijgt hij van de 
Weesmeesteren te horen als dat hij (Annocque) soe veel niet konde verteeren en gaat 
hij weer op zoek naar een goedkoper kosthuis voor zijn zwager. Op 15 december 
1699 wordt Gillis overgebracht naar Oegstgeest, waar hij in de kost gaat bij school
meester Dammes de Zoete en zijn huisvrouw Grietje Dircksdr. Vlasvelt. Hier zal 
Gillis bijna een jaar verblijven, waarvoor aan kost- en scheergeld, etc. een totaal
bedrag van 234 gulden en 5 stuivers in rekening wordt gebracht (no.336/n,folio 120,121 en 
124v). 

Uit een aantekening in een door Van 's Gravendijk bij de Weesmeesteren ingediende 
declaratie zou kunnen worden opgemaakt, dat Annocque steeds moeilijker te 
handhaven was. Waarschijnlijk hadden schoolmeester De Zoete en zijn vrouw zich 
beklaagd over het gedrag van Annocque. Mede daardoor moest Van 's Gravendijk 
wederom op zoek gaan naar een geschikter onderdak voor zijn zwager, want uit 
dezelfde declaratie blijkt, dat op 2 december 1700 wij hem tot Koukerk bestelt 
hebben. De beide voogden hebben dus voor hun zwager en oom Gilles Annocque in 
Koudekerk een tehuis gevonden. 

In 't beterhuijs 

In de Weeskamer van de stad Leiden, waar de Weesmeesteren in vergadering bijeen 
zijn, wordt op 17 december 1700 een contract opgemaakt tussen de beide voogden, 
waarbij de eerder genoemde Daniël van Loon de plaats van de overleden Johannes 
van Overwinter heeft ingenomen, en Comelis van Everdingen, woonende inden 
Ambagte van Koudekerck. In deze acte verklaart den voornoemden Everdingen hem. 
Gillis Annocke den tijdt van een jaer als ordinaris Conventuael (letterlijk: een 
gewone kloosterling) ten sijne Huijse sal inneemen, den selven versorgen van kost, 
ende dranck, ende voorsien van een bequame plaets, deselve oock bewassen, ende 

36 Historisch Genootschap Koudekerk 



jaerlijcks aen Hem te versorgen twaalff ponden taback, ende schoone pijpen daertoe 
nodigh, nogh een pint wijn alle weecken ende voorts alle morgens coffij, mitsgaders 
deselve geduijrende die tijdt weeckelijck te laten raseeren, ende sullen de voogden 
Hem (An)Nocke moeten versorgen van een bequaem bedt en bulster (stroozak) met al 
het linde (linnegoed) daertoe behooren, mitsgaders nogh ses servetten, alle tgeene sij 
voogden met het vertreck off sterven van denselven Nocke als dan wederom na haer 
sullen neemen. Ende sullen boven dien nogh moeten versorgen, een silvere Lepel, een 
tinne water pot, en twee tinne tailjore (borden) 't geene bij vertreck off sterven int 
huijs van hem Everdingen sal moeten blijven... Verder wordt overeengekomen dat 
uijt de Goederen van Hem Gillis Annocke aan Van Everdingen zal worden betaald 
een somme van twee hondert vijftigh gulden int jaer, boven een Goude dubbelde 
ducaet ende twee silvere ducatons (no.336/j). De ducaet en ducatons, met een 
gezamenlijke waarde van 16 gulden en 16 stuivers, zijn direct bij de ondertekening 
van het contract aan Van Everdingen overhandigd (no.336/n,folio 123). 

) l ^ '' ^ I 

^^.^^ .̂̂  Ï A V ^ ^ J ,̂ v.vc wVc£4 

Aanhef van het contract tussen de voogden van Gillis Annocque en 
de casteleijn van het beterhuis Comelis van Everdingen. 17 december 1700 (no.336/j). 

Het zal zijn laatste verblijfplaats worden, want stilzwijgend wordt het contract 
verlengd tot aan zijn overlijden in 1710. Op 4 november 1702 declareert Hendrik van 
's Gravendijk een vierdaagse reis naar Gorcum, Nieuwland, Leerdam, Vianen en 
Woerden, welke reis hij op last van de Weesmeesteren onderneemt. Aangezien hij 
vermeldt dat de reden was om nae den plaets te sien voor mijn swager Annocque, 
mag worden verondersteld, dat de Weesmeesteren zich weer zorgen maakten over de 
kosten van onderhoud en uitkeken naar een goedkoper onderdak. Op 20 november 
van hetzelfde jaar gaat Van 's Gravendijk nogmaals maar nu samen met zijn mede 
Voogt tot Woerden. Kennelijk zijn de reizen geen succes, want Annocque blijft in 
Koudekerk. 
In januari 1703 wordt Van 's Gravendijk bij de Weesmeesteren ontboden op het 
Stadhuijs om een nieuw Contract te teijkenen (op te stellen). Daama gaat hij naar 
Koudekerk om d'hospyta over dese en geene saak te spreken. Er zal geen nieuw 
contract opgemaakt zijn, aangezien daarover in het archief verder niets te vinden is. 
Uit de eerstkomende betaling over het eerste halfjaar van 1703 blijkt, dat het kostgeld 
is verlaagd naar 200 gulden per jaar. Dat Van 's Gravendijk met de hospita was gaan 
praten, kwam omdat Van Everdingen in het begin van 1702 moet zijn overleden en 
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zijn echtgenote het besloten pension voortzette. Een en ander blijkt uit de kwitanties 
vanaf juni 1702, waar in de aanhef staat vermeld d'Hr. Gillis Annocque debet aan 
Aletta Bizart, wd(uwe) wijlen Comelis van Everdingen. Kennelijk hebben de 
voogden met mevrouw Bizart een gunstiger afspraak kunnen maken. Op 18 juli 1704 
verkoopt de weduwe het huijs ende erve gelegen in de Hoogewaert, sijnde het 
beterhuijs aan Hendrik Ter Weijde uit Leiden. Deze neemt het beheer van het huis op 
zich en wordt de nieuwe casteleijn en dus verzorger van Gillis Annocque. 

Elk halfjaar wordt door de casteleijn van het beterhuis een declaratie over kostgeld en 
bijkomende kosten ingediend bij de heren Weesmeesteren van de Stad Leiden. Alle 
betreffende kwitanties, in totaal 21 stuks, bevinden zich in het archief van de 
Weeskamer7. Ze geven enigszins een indruk over het verblijf van Annocque in het 
beterhuis, alhoewel daarover verder geen aantekeningen zijn te vinden. De bijkomen
de kosten hebben, naast het scheerloon van 3 gulden per halfjaar, in hoofdzaak 
betrekking op het vernieuwen van en verstellen van sijn goet, hembden, broecken, 
sokken, coussen, rok en het lappen van muijlen en de aanschaf van roode muijlen. 

De eerste rekening over het verblijf van Gillis Annocque in het beterhuis, 13 april 1701. 

transcriptie: Reeckeningh van Menheer Gillis Anocque voor drie maende kostgelt 
en nogh verschoote sints den 13 Desembfer] 1700 
is verscheene den 13 maert 1701 
drie maende kostgelt en anders sins 62-10-0 
een paer nieuwe muijle late make, dat is buijte — 2- 6-0 
voldoen aeen mijn Comelis van Everdingen 64-16-0 
den 13 april 1701 

Een request 

In het najaar van 1705 dienen de beide voogden bij de Ed. Groot Aghtbare Heeren 
die van den Geregte der Stadt Leijden een uitgebreid request (verzoek) in, waarin zij 
memoreren dat aan de plaatsvervangende cassier van de Bank van Leeninghe een 
tractement van een duij sent guldens per jaar werd uitbetaald, wat twee honderd 
gulden minder was dan het salaris van hun zwager en oom Annocque. Dat overblij
vende bedrag was om hem voor sijne getrouwe diensten jarelijcks te soulageren 
(ondersteunen) ende te hulp te koomen. Zij betreuren het, dat de uitbetaling slechts 

7 Zie bijlage aan het slot van het artikel: Overzicht gedeclareerde kosten wegens het verblijf van Gillis 
Annocque in het beterhuis. 
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heeft plaatsgevonden over de jaren 1699 en 1700 en dat hun verzoek om voortzetting 
op de vorigen voet niet gehonoreerd werd. Zij hebben dan ook in die tussen tijt gedagt 
sijnde op middelen om Annocque te doen verseeckeren, soo lange hij leeft, van een 
jarelijcks revenu, ende dat sijn capitael niet ganschelijck wierde verteert, met goet 
vinden van Weesmeesteren en de op speciale authorisatie (toestemming) van Ued. 
Groot Aghtb. van dato den 30 november 1702 sijn gansche capitael, met het verschot 
selfs van Heeren Weesmeesteren nog maer hebbende uijtgemaeckt twee duijsent vijf 
hondert gulden, hebben beleijt ten sijne lijve op de provintie van uijttregt tegens tien 
persents sonder lasten; dat sij supplianten (verzoekers) 't sedert die tijt, ende niet 
jegenstaande van gemelte lijfrente profiteerende twee hondert vijftig gulden jarelijcks 
tot haer leet weesen hebben ondervonden, ende oock door HH Weesmeesteren haer 
lieden is aengesegt, dat gemelte Gillis Annocque selfs niet langer uijt gemelte 
jarelijckse lijfrente int beterhuijs tot Koudekerk kan werden onderhouden, omdat 
aldaer alsnu (in plaets van twee hondert vijftig guldens als voor desen) selfs nog 
voor sijn inwooning en kost moet betaalt werden verre over de twee hondert guldens 
boven en behalven den aenstaande aenkoop van nieuwe klederen ende linden 
(linnegoed), als anders, met de jaerlijckse reparatie gelden van dien, alsmede de 
administratie gelde van de Weeskamer; ende dat hij oock nergens tot minder prijs en 
in sodanigen seeckerheijt, gelijck als Ued. Groot Aghtb: hebben geordonneert kan 
bestelt werden, als in dit beterhuijs. 
De voogden vragen vervolgens met kennis en goet vinden van de Weesmeesteren aen 
Ued. Groot Aghtb. ootmoedelijck biddende ende smeeckende den boedel van Gillis 
Annocque dogh om sijne gedane diensten, te willen te hulp te koomen uijt de twee 
hondert gulden, dewelcke de tegenwoordige cassier van de banck van leeninge 
minder tractement heeft, als hij Annocque heeft gehadt. Ze stellen dat als 200 gulden 
voor de heren teveel gevraagd is, zij met de helft gaarne accoord gaan. In de marge 
van het verzoek is vervolgens geschreven: Die van de Geregte der Stad Leijden, 
disponerende (beschikkende) op 't versoek bij de Requeste, gedaan hebben bij desen 
den Gillis Annocque in de Requeste gemelt voor dese jare 1705 ende voorts, sijn 
Leven lange gedurende, uijt desen stede beurse toegevougt, een somma van vijftigh 
guldens sjaars, integaen den 15 october 1705, waarvan nu ende voorts jaarlijx. Bij 
Burgemeesteren ende Regeerders deser Stede ordonnerende sal worden verleent op 
den ordinaris deser Stede, Actum desen 15 october 1705. 

_ -jij! ,-^^.,v?*?r 

^ M / ^ V -

Transcriptie: 
Req[ues]t 

van 
Hendrik 's Gravendijk 

en Daniël van Loon 
voogden over Gillis Annocque 

app[omtemen]t in dato den 
15 octobfer] 1705 

waer bij jaerl[ijx] aen dese 
boedel is geaccord[eer]t een S[omm]a 

van 50 gulden 
en dat de H[oge]H[e]ren burgem[eeste]ren 

daer van de jaerl[ijx]en ordonnan
tiën op den ord[inari]s thesaurier 

sullen [verjleenen. 

Tekst op de omslag van het verzoek van oktober 1705 (halve ware grootte). 
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Intussen slijt Annocque, met de overige commensaelen, zijn dagen in het beterhuis, 
vermoedelijk zonder al te grote problemen, want in het archief vinden we daarover 
geen aantekeningen. Een aantal keren per jaar krijgt hij bezoek van zijn zwager, die 
daarover in zijn declaratie bij de Weeskamer vermeldt, dat hij tot Coudekerk eenige 
goederen heeft gebragt en om na sijn goet te sien. In juli 1706 moet Van 's 
Gravendijk bij de Weesmeesteren komen om verantwoordingh te doen van mijn 
ontfangh ende uijtgeeff. Aangezien hij een derde van de huur van het huis De Blauwe 
Engel op de Breestraat int, wordt zijn declaratie met de door hem ontvangen huur 
verminderd. 

Het einde 

Tot 1709 zijn er geen bijzonderheden te vermelden. De casteleijn dient trouw zijn 
rekening in en tekent voor voldaan, als hij door de secretaris van de Weeskamer 
wordt betaald. Maar op de rekening van het tweede halfjaar van 1709 worden er 
tevens kosten opgevoerd voor 2 flessies Elixer, 10 halve pinten wijn en diverse malen 
warme wijn met suijker, ziek zijnde. Annocque begint te kwakkelen, wat ook uit de 
later door meestér-chirurgijn Dirck Ockhuijsen ingediende rekening blijkt. In de 
rekening van het beterhuis over de eerste helft van 1710 worden ook extra kosten in 
rekening gebracht wegens zijn onpasselijkheijt, waarvoor wijn en brandewijn 
geschonken wordt door ordre van zijn swager. 

Op de dag van Leidens Ontzet, 3 oktober 1710, overlijdt Gillis Annocque op een 
leeftijd van 58 jaar en na een verblijf van 10 jaar in het beterhuis OVER-RHUN. Drie 
dagen later gaat Ter Weijde bij de plaatselijke timmerman Vrederik Comelisz. Reus 

Kwitantie van het begraven van Gilles Annocque (no.336/p). 

transcriptie: 1710 
Op den 7de Oct[ober] in de K[erk] begraven 
Gillis Annocque, comt voor luijen, ende 
grafmaken, zoo voor de k[erk] als 
de Coster, 'tSaamen f 11-4-0 
voldaan op den 14 dito (oktober) 
F. 't Lam 
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20 gulden betalen voor de 4 october geleverd een mooije en gladde eijke DootKist 
met Nege Schrove (no.336/p). Op 7 oktober wordt Annocque begraven, waarvoor 
Hendrik Ter Weijde bij de secretaris Marsbag van het ambacht het verschuldigde 
grafrecht van 3 gulden heeft voldaan en zoals in het begin van het artikel reeds 
vermeld. Uit de kwitantie van de koster Floris 't Lam kan worden opgemaakt, dat 
Gilles Annocque in de kerk van het ambacht Koudekerk is begraven. 

Tot slot 

Op 22 oktober 1710 dient Hendrik Ter Weijde zijn laatste rekening in bij de heren 
Weesmeesteren der stad Leiden. Uit de verantwoording van kosten blijkt, dat het 
kostgeld 11 smivers per dag bedroeg. Overigens werden 109 dagen in rekening 
gebracht, wat één dag meer is dan of 15 w[eken] [ende] 3 diagen] die daama 
genoemd worden. Aangezien de voorlaatste rekening verscheen op 17 juni, zou 
Annocque dus op 3 oktober overleden zijn. Bij een aantal posten staat vermeld luijt 
quit, wat zoveel betekent als 'volgens kwitantie', die was bijgevoegd. Ook blijkt uit 
de rekening dat het vervoer van de kist naar de kerk per schuit heeft plaatsgevonden. 
In de marge worden een tweetal, vermoedelijk corrigerende bedragen genoemd, 
terwijl links onderaan een aantekening staat, waamit zou kunnen worden opgemaakt 
dat slechts 102 gulden zou zijn uitbetaald. 
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Laatste rekening over het verblijf van Gillis Annocque in het beterhuis, 22 october 1710. 

Interessant is nog de rekening van de chirurgijn. Over een periode van januari 1709 
tot het overlijden van Annocque brengt de Mr. gururgijn Dirck Ockhuijsen, die op het 
dorp tegenover de kerk woonde, een bedrag van 32 gulden en 10 stuivers in rekening. 
Vermeld wordt o.a. dat de dokter tweemaal sijn hooft geraseert heeft, wat er op zou 
kunnen duiden dat Annocque last had van hoofdluis of schurft. In de laatste maanden 
voor zijn overlijden tobde Annocque erg met een ulceratie (verzwering) aan een been. 
Over de genoemde periode brengt Ockhuijsen een 70-tal visites in rekening a raison 
van 6 smivers, inclusief het verband (no. 336/p). Van een aantal vreemde woorden kon 
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de betekenis worden achterhaald, t.w.: antrax (infectie); purgens (laxeer); succus 
liqueriu (vloeibaar drankje); karis (verrotting); ossis (bot/gebeente); puterfackie 
(stankontwikkeling) en konserf (geneeskrachtige stroop). Het meerdere keren 
genoemde musie lavement zal te maken hebben met het schoonmaken van de wond. 
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Rekening voor Gillis Annocque van de Mr. Chirurgijn Dirck Ockhuijsen. 

Door de Weesmeesteren wordt, in hun kwaliteit van Opper-Voogden, op 11 mei 1711 
de eindafrekening opgemaakt van de onder haar toezicht gestelde goederen en gelden 
van Gillis Annocque. In totaal bedroegen de ontvangsten c.q. opbrengsten 10.463 
gulden 17 stuivers en 14 penningen. De uitgaven betroffen een totaal van 10.290 
gulden 11 smivers en 5 penningen, zodat een positief saldo resteerde van 173 gulden 
6 stuivers en 9 penningen. (no.336/o) Naast dit geldbedrag was er nog een gedeeld 
eigendom (een derde) in het huis De Blauwe Engel op de Breestraat en verder zullen 
er nog een aantal niet verkochte goederen geweest zijn. Een lijst hiervan zal er 
ongetwijfeld geweest zijn doch werd niet aangetroffen. Wat met deze nalatenschap is 
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gebeurd staat vermeld in het Quitantieboek van de Weeskamer, voljaarden M, folio 
154verso (Gemeentearchief Leiden, lade 31, fiche no 201), met de navolgende tekst. 

Gillis Annocque 

Wij Schepenen der Stad Leijden hier onderteijkent, doen cond eenen yegelijken dien 't 
behoort, dat voor ons gekomen ende verschenen is Hendrik van Schravendijk, in 't 
huwelijk hebbende Grietje van Houten ende bekenden bij desen voor hem zijne Erven 
ende Nakomelingen, uijt handen vande E.E. Heeren Weesmeesteren deser Stede, als 
Opper-Voogden over alle onmondigen, ende anderen toesigt-behoevende, geligt, 
ontfangen ende met volkomen genoegen naer hem genomen te hebben, alle soodanige 
goederen, geschriften, papieren ende munimenten (bewijsstukken), als zijn compte 
huijsvrouw als eenige erffgenaem abintestate (zonder testament) zijn opgekomen van 
Gillis Annocque haeren broeder van halve bedde volgens de reekening op den lle 

meij 1711 voor de Heeren Weesmeesteren alhier gesloten ende welcke goederen ter 
Weeskamer alhier tot desen dage toe, in getrouwe bewaringe gelegen ende berust 
hebben, egeene van dien uijtgesondert, quiterende daer van bij dese de E.E.Heeren 
Wees Meesteren voorseijt, ook de Voogden ende wijders allen anderen dien "t 
behoort, belovende alle deselve ende yder van hun in 't bijsonder, daer aff jegens 
yder man te indemneren (vrijwaren) ende bevrijden, onder verband als regt is. 
In oirconden (aldus opgemaakt) desen bij ons Schepenen voornoemt geteijkent, 
huijden de 13 mey 1711 

Van Gerwen P Cunaus 

Uit het bovenstaande blijkt dat er geen verdere erfgenamen waren dan genoemde 
halfzuster. Rest nog te vermelden dat in de aanhef van de eerdergenoemde eindafre
kening (no.336/o) gememoreerd is dat Gillis Annocque op 3 oktober 1710 is overleden. 

Jan Wondergem. 

Aik-xitr fMf 

Ja? /{ter**-

Rekening van het beterhuis te Delft over 3 maanden kostgeld, 
29-10-1697 tot 27-1-1698 (halve ware grootte). 
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Bijlage 

Overzicht van gedeclareerde kosten wegens het verblijf van Gillis Annocque in het 
beterhuis OVER-RHUN te Koudekerk, vanaf 13 december 1700. 

No Datum Periode tot Kostgeld 
kosten 

Casteleijn 

13-04-1701 13-03-1701 62-10-0 2-06-0 Comelis van Everdingen 
15-07-1701 13-06-1701 62-10-0 0-16-0 Idem 
27-12-1701 13-12-1701 125- 0-0 1-10-0 Idem 
27-06-1702 13-06-1702 125- 0-0 1-10-0 Aletta Bizart 
10-01-1703 17-12-1702 125- 0-0 3- 4-0 Idem 
13-06-1703 17-06-1703 100- 0-0 6-17-0 Idem 
22-12-1703 27-12-1703 100- 0-0 6- 8-0 Idem 
31-06-1704 17-06-1704 100- 0-0 4- 6-0 Idem 
17-12-1704 17-12-1704 100- 0-0 9- 6-0 Hendrik Ter Weijde 

10 13-06-1705 13-06-1705 100- 0-0 4- 2-0 Idem 
11 13-12-1705 13-12-1705 100- 0-0 3- 2-0 Idem 
12 13-06-1706 13-06-1706 100- 0-0 3-15-0 Idem 
13 17-12-1706 17-12-1706 100- 0-0 8- 0-0 Idem 
14 18-06-1707 17-06-1707 *87-10-0 5- 4-0 Idem 
15 24-12-1707 17-12-1707 100- 0-0 4-12-0 Idem 
16 13-06-1708 17-06-1708 100- 0-0 8-12-0 Idem 
17 23-12-1708 17-12-1708 100- 0-0 4- 7-0 Idem 
18 17-06-1709 17-06-1709 WO- 0-0 12-17-0 Idem 
19 17-12-1709 17-12-1709 100- 0-0 18- 8-0 Idem 
20 17-06-1710 17-06-1710 100- 0-0 29- 1-0 Idem 
21 22-10-1710 4-10-1710 59-19-0 45- 9-0 Idem 

Samen 2047- 9-0 183 -12-0 Totaal 2231 - 1 - 0 
*) oorspronkelijk stond hier 100, maar dat was doorgestreept. Dus nu 12x20+10=250 stuivers 
minder, wat zou kunnen betekenen dat Gillis Annocque 250:17=22% dag elders is geweest. 
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Tweede rekening van Dammes de Zoete, schoolmeester te Oegstgeest, 
voor kostgeld van maart tot oktober 1700. 
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De wagenmakerij van Zuijdwijk. 

D e wagenmakerij van Zuijdwijk bevindt zich aan de Dorps
straat op nummer 29 in Koudekerk aan den Rijn. Kijkend 

naar de antieke schoorsteenmantel in het bijbehorende huis is de 
verwachting gerechtvaardigd dat dit huis met de bijbehorende 
wagenmakerij eeuwenoud is. In dit artikel wordt de geschiedenis 
van dit pand en de omliggende percelen besproken. Ook wordt 
ingegaan op de vragen wie in de loop van de eeuwen de eigenaren 
waren en hoe deze wagenmakerij in 1900 in het bezit van de 
familie Zuijdwijk is gekomen. 

De geschiedenis van de wagenmakerij en de omliggende percelen. 

Bij het Hoogheemraadschap van Rijnland worden de morgenboeken1 van o.a. de 
Hondsdijkse Polder te Koudekerk bewaard. Hierin werd van elk perceel vermeld, hoe 
groot het was, wie de eigenaar was en wie de gebmiker. Deze werden eenmaal per 
vier jaar samengesteld. Voor bovengenoemd polder gaan ze terug tot circa 1550. Op 
het kaartje op de volgende bladzijde wordt de situatie rondom het jaar van de 
oorsprong van de wagenmakerij (1666) weergegeven. 
In de tweede helft van de zestiende eeuw waren de percelen M en N, ter grootte van 
totaal 11 morgen2, in eigendom bij de Capelrije van Heer Gerrit van Poelgeest, 
Ridder, en bij het Klooster te Rijnsburg. In het huis dat vermoedelijk op perceel N 
stond woonde Jan Dircxzoon, die zelf gebruiker (huurder) was van deze percelen. In 
1640 werden als eigenaren genoemd de Capelrije van de Heer van Poelgeest en de 
Abdij van Rijnsburg met als gebruiker Willem Louriszoon. Van 1644 tot 1668 
werden Juffrouw van Poelgeest en de Abdij van Rijnsburg als eigenaren genoemd van 
deze percelen, die toen 11 morgen en 3 hont groot waren. Als gebruiker werd nog 
steeds Willem Louriszoon genoemd. 

In het jaar 1672 was geen morgenboek samengesteld bij Rijnland. Dit jaar werd het 
Rampjaar genoemd. Het was het begin van de Hollandse oorlog, die duurde tot 1678. 
De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden werd aangevallen door Frankrijk, 
Engeland, Munster en Keulen, waarbij grote delen van het land door de vijandelijke 
troepen werden bezet. Het gewest Holland kon grotendeels aan deze bezetting ont
komen door dijken door te steken en zodoende veel land onder water te zetten (de 
Hollandse Waterlinie). 

Uit twee verkoopakten bleek, dat de wagenmaker Crijn Simonsz. Cranenburg reeds in 
1658 in de Hondsdijk te Koudekerk woonde. 

Voor de oudste gegevens ben ik onderzoek gaan doen in het oud-archief van het Hoogheemraadschap 
van Rijnland te Leiden en in het streekarchief Rijnlands Midden te Alphen a/d Rijn. 
Het Hoogheemraadschap van Rijnland maakte iedere vier jaar een lijst van eigenaren en gebruikers van 
de percelen binnen Rijnland. Het oppen/lak van ieder perceel werd uitgedrukt in morgen, hont en roede. 
Aan de hand van de oppervlakte werd het morgengeld (algemene waterschapsbelasting) berekend, dat het 
ambacht (van o.a. Koudekerk) moest afdragen aan Rijnland. 

In Zuid-Holland werden de volgende oppervlaktematen gehanteerd: 
1 morgen = 0,84 ha = 6 hont 
1 hont = 0,142 ha = 100 roeden 
1 roede = 14,2 m2 
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Op 9-8-1663 verkoopt Gerardt Van Poelgeest voor 400 gulden twee erven met een 
totaal oppervlak van 50 roeden (perceel Z) aan Aert Willemsz. Prins. 
Rond 1666 waren de percelen T, U, V, W, X en Y en de percelen 298, 299 en 300 in 
het bezit van Pieter van Heiningen (schout en baljuw te Koudekerk) en Jan Dirksz. 
Batelaan (uit Leiden). Vermoedelijk hadden zij deze percelen rond 1663 gekocht van 
de Heer van Poelgeest. 
Op 12-4-1666 werd het perceel Y, ter grootte van 50 roeden verkocht aan de 
wagenmaker Crijn Simonsz. Cranenburg. Op deze plek begon hij als eerste met een 
wagenmakerij. Dit werd ook bevestigd door de volgende zin uit een verkoopakte van 
1712: Een seer vermaarde en wel gelege wagenmakerije waarinne over de veertig 
jaren die neringe gedaan is. Diezelfde dag werd perceel U, ter grootte van 25 roeden, 
met een huis erop verkocht aan de schrijnwerker (meubelmaker) Frans Fransz. 
Verham voor 400 gulden. Uit het morgenboek van 1676 bleek, dat de eigenaren van 
de percelen U en Y nog dezelfde waren, maar dat het perceel Z nu in handen was van 
Jacob Simonsz. (Cranenburg vermoedelijk). 

In 1676 is bovengenoemde polder (M 
De Viïaaganaakrr. 
Sjff ghy belutl opSoetgcmack, 
Laad op «fcn fiemtw lastig pack. 

en N) in handen van Pieter van Hei
ningen en Juffrouw De Hont. Als ge
bruiker wordt de weduwe van Mattheus 
Poeldijck genoemd. 
Na 1680 werd Jacob Mattheusz. Kluijs 
eigenaar en gebruiker van het perceel Z. 
Omstreeks 1685 werd hij ook eigenaar 
en gebruiker van de wagenmakerij, die 
tot omstreeks 1684 eigendom was van 
Crijn Simonsz. Cranenburg. Perceel X 
was omstreeks 1680 een riethudse, een 
stukje grond waarop wat riet groeide. 
Uit het gaardersarchief van Koudekerk 
bleek, dat Jacob Mattheusz. Kluijs, 
blijkbaar als eigenaar, deze grond had 
opgehoogd. Op 19 juni 1685 verkocht 
hij dit stukje grond weer voor 90 gulden 
aan Arien Dircksz. Buijtendijck, die het 
ging gebruiken als tuin. Deze min was 
gelegen tussen de wagenmakerij en de 
boerderij Withorst. 
Na het overlijden van Jacob Mattheusz. 
Kluijs (vóór 1688) trouwde zijn 
weduwe met Comelis Jacobsz. Victorij. 
In 1688 werd hij als eigenaar en ge
bmiker van de wagenmakerij genoemd. 
Volgens het morgenboek van Rijnland 
had Comelis Jacobsz. Victorij in 1692 
de percelen Y en Z (100 roeden) in zijn 
bezit. (Het tuintje ter grootte van 50 

roeden, naast de wagenmakerij was nog steeds eigendom van Arij Dirckz. 
Buijtendijk). Nadat zijn vrouw was overleden, trouwde Comelis Jacobsz. Victorij met 
Trijntje Comelisdr. van der Woert. Vóór 1696 overleed Comelis Jacobsz. Victorij. 

dlJihinduxj vent hd Ivaagmwid, 
Kan, swaateLasten licht veevoeren : 

IVat torst di ihrpt'tr mecnig Hz tel, 
Jn'l stof mn kommer en cemoecm; 

"Daars keeaiels ̂ imagen stad gereed. 
Om. op tc neemen,al Zyn leed. 

Afdruk van een gravure uit het boek 
'Het menselijk bedrijf van 

Johannes en Caspaares Luiken (1694). 

Op 15 febmari 1699 trouwde te Koudekerk de jonge man Mattheus Willemsz. Kluijs 
(vermoedelijk een familielid van bovengenoemde Jacob Mattheusz. Kluijs) met 
Maartje Comelisse Lelyvelt. Mattheus Willemsz. Kluijs overleed in 1703-1704. 
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Vervolgens trouwde zijn weduwe (met 2 kinderen) op 3 mei 1705 in de Nederlands 
Hervormde Kerk te Koudekerk met de jonge man Mante (Maarten) Gerritse van 
Suijck. 

Op 1 juni 1706 verkocht Trijntje Comelisdr. van der Woert, laatst weduwe van 
Comelis Jacobsz Fictorij, geassisteerd door haar voogd Aart Jansz. van Grieken, de 
wagenmakerij met toebehoren aan Mante Geritsz. van Zuijk voor 515 gulden en een 
schuldbrief van 600 gulden. Dit gebeurde onder het toeziend oog van de schout 
Adriaan van Rhijn. Trijntje Comelisdr. van der Woert bekende bij deze overdracht, 
dat zij ingevolge seekere acte van koop ter secretarije alhier gedaan op 9 juni 1705 in 
het bezit van de wagenmakerij was gekomen. 

Op 22 april 1712 passeerde voor Michiel van Overvoorde, schout van de vrije 
heerlijkheid van Koudekerk, de volgende verkoopakte. 
Tijdens een publieke veiling op 6 januari 1712 had Mante Gerritsz. van Zuijk de 
wagenmakerij voor 905 gulden verkocht aan Comelis Albertsz. Coppersluijs. Deze 
werd als volgt omschreven: Een seer vermaarde en wel gelege wagenmakerije 
waarinne over de veertig jaren die neringe gedaan is; met een uijterdijk omme hout 
op te leggen, sijnde daar bij een nieuw sterk huijs ende een nieuwe schuijr om hout 
inte setten dat droog blijft met alle t geene daar op ende inne aart ende nagelvast is, 
de verkooper in eijgendomme toebehoorende ende een vrije vaart uijt den Rhijn 
rontom het huijs ende erf, ende een schuijtenhuijs beneffens een vrije sloot mitsgaders 
een boomgaart staande en gelegen in den Honsdijk in dese heerlijkheijt. 
De grond bij de wagenmakerij liep via het perceeltje W tot aan de Rijn toe en was 100 
roeden groot. Een stuk grond, dat lag tussen de Lage Rijndijk of Heerenweg en de 
Rijn noemde men een uiterdijk. 
Het was belast met twee gulden per jaar voor het onderhouden van de bmg in de 
Heerenweg te betalen aan de buurman notaris Adriaan Oosterlingh en nog met een 
gulden per jaar voor de voorwerf. Bovendien was het nog belast met 14 smivers per 
jaar, die de koper samen met zijn buurman Arij Dirksz. Buijtendijk moest betalen. 
Zestien jaar later op 29 april 1728 verkocht Maria Hendrix Turkenburg, weduwe van 
Comelis Coppersluijs de wagenmakerij voor 1300 gulden aan Jan Abrahamsz. van 
Tol, die in Leiderdorp woonde. 
Op 9 juni 1729 vond voor schout Boudewijn van der Neut de volgende verkoop 
plaats. De wagenmakerij werd door Jan van Tol, die nog steeds in Leiderdorp 
woonde, voor 1300 gulden verkocht aan Maarten Overgaauw. 

Op 4 september 1747 overleed de buurman van Maarten Overgaauw. Deze Dirck 
Ariensz. Buijtendijck, weduwnaar van Marijtje Pieters Keijser had in zijn testament 
gezet dat het tuintje tussen de wagenmakerij en de boerderij Withorst, dat zijn vader 
Arie Dirksz. Buijtendijck op 19 juni 1685 voor 90 gulden had gekocht van Crijn 
Simonsz., aan Maarten Overgaauw toekwam. De andere helft van de erfenis, 
bestaande uit zijn huis, dat schuin tegenover de wagenmakerij aan de Rijn stond, ging 
naar Jan Comelisz. Swaanenburg, die getrouwd was met Neeltje Keijser. 

Het ontstaan van de Kleisloot. 

Vanouds was bekend dat de Hondsdijkse polder goede klei bevatte voor de dakpan-
nenmakerij. Daarom werd in 1760 de Kleisloot (of Vaarsloot) gegraven. Deze liep 
vanaf de Rijn langs de oostzijde van de wagenmakerij de polder in tot aan de 
Molenwetering. Op de bladzijde hiernaast is een gedeelte van een kaart van het 
kadaster uit 1832 afgebeeld, waarop deze sloot (met een knik erin) duidelijk is te zien. 
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Kadastrale situatie in 1832, gedeelte van het minuutplan A2. 

Er werd klei weggegraven van het land van Willem Breekland, Arie en Dirk van 
Heiningen en Jan van de Mark. Via de Kleisloot werd de klei onder de brug in de 
Lage Rijndijk door naar de Rijn gevaren en vervolgens verder getransporteerd. De 
brug werd aangelegd met een sluisdeur om bij dijkbreuk de toevoer van water uit de 
Rijn te stoppen. Normaal werd zo'n sloot met brug weer verwijderd, als de 
kleiafgraving voltooid was. Dat dit hier niet gebeurde, kwam omdat de sloot daar al 
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meer dan 100 jaar lag. Al in een akte van 1663 werd gesproken over een bruggesloot, 
die toen net nieuw was. De brug over deze sloot ging vermoedelijk de oude brug 
vervangen, die toen in de Lage Rijndijk lag over de sloot die tussen de percelen X en 
Y door (langs de westzijde van de wagenmakerij) naar de Rijn toe liep. (Zie de 
situatieschets van de ligging van de wagenmakerij). 
Uit de verkoopakte van 1712 bleek, dat er een sloot liep rondom de wagenmakerij 
met erf en dat deze via de nieuwe bruggesloot in verbinding stond met de Rijn. De 
nieuwe sloot met brug bleef tot circa 1953 bestaan. 

Een kijkje de Dorpsstraat in, richting Leiderdorp, met aan de rechterkant de 
wagenmakerij en op de voorgrond de brug over de Kleisloot. (1940 - 1945). 

De verdere geschiedenis van de wagenmakerij. 

Op 5 januari 1761 overleed Maartje Draak, de huisvrouw van Maarten Overgaauw. 
Zij werd begraven in de tweede klasse, waarvoor 15 gulden moest worden betaald. 
Het gezin Overgaauw behoorde tot de gegoede klasse. Verschillende jaren trad 
Maarten Overgaauw op als schout en als (president)-schepen van Koudekerk. Ook 
Maarten, die overleed op 28 maart 1765, werd in de tweede klasse voor 15 gulden 
begraven. 
Toen Maarten zijn testament op 23 maart 1765 voor Thomas de Moor, schout en 
secretaris, liet maken, lag hij thuis ziek te bed en werd als meestér-wagenmaker 
aangeduid. Zijn twee kinderen, Leendert en Antje, wees hij aan tot zijn erfgenamen. 
Bij de boedelverdeling kwam Leendert Overgaauw in het bezit van de wagenmakerij. 
Inmiddels was er behalve de schuur ook een loods gekomen. Verder erfde hij al het 
hout, dat in deze boedel werd gevonden, hetzij in de schuur, in de loods, op de 
uiterdijk of in de sloten achter het verkochte huis. Ook de gereedschappen, die tot de 
wagenmakerswinkel behoorden waren erbij inbegrepen. Uit de verkoopakte hierna 
bleek, dat er in het huis ook een kruidenierswinkeltje was. Zij verkochten daar o.a. 
kruit voor de geweren uit die tijd. Uit een lijst met namen van weerbare mannen te 
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Koudekerk in 1747 bleek, dat Maarten Overgaauw zelf ook een geweer (een snap
haan) had, dat met kruit moest worden gevuld. 
Zijn zoon Leendert Overgaauw trouwde op 24-08-1766 te Koudekerk met Antje 
Hasebroek. Zij trouwden volgens het gaardersarchief in de klasse van 6 gulden. Toen 
Leendert Overgaauw in 1767 zijn testament liet maken voor notaris Thomas de Moor, 
werd hij als meestér-wagenmaker aangeduid. Na twee kinderen te hebben gekregen 
overleed Antje Haasbroek in 1770. Leendert Overgaauw hertrouwde in 1771 met 
Neeltje van de Watering (weer 6 gulden). Leendert Overgaauw was van 1769 tot 
1771 bedegaarder of belastinginner te Koudekerk. Van 1772 t/m 1774 taxeerde hij als 
bedezetter de inkomsten en goederen van alle ingezetenen van Koudekerk en 
bepaalde in die positie (mede) de hoogte van de belastingen, die ieder te Koudekerk 
moest betalen. 

Ruim twaalf jaar later op 12 januari 1778 passeerde voor de schout Johannes 
Haselkamp de volgende verkoopakte. Leendert Overgaauw had op 29 october 1777 
onderhands de wagenmakerij en de daarnaast gelegen min voor 2350 gulden verkocht 
aan Johannes van Dam, wonende te Oudshoom. De koop vond plaats onder de 
voorwaarde dat de verkoper uijt de wagenmakerije zal mogen meede neemen alle de 
onderlagen uijt de bedsteedens, behalven uijt eene bedsteede, voorts nog twee raamen 
booven van de agterkaamer, een schroef, staande aan de slootkant, een kleine 
schaafbank, alle de winkelplanken met de cardoesen3 uijt de kruijdeniers winkel in 
het huijs gehouden weesende, een tregter uijt de schoorsteen met zijn toebehoren, alle 
de losse haartijzers, en dan nog twee schellen. De koper moest nog steeds jaarlijks de 
pacht van twee gulden blijven betalen. 

Op 9 april 1799 passeerde voor notaris Jan van der Snoek, schout te Koudekerk, de 
volgende verkoopakte. Jannigje Hogervorst, weduwe van Jan van Dam liet op een 
publieke veiling gehouden op 17 october 1798 de wagenmakerij voor 1400 gulden 
verkopen aan Frans de Zwart. 

Op 18 juli 1825 verscheen voor notaris Johannes Jacobus Ooijkaas te Alphen de 
wagenmaker Frans de Zwart. Hij verkocht de wagenmakerij met omringende grond 
voor 2400 gulden aan Willem van Egmond, kastelein te Koudekerk. Willem van 
Egmond betaalde 1000 gulden contant en nam een hypotheek van 1400 gulden over. 
Frans de Zwart bleef in het huis wonen en zette de wagenmakerij voort. 

Op 2 mei 1827 verkocht Willem van Egmond, herbergier, de wagenmakerij aan 
Willem Spaan, timmerman, wonende te Koudekerk. Bij deze verkoop bedong Willem 
van Egmond dat de koper of volgende eigenaren niet het beroep van herbergier, 
tapper of stalhouder mochten uitoefenen. Willem Spaan was getrouwd met Maria 
Tom. Nog steeds woonde Frans de Zwart in het huis bij de wagenmakerij. 

Op 5 november 1829 passeerde voor notaris Nicolaas Samsom de volgende 
verkoopakte. Willem Spaan, timmerman, wonende in de Hogewaard te Koudekerk, 
verkocht aan Hendrik Goemans, wagenmaker, wonende te Hillegom, de wagen
makerij met de omringende grond, die doorliep tot aan de Rijn. Jaarlijks moest nog 
steeds de pacht voor een vrije doorvaart door de bmg, die lag in de Lage Rijndijk, 
betaald worden aan de erfgenamen van de heer Oosterling. Deze bedroeg nu één 
gulden, die betaald moest worden aan de heer Simon Eland. Frans de Zwart mocht 
nog tot 1 febmari 1830 in het huis blijven wonen. Op de hiervoor afgebeelde kadas-

3 Een kardoes is een koker of zak van speciaal zwaar papier, perkament, leder, zijde of metaal, waarin 
kruitlading voor de uitdrijving van een projectiel uit een schietbuis, wordt verpakt. 
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trale kaart uit 1832 is de wagenmakerij te vinden onder perceelnummer 301, het 
naastgelegen tuintje onder nummer 300 en het bijbehorende stuk weg van de Lage 
Rijndijk onder nummer 302. 
Op 12 mei 1842 kocht Hendrik Goemans 2 percelen grond van de Leidse koopman 
Gerardus Hubertus Usselsteijn voor 250 gulden. Deze percelen waren vroeger 
boomgaard met bos- en hakhout. Zij lagen achter de wagenmakerij en langs de 
Kleisloot en hadden de perceelnummers 298 en 299. 

Hendrik Goemans was te Hillegom getrouwd met Maria van der Ploeg. Maria van der 
Ploeg overleed op 22 november 1847 te Koudekerk. Vervolgens vond er op 6 october 
1849 een boedelscheiding plaats voor notaris Nicolaas Samsom. Hierbij werd de 
wagenmakerij met voornoemde percelen aanbedeeld aan Hendrik Goemans. Hij 
hertrouwde met Geertruida Staats. Hendrik Goemans overleed op 59-jarige leeftijd op 
10 mei 1859 te Koudekerk. Zijn weduwe zette de wagenmakerij voort. 
Op 10 augustus 1859 werd er een lijst gemaakt van de volledige boedel van de 
overleden Hendrik Goemans. Hiervoor werd de Koudekerkse timmerman Jacob 
Spreij door de kantonrechter te Woubrugge beëdigd als taxateur. Uit deze lijst valt 
veel af te leiden. De familie Goemans hield blijkbaar kleinvee. De winkel was tege
lijkertijd ook de werkplaats. De indeling van 1859 is voor een groot deel nog te 
herkennen in de huidige situatie. Het werk in de wagenmakerij beperkte zich vooral 
tot het maken van kruiwagens en boerenkarren. Ook de waarden van de goederen in 
die tijd komen goed naar voren. 
Uit de nalatenschap van Hendrik Goemans werd de wagenmakerij op 24 october 1862 
verkocht aan zijn zoon Arie Goemans, die getrouwd was met Catharina Helena 
Haaster. Voor het huis, erve, tuin en land (perceelnr. 301) betaalde hij 2800 gulden. 

Omstreeks 1880 liet Arie Goemans voor zichzelf een huis bouwen aan de westkant 
van de bestaande wagenmakerij (nu Dorpsstraat 25, voorheen Dorpsstraat 32). Op 5 
juli 1886 verkocht Arie Goemans aan de weduwe Mej. Marijtje Dorrepaal, weduwe 
van Klaas van der Lee, een perceel grond, dat gelegen was tussen de Lage Rijndijk en 
de Rijn, de zogenaamde uiterdijk. Zij wilde op dit perceel een huis laten bouwen (nu 
bekend onder Dorpsstraat 36). Arie Goemans behield nog een strookje grond aan de 
Rijnkant van de weg tussen het verkochte perceel en de Vaarsloot (het zgn. kampje). 

Op 21 december 1900 passeerde voor notaris Comelis Korteweg de volgende 
verkoopakte. Arie Goemans verkocht voor 4000 gulden de wagenmakerij aan 
Adrianus Zuijdwijk, wagenmaker te Koudekerk. Het verkochte werd als volgt 
omschreven. Een huis met wagenmakerij, schuur en erf, dat is gelegen naast het door 
de verkoper nieuw gebouwde huis. Verder hoorde bij deze overdracht een stuk weg 
(perceelnummer 302) en de uiterdijk. De wagenmakerij en de schuur konden vanaf 1 
januari 1901 worden aanvaard en het huis op 1 mei 1901. Het verkochte is nog steeds 
belast met een pacht van 1 gulden per jaar en behield een vrije doorvaart door de bmg 
in de Lage Rijndijk. Als getuige bij deze verkoop ondertekende mee A. de Kort, 
timmerman, wonende te Hazerswoude. Vermoedelijk was A. de Kort werkzaam in de 
verkochte wagenmakerij. 

Op 8 april 1910 overleed Arie Goemans op 71 jarige leeftijd. Zijn vrouw Catharina 
Helena van Haaster overleed op 3 januari 1915. Hun erfgenamen, 4 dochters, ver
kochten het ouderlijk huis op 13 april 1915 voor 10.500 gulden aan Arie Zuijdwijk, 
zoals stond geregistreerd bij notaris Comelis Korteweg te Hazerswoude. Het verkoch
te (nu Dorpsstraat 25) stond als volgt omschreven: Een burgerwoonhuis met schuur 
en verdere getimmerten, tuin, sloot, erf, staande en gelegen in het Dorp der gemeente 
Koudekerk. Nadat het huis een aantal jaren was verhuurd, werd het huis verkocht aan 
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Pieter van der Marei, die was getrouwd met Elisabeth de Heer. Na het overlijden van 
Elisabeth de Heer in 1919 hertrouwde Pieter van der Marei met Petronella van der 
Kooy. Pieter van der Marei overleed op 11 maart 1934. 

Arie Zuijdwijk met zijn zonen Koos (links) en Cor voor de wagenmakerij (circa 1925). 

Cor Zuijdwijk voor de werkplaats met een nieuwe boerenkar (1930 - 1935). 

Op 9 november 1936 vond voor notaris Frederik Christian Engelberts te Hazerswoude 
de volgende verkoop plaats. Arie Zuidwijk verkocht aan zijn zoon Comelis Jacobus 
Zuijdwijk, wagenmaker, een woonhuis, nu Dorpsstraat 27 (voorheen Dorpsstraat 33), 
met wagenmakerij voor 7000 gulden. 

Op 1 januari 1938 passeerde voor notaris F.C. Engelberts de akte van oprichting van 
de Firma Gebroeders Zuidwijk met als vennoten Comelis Jacobus Zuijdwijk en 
Jacobus Petms Zuidwijk. Op 6 juni 1943 verkocht mejuffrouw Petronella van der 
Kooij, weduwe van Pieter van der Marei, wonende te Koudekerk, het burgerwoonhuis 
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met schuur e.d. (Dorpsstraat 25) voor 5000 gulden aan de gebroeders Cor en Koos 
Zuidwijk. 

Een beeld van het interieur van de werkplaats (circa 1948). 
v.l.n.r. zien we Koos Zuidwijk, Kees van Zwieten, Niet ten Brink, Henk van der Laan, 

Wim Wortman en Aad van der Ploeg. 

Op 5 oktober 1957 verkocht Adrianus Zuijdwijk aan de vennoten Cor en Koos 
Zuidwijk een vijftal huizen te Hazerswoude. Dit waren: Rijndijk 324 en 326; Jaagpad 
26, 28 en 30 ineen met 32. Zij betaalden daarvoor 16.000 gulden. In januari 1961 
werd de nieuwe werkhal van de Firma Gebr. Zuidwijk feestelijk geopend door Q. 
Waverijn, burgemeester van Koudekerk aan den Rijn. Behalve een ruime hal, kwam 
er een speciale mimte, waar de houtbewerkingsmachines stonden opgesteld. 

Op 1 april 1975 werd de Firma Gebroeders Zuidwijk verkocht aan Gerard, Ton, Hans 
en Tim Zuijdwijk, zonen van de vennoot Cor Zuijdwijk. De overdracht werd verzorgd 
door notaris A.D.H. Heenk te Hazerswoude-Rijndijk. 

l i l l l i ï i 

De twee bedrijfshallen van de Firma Zuidwijk met links de nieuwe bedrijfsruimten (1980). 
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In 1980 werd de bedrijfsruimte uitgebreid met een kantoorruimte, een kantine en een 
voorbewerkingshal voor de spuiterij. 

Foto van de twee oude en de vier nieuwe firmanten bij de overdracht van het 
carrosseriebedrijf in 1975. 

Staan v.l.n.r. Brigitte en Hans, Bep en Gerard, Ton en Yvonne, Marry en Tim. 
Zittend v.l.n.r. Jans en Cor Zuijdwijk en Lien en Koos Zuidwijk. 

Op 1 oktober 1997 werd het carrosseriebedrijf Zuidwijk bv verkocht aan Sander van 
Stenis. Sander van Stenis huurt daarbij de aanwezige bedrijfspanden. Gerard 
Zuijdwijk ging op die datum met de VUT. De andere drie bedrijfsleiders Ton, Hans 
en Tim Zuijdwijk gingen met ingang van die datum in loondienst werken bij Sander 
van Stenis. Voorlopig wordt het bedrijf onder bijna dezelfde naam "Zuidwijk 
Carrosseriën" voortgezet. 
Van Stenis is geen onbekende naam in de carrosserie-wereld. De vader van Sander 
van Stenis had een carrosseriebedrijf in Berkel-Rodenrijs. Zijn oom runt onder de 
naam Van Stenis Carrosseriebouw bv ook een dergelijk bedrijf in de Spaanse Polder 
in Rotterdam. 
Zelf werkte Sander van Stenis tot 1 augustus 1997 bij het carrosseriebedrijf Van der 
Peet en zn in Nieuwkoop. Daama ging Sander van Stenis tot de ovemamedatam in 
loondienst werken bij de Gebr. Zuidwijk om alvast het bedrijf en zijn personeel te 
leren kennen. 
In 1998 werkten er circa 10 werknemers bij het bedrijf. 

Sjaak Zuidwijk. 
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Interview met Gerrit Lekx. 

I n het leven van Gerrit Lekx is werken één van 
de belangrijkste zaken geweest. Dat je er oud 

mee kunt worden bewijst deze krasse negentiger, 
die zich het harde leven zoals het in zijn jeugd 
was, nog goed voor de geest kan halen. 

Gerrit Lekx werd in een hervormd gezin geboren op 4 
november 1911 in een klein arbeiders woninkje aan wat toen 
nog de Hondsdijk heette. Even voorbij de Gereformeerde 
kerk, stonden aan de Rijn drie huisjes waarvan één door de 
familie Lekx werd bewoond. Zijn vader kwam uit 
Koudekerk, maar zijn moeder was afkomstig uit Woerden. In 
het gezin werden in totaal vijftien kinderen geboren. De 
vader van Gerrit Lekx oefende verschillende beroepen uit 
maar belandde uiteindelijk in de groentehandel. Gerrit, die 
een speciale band met z'n vader had, ging als kind mee naar 
de veiling aan de Boommarkt in Leiden, waar de handel werd 
ingekocht 

G. Lekx op 
zestigjarige leeftijd. Gerrit: "Op een keer mocht ik niet mee. Mijn vader had 

tegen de brugwachter Bart van Heiningen gezegd dat als ik 
voor de brug kwam om mijn vader achterna te gaan, hij mij 

moest terug sturen. Bart deed dat, maar toen hij op een gegeven moment de brug 
dicht deed en de ijzeren klos op de klap schoof, rende ik op mijn klompjes langs hem 
heen en vloog het Jaagpad op. Op de Rijndijk, tussen de Groenendijk en de 
Weipoortsevliet (Zoeterwoude Rd), het zogenaamde "Lege Rak", haalde ik mijn 
vader in. Ik was gewoon in een dun bloesje en barstte van de kou. Mijn vader heeft 
toen een lege zak uit de handkar gehaald en er een soort cape van gemaakt en heeft 
die mij aangetrokken zodat ik nog een beetje warmte had. Zo ging ik mee naar de 
veiling. Ik ging toen nog niet naar school want ik was pas vijfjaar. Mijn moeder wist 
natuurlijk niet waar ik was, maar ik kwam 's avond weer gewoon met mijn vader 
thuis. Ik was altijd bij mijn vader. Ook met het uitventen van de groenten. Mijn vader 
begon met venten altijd vanaf ons huis aan de Hoogewaard, waar we intussen waren 
gaan wonen in een huisje aan de Rijn, schuin tegenover de steenfabriek van Beers 
(thans de fabriek van Bos beton! Hij liep dan met de handkar naar het oude dorp, de 
Hondsdijk in tot aan de buitenplaats "Vredeslust" in het Lege End, waar de familie 
Dorrepaal woonde. Dan ging hij een stukje terug om met de veerpont bij 
Boerenschouw de Rijn over te steken naar de Rijndijk, waar hij vanaf de Stenen 
Molen naar de Hoom liep, met de veerpont bij Prinsenschouw weer overvoer naar de 
Hoogewaard, terug naar huis. Ik was de enige uit ons gezin, die mijn vader hielp. Er 
was oorlog en de aardappelen waren op de bon. Mijn vader liet mij dan de bonnetjes 
van de kaart van de klant afscheuren, één per pond, en in een zakje doen. 
Toen ik zes jaar was geworden ging ik aan de Rijndijk naar de Nationale School, 
maar dat is maar één jaar geweest, want toen de Hervormde School op het dorp was 
gebouwd, ging ik daar naar toe, per slot waren we hervormd en mijn vader was 
streng in de leer. Ik kon toen niet meer met hem mee, want als ik 's middags thuis 
kwam uit school, was hij al thuis en deed hij het schrijfwerk voor zijn handel. De 
mensen kochten toen nog op de pof. Het was een soort lukraak handel, zo noemde hij 
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Het Lege End bij de buitenplaats 'Vredeslust' aan de Hondsdijk, begin 2(f eeuw. 

het. Bij de één verdiende je wat en bij de ander raakte je het weer kwijt. Het gebeurde 
wel dat hij op zaterdagavond naar de klok keek en aan mijn moeder vroeg hoe laat 
het was. Omdat mijn moeder de klok altijd vooruit zette, moest zij eerst uitrekenen 
hoe laat het was. Als het dan bij achten was trok hij zijn jas aan en ging hij bij de 
mensen langs die nog niet betaald hadden. 

Het waren allemaal fabrieksarbeiders die een loontje verdienden dat te veel was om 
van te sterven en te weinig om van te leven. En dan was er de drank natuurlijk. Er 
waren mensen die recht tegenover de fabriek woonden en als de vrouwen even niet 
keken, glipten de mannen gauw het dorp in naar café de Witte Hen. Dan kwanten ze 
's avonds lallend thuis en waren de centjes op. Zo kwam mijn vader op een avond bij 
moeder Aal om geld te halen en die arme vrouw had geen cent meer. "Haal het maar 
van mijn lichaam af" zei ze, "want ik heb het niet. Klaas heeft weer alles verzopen." 
Mijn vader was eigenaar van vijf huisjes, nu zou je ze 'krotjes' noemen, waarvan wij 
er ook één bewoonden, gekocht voor f 1400,-, want bezit vond hij belangrijk. Op een 
zondagochtend zie ik dat één van de huisjes leeg staat. De familie Kroesemeier was 's 
nachts met stille trom vertrokken vanwege hun huurschuld. Mijn vader ontdekte dat 
ze in Leiden aan de Langegracht waren gaan wonen. Hij heeft nog een aantal weken 
25 cent huur achterstand bij ze gehaald als hij naar de veiling ging, maar heeft het 
uiteindelijk maar zo gelaten. 

Zo was het vroeger, het was een hard leven maar mijn vader had het geld wel nodig, 
want hij ging maandag weer naar de veiling en dan moest hij wel centjes hebben 
anders kon hij niet inkopen ". 

Gerrit weet zich nog te herinneren dat in 1919 de begraafplaats aan de Hoogewaard 
werd aangelegd. Het aanleggen gebeurde met schop en kruiwagen en dus hoofd
zakelijk handwerk. 

"Ik was nog maar een broekie toen dat gebeurde en zat nog op de lagere school. Het 
stuk land waar de begraafplaats op aangelegd werd, was eerst een groentetuin. De 
eigenaar, Arie van der Horst verdiende daar zijn boterham met het verbouwen van 
groenten. Van der Horst wilde de grond niet verkopen, maar uiteindelijk heeft men 
de grond onteigend. Arie was daar natuurlijk niet blij mee en riep: "Nou maken ze 
van mijn tuin een dode akker". Schipper Van der Velde was de eerste die op de 
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nieuwe begraafplaats begraven werd, maar Arie van der Horst volgde al snel en werd 
uiteindelijk in zijn eigen grond begraven "'. 

Gerrit Lekx kan terugkijken op een huwelijk dat 60 jaar heeft geduurd. Zijn vrouw 
heeft hij niet ver weg hoeven zoeken, want zij was zijn buurmeisje, Geertje de Wit de 
oudste dochter uit een gezin met 10 kinderen. 

Gerrit: "We woonden allebei in dezelfde buurt aan de Hoogewaard. Het nummer was 
toen 48, maar dat is in de loop van de tijd veranderd. We waren even oud. Als ik van 
mijn werk thuis kwam en het was mooi weer dan zat Geertje op het kippenhok, dat 
tussen onze huizen in stond, te handwerken. Op een gegeven moment ben ik er op af 
gestapt, want ik voelde het gaan kriebelen. Op het laatst werd de liefde zo groot dat 
ze iedere keer op dat hok zat. Daar begon de liefde dus. 
Mijn vrouw moest, toen ze van school af kwam, gaan dienen, zo noemden ze dat. Ze 
kwam terecht bij een herenboer in Leiden aan de Zoeterwoudsesingel. Eens in de 
week kwam ze naar huis en als ze weer weg moest begon ze te huilen. Haar ouders 
hadden voor haar bij Jan Holvoort in de Gnephoek, aan het begin van de Land
lustweg, een fiets op afbetaling gekocht en daarop vertrok ze dan al jankend naar 
Leiden. 
Op mijn veertiende ben ik begonnen met werken in de dakpannenfabriek van de 
gebroeders Oppelaar. Daar legde ik de machinaal gemaakte pannen in gangen op 
rekken om te drogen. Daar verdiende ik ƒ 4,- per week met 48 uur werken, maar op 
een dag moest ik bij de boekhouder meneer Henry komen en kreeg ik mijn ontslag, 
omdat ik een grote mond had, werd me gezegd. Ik was toen 16 jaar en niet lang 
zonder werk, want voor de Alphense betonvlechter Jan Huijk kon ik bij de 
betonfabriek van Bos aan de Heimanswetering aan de slag. Mijn vader was het er 
niet mee eens, want ik had op zondag gesolliciteerd en zijn principe was dat 'een 
zondagse steek hield geen week'.Vanwege m'n leeftijd en omdat ik niet ervaren was, 
kreeg ik een loon van ƒ 9, - per week. De week er op gaf hij me een tientje en toen ik 
zei dat ik hem geen gulden terug kon geven, zei hij dat ik opslag had gekregen. Ik was 
een snelle leerling en had het vlechten van de wapening dan ook gauw onder de knie. 
Weer een week later kreeg ik ƒ 12,- en tenslotte verdiende ik f 17,-. Om naar mijn 
werk te gaan had ik een fiets bij Jan Holvoort in de Gnephoek gekocht voor f 68,-, 
die ik met één gulden per week afbetaalde. Wel was er een probleem, want ik kon nog 
niet fietsen, dat heb ik toen in een paar uur geleerd. Bij Bos zagen ze wel dat ik een 
harde werker was en toen ben ik daar gebleven en ging achter de tegelpers aan de 
gang. 
Ik kwam bij mijn schoonouders binnen toen mijn schoonvader zijn been had 
gebroken. Omdat De Wit al zo lang bij zijn baas was kreeg hij tien gulden uitkering 
per week maar voor het grote gezin was dat natuurlijk veel te weinig. Hij had ook 
een groentetuintje, maar met dat been kon hij daar niet in werken en hij vroeg aan z 'n 
dochter of ik dat voor hem wilde doen. Zo kwam ik daar op mijn zeventiende al in 

1 Mevrouw D. van der Horst is zo vriendelijk geweest in het Streekarchief Rijnlands Midden in Alphen aan 
den Rijn op zoek te gaan naar documenten die handelen over de verkoop van de tuinderijen, die volgens 
de heer Lekx eigendom van haar grootvader waren. Uit een verkoopakte van 30 augustus 1918, 
opgemaakt door notaris Frederik Christiaan Engelberts le Hazerswoude, blijkt dat Dirk Dorrepaal 
Arieszoon, landbouwer en wethouder in Koudekerk aan de gemeente Koudekerk verkocht heeft een 
perceel tuinland gelegen onder de Gemeente Koudekerk en aldaar kadastraal bekend in de Sectie B 
nommers 1954, 1955 en 1956 groot drie en zeventig aren zeven centiaren voor de prijs van ƒ 7500,-. 
Hieruit blijkt dat de grond die de gemeente aankocht voor de aanleg van de begraafplaats niet het 
eigendom was van Arie van der Horst, maar van Dirk Dorrepaal. Waarschijnlijk huurde Van der Horst het 
betreffende stuk tuinland, want uit deze koopakte blijkt tevens dat het stuk land is verhuurd. Wel had Van 
der Horst grenzend hieraan land in eigendom, want op 24 januari 1887 had hij van Arie Dorrepaal een huis 
met broeikassen, tuin en wateringen, kadastraal bekend onder Koudekerk sectie B nummers 1952, 1953 
en 1957 gekocht. 
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huis. Mijn moeder vond mijn vrouw opschepperig. Dat kwam omdat ze altijd zo netjes 
gekleed ging als ze op zondagochtend bij ons thuis kwam. Op een ochtend droeg ze 
een mooi groen tafzijden jurkje en ze had moderne blauwe pumps aan. Mijn moeder 
vond dat maar niks en toen ik een keer tegen mijn moeder zei dat ze een schoon 
schort voor moest doen werd ze kwaad en zei ze: "Ga jij maar naar dat kreng over 't 
schut. " We zijn getrouwd in 1933. Mijn vrouw droeg een prachtig blauw mantelpakje 
met een grote witte hoed erbij. Foto 's werden niet gemaakt in die tijd. We trouwden 
alleen voor de wet, want ondanks onze strenge opvoeding waren we van de kerk 
afgeraakt. We 'moesten' te veel in die tijd, maar de bijbelteksten zitten nog allemaal 
in mijn hoofd. Wij gingen wonen aan de Hoogewaard naast kruidenier Teun Molema, 
de latere wethouder. Er stond een rijtje huisjes haaks op de weg, schuin tegenover het 
toegangshek van de laan naar Den Toll. Aan de overkant van de Rijn had je de 
katholieke kerk, Swaantjeskerk. Kerkgangers uit de Lagewaard mochten over de laan 
van Den Toll en werden door Anna Lekx, die bij ons in het rijtje woonde in het laatste 
huisje aan de Rijn, overgezet. Als er veel wind stond, ging ik haar wel helpen met 
roeien. Mijn vrouw bleef één dag in de week werken bij Gerard van de Akker, een 
oude vrijgezel. Na een jaar zei ik tegen mijn vrouw dat ze er maar mee moest stoppen, 
want ik vond dat een vrouw er voor het gezin moest zijn. Zelf werkte ik toen bij 
steenfabriek Beers, waar ik de nog niet gebakken stenen moest 'opzetten'. In de zomer 
werkte ik van vier uur 's ochtends tot acht uur 's avonds. 

t 

W 'At; 
4 ^ . . 

De Rijn met de steenfabriek van Beers omstreeks 1925. 

Ik had toen zelf al een groentetuin en ik had soms zoveel werk te doen dat ik niet eens 
tijd had om te eten. Die tuin deed ik tussen alles door en 's avonds om acht uur ging 
ik er gauw nog even naar toe. Dan kwam ik om een uur of tien thuis en dan ging ik 
met mijn bootje nog even naar de overkant van de Rijn om gras te snijden voor de 
konijnen, die ik ook nog hield. Dan stond mijn vrouw soms in het donker te roepen: 
"Ben je er nog?" Ik ging me dan snel wassen en naar bed, want het waren lange 
dagen. Eten deed ik als het zo uit kwam. Om half drie hadden we in de fabriek pauze, 
dat noemden we op z'n Gelders 'steektijd', dan dronken we een kopje thee of een glas 
melk, maar om halfvier had je een half uur schafttijd en dan ging ik vlug naar huis 
om een boterham te eten. 's Winters kwam daar in de ochtend nog het aanmaken van 
de kachel bij. Je had er aanmaakhoutjes voor nodig of een vlokkerig turfje. Mijn 
vrouw heeft dat nooit gedaan, ik heb haar verwend, want als ze beneden kwam was 
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het al lekker warm. Het was druk, maar ik had het ontzettend naar mijn zin. Zaterdag 
om één uur was je vrij, maar op zaterdagmiddag en op zondag werkte ik ook nog in 
en om het huis, want ik zag altijd werk. 

De huisjes langs de Rijn tegenover Beers (schoorsteen), omstreeks 1935. 

Al gauw verhuisden we naar een huis van Beers aan de Rijn tegenover de fabriek, 
maar dat hadden we beter niet kunnen doen bleek later, want toen de zaak failliet 
ging, zaten we in een te dure woning en geen werk en dus geen inkomen en moest ik 
naar de steun. Als uitkering kreeg ik f 6,50 per week voor man en vrouw samen en 
omdat we een kind hadden, kreeg ik nog drie kwartjes extra. In 1935 was onze 
dochter Hendrika geboren. Ik verwoonde toen ƒ 3,50 en hield dus weinig over om met 
z n drieën van te leven. Gelukkig was mijn vrouw erg zuinig en er kwam bij ons een 
man langs de deur die voor de firma Matze uit Leiden werkte. Matze was een soort 
van supermarkt, die voordeliger was dan de zeven winkels in Koudekerk. Op 
woensdag kwam hij de bestellingen opnemen en op vrijdag kreeg je het thuis bezorgd. 
Mijn vrouw kon iedere week voor ƒ 2,50 besteden, maar alleen aan brood was ze al ƒ 
1,10 kwijt. Toen is ze zelf brood gaan bakken. Van een oom uit Alphen aan den Rijn 
kregen wij een oventje, dat hij over had en bij Matze kocht ze per week acht pond 
bloem voor het brood. Nu kostte het brood ons maar 64 cent per week. Je zat gewoon 
in een dwangpositie met het geld. 
In die tijd ging ik vaak mee met een neef van mij, Willem van der Meyden, die op een 
vrachtwagen reed. Ik hielp dan met lossen want dan was hij sneller klaar. Op een 
avond stond ik te praten met Arie van der Ent toen hij bij ons stopte. "Hebben jullie 
zin om even mee te gaan naar Landsmeer?" Nou, wij stapten gewoon in. Onderweg 
in Hoofddorp stopte hij en zei: "Ik krijg honger, hebben gullie geen honger?" Hij zei 
'gullie', want het was een echte Geldersman van geboorte. Bij een bakker kocht hij 
een wittebrood voor acht centen en hij kwam de auto in en scheurde er brokken af die 
wie met ons drieën zo opaten. 
Als je van de steun liep moest je eens per dag stempelen en een enkele keer zelfs twee 
keer. Je wist niet van tevoren hoe vaak je moest komen. Dat deden ze om te 
voorkomen dat je naast je uitkering stiekem toch werkte. Het stempelen gebeurde in 
een houten hokje dat apart van het Gemeentehuis stond. 
Ik had een keer stenen gelost bij Van der Meyden en toen moest ik drie maanden later 
op het Gemeentehuis komen om te vertellen wat ik in die tijd verdiend had. Dalebout, 
de politieagent uit het dorp, ging daar over. Hij had het ook al aan Willem van der 
Meyden gevraagd maar die had gezegd dat hij het niet meer precies wist en dacht dat 
het f 3, - was. Gelukkig maar want we hadden die dag dertien gulden verdiend met 
een schuit stenen lossen, maar daarvoor hadden we gewerkt van 's morgens zes uur 
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tot 's avonds halfnegen. Die drie gulden die Van der Meyden opgegeven had was het 
normale loon voor een dag werken in die tijd. 
Toen het werk stil lag, in verband met de crisis, heb ik dagenlang in de Rijn op oud 
ijzer gevist. Met een stuk touw en een stuk omgebogen ijzer dregde ik de Rijn af. Op 
een keer haalde ik bij het huis van meneer Beers een loden pijp omhoog. Ik sprong 
zowat een gat in de lucht, want lood bracht 60 cent per kilo op. Op een dag kwam de 
voddenboer uit Leiden langs met zijn kar. Ik hoorde hem al roepen: "Vodden, lompen 
en vodden " en toen ik met hem afrekende was het zes gulden. Nou, dat was heel wat 
in die tijd. 
Vroeger hadden de mensen nog ontzag voor de politie. Als wij agent Jan Dalebout 
aan zagen komen, kropen we van angst de graskant in want je was altijd bang dat hij 
jou moest hebben. 
Ik was een jaar of twintig toen ik eens op het secretarie van het Gemeentehuis moest 
zijn. Ik doe de deur open en sta op de mat. Nou had de burgemeester zijn kamer 
boven en hij kwam net zijn kamer uit. Kijkt hij over de leuning naar beneden en roept: 
"Zeg, kan jij je pet niet afdoen als je binnenkomt?" Nou ik stond te trillen op mijn 
benen omdat die burgemeester dat gezegd had. 
Gelukkig kon ik op een gegeven moment weer aan de slag bij de dakpannenfabriek 
Oppelaar. Ik moest de aangevoerde klei malen en geschikt maken voor de 
pannenpers. Dat was zwaar werk, maar dat kon ik wel aan. Toen de oorlog in mei '40 
uitbrak en Koudekerk werd gebombardeerd en beschoten door de Duitsers, was dat 
een angstige ervaring. Ik sprong in de kleiput om dekking te zoeken, nadat ik de maai
en overige machines had stil gezet. Later ontdekte ik dat de anderen de net 
leeggehaalde oven waren ingevlucht. Toen je in Duitsland moest gaan werken, ben ik 
naar de Noord-Oostpolder gegaan. Weer in de klei, maar nu zeeklei. We moesten met 
schop en kruiwagen greppels graven in de pas drooggelegde polder. Je verdiende 35 
gulden in de week, waarvan 15 gulden naar huis werd gestuurd. Eén keer in de 
maand mocht je naar huis en 's zomers één keer in de twee maanden. Wat ik van m 'n 
20 gulden zakgeld had overgehouden, kon ik dan aan de vrouw geven. Het ging met 
onze dochter niet goed en toen is mijn vrouw naar de dokter gegaan. Het bleek dat ze 
heimwee had naar d'r vader, waardoor ik niet meer naar de NO-polder hoefde. Ik 
heb toen tot het eind van de oorlog bij de kleiwarenfabriek 'Nieuw Werklust' in 
Hazerswoude aan de Rijndijk gewerkt, weer in de klei. Na de oorlog ben ik weer naar 
Oppelaar gegaan ". 

Gerrit Lekx is in zijn leven twee keer ziek geweest. De eerste keer was hij bijna 50 
jaar en kreeg hij last van zijn longen. Net voor hij de W.A.O. in zou gaan knapte hij 
weer op, maar toen de kwaal op z'n 60ste terug kwam was het met het harde werken 
afgelopen en werd hij afgekeurd. 

Terugkijkend op zijn leven zegt Gerrit tot slot: 
"Ik heb een mooi leven gehad. We hadden nooit gebrek aan geld en ik heb een 
ontzettend zuinige vrouw gehad. We kregen na de oorlog nog drie zoons, Huib 
(1945), Gert (1949) en Jan (1951). Mijn vrouw is op 29 november 1993 overleden. In 
die 60 jaar dat we getrouwd waren, hebben we misschien wel duizend keer ruzie 
gehad, maar 's avonds als we naar bed gingen keken we elkaar aan en dan zei mijn 
vrouw: "Moeten we nou zo gaan slapen?" Nou, en dan was het weer goed. Ondanks 
het harde werken zou ik best nog een paar jaar willen leven in die tijd" 

Anneke Bink 
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Jaarverslag 2001. 

Het bestuur. 

In dit jaar zijn er door het bestuur vijf ledenavonden georganiseerd, die door een 
meestal vaste groep van leden werden bezocht. Het bestuur zou het toejuichen als hun 
aantal groter zou zijn. Twee avonden werden gehouden in 'Honswyc' en de andere in 
'Onder Dak'. 

• 19 februari. Aansluitend aan de jaarvergadering hield de heer R. de Graaf uit 
Maasland een zeer interessante lezing met dia's over de geschiedenis van de 
zachte fruitteelt (met name de aardbeienteelt). Hierbij kwamen de verschil
lende soorten aardbeienpotjes en de symboliek op schilderijen, in relatie tot 
dit onderwerp, aan de orde. Aanwezig waren 35 leden. 

• 2 april. De heer C.H. Dinkelaar uit Alphen aan den Rijn hield een lezing met 
dia's met als titel 'Rondom duizend'. De kloosters werden in die tijd actief 
met het opschrijven van allerhande zaken en ook werden er door de mon
niken tekeningen gemaakt die daar betrekking op hadden. Aan de hand van 
dia's die de heer Dinkelaar van die tekeningen gemaakt heeft gaf hij een 
beeld van hoe de mens rond het jaar duizend leefde. Aanwezig waren 24 
leden. 

• 7 mei. De heer W. van der Veer uit Alphen aan den Rijn vertelde over zijn 
ervaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Die tijd bracht hij door in mili
taire dienst. Tijdens een patrouille in Birma kwam hij op een plaats die hij 
beschreef als 'het paradijs'. Op boeiende wijze vertelde hij hierover. Na de 
pauze was er gelegenheid om met hem van gedachten te wisselen. Hiervan 
werd uitgebreid gebruik gemaakt. Er waren 27 leden aanwezig. 

• 17 september. Op deze avond, die door 17 leden werd bezocht, hield de heer 
C.H. Dinkelaar uit Alphen aan den Rijn een lezing, die aansloot op zijn lezing 
van 2 april van dit jaar met als titel 'Rondom duizend.' Andere eveneens 
interessante aspecten uit de tijd rondom het jaar 1000 werden door hem weer 
aan de hand van dia's over het voetlicht gebracht. 

• 5 november. De heer drs. H. Jacobi, werkzaam bij het Koninklijk 
Penningkabinet in Leiden hield een lezing met dia's getiteld 'Afscheid van de 
gulden'. Nu de gulden gaat vervangen worden door de euro was het een goed 
moment om stil te staan bij die gulden en zijn lange historie. Deze lezing 
werd door 27 belangstellenden bijgewoond, die een interessante avond 
beleefden. 

Excursie. 

Op de avond van 13 juni gingen 17 leden op excursie naar het streekmuseum in 
Reeuwijk. Na een diapresentatie over de turf winning volgde er een rondleiding door 
dit interessante museum. Het was een leerzame avond. 
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Museumweekend op 21 en 22 april 2001. 

Op zaterdag 21 april was ter gelegenheid van het jaarlijkse museumweekend de 
oudheidkamer geopend van 10 tot 17 uur. In een zaaltje van 'Onder Dak' was tevens 
een expositie ingericht van bodemvondsten, zoals munten, aardewerk e.d., die gedaan 
zijn tijdens de recente restauratie van de boerderij 'Kindervreugd' aan de Dorpsstraat. 
Ook was er een archeologisch spreekuur waar mensen hun (archeologische) vondsten 
door een deskundige konden laten bekijken op wat ze voorstelden en uit welke tijd ze 
dateerden. Voor deze activiteiten was veel belangstelling, circa 70 mensen tekenden 
het gastenboek (zie ook het verslag 'Rondom de Oudheidkamer'). 

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 introductie van de Kadastrale Atlas van Benthuizen 
was het genootschap vertegenwoordigd door de voorzitter. 

Wim Lagerweij 
Secretaris 

Rondom de Oudheidkamer 

Moedergodin. 

Na de feestelijke bijeenkomst ter gele
genheid van het 10-jarig bestaan van de 
Oudheidkamer en de opening van de 
tentoonstelling 'Hoogtepunten, 10 jaar 
Oudheidkamer in beeld' werd het wat 
stil. Reden voor een publiekstrekker! 
Dat werd een archeologisch spreekuur 
en een kleine muntententoonstelling. 
Tijdens werkzaamheden in en rond de 
boerderij Kindervreugd te Koudekerk 
a/d Rijn waren eind 2000 interessante 
archeologische vondsten gedaan. De in
middels al bekende detector-amateur 
John van der Vlugt uit Alphen a/d Rijn 
vond een groot aantal munten waarvan 
de oudste teruggaan tot het begin 16e-
eeuw. Bij de overige vondsten was een 
aantal tegelfragmenten uit de 17e-eeuw. 
Op zaterdag 21 april was de Oudheid
kamer geopend van 10-17 uur i.v.m. het 
Museum-weekend. Gezien de beperkte 
ruimte werden de bovengenoemde extra 
activiteiten gehouden in zaal 3 van 
"Onder Dak ". John van der Vlugt gaf 
informatie over zijn muntvondsten en 
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andere metalen voorwerpen terwijl Leo den Hollander de aardewerkvondsten bekeek. 
Beide heren deden dat met veel enthousiasme en we zien ze graag nog eens terug. In 
de Oudheidkamer werd een video getoond over het werk van de amateur-archeoloog. 
De jubileumtentoonstelling werd afgesloten op Open Monumentendag. Voor deze 
dag was het bronzen beeldje van de in Koudekerk gevonden Moedergodin beschik
baar gesteld door de eigenaar. Hiervoor was veel belangstelling. 

Inmiddels hadden Karin van de Berg en ondergetekende een brief gestuurd naar het 
bestuur van het Historisch Genootschap waarin wij meedeelden met onze werkzaam
heden voor de Oudheidkamer te willen stoppen. Wij hebben met veel enthousiasme 
de tentoonstellingen gemaakt maar vonden na vele jaren de tijd gekomen het stokje 
over te dragen. Gelukkig hebben zich, na een oproep van onze secretaris, spontaan 
twee opvolgers gemeld, zodat u geen tentoonstelling hoeft te missen. Wij noemen 
vast hun namen: Liesbeth Rusch en André van der Meijden. Laatstgenoemde is 
geboren en getogen in Koudekerk en Liesbeth heeft ervaring met het maken van 
tentoonstellingen. Een prima combinatie! 
Op de jaarvergadering in februari 2002 zullen beiden aan u worden voorgesteld en 
nemen Karin en ik afscheid. De lopende zaken worden door ons nog afgewerkt en u 
zult mij als gastvrouw nog wel eens in de Oudheidkamer aantreffen. Wij danken 
velen van u voor uw medewerking door het beschikbaar stellen van materiaal. Zonder 
uw hulp was het ons niet mogelijk geweest de exposities te maken. Wij vertrouwen er 
op dat onze opvolgers in voorkomende gevallen niet tevergeefs een beroep op u doen. 

De op 3 november 2001 geopende expositie "Koudekerk- gezien door Koudekerkers" 
is dus onze laatste. U kunt werk zien van plaatsgenoten die in verschillende 
technieken Koudekerk in beeld brachten. Onder hen zijn de inmiddels overleden 
heren C. van der Molen en K. Schellingerhout. Bij de opening, door onze voorzitter 
Karei van Klaveren, waren Corrie Arendse, Ada en Wim Lekx en Reinier Dorrepaal 
aanwezig om hun werk toe te lichten. Ook de zoon van de heer Van der Molen gaf 
van zijn belangstelling blijk. Het was een zeer geanimeerde bijeenkomst die ook door 
de plaatselijke pers werd bijgewoond. Het bleef de hele dag gezellig druk. U kunt nog 
t/m april terecht. Daama is het woord en de daad aan onze opvolgers. Wij wensen hun 
heel veel plezier en succes toe. 

Een hartelijke groet, ook namens Karin van de Berg, 

Aleida Muller. 
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Activiteiten in 2002 

25 februari (maandag) 13e Jaarvergadering met na de pauze een lezing door de 
streekarchivaris de heer F. de Wilde met als onderwerp 'Onderzoek 
naar de historie van oude panden'. Belicht zullen worden de moge
lijkheden en de plaatsen waar door middel van archiefonderzoek 
men eventueel meer te weten kan komen over de geschiedenis van 
een bepaald gebouw, welke functie het in het verleden heeft gehad 
en zo mogelijk wie de bewoners zijn geweest. 

8 april (maandag) Lezing door mevrouw dr. I . van der Vlis met als onder
werp 'Armoede in vroeger tijd'. Vragen als 'Hoe gingen de armen 
vroeger om met hun armoede en hoe sprokkelden zij de kost bij 
elkaar' worden door haar aan de hand van levendige voorbeelden 
beantwoord en toegelicht. 

In juni (zaterdag) Bij voldoende belangstelling wordt er een excursie naar 
het Katwijks Museum georganiseerd. 

9 september (maandag) Lezing door de heer B. de Geus met als onderwerp 'De 
Rijn, van oorsprong tot uitmonding'. Spreker heeft de hele Rijn van 
Zwitserland tot de Noordzee lopend, fietsend en varend afgesttuind 
en kan daarover veel wetenswaardigheden vertellen. 

14 september (zaterdag) Open Monumentendag 2002. 

4 november (maandag) Lezing door de heer Ton Bolland, sinds 32 jaar werk
zaam als antiquair, taxateur en veilinghouder, gespecialiseerd op 
het gebied van theologische, filosofische en geschiedenisboeken. 
Hij veilt of koopt bibliotheken uit binnen- en buitenland en is 
regelmatig betrokken bij het zoeken van een bestemming van 
kloosterbibliotheken. De heer Bolland taxeert die avond ook mee
gebrachte antiquarische boeken. 

De jaarvergadering op 25 februari wordt gehouden in 'Honswyc', de andere bijeen
komsten zijn in 'Onder Dak'. 

Door een wisseling in de samenstelling van de oudheidkamercommissie, waarover u 
in dit jaarboek hebt kunnen lezen, is het nog niet mogelijk om een overzicht van de 
tentoonstellingen van dit jaar te geven. 

Nadere informatie over de verschillende activiteiten worden via de 'Mededelingen 
van het bestuur' en de Rijnwoudekoerier bekend gemaakt. 
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Ondersteuning. 

o 
zijn. 

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. Binklü! 
(Zjfutoetul • (&falogot 

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 uun vrijdagavond van 19.00-30.30 uur 
zaterdag gesloten 

Uitstekend is niet duur 
bij Albert Heijn. 

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

TWEEWIELERCENTRUM b.v. 
y ^ ^ y ~ ^ ^ / DORPSSTRAAT 45 • ?3K HC KOUOEKCRK AD RUM 

lOOOm' liets-bromlcetsplezler bi| de Koudekerkse brug 

Koga • Gazelle - Giarl • Balavus - Aldo 
Alles op het gebied van fietsen en brommers en reparatie 

Brom-snortletsen en scooters 

Hometrainers - litnessapparaten - tassen 
manden - kinderzitjes 
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