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Nieuw adres:
De heer en mevrouw G.A. de Regt. Lagewaard 75A. 2396 AZ Koudekerk a/d Rijn.
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Als gevolg van de bovenstaande mutaties in het ledenbestand en het opzeggen van
het lidmaatschap van vier leden telt het Historisch Genootschap Koudekerk thans 165
leden.
Toelichting:
Slechts de mutaties in het ledenbestand zijn hier vermeld.
Een volledig bijgewerkte ledenlijst is te verkrijgen bij het secretariaat van ons
genootschap.

Oude Foto's

In de dertigerjaren van de vorige eeuw is op het eind van de Ruige Kade, waar de
molenboezem van de Lagewaardsepolder in de Ojwegenerwetering uitkwam, een vijzelgemaal
gebouwd aangedreven door een Amerikaanse windmolen. De oude molenboezem werd tot het
polderpeil verlaagd en diende als molenwetering naar het gemaal. Deze molen heeft tot in de
vijftiger jaren van de vorige eeuw dienstgedaan, waama ze is gesloopt en men is overgegaan
op aandrijving d.m.v. een dieselmotor.
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Voorwoord

M

et het samenstellen van een historisch jaarboek is heel wat tijd gemoeid.
Onderwerpen zijn er wel, maar de mankracht en tijd, daar ontbreekt het vaak
aan. Een verhaaltje schrijven - een soort column - naar aanleiding van actuele
gebeurtenissen, is wezenlijk iets anders dan een historisch zo verantwoord mogelijk
stuk produceren. Daar kunnen maanden, ja zelfs jaren onderzoek in gaan zitten. Op
zich is dat niet zo erg, integendeel per slot van rekening is het je hobby. Het geeft een
geweldige kick als je over het onderwerp waar je mee bezig bent, aanknopingspunten
vindt in het oude archief van je dorp, het streekarchief, het nationaal (voorheen Rijks)
archief of dat van het waterschap. Zaken van een aantal eeuwen terug gaan voor je
leven en de behoefte om meer te weten te komen, wordt alleen maar groter. Daarom
staat bij de ingang van het Gemeente Archief Leiden dan ook te lezen, Wie hier vindt,
wat hij zoekt, die blijft. Natuurlijk zijn er ook teleurstellingen over onderzoeken die
doodlopen en waarbij je moet accepteren, dat de archieven geen nieuwe feiten meer
prijsgeven of zonder meer geen gegevens hebben over het onderwerp, waarmee je
bezig bent. Dan probeer je met wat je hebt, toch nog een verhaal over een stukje
dorpsverleden te schrijven.
Zo'n historie is het bijzondere verhaal, dat Wim Lagerweij voor het jaarboek opschreef, over een ruzie in 1519, die zich afspeelde op het oude dorp, nabij de kerk en
de herbergen. A l lezend waan je jezelf terug in het begin van de 16 eeuw. Van de
hand van Anneke Bink is er de levensloop van mevrouw Neeltje Boer-Vrolijk, die in
de oorlog in het bejaardenhuis Rijnzicht heeft gewerkt. Verder treft u een artikel aan
over een bijzonder octrooi van een Koudekerkse meestér-timmerman uit het begin
van de 20 eeuw. Uit het onlangs verschenen boek over het geslacht Zuijdwijk,
mochten wij van de auteur het hoofdstuk over de oude boerderij Withorst aan de
Dorpsstraat overnemen. Van de oud-Koudekerker Dick van Leeuwen ontvingen wij
een brief, waarin hij vertelt over zijn jeugd in ons dorp. Het geeft een beeld van het
dorpsleven in het midden van de vorige eeuw, wat de oud-Koudekerkers onder ons
nog wel bekend voor zal komen. In een brief uit Eindhoven, van Jo van Ommering,
vertelt deze over een Christelijke Jongerengroep uit de jaren rond 1940 en hij heeft
daar een bijzonder aardige groepsfoto bijgevoegd. Voor het artikel over de Ruige
Kade heeft Wim Lagerweij heel wat literatuur moeten doorspitten, maar het is dan
ook een bijzonder interessant verhaal geworden over de 1000-jarige kade, die nog
steeds de noordelijke grens van ons dorp - en dus ook van Rijnwoude - markeert.
Het lijkt er op, dat er in al die eeuwen niets veranderd is, uitgezonderd het
geasfalteerde fietspad. Een zeer lezenswaardig stuk. Tot slot is er nog een vervolg op
de geschiedenis van het beterhuis Over-Rhijn, waarbij Jan Wondergem, in aansluiting op zijn verhaal over Gillis Annocque (zie Jaarboek nr. 13), aandacht besteedt
aan nog een aantal bewoners van het huis.
Afsluitend wil de redactie nog memoreren de brief van 13 mei 2002, waarin het
bestuur van ons Genootschap o.a. aandacht vraagt voor de broodnodige aanvulling
van copy-writers voor het jaarboek. Het zou plezierig zijn, als de redactie het stokje
op niet al te lange termijn zou kunnen overgeven en het voortbestaan van het boek
daardoor gewaarborgd blijft.
Rest ons u weer enkele uren leesgenoegen toe te wensen, ter vermeerdering van de
kennis over de historie van ons dorp en het wel en wee van ons Genootschap.
e

s,e

De redactie-commissie.
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Van de voorzitter

D

e euro is min of meer vlekkeloos ingevoerd, voor velen van ons een moeilijke
bevalling. Wat een zware munten, maar na een jaar weet je niet beter en is de
gulden historie.
Het afgelopen jaar was rustig, maar hier en daar hebben we als Historisch
Genootschap daadwerkelijk iets kunnen doen. Zo hebben we ons mede sterk gemaakt
voor het behoud van de villa 'Weltevreden' en als het een beetje meezit, zal die villa
met enige aanpassingen behouden kunnen blijven.
De excursie naar Katwijk was een succes en de belangstelling was groot.
De ledenavonden worden steeds drukker bezocht, hoewel er wel eens een onderwerp
is dat niet geheel aan de verwachtingen voldoet. Soms is dat van te voren moeilijk in
te schatten.
Het bestuur heeft door een schrijven aan alle leden kenbaar gemaakt, dat we dringend
hulp nodig hebben op alle fronten, vooral in de toekomst. Maar als het animo zo lauw
blijft, vreest het bestuur dat de voortzetting van ons Historisch Genootschap in
gevaar zal komen.
Ik wens alle leden en niet-leden van het Historisch Genootschap een prettig en
gezond 2003 toe.
Karei van Klaveren.
Voorzitter Historisch Genootschap Koudekerk.
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De boerderij Withorst

I

n de Dorpsstraat op nummer 17 in Koudekerk
a/d Rijn staat de boerderij 'Withorst', op de
kadastrale kaart van 1832 'Wittenhorst' genoemd. Dat deze boerderij al eeuwenoud is, bleek
o.a. uit de ouderdom van de tegeltjes, die dienst
deden als plint in de opkamer. Op grond van hun
beschildering kon men vaststellen, dat ze
omstreeks 1630 zijn gemaakt. Sinds 1971 staat
deze boerderij op de monumentenlijst. In dit
artikel wordt ingegaan op de vragen wie in de
loop der tijd de eigenaren van de boerderij waren
en hoe hij in 1859 in het bezit van de familie
Zuijdwijk is gekomen.

De Rijnlandse morgenboeken.
Bij het Hoogheemraadschap van Rijnland worden de morgenboeken van de
Hondsdijkse Polder te Koudekerk bewaard. Hierin werd van elk perceel vermeld hoe
groot het was en wie de eigenaar en wie de gebruiker was. Het eerste morgenboek
voor deze polder loopt van circa 1550 tot 1628. Daama werden tot aan 1640 de
veranderingen bijgehouden, zonder dat elke verandering goed werd gedateerd. Vanaf
1640 werden elke vier jaar de gegevens, waar nodig, aangepast. Uit verder onderzoek
bleek, dat bijvoorbeeld uit het morgenboek van 1644 viel af te leiden welke
veranderingen er hadden plaatsgevonden tussen 1640 en 1644.
Uit de morgenboeken blijkt, dat in de tweede helft van de zestiende eeuw het stuk
land, waarop nu de boerderij Withorst staat, een perceel ter grootte van 10 morgen, 5
hont en 40 roeden (ruim 9 hectaren) was. Dit perceel was inclusief de uiterdijk, die
was gelegen tussen de Rijn en de Lage Rijndijk en liep tot aan de Molenwetering. Er
is niet vermeld, dat er een huis op stond. Tot 1628 staan als eigenaren vermeld Pieter
van Zijl tot Leiden met meer andere en als gebruiker Neel Jorisz.
Vermoedelijk vanaf 1632 was het perceel in handen van Jan Florisz. Trowaen (of
Terrowaen), Adriaen Gerritsz., Sijmon Florisz. en Claes Florisz. Als gebruikers
werden dezelfde personen genoemd.
Na het overlijden van Jan Florisz. Trowaen, rond 1636, namen zijn erfgenamen zijn
plaats als eigenaar in. Als erfgenamen worden genoemd: Arijaentgen Florisdr.
(vermoedelijk zijn zus) voor de ene helft en Henrick Jans Nobilius en Isack de
Koene, als man en voogd van Elijsabeth Jans Nobilius, voor de andere helft.
Rond 1640 werd de plaats van de erfgenamen van Jan Florisz. Trowaen ingenomen
door Floris Jansz. Deze kocht van het bovengenoemde perceel vier morgen en
anderhalf hont, waarvan hij ook gebruiker werd. Na het overlijden van Floris Jansz.
rond 1648 bleef zijn weduwe tot 1668/1672 eigenaar en gebruiker van dit perceel, dat
op de hierna afgebeelde situatieschets wordt aangegeven met de letter K.
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PERCEEL A = HOFSTEDE WITHORST = DORPSSTRAAT 17
PERCEEL Y * WAGENMAKERIJ = DORPSSTRAAT 29/27
Situatieschets van de ligging van de hofstede 'Withorst' (1650 -1750).
Over de Molenwetering heen tot aan de Ruige Kade lag een perceel land ter grootte
van 7 morgen en 8 roe. (Dit perceel ligt in verlengde van perceel L.) In de tweede
helft van de zestiende eeuw tot 1628 wordt als eigenaar van dit perceel genoemd
Pieter van Sijl mit dat capittel inden hage en als gebruiker de hiervoor al genoemde
Neel Jorisz. met Claes Oosterling. Vermoedelijk vanaf 1632 waren Claes Florisz. en
Dirck Jansz. de eigenaren en de gebruikers.
Rond 1636/1640 werd het deel van Claes Florisz. ter grootte van 4 morgen en 4 hont
gekocht door zijn zwager Ewout Gerritsz.. Deze Ewout Gerritsz. Buijtenwetering, die
zijn achternaam meekreeg op grond van het feit, dat zijn land achter de wetering lag,
wordt in de morgenboeken van 1644 en 1648 als eigenaar en gebruiker vermeld.
Verder staat er, dat Ewout Gerritz. woonde in de oude Hofstede.
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Uit de morgenboeken van 1644 t/m 1668 blijkt, dat Claes Florisz. Binnenwetering
eigenaar en gebruiker was van het land, dat lag tussen de hofstede en de Molenwetering. Dit land ter grootte van 6 hont (perceel L) lag vóór de wetering. Dat is ook
hier weer terug te zien in de achternaam van Claes Florisz., namelijk Binnenwetering.
Verder wordt vermeld, dat ook hij in de oude Hofstede woonde.
Claes Florisz. was in 1648 tevens eigenaar van een klein stukje grond tegenover de
hofstede, dat lag tussen de Lage Rijndijk en de Rijn (perceel Q).
In 1676 heeft Claes Florisz. Binnenwetering nog 3 morgen land over en woont
minstens tot 1684 in de oude hofstede.
In 1648 worden ook nog als mede-eigenaren en gebruikers van het in het begin van
dit artikel genoemde perceel van 10 morgen en 5 hont en 40 roe genoemd: Matthijs
Jacobsz. voor 2 hont en de al eerder genoemde Arijaentjen Florisdr. ook voor 2 hont.
Vermoedelijk was Matthijs Jacobsz. de eigenaar en bewoner van de hofstede. Deze
Matthijs Jacobsz. was getrouwd met Maritgen Olofsdr. van Swieten. Rond 1648
waren beiden overleden en verkochten de voogden van hun drie weeskinderen op 2
april 1648 via de schout hun bezittingen.
Als eerste werd de hofstede met bijbehorende grond ter grootte van 2 hont en 25 roe
verkocht aan Dirck Comelisz. Thome (perceel A). Deze kocht ook nog een erfje van
25 roe, dat lag tussen de Lage Rijndijk en de Rijn (perceel Q).
Een perceel van 1 hont 75 roe werd verkocht aan Pieter van Heijningen (baljuw en
schout van Koudekerk) en Comelis Quirijns van Swieten (percelen B, F en G
tezamen).
Verder werden nog 3 perceeltjes (C, D en E) van respectievelijk 25, 50 en 25 roe
verkocht.
Perceel C werd gekocht door Floris Comelisz. Yperlaan, perceel D werd gekocht
door Dirck Jacobsz. Doen en perceel E werd gekocht door Adriaan Abrahamsz. van
Leeuwen, kleermaker en Cors Jansz. Groenendijk, kuiper.
Ook de uiterdijk, gelegen tussen de Lage Rijndijk en de Rijn bleek erg in trek. Het
perceel Q was een erfje zonder huis erop. Het bestond uit een steeg en een sloot naar
de Rijn met de mogelijkheid van op- en afscheping. De eigenaar was meestal ook de
bewoner van de Hofstede. Op 26-05-1648 was Dirck Comelisz. Thome de eigenaar.
Het perceel R werd op 26-05-1648 door Comelis Jansz. Groenendijck voor 515
gulden aan Adriaen Abrahamsz. van Leeuwen verkocht. Er stond een nieuw huis op
het erfje en het perceel was ruim 6 meter breed.
Het perceel S werd reeds op 26-03-1637 door de kuiper Comelis Jansz. Groenendijck
gekocht. Op 26-4-1650 verkocht hij dit erf met huis voor 2000 gulden aan Pieter
Adriaensz. van Clevesteijn.
Ook de 5 erfjes op de uiterdijk tegenover de percelen B t/m E veranderden van
eigenaar. Op 19-12-1648 werden de percelen Aa t/m Ee als erfjes voor 250 a 350
gulden per stuk door het St. Catharina Gasthuis te Leiden verkocht.
De percelen Aa en Bb werden gekocht door Adriaen Matheusz. van Clevesteijn,
perceel Cc werd gekocht door Pieter Adriaensz. van Clevesteijn, perceel Dd werd
gekocht door Dirck Jacobsz. Doen en perceel Ee werd gekocht door Henrick
Danielsz.
Het perceel P was in 1648 en in 1650 in het bezit van Gerit Dirck Jansz..
Opvallend was dat tussen diverse percelen op de uiterdijk sloten werden gegraven om
een verbinding met de Rijn te hebben. Op de situatieschets zijn enkele sloten uit 1648
weergegeven.
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Uit het vorenstaande volgt dat er omstreeks 1644 reeds sprake was van een oude
hofstede op het perceel A. Blijkbaar was er in 1644 reeds een nieuwe hofstede.
Vermoedelijk werd rond 1640 (of eerder) de oude hofstede zo verbouwd, dat er
sprake kon zijn van een oude en een nieuwe hofstede en dat beide werden bewoond.
Misschien dat een bouwkundig onderzoek van de huidige boerderij een antwoord zou
kunnen geven op de theorie, dat de nieuwe hofstede tegen de oude hofstede was
aangebouwd. Vanwege de hoge kosten, die de Stichting Historisch Onderzoek
Boerderijen rekende voor zo'n bouwhistorische waarneming (f 1500,-), heb ik deze
niet laten uitvoeren. Uit latere jaren was bekend, dat er op de boerderij Withorst
geregeld twee gezinnen woonden.
Hoe ging het verder met de Hofstede gelegen op perceel A?
De morgenboeken van 1648 t/m 1668 vermelden Dirck Comelisz. Thome als
eigenaar en gebruiker (1672 ontbreekt), in 1676 wordt Frank Claesz. Ouwervliet
genoemd als eigenaar en gebruiker, in 1680 en 1684 wordt Dirck Comelisz. Thome
weer genoemd en in 1688 wordt de weduwe van Frank Claesz. Ouwervliet als
eigenaar en gebruiker vermeld.
In 1682 en op 19-06-1685 wordt de weduwe van Frank Claesz. Ouwervliet reeds als
bewoner van de Hofstede genoemd bij de verkoop van een naburig perceel.
Uit een akte van het weeskamerarchief van Koudekerk bleek, dat in mei 1688 Fijtgen
Claesdr. Boskooper de weduwe was van Frank Claesz. Ouwe(n)vliet. (De oorsprong
van deze naam hield vermoedelijk verband met een tuin, in het bezit van haar
overleden broer Jan Claesz. Ouwevliet, die gelegen was aan de Oudenvliet te
Oegstgeest.)
Op 26 april 1691 vond te Koudekerk de volgende verkoop plaats. Fijtje Claesdr.
Boscoop, weduwe en boedelhoudster van Frank Claesz. Ouwevliet, geassisteerd door
haar broer Comelis Claesz. Boscoop, haar voogd, verkocht de boerderij aan Mattheus
Comelisz. Booman, die in de Lagewaard woonde. Het verkochte werd omschreven
als een huijsinge, boomgaert ende erven. De verkoopsom bedroeg 1150 gulden.
Op 17 mei 1707 passeerde voor Dionisius Marsbag, secretaris en rentmeester te
Koudekerk en vervanger van de schout Adriaan van Rhijn, de volgende verkoopakte.
Duifje Tissen, weduwe van Mattheus Booman verkocht de boerderij voor 1200
gulden aan Aemout van Swieten, die woonde in Amsterdam. De boerderij werd als
volgt omschreven: een huijsinge, barg, schuijr ende boogaart, potinge ende
plantinge, met zijn erff te verongelden volgens 't morgenboek met alle de losse
goederen de comparante in eijgendom toebehoorende en verder aart en nagelvast
daarop staande ende gelegen in de Hontsdijk in de voorzegde Heerlijkheid van
Koudekerk. De boerderij was gelegen aan de Heerewegh (nu Dorpsstraat).
Tegenover de boerderij stond een huis, dat gelegen was tussen de Heereweg en de
Rijn. Dit huis kocht Aemout van Zwieten op 14 februari 1708 voor 350 gulden van
Daniël Willemsz. Breeklant.
Op 1 november 1713 passeerde voor Dionisius Marsbag, secretaris, vervanger van
schout Michiel van Overvoerde, de volgende verkoopakte. Mejuffrouw Geertruida
Han, weduwe en boedelhoudster van de heer Aemout van Swieten verkocht de
boerderij aan de heer Johan Witbols, die woonde in Amsterdam. Tegelijkertijd
verkocht zij het huis, dat tegenover de boerderij stond, tussen de Heereweg en de
Rijn. De verkoop vond plaats voor het totale bedrag van 1600 gulden. Voorts bevatte
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de verkoop van het huis aan de Rijn de voorwaarde, dat erin geen tappers Neringe off
te veile Cooperije gedaan sal mogen werden.
Uit een verkoopakte van 1747 bleek, dat Johannes Witbols nog steeds de bewoner en
eigenaar van de boerderij was.
Boerderij Withorst.
Op 13 april 1750 passeerde voor schout Frederik Brouwer te Koudekerk de volgende
verkoopakte. Catharina van der Kolster, gescheiden huisvrouw van Arie van der Jagt,
afkomstig van Delft, verkocht de boerderij en het huis aan de Rijn voor 1400 gulden
aan IJsbrandus van Kouwenhoven, predikant te Maasland. In deze akte werd de
boerderij voor het eerst met de naam Withorst aangeduid. Blijkbaar had Johannes
Witbols zijn naam aan de Hofstede verbonden. In de boerderij stond een tinne kast
die ook werd verkocht. Bij het huis aan de Rijn behoorde ook een schuitenhuis,
waarin een tentschuijt lag.
Intermezzo.
Welke relatie was er tussen Johannes Witbols en Catharina van der Kolster? Het
antwoord op deze vraag vereiste nogal wat speurwerk.
Catharina van der Kolster was op 28-05-1713 gedoopt te Delft als dochter van
Comelis van der Kolster en Elisabeth Witbols. Op 24-12-1735 ging zij, als weduwe
van Dirck Baan, in Delft in ondertrouw met Arij van der Jagt en zij legden daarbij de
huwelijkse voorwaarden vast. Uit dit huwelijk hadden zij een dochtertje, Comelia
van der Jagt, dat was gedoopt op 06-12-1736. Enkele jaren later ging Catharina van
der Kolster scheiden van Arij van der Jagt.
Op 31-01-1743 liet Catharina van der Kolster haar testament voor notaris Brouwenaar te Delft maken. Als eerste erfgenaam wees zij haar dochtertje Comelia aan.
Daama haar moeder Elisabeth Witbols en daama haar oom Abraham Witbols, die in
Delft woonde en vervolgens zijn kinderen. Zij sloot uitdrukkelijk haar ex-man Arij
van der Jagt en zijn familie uit. Haar moeder Elisabeth Witbols overleed op 19-061743 en werd op 25-06-1743 te Delft begraven.
Uit de boedelscheiding moest blijken of Elisabeth Witbols in het bezit was van de
boerderij Withorst te Koudekerk en of haar dochter Catharina deze had geërfd. Uit de
boedelscheidingsakte, die op 11-09-1743 voor notaris Abraham Brouwenaar te Delft
was gepasseerd, bleek niets van het bezit van een boerderij te Koudekerk. Misschien
had Catharina van der Kolster de boerderij wel geërfd van Johannes Witbols, die in
1713 de boerderij kocht en toen woonde te Amsterdam.
Was Johannes Witbols de broer van haar moeder Elisabeth Witbols en haar oom
Abraham Witbols?
In Delft woonden verschillende personen, die Witbols heetten, maar de dopen van
Johannes en Elisabeth waren niet te vinden. Wel werd op 04-12-1722 in de
Remonstrantse Gemeente te Delft ene Abraham Witbols, zoon van Pieter Witbols en
Catharina Broers, gedoopt. Als opmerking stond erbij, dat Abraham een bejaard
persoon was. Verder bleek, dat bij verschillende dopen in de Remonstrantse
Gemeente Abraham en Elisabeth Witbols gezamenlijk als getuigen optraden.
Omdat Johannes Witbols in 1747 nog als bewoner en eigenaar werd genoemd van de
boerderij Withorst, was hij misschien tussen 1747 en 1750 overleden. Onderzoek te
Koudekerk en Amsterdam leverde niets op. Er was geen doop en geen overlijden van
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Johannes Witbols te vinden. Dus kon ook zijn boedelscheiding niet gevonden worden
en kon deze geen uitsluitsel geven. Dus is het nog steeds onduidelijk hoe Catharina
van der Kolster in het bezit van de Boerderij Withorst was gekomen.
Hoe ging het verder met de Hofstede Withorst?
Na het overlijden van IJsbrandus van Kouwenhoven woonde zijn dochter
Mejuffrouw Gerardina van Kouwenhoven op de boerderij, zoals bleek uit een akte
van 1776 en haar testament van 5 januari 1781.
Uit een verkoopakte, opgemaakt voor notaris Gerard Spoors op 13 mei 1793 bleek,
dat de boerderij en het huis aan de Rijn na het overlijden van Gerardina van
Kouwenhoven op 21 december 1792 op een openbare veiling voor 1300 gulden
waren verkocht aan Hendrik van der Mark.
Op 13 april 1797 werd Hendrik van der Mark volledig eigenaar van de ruim 10
morgen land bij de boerderij. Hij kocht het resterende 7/12 deel van het land voor
1750 gulden en genoot de rente op een kapitaal van 1512 gulden en 7 stuivers. (Dit
kapitaal was vermoedelijk een geldbedrag, dat door een vorige eigenaar in het
waarborgfonds van het hoogheemraadschap van Rijnland was gestort. Dit fonds was
door Rijnland ingesteld om te garanderen dat uit te venen of uit te kleien landerijen in
goede staat werden opgeleverd. De redactie). Omdat Hendrik van der Mark
burgemeester of schout van Koudekerk was, werd de boerderij Withorst in de
volksmond ook wel de "schoutenboerderij" genoemd.
Op 30 juni 1800 passeerde voor Jan van der Snoek, schout van Koudekerk, de
volgende verkoopakte. Hendrik van der Mark verkocht op 20 februari 1800 de boerderij ondershands aan Wessel Bunnik, wonende te Koudekerk. Het werd omschreven
als een hegt, sterk en wel doortimmert Heeren huijsinge en Erve, zijnde een
Buijtenplaats genaamd Wit-Horst enz, groot 250 roede. Bij deze koop was ook de 10
morgen en 150 roede land betrokken. Na de koop genoot Wessel Bunnik van de rente
op bovengenoemd kapitaal van 1512 gulden. Wessel Bunnik betaalde 900 gulden
contant en hield een schuld van 3600 gulden aan Hendrik van der Mark met een rente
van 4 Vz procent (via een zogenaamde custingbrief).
Op 3 mei 1805 verkocht Wessel Bunnik 3 morgen wei- of hooiland aan Hermanus
van Ommeren. Deze betaalde daarvoor 900 gulden en hij genoot de rente over een
kapitaal van 539 gulden. Van de rest van het kapitaal bleef Wessel Bunnik de rente
ontvangen.
Op 30 januari 1811 liet Wessel Bunnik zijn testament maken. Hierin werden zijn vijf
kinderen, Jan, Pietemella, Jannigje, Pieter en Hendrik, als erfgenamen genoemd. Op
27 december 1812 had hij nog een hypotheek van 2000 gulden. Op 23 februari 1814
overleed Wessel Bunnik, weduwnaar van Comelia Hoogeveen. Na de boedelscheiding bleek dat hun zoon, Pieter Bunnik, eigenaar was geworden van de
boerderij.
Op 7 mei 1815 trouwde Pieter Bunnik te Koudekerk met Comelia (Neeltje) Kraan,
dochter van Comelis Kraan en Marijtje de Roos. Op 14 december 1822 nam hij een
hypotheek van 5500 gulden. Op 23-12-1843 overleed Pieter Bunnik en aangezien hij
kinder- en ouderloos was overleden, was Neeltje Kraan de enige erfgename, zoals
bleek uit het testament, dat op 28-09-1821 voor notaris Nicolaas Samson was
gepasseerd. Bij het passeren van dit testament in 1821 trad Frans Zwartjes,
wagenmaker te Koudekerk, op als getuige.
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Withorst komt in het bezit van de familie Zuijdwijk.
Op 22 maart 1859 passeerde voor notaris Karei Nicolaas Hengeveld te Hazerswoude
de volgende verkoopakte. Mejuffrouw Neeltje Kraan, weduwe van Pieter Bunnik,
wonende te Koudekerk, verkocht aan Jacobus Zuijdwijk, landbouwer, wonende te
Koudekerk, voor de totale som van 5500 gulden Eene bouwmanswoning genaamd
Withorst met daarbij behoorende Getimmerten, alsmede de daarachter en bijgelegen
Landen staande en gelegen in de Hondsdijkschen Polder onder de Gemeente
Koudekerk enz. enz. Verderop in deze akte stond nog weg, weiland, boomgaard, huis,
schuur en erf, tuin, boschhakhout te zamen groot zes bunders, negenenveertig roeden
en zes ellen (64905 vierkante meter). Ter voldoening hiervan, nam de koper Jacobus
Zuijdwijk de gehele voldoening van de voormelde hypotheek van ƒ 2000,- voor zijn
rekening, terwijl het resterende deel van de koopsom onder de koper zou verblijven
en door hem zou aan de verkoopster een lijfrente worden betaald van vier gulden per
week. Verder moest Jacobus Zuijdwijk haar voeding, kleding, inwoning en verdere
verzorging en verpleging verlenen gedurende haar hele leven. Hier dient wel
opgemerkt te worden, dat Neeltje Kraan ten tijde van deze verkoop al blind was,
zoals bleek uit de zin onderaan de akte: Bij het passeren van deze acte blijkt, dat
Neeltje Kraan wegens blindheid geen handtekening te kunnen zetten. De akte ging
verder met Indien de koper aan zijn verplichtingen heeft voldaan, zal daardoor bij
het overlijden van de verkoopster de gezegde koopprijs zijn betaald.
Driekwart jaar later, op 16 november 1859 overleed Neeltje Kraan te Koudekerk op
81-jarige leeftijd. Jacobus Zuijdwijk kwam zo dus wel erg gemakkelijk in het bezit
van de boerderij.
3(onsdijk Qer. Kerk. - Koudekerk.

Boerderij Withorst met links de smederij van Slingerland en in het midden de Gereformeerde
kerk omstreeks 1900.
Op 2 mei 1887 vond voor notaris Karei Nicolaas Hengeveld de volgende verkoop
plaats. Jacobus Zuijdwijk, landbouwer en veearts, wonende te Koudekerk, verkocht
zijn boerderij met omliggend land aan zijn zoon Pieter (Piet) Zuijdwijk, landbouwer
te Koudekerk. De oppervlakte was inmiddels nog wat toegenomen en wel tot zes
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hectaren, zestig aren en vijftien centiaren. Ook de levende have, bouw- en
melkgereedschappen, meubelen en verder de gehele inboedel van welke aard ook
werd door Pieter Zuijdwijk gekocht. Alleen de kleren en lijfstoebehoren waren
daarvan uitgezonderd. Voor het onroerende goed betaalde hij ƒ 10.000,- en voor het
roerende goed ƒ 2000,-. Bij de notaris betaalde de koper ƒ 4800,-. Het overige der
koopsom bleef onder de koper waarvoor hij (of zijn erven) aan Jacobus Zuijdwijk en
zijn huisvrouw Maria Kraan moest verlenen vrije en kostelooze woning, voeding,
kleeding en verdere algehele verzorging en liefderijke verpleging in den volsten en
ruimste zin, gedurende beiden hun geheele leven ten huize van den kooper.
Om er zeker van te zijn, dat de koper zijn verplichtingen nakwam, zouden de hiervoor
overgedragen onroerende goederen hypothecair ten behoeve van de verkoper en zijn
huisvrouw tot aan beider overlijden verbonden zijn. Mocht Pieter Zuijdwijk niet
voldoen aan zijn verplichtingen, waaronder het betalen van een lijfrente, dan waren
zijn ouders bij deze gemachtigd zonder rechtsgeding de onroerende goederen in het
openbaar te verkopen.
Volgens de akten van 8 en 22 september 1897, beide gepasseerd voor notaris
Comelis Korteweg te Hazerswoude, kocht Pieter Zuijdwijk op een veiling enkele
stukken weiland erbij. Op 10 september 1911 ruilde hij nog een stuk land met zijn
buurman. De totale oppervlakte van zijn bezit bedroeg nu 8 hectaren 80 aren en 28
centiaren. Op 16 maart 1912 overleed Pieter Zuijdwijk. Uit zijn testament, dat op 5
december 1906 was gemaakt, bleek, dat zijn twee zusters Comelia Maria Zuijdwijk
en Gerritje Zuijdwijk de enige erfgenamen waren.

Boerderij Withorst met in het midden een theekransje en aan de rechterzijde de kinderen Tina,
Cor en Marie Zuijdwijk (1910 - 1911).
Volgens een overlevering van Jan Snelderwaard werkte zijn broer Hannes Snelderwaard bij de twee zusters als bouwknecht. Omdat hij als bedrijfsvoerder optrad,
verwachtte hij bij hun overlijden als erfgenaam op de boerderij te mogen blijven. Dit
pakte echter anders uit.
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Boerderij Withorst. Van links naar rechts: Kee en Ger Zuijdwijk en de knecht Hannes
Snelderwaard (circa 1915).

Withorst gaat over in andere handen.
Ruim 4 jaar later machtigden de twee zusters, beiden zonder beroep, ongehuwd en
wonende te Koudekerk, de landbouwer Petrus Ferdinand Veelenturf, die woonde te
Hazerswoude, om de boerderij te verkopen. De verkoop vond plaats op 20 mei 1916
voor kandidaat-notaris Willem Hendrik Hoogenstraaten te Hazerswoude. De boerderij werd gekocht door Hermanus van Leeuwen, landbouwer, wonende te Reeuwijk
voor ƒ 25.000,-. Het verkochte werd als volgt beschreven Een woonhuis met koe- en
paardenstalling, schuren, hooiberg en verdere getimmerten, tuin, erf, weg en berm
benevens eenige perceelen wei- en hooiland, staande en gelegen in den Hondsdijkschen Polder onder de gemeente Koudekerk.
Rond 1923/1924 werd de koeienstal achter de woning gebouwd. Vroeger bestond de
hofstede uit een woning van negen bij negen meter, waarachter een kleine stal stond.
Hierin stonden de koeien een kwartslag gedraaid ten opzichte van hun positie in de
nieuwe stal van 1924. Later werd deze kleine stal bij de woning getrokken en werd
daar o.a. kaas gemaakt.
Toen Hermanus van Leeuwen in 1942 overleed, werd de bedrijfsvoering voortgezet
door zijn vrouw Johanna van Leeuwen - de Vos met haar acht kinderen. Haar oudste
zoon Barthelomeus Jacobus (Bertus) van Leeuwen trouwde in 1945 en kocht een
boerderij in Reeuwijk. Haar tweede zoon Jacobus Barthelomeus (Koos) van Leeuwen
trouwde in 1956 met Jacoba Wilhelmina (Coby) de Korte en kocht vervolgens de
boerderij van zijn moeder.
In 1987 hield Koos van Leeuwen op met boeren en verkocht circa 4 V2 hectare van
zijn land met het bijbehorende melkquotum aan de Koudekerkse boer Maarten van
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der Lely. Een deel van het resterende land werd daama gebruikt door hun zoon Peter
van Leeuwen, die daar een boomkwekerij had gevestigd. Hun zoon Harry van
Leeuwen gebruikte enige opstallen bij de boerderij voor de opslag van materialen van
zijn hoveniersbedrijf. Zelf verzorgde Koos nog enige paarden. Nadat zijn vrouw
Coby in 1997 een herseninfarct had gehad, verliet Koos in juni 1998 de boerderij en
ging in het verzorgingshuis te Koudekerk wonen. Enige tijd later kwam ook Coby
daar wonen.
In 1998 werd de boerderij te koop gezet. Op 15-12-1998 werd via notaris Heenk te
Hazerswoude de boerderij met 4 hectare grond voor ruim 1 miljoen gulden verkocht
aan Siem Eikelenboom, die in Leiderdorp woonde. Siem wil de boerderij gaan verbouwen om er te gaan wonen en werken. Siem heeft een software-bedrijf en wil een
kantoorruimte aan huis creëren. Een perceel van 7000 vierkante meter met een
overpad aan de westzijde van de ernaast gelegen Gereformeerde kerk werd gekocht
door de zoon Harry van Leeuwen, die daar opslagmogelijkheden heeft voor zijn
hoveniersbedrijf.
Het lijkt erop, dat de Hofstede uit begin 1600, begonnen als woning voor iemand uit
de stad, die buiten wilde gaan wonen, nu weer deze functie heeft teruggekregen.
Sjaak Zuidwijk.
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Een uit de hand gelopen ruzie anno 1519

D

at archieven ons vaak een blik gunnen op
hoe mensen vroeger leefden, bleek weer toen
een tweetal akten (vonnissen) uit het archief van
het Hof van Holland te voorschijn kwam, die
betrekking had op een vechtpartij in Koudekerk
tussen Hazerswoudenaren en Koudekerkers in het
jaar 1519 . Ondanks dat het ambtelijke stukken
zijn en geen krantenverslagen is hieruit toch een
beeld te vormen hoe mensen zich in die tijd in
zo'n situatie gedroegen.
1

Cornelis oude Jansz. krijgt gratie.
Op 18 november 1522 deed het Hof van Holland uitspraak in een proces waarbij
Comelis oude Jansz. uit Hazerswoude een boetedoening werd opgelegd alvorens
gratie te krijgen voor misdaden die hij in Koudekerk had begaan tegen de ambachtsheer Gerrit van Poelgeest en zijn neef Dirk van der Does, de baljuw van Rijnland .
Hij was voor deze misdaden veroordeeld en bevond zich al enige jaren in
gevangenschap op te voerpoorte van onsen Hove van Hollant, de Gevangenpoort in
Den Haag . Hij zat daar in grooter miseriën ende armoeden en zou nog lang in zijn
cel moeten blijven ende geheel ende al verderven. Een gevangenis was vijfhonderd
jaar geleden in de verste verte niet te vergelijken met die van nu.
2

3

De tegenwoordige Gevangenpoort.

1. Mevrouw Aleid van Poelgeest uit Hoofddorp was zo vriendelijk mij van deze akten een transcriptie te
geven. De heer H. Endhoven had haar op het bestaan van die akten attent gemaakt.
2. ARA Den Haag. Archief Hof van Holland, toegangsnr. 3.03.01.01. inv. nr. 497 akte 117.
3. De gevangenpoort was in de 14e eeuw de hoofdpoort van het grafelijk slot 'Binnenhof. In de 16e en 17e
eeuw kreeg het gebouw zijn huidige vorm. Al vanaf de 15e eeuw werd de poort door het rechtscollege van
het Hof van Holland en de Haagse vierschaar (rechtbank) gebruikt als gevangenis. Dit bleef zo tot het
begin van de 19e eeuw.
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Op zeker moment tijdens zijn gevangenschap had hij een gratieverzoek ingediend bij
keizer Karei de Vijfde. Deze vroeg daarover advies aan de procureur-generaal van
Holland en aan het Hof van Holland. Op grond van die adviezen ontving Comelis in
augustus 1522 een akte van pardoen en abolatie (vergiffenis en kwijtschelding). Alle
strafbare feiten werden hem hierbij vergeven en de boeten en andere straffen werden
hem kwijtgescholden. Voorafgaande aan zijn in vrijheidstelling zou het Hof van
Holland echter moeten bepalen welke boetedoening hij alsnog moest doen en hoe
hoog de proces- en andere kosten waren die hij moest betalen.
Vechtpartij in Koudekerk.
In de keizerlijke akte van pardoen en abolatie, die overgeschreven is in het hierboven
genoemde vonnis van 18 november 1522, worden de ruzie en de misdaden die
Comelis oude Jansz. en zijn neven Jan, Gerrit, Dammas, Laurens en Jacob
Comeliszonen tijdens een vechtpartij met Gerrit van Poelgeest en anderen hadden
begaan, uitgebreid beschreven. Deze neven waren zonen van Comelis Jansz., een
jongere broer van Comelis oude Jansz., die eveneens bij deze vechtpartij was
betrokken, maar dan in positieve zin zoals verderop zal blijken. Aanvullende
informatie over de gebeurtenissen in 1519 staat in een akte van een proces voor het
Hof van Holland van 27 maart 1521, waarop verder in dit artikel wordt teruggekomen. Die gebeurtenissen moeten zich als volgt hebben afgespeeld:
4

Op Dynsdaechs nae Palm Sondaech anno XV c ende negenthien (19 april 1519)
waren Comelis oude Jansz. en zijn neven Laurens en Jacob naar de herberg van
Floris de Waard in Koudekerk gegaan omme zekere dading te maken. Ze hadden dus
de bedoeling om een geschil bij te leggen. Met wie ze een geschil hadden en
waarover is niet vermeld, maar wellicht had het te maken met de verkoop van een
stuk land aan Simon Florisz. de Tapper, een andere Koudekerkse herbergier, dat door
de bovengenoemde Laurens op onmanierlijcke manieren werd gebruikt, zoals in de
reeds hiervoor genoemde akte van 27 maart 1521 staat vermeld. Deze Simon Florisz.
had Comelis oude Jansz. uitgenodigd om in de loop van de middag bij hem langs te
komen. De vrouw van Simon was die dag namelijk voor het eerst na haar bevalling
weer naar de kerk geweest en die kerckganck zou gevierd worden. Nadat Comelis,
Laurens en Jacob in de herberg van Floris de Waard hadden gegeten ging Comelis
naar de herberg van Simon de Tapper. Daar aangekomen zei de vrouw van Simon dat
hij naar boven moest gaan omdat haar man daar al met een paar andere gasten zat,
waarop hij zich bij dat gezelschap voegde. Na verloop van tijd kwam ook Gerrit van
Poelgeest, die welcke redelijken bij drank was. Er werd stevig doorgedronken en op
een gegeven moment kregen Comelis en Gerrit kijvelicke woerden, maar daar werd
verder niet op gelet en ze zijn met elkaar blijven drinken. Waarover die ruzie ging is
niet vermeld. In de loop van de middag werd het gezelschap kleiner, er gingen
mensen weg en ook Gerrit van Poelgeest verliet de herberg om naar zijn eigen huis
(Groot Poelgeest) of naar het lof in de kerk te gaan. Omdat Comelis moe was
geworden ging ook hij weg en wilde gaan kijken of Laurens en Jacob nog in de
herberg van Floris de Waard zaten. Toen hij in de buurt van die herberg kwam keek
Gerrit van Poelgeest, die voor hem liep, om. Waarschijnlijk dacht deze dat Comelis
hem achterna kwam om hem aan te vallen vanwege de ruzie bij Simon de Tapper.
Hoewel Comelis slechts een cnoopmes (korte degen) bij zich had trok Van Poelgeest
zijn degen en sloeg daarmee naar Comelis die aan een arm werd geraakt zonder
4. ARA Den Haag. Archief Hof van Holland, toegangsnr. 3.03.01.01. inv. nr. 496 akte 268.
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verwond te worden.
Laurens en Jacob, die nog in dezelfde herberg zaten waar ze 's morgens met Comelis
hadden gegeten, zagen dat hun oom werd aangevallen en kwamen de herberg
uitgerend om hem te helpen, slechts gewapend met hun korte degens, die ze altijd bij
zich droegen. Jacob trok zijn wapen en gaf Gerrit van Poelgeest daarmee een
scrammeken in den rugge, nyet der pijnen weerdich zijnde. Dirk van der Does, de
baljuw van Rijnland en een neef van Gerrit van Poelgeest, die met zijn dienaren in
Koudekerk was, kwam op het rumoer af en met hem nog anderen, gewapend met
hellebaarden en ander wapentuig. Comelis, Laurens en Jacob vluchtten daarop een
huis binnen, voorzagen zich daar van betere wapens, de één met een degen en de
ander met een piek, kwamen weer naar buiten en al vechtend joegen ze Van
Poelgeest en zijn aanhangers het huis binnen van Claes Dircxz. alias Claes Ket, de
schout van Koudekerk.
Tijdens dit handgemeen had Comelis met zijn mes naar één van zijn tegenstanders
gestoken en had daarbij de deurpost van het huis van de schout geraakt, ook was een
aantal ruiten gesneuveld. Vanuit het huis werd door de openstaande vensters met
hellebaarden, pieken en ander wapentuig gestoken en geslagen naar Comelis en zijn
neven, waarbij Comelis aan zijn voet werd geraakt. Het gevecht ging door en met
alles dat ze aan wapens bij zich hadden werd door de vensters naar binnen gestoken.
Pas toen die werden gesloten gingen Comelis en zijn neven weg onder het roepen van
ghij diefs oft verraders, wij sullen u noch wel vinden of woorden van gelijke
strekking en zijn vervolgens een cleijn waterken, genoempt Den Rijn, overgestoken.
Na verloop van tijd kwamen ze echter terug met Jan, Gerrit en Dammas, de jongere
broers van Laurens en Jacob, en gingen weer naar het huis waar Van Poelgeest en
zijn medestanders nog steeds waren, onder het roepen van compt uijt, compt uijt, wij
sullen u wel hebben, zonder verder iemand iets misdaan te hebben.
Hoe de vechtpartij verder verliep staat in de keizerlijke akte niet beschreven. Wel
worden in de hierboven genoemde akte van 27 maart 1521 nadere maar soms nietgelijkluidende verklaringen over het gevecht afgelegd en komt ook Comelis Jansz.,
een jongere broer van Comelis oude Jansz., op de proppen, maar daarover later.
Comelis oude Jansz. en Jacob en Laurens Comeliszonen zullen op zeker moment
gearresteerd zijn en door de baljuw van Rijnland voor de vierschaar van Rijnland zijn
gesleept. Helaas zijn daarover geen processtukken meer in het archief van de baljuw
en hoge vierschaar van Rijnland aanwezig, zodat ook niet meer is te achterhalen
welke straffen zij hebben gekregen. Zoals uit het voorgaande echter blijkt zat
Comelis oude Jansz. een straf uit in de Gevangenpoort in Den Haag en in de akte van
27 maart 1521 wordt vermeld dat Jacob en Laurens Comeliszonen uijtlandich waren,
wat erop zou kunnen duiden dat ze uit de gewesten Holland en Zeeland waren
verbannen. Jan, Gerrit en Dammas Comeliszonen zijn waarschijnlijk na het gevecht
de dans ontsprongen, want in een volgend hoofdstuk komen we ze tegen als vrije
mannen, die zich met hun vader Comelis Jansz. in handen van het Hof van Holland
stelden om hun naam gezuiverd te krijgen.
Het gratieproces voor het Hof van Holland.
Om de boetedoening en de hoogte van de proces- en andere kosten te bepalen,
waaraan Comelis oude Jansz. zou moeten voldoen alvorens vrijgelaten te worden,
werden Jan van Beveren, als vervanger van Dirk van de Does en tevens
vertegenwoordiger van Gerrit van Poelgeest, en de procureur-generaal van Holland
door het Hof van Holland gedagvaard. Tijdens deze procedure verklaarden de
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partijen dat zij accoord gingen met datgene dat in
de keizerlijke akte van gratieverlening was
vermeld. Na rijp beraad kwam het Hof tot de
volgende uitspraak. Comelis oude Jansz. moest
een boete van veertig Carolus gulden betalen en
ook de kosten van zijn gevangenschap en de
gerechtskosten. Hoe hoog die kosten waren is niet
vermeld. Ook moest hij blootshoofds, in linnen
kleding en met in zijn handen een brandende
kaars van één pond voor het Hof van Holland
verschijnen en om vergiffenis smeken, waama hij
die kaars naar de Sint Ivokapel op het Binnenhof
moest brengen. De dag daarop moest hij in
Koudekerk op dezelfde manier het gerecht om
vergeving vragen. Of deze boetedoeningen ook
werkelijk hebben plaats gevonden is niet vermeld.
5

Beeld van Sint Ivo.
Het zuiveringsproces van 27 maart 1521.
Terwijl Comelis oude Jansz. in de gevangenis zat en Jacob en Laurens Comeliszonen
uijtlandich waren, diende er op 27 maart 1521 een proces voor het Hof van Holland
dat te maken had met de vechtpartij in Koudekerk. Comelis Jansz., de al vaker
genoemde jongere broer van Comelis oude Jansz., en zijn zonen Jan, Gerrit en
Dammas hadden zich namelijk bij het Hof ter purge gesteld.
Een 'ter purge stelling' was een rechtsprocedure waarbij personen, verdacht van een
crimineel delict, zich in handen van het gerecht (meestal het Hof van Holland)
stelden om hun naam te laten zuiveren. De impetrant (aanvrager) diende daartoe een
verzoekschrift in, waama bij edictale citatie (openbare dagvaarding) de baljuw (de
plaatselijke officier van justitie), de procureur-generaal van Holland en alle andere
inwoners werden gedaagd om partij te zijn. Als er geen bewijzen tegen de impetrant
werden aangevoerd, werd deze 'puur, zuiver en innocent' van het pretense delict
(beweerde strafbare feit) verklaard en mocht niemand hem er voortaan van beschuldigen .
Zo'n 'ter purge stelling', waarin het initiatief uitging van een particulier, gaf gewone
burgers een juridisch wapen in handen in een situatie waarbij er nog geen sprake was
van officiële beschuldigingen of aanklachten, maar al wel ernstige schade werd
toegebracht aan iemands reputatie. Ze stelde een 'verdachte' in zekere zin in staat
met behulp van de justitie diezelfde justitie een stap voor te zijn. Immers, het eerste
en meest zichtbare doel van zo'n procedure was weliswaar iemands reputatie te
zuiveren, maar direct daarachter verscholen lag het oogmerk om niet in de
6

5. Yves Helory werd op 17 oktober 1253 in Kermartin en Minihy, dicht bij Treguier, in Bretagne geboren.
Voor zijn priesterwijding was hij o.a. advocaat. Zijn leven werd gekenmerkt door een sterk rechtsgevoel en
een grote liefde voor de armen, die hij zowel voor de kerkelijke als de burgerlijke rechtbanken verdedigde
('advocaat van de armen'). Hij stierf op 19 mei 1303 en werd in 1347 door paus Clemens VI heilig
verklaard. Als Sint Ivo (of Yves) is hij de patroon van Bretagne, van de juristen en van de universiteit van
Nantes.
6. M. Heil. 'Rechters in 't hoochste resort' In: Holland, historisch tijdschrift. 34e jaargang, nummer 1, 2002.
pag. 10 en 11.
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beklaagdenbank terecht te komen. Als niemand verscheen of er geen afdoende bewijs
geleverd werd, was de naam van de betrokkene daarmee gezuiverd en kon degene die
daama nog geruchten verspreidde vervolgd worden. Zo'n procedure was echter
allesbehalve zonder gevaar en kon zich gemakkelijk en met desastreuze gevolgen
keren tegen de persoon die erom gevraagd had .
De bovengenoemde vier impetranten, Comelis Jansz. en zijn zonen Jan, Gerrit en
Dammas, stelden in hun verzoekschrift aan het Hof van Holland, dat ze hun naam
gezuiverd wilden hebben en dat er voortaan geen verdachtmakingen en beschuldigingen meer tegen hen geuit zouden worden. Deze hadden hun naam reeds ernstig
geschaad. Gerrit van Poelgeest en Dirk van der Does werden door het Hof
gedaagd/verzocht om partij te zijn.
Tijdens het proces verklaarden de impetranten niets tegen Van Poelgeest en Van der
Does misdaan te hebben, maar toch had Van der Does gedreigd dat hij hen, als hij ze
binnen zijn rechtsgebied zou aantreffen, zou arresteren .
Hiertegen werd door Van Poelgeest en Van der Does ingebracht, dat de impetranten
bekend stonden als quaetdoenders, groententers (plunderaars), dagelicx sittende in
herbergen, geen centen hebbende of arbeijt doende. Op de bewuste dag in 1519
zouden volgens hen Comelis oude Jansz. met een hellebaird, Laurens Comelisz. mit
een vork (hooivork), Jan Comelisz. mit een gespannen booch en een pijl daarop
leggende, Jacob Comelisz. mit een vork of pieck, Dammas Comelisz. mit een vorck
en Gerrit Comelisz. mit heeten moede (met een verhitte kop) naar Koudekerk zijn
gekomen . Woedend hadden ze voor het huis van de schout gestaan en hadden Gerrit
van Poelgeest, Dirk van der Does en nog iemand uit Leiden, die in dat huis waren,
uitgescholden voor dieven en verraders en hadden geëist dat ze naar buiten zouden
komen. Om hun woorden kracht bij te zetten hadden ze met een hellebaard door een
venster geslagen en als de baljuw die slag niet had ontweken, dan soude hij aldaer
van levende lijve ter doot gebracht hebben geweest. Tot na middernacht hadden Van
Poelgeest en de zijnen het huis niet kunnen verlaten. Ook zouden volgens Van
Poelgeest en Van der Does daama met Pinksteren Comelis oude Jansz. en consorten
met pijl en boog geschoten hebben op twee personen die zich op de Rijn bevonden,
in de veronderstelling dat het Van Poelgeest en Van der Does waren. Aanleiding tot
deze vechtpartijen was volgens hen de koop van een stuk land door Simon Florisz.
(de Tapper) dat Laurens Comelisz. plach te gebruijcken mit meer andere
onmanierlicke manieren breeder blijckende bij informacie dairvan zijnde.
Tot slot eisten Van Poelgeest en Van der Does dat de vier impetranten veroordeeld
zouden worden voor hun daden, dat ze het Hof om vergiffenis moesten vragen, de
kerk van Koudekerk een venster moesten schenken ter waarde van honderd
Philipsgulden en hun elk vijftien Philipsgulden moesten betalen. Als dat gebeurde
zouden ze hun beschuldigingen en dreigementen terugnemen.
7

8

9

De impetranten reageerden hierop door te zeggen dat ze personen waren van goede
name ende fame die nooit met justitie in aanraking waren geweest en nooit betrapt
waren op enig strafbaar feit, maar hun brood verdienden voor zichzelf, hun vrouw en
hun kinderen, de één met timmeren, de anderen met maaien, turfsteken en landbouw.
7. Dr. F. Egmond. 'Recht en krom'. In: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der
Nederlanden. 116e jaargang, aflevering 1, 2001. pag. 11.
8. Hazerswoude was in die tijd al een hoge heerlijkheid met een eigen baljuw, zodat de baljuw van Rijnland
daar geen bevoegdheden had. Koudekerk werd pas in 1600 een hoge heerlijkheid, zodat in de tijd waarin
de hierboven beschreven vechtpartij plaats vond, Koudekerk nog wel onder de jurisdictie van de baljuw
van Rijnland hoorde.
9. Cornelis Jansz., één van de eisers, wordt hier niet genoemd; zoals later zal blijken was hij onschuldig
aan de vechtpartij.
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En dat ze groententers werden genoemd was slechts een manier van spreken in
Hazerswoude, waar jongelui sommigen die bijnaam gaven.
Voorts verklaarden zij dat alleen Comelis oude Jansz. en Jacob en Laurens actief aan
de vechtpartij hadden deelgenomen, maar zij niet. Wel was volgens hen Comelis
Jansz. ter plekke geweest. Hij was op het tumult afgekomen en had ongewapend
geprobeerd tussen beiden te komen om zo verder kwaad te voorkomen. Hierbij was
hij gewond geraakt aan zijn handen en toen hij zag dat het hem niet lukte de
vechtenden te scheiden had hij zich teruggetrokken. Toen op zeker moment de drie
vechtersbazen de Rijn waren overgestoken had Jan Comelisz. met ze gesproken en ze
aangeraden af te zien van verdere acties, maar dat had niet geholpen.
Met de schietpartij op de Rijn met Pinksteren hadden ze eveneens niets te maken.
Maar ze wilden die zaak wel onderzocht hebben, omdat door gelijckenisse van namen
hun veel schade was berokkend. De belangrijkste schuldige, Comelis (oude) Jansz.
heette namelijk hetzelfde als één van de impetranten en de twee andere schuldigen
waren, evenals Jan, Gerrit en Dammas, zonen van Comelis Jansz. De eis van Van
Poelgeest en Van der Does was volgens hen dus onterecht en ze vroegen het Hof om
daarop niet in te gaan, maar daarentegen hun verzoek om zuivering ontvankelijk te
verklaren en Van Poelgeest en Van der Does te veroordelen tot het betalen van een
schadeloosstelling en de proceskosten.
Van Poelgeest en Van der Does bleven echter bij hun verklaringen en zeiden, dat de
impetranten wel degelijk bekend stonden als vechtersbazen en dat ze Gerrit van
Poelgeest met een dagge (korte degen) hadden gestoken en verwond. Aanvullend
vertelden ze over het begin van de vechtpartij nog het volgende:
Comelis oude Jansz. zou het huis van Simon de Tapper zijn binnen gegaan waar Van
Poelgeest met de pastoor van Koudekerk waren uitgenodigd. Om problemen te voorkomen waren die weggegaan. Hierop was Comelis hen gevolgd en had zonder iets te
zeggen geprobeerd Van Poelgeest van achteren met een mes te steken, hetgeen de
pastoor had kunnen voorkomen. Om zich te verdedigen had Van Poelgeest een klein
mes getrokken en Comelis daarmee met de platte kant geslagen zonder hem te verwonden. Jacob Comelisz., die dat zag gebeuren, kwam naar Van Poelgeest
toegelopen en stak hem zonder iets te zeggen in zijn zij. Gewond werd deze naar het
huis van de pastoor gebracht en bleef daar een uur. Tegen die tijd kwamen de baljuw
en Gerrit van Hoogwoud uit de kerk en gingen kijken hoe het met Gerrit van
Poelgeest was. Bij het huis van de pastoor ontstond een handgemeen waarbij Gerrit
van Hoogwoud aan zijn hand werd geraakt. Hierna voeren Comelis oude Jansz. en
Jacob en Laurens Comelisz. met een bootje de Rijn over naar Hazerswoude. Na
verloop van tijd kwamen ze gewapend terug met Comelis Jansz. en zijn zonen Jan,
Gerrit en Dammas. De baljuw die op Herenweg (thans Dorpsstraat) liep werd door
hen met blooten wapen ende een gespannen booch aangevallen en om zich te redden
was hij het huis van de schout ingevlucht. De aanvallen bleven echter doorgaan,
zodat de deuren en de ramen gesloten moesten worden. Op zeker moment hadden de
vechtersbazen zich een eind teruggetrokken zodat Van Poelgeest zich bij de baljuw
en de anderen in het schoutenhuis kon voegen. De aanvallers kwamen echter terug en
sloegen op deuren en ramen terwijl zeriepenghij bouven, ghij dieven ende verraders
compt uijten huijse. Pas na middernacht durfden Van Poelgeest en consorten het huis
te verlaten om naar Groot Poelgeest te gaan.
10

10. Gerrit van Hoogwoud was eigenaar van Klein-Poelgeest.
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Het Hof van Holland komt tot een uitspraak.
Na rijp beraad en alles overwegende wat tijdens dit proces naar voren was gebracht,
vond het Hof een nader onderzoek niet nodig en besloot recht te spreken in naam des
roomschen keijser, coninck van Germanien, van Spaenquen etc. grove van Hollant,
Zeelant ende Vrieslant (Karei de vijfde).
Comelis Jansz., de vader van de drie andere impetranten, werd vrijgesproken van de
door Van Poelgeest en Van der Does geuite beschuldigingen en verdachtmakingen,
waarbij dezen werden veroordeeld tot het betalen van de kosten die door Comelis
Jansz. in dit proces waren gemaakt. Comelis had zijn doel dus bereikt, zijn naam
werd gezuiverd!
Met Jan, Gerrit en Dammas Comelisz. daarentegen liep het heel wat slechter af. Ze
hadden volgens het Hof wel degelijk aan de vechtpartij deelgenomen en werden
veroordeeld om mergen voer middage voor het Hof van Holland te verschijnen in
linde cleederen, blootshoofs elcx met een tarnende wasse keersse van een halfpont
in haer hant en moesten het Hof in naam van de Keizerlijke Majesteit om vergiffenis
vragen. De tegenpartij mocht hierbij aanwezig zijn als ze dat wilde. Daama moesten
ze de kaarsen naar de Sint Ivokapel op het Binnenhof brengen. Voorts werd Jan
Comelisz. veroordeeld tot het betalen van een boete van twintig Carolusgulden en
moesten Gerrit en Dammas Comelisz. elk tien Carolusgulden aan Van Poelgeest en
Van der Does betalen. Ook moesten de drie broers de proceskosten betalen die door
de gedaagden (Gerrit van Poelgeest en Dirk van der Does) waren gemaakt. Op grond
van de eis van de procureur-generaal verbande het Hof Jan Comelisz. voor eeuwig
uijter landen van Hollant, Zeelant ende Vrieslant. Voor de avond van de volgende
dag moest hij Den Haag hebben verlaten en binnen drie dagen de hiervoor genoemde
gewesten. Als hij toch terug zou komen wachtte hem tie verbuernisse van zijn lijf, de
doodstraf dus. Tot slot werden al zijn goederen verbeurd verklaard en kwamen die
ten goede van de keizer. Gerrit en Dammas Comelisz. werden voor drie jaren
verbannen uit Holland, Zeeland en (West)-Friesland en moesten binnen dezelfde tijd
als Jan Comelisz. zijn vertrokken. Zouden zij binnen die drie jaar terugkomen dan
werd hun rechterhand afgehakt. Ook moesten zij, voor zij konden terugkomen, elk
twaalf Carolusgulden betalen die eveneens ten goede kwamen van de keizer.
Onderaan het vonnis staat vermeld dat op 28 maart de drie veroordeelden het Hof om
vergiffenis hebben gevraagd conform het vonnis.

Nabeschouwingen.
Om dit verhaal te kunnen reconstrueren kon slechts gebruik gemaakt worden van de
twee aangehaalde akten uit de sententieregisters van het Hof van Holland, andere
processtukken e.d. zijn niet (meer) aanwezig.
De aanleiding van de ruzie tussen Gerrit van Poelgeest en Comelis oude Jansz. zou,
zoals hierboven is beschreven, de verkoop van een stuk land aan Simon Florisz. de
Tapper zijn dat door Laurens Comelisz. op onmanierlijcke manieren werd gebruikt.
Wie de verkoper was is niet vermeld. Mogelijk was dat Gerrit van Poelgeest, één van
de ruziënde partijen.
Dat Comelis Jansz. een verzoekschrift bij het Hof van Holland indiende om zijn
naam gezuiverd te krijgen en daardoor gevrijwaard te worden van beschuldigingen en
dreigementen die zouden kunnen uitmonden in strafvervolging tegen hem, is te
begrijpen. Hij was ten slotte onschuldig aan de vechtpartij en is dan ook in het gelijk
gesteld. Maar dat zijn zonen Jan, Gerrit en Dammas tot de verzoekende partij
behoorden is duidelijk een gok van hen geweest. Zij wisten maar al te goed dat ze aan
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de vechtpartij hadden deelgenomen en ze kwamen dan ook van een koude kermis
thuis. In plaats van verzoekers werden ze gedaagden en werden uiteindelijk veroordeeld tot zware straffen.
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Oude Foto's

De watermolen van de Lagewaardsepolder, hier gezien vanuit het noordwesten, heeft gestaan
aan de Ambachtskade, thans ter plaatse Batelaan geheten, ter hoogte van de opslagloods van
de Fa. Guldemond. Via een 740 meter lange molenboezem werd het uitgemalen water geloosd
op de Ojwegenerwetering nabij het huidige poldergemaal. De foto dateert van voor de
Tweede Wereldoorlog, aangezien de molen in goede staat verkeert en ze eind dertiger jaren
van de vorige eeuw buiten gebruik is gesteld, toen aan het eind van de Ruige Kade het gemaal
met de Amerikaanse windmolen werd gerealiseerd. De lange molenboezem werd toen van het
buitenwater afgesloten en de kaden er langs geslecht. In de zestiger jaren heeft de gemeente
het eerste gedeelte ervan gebruikt als stortplaats voor het huisvuil. De molen raakte door
stilstand in verval en is na de oorlog uit veiligheidsoverweging ontmanteld. Omstreeks 1957 is
de molen door brand verwoest.
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Interview met Neeltje Boer - Vrolijk
VAN RIJNZICHT TOT RHIJNDAEL
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T eeltje Vrolijk werd op 12 februari 1917 geboren
P de 'Vrouwgeestmolen' gelegen aan de west0

zijde van de Heijmanswetering nabij de grens van
Woubrugge en Alphen aan den Rijn. Zij was het vijfde
geslacht Vrolijk, dat op deze molen woonde. Omdat het
molenaarsbestaan niet genoeg opleverde om van te leven
L
^ B l f T t i É L ^ bezat haar vader ook nog een boerderij met melkvee.
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• B p S j H l beconcurreerden elkaar, met als gevolg dat de boeren
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^ ~air..JUflHI slechts twee cent per liter melk uitbetaald kregen) ging
Mevr N. Boer - Vrolijk
Neeltje met haar vader mee om melk uit te venten bij
particulieren in de omgeving. En zo hoorde ze dat bij de
familie Sprey in Alphen aan den Rijn een meisje voor in de huishouding werd
gevraagd, waar ze toen is gaan werken. Later werkte ze nog een poosje bij een boer
in de Ridderbuurt en hielp ze haar moeder enige tijd in de huishouding. Toen haar
verloofde Antonie (Toon) Boer, na het overlijden van zijn ouders, geen ouderlijk huis
meer had en werk in Leiderdorp bij boer Kapteijn had gekregen, besloot ze te
solliciteren naar een betrekking als dienstbode in het bejaardenhuis 'Rijnzicht' in
Koudekerk, zodat ze wat dichter bij haar toekomstige echtgenoot kon zijn. Trouwen
kon het jonge stel nog niet vanwege de woningnood tijdens de oorlogsjaren.
In het 'Weeshuis' zoals 'Rijnzicht' in de volksmond genoemd werd, kreeg het jonge
meisje onder de dakpannen op zolder een eigen kamertje en ze kocht alvast een
linnenkast voor haar uitzet, die ze daar neerzette. Haar salaris bedroeg vijf gulden per
week. Hiervan hoefde ze thuis niets af te dragen, want ze had, volgens eigen zeggen,
al genoeg bijgedragen met het harde werken thuis en ze moest nu sparen voor haar
uitzet. Van begin 1942 tot haar huwelijk op 26 mei 1943 heeft zij in 'Rijnzicht'
gewerkt.
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Mevrouw Boer: 'Ik was het leven in een weeshuis wel gewend, want ik had een
vriendinnetje in Woubrugge dat in een weeshuis woonde. Haar ouders waren 'Vader
en Moeder', zo noemden ze de man en vroirw die de leiding over een wees- en
armenhuis hadden in die dagen. In Koudekerk hadden de heer en mevrouw G.
Rijsdam - de Wit, een kinderloos echtpaar, de leiding over het 'Weeshuis'. De bewoners noemden hen ook Vader en Moeder. Het waren lieve vrolijke mensen, die in
dienst waren van de Regenten, een bestuur dat voornamelijk bestond uit boeren. Ik
had het er best naar mijn zin. Werken had ik op de boerderij thuis wel geleerd en
bovendien kreeg ik hulp van twee bewoners.
Het was midden in de Tweede Wereldoorlog, maar we hadden aan eten geen gebrek.
Uit de Hoogeveen werden door de boeren aardappels aangevoerd. We aten twee keer
per dag warm, want er was geen brood meer te krijgen. Ik zie Vader nog in een
ijzeren pan de aardappelen stampen. Hij deed er altijd een stuk boter en een flinke
scheut water in, dat vond ik toch niet zo lekker. Groente was er ook genoeg, dat werd
door groenteboer Lekx op zijn schuit over de Rijn aan de achterkant van het huis
bezorgd. De bewoners aten gezamenlijk aan lange tafels in de grote kamer en als het
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eten door Vader en Moeder Rijsdam was opgeschept, at ik met Vader en Moeder mee
in hun woonkamer. Die kamer beschouwden ze echt als hun heiligdom'.

'Rijnzicht' in de tijd toen Neeltje Boer daar werkte.
In het huis woonden ook twee vrouwen, die nog niet de leeftijd hadden om in een
bejaardenhuis te wonen. Zij waren waarschijnlijk alleen komen te staan na het overlijden van hun ouders en niet in staat zelfstandig te leven. De een was een jaar of
veertig en heette Anna Oliemans. De ander was Rika Scheffers en zal toen tegen de
zestig geweest zijn.
Mevrouw Boer: 'Lange Riek werd ze genoemd en ze was geestelijk niet normaal.
Deze twee vrouwen hielpen mij met het werken in huis. Afwassen en afdrogen werd
altijd door Anna en Riek gedaan. Onder het werken vertelde Anna mij altijd haar
privé verhalen, meestal over haar familie. Ik vond dat wel gezellig. Zo had ze het ook
altijd over haar operatie en bij slecht weer kreunde ze: 'Oh, mijn wonden, mijn
wonden steken zo'. Moeder werkte niet mee maar zorgde samen met Vader voor het
eten. In de zaal stond een grote kachel, die door Vader met briketten gestookt werd
en in de winter zat iedereen om die kachel om wat warmte op te vangen. We kookten
in de woonkeuken op een kolenfornuis, maar in de badkamer hadden we een
elektrisch kacheltje.
Eén van de bewoners was mevrouw Barbara Sepers. Dat was echt een mevrouwtje,
ze had een mooie kamer apart boven in het huis. De andere bewoners deelden een
slaapzaal. Je had een mannenzaal en een vrouwenzaal. De bedden werden door
middel van gordijnen van elkaar afgescheiden. De mensen hadden niet veel privacy
in die dagen. Ook woonde er nog een oude stumper, meneer Boelhouwer, die heb ik
nog zien sterven. Het gebeurde tijdens het eten. Opeens viel zijn hoofd opzij en was
hij dood. Dokter Blauwendraad werd er nog bijgehaald maar het was al te laat. We
hadden een keurige man in huis die ook een eigen kamertje had, een bijzonder
figuur, die we Lekkie noemden. Hij heette meneer Lekkerkerk en ik weet nog dat hij
altijd zijn zakdoek aan de waslijn hing en dan riep: 'Er is geen helderder wasvrouw
dan de zon en de wind'. En dan herinner ik me ook nog een inwoner uit
Hazerswoide, een bonk van een kerel, Piet Versloot'.
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Omdat de meeste bewoners geen eigen kamer hadden, zaten ze overdag beneden wat
te lezen of te breien aan een tafel in de grote huiskamer, maar bij mooi weer zaten ze
langs de Rijn. Als de bewoners visite kregen, werd die ook in de grote zaal
ontvangen.
Beneden in het gebouw was een badkamer met bad waar om beurten de mannen en
de vrouwen gewassen werden. Vader deed de mannen en Moeder deed de vrouwen in
bad.
Mevrouw Boer: 'Dat was wel nodig hoor, want sommige poepten in hun broek. Het
wasgoed werd in de week gezet in van die grote teilen en ik moest het vuile goed,
samen met Anna, in de Rijn uitspoelen voor het in de wasmachine gewassen werd.
We hadden een wringer op handbediening en het goed werd gedroogd op de droogzolder of buiten aan drooglijnen. Gelukkig hadden we niet veel incontinente mensen.
Eens per week werden ook de pispotten geboend op de waterstoep aan de Rijn. Dat
was het werk van Lange Riek. Riek had een vrijer die achter haar aan liep, ene
Gerrit. Gerrit woonde ook in het Weeshuis en als Riek met de po 's bezig was hoorde
je Gerrit roepen: 'Rika, Rika, kan ik wat voor je doen? Zal ik ze vast weg brengen
Rika?'
Neeltje Boer werkte zes dagen per week van 's ochtends zeven tot 's avonds zes uur
maar ze vond het geen zwaar leven. Alles ging er gemoedelijk aan toe wantje praatte
gezellig met de bewoners en Moeder was een lief mens.
Vader en Moeder Rijsdam waren geen strenge bazen en als Neeltje eens weg wilde
maakten ze geen bezwaar. Ook mocht haar verloofde 's avonds op bezoek komen.
Wel moesten ze dan in de woonkamer aan tafel blijven zitten.
Neeltje bezocht in Koudekerk de meisjesvereniging 'De Liefde sticht'. Hier
ontmoette ze Bets Vrijenhoef, die na het overlijden van haar ouders bij meester
Bloem in huis was gaan wonen.
Mevrouw Boer: 'Bets werkte al bij Bloem en toen haar moeder overleed kwam ze
voor dag en nacht in huis bij meester Bloem. De spullen uit haar ouderlijk huis
werden op de grote zolder opgeslagen. Bets was enig kind en nogal eenzaam. Ze had
nog wel een oom en tante in Gouda wonen. Op een keer vertelde ze mij dat ze die
graag eens wilde bezoeken en ze vroeg of ik mee wilde gaan. Bets kon niet fietsen dus
huurden we een tandem en op een avond zijn we samen naar Gouda gefietst om die
familie te bezoeken. Het was al donker toen we terug kwamen en dat is de enige keer
geweest dat ik een standje heb gekregen van Moeder Rijsdam. Ze was ongerust geworden omdat ze niet wist waar ik uithing.
Op zondagochtend ging ik altijd eerst naar de kerk en daarna reed ik op de fiets naar
mijn ouders in Woubrugge en omdat Bets geen familie had nam ik haar wel eens
mee. Zo ontmoette ze mijn broer en later zijn die twee getrouwd. Ik maakte in die tijd
ook kennis met Rob en Truus Schellingerhout, die vlak bij het Weeshuis woonden en
later de begrafenisonderneming begonnen.
In 1943 ben ik getrouwd en in Leiderdorp gaan wonen. Op mijn bruiloft waren Vader
en Moeder Rijsdam niet aanwezig. Ze konden de verzorging voor de bewoners
waarschijnlijk niet aan iemand overdragen. Ik vond het wel jammer dat ze er niet bij
waren maar dat ging zo in die tijd'.
Mevrouw Boer keerde na 60 jaar weer terug in Koudekerk. Ze woont nu al enige
jaren in het verzorgingshuis 'Rhijndael' en ze is dus in staat om de woonomstandigheden van vroeger in het 'Weeshuis' met die van haar huidige woonomgeving te
vergelijken.

Jaarboek 2002

27

^^^^^

Het gezin Boer - Vrolijk,
v.l.n.r. zoon Kees, moeder Neeltje, dochter Trudie, vader Antonie en dochter Corrie.
Mevrouw Boer: 'De omstandigheden zijn zo anders. We wonen nu in een hotel, het is
werkelijk een verschil van dag en nacht. Neem alleen maar de verzorging en
verstrekking van de medicijnen. Ik hoor 's morgens om kwart over zeven al de
medicijnkar rijden. In het Weeshuis kwam hooguit een wijkzuster om een erg zieke
bewoner te verzorgen. Er waren toen ook geen bedpatiënten zoals nu. Ik weet nog
wel dat Moeder een bewoner met een stinkend open been zelf verzorgde. Het was ook
alsof er niet zoveel heel erg oude mensen waren. Nu zit het verzorgingshuis er vol
mee. De privacy is nu ook veel groter. Iedereen heeft een eigen kamer en douche.
Nee, het is allemaal veel beter geworden. Alleen weet je nu veel minder van elkaar.
Vroeger hoorde je gelijk als er iets aan de hand was met iemand. Nu weet je van
niets meer. Ik ontmoet nog wel mensen die ik in de tijd, dat ik als dienstbode in
'Rijnzicht' werkte, kende en dat maakt het voor mij hier in Koudekerk toch heel
plezierig'.
Anneke Bink
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Nog meer herinneringen aan Koudekerk
door DICK van LEEUWEN (1927)

M

et veel interesse en plezier las ik het interview met Nico Roeloffs en de jeugdherinneringen van Bert van Binsbergen in het jaarboek
nr. 11, evenals de interviews met Marry Zweeris
en Gerda Stroo in het jaarboek nr. 12. Aangemoedigd door Wim Lagerweij zal ik trachten ook
wat herinneringen aan Koudekerk op papier te
zetten.

Ik kwam in 1930, als jongetje van drie jaar, in Koudekerk te wonen toen mijn vader
Dirk Pieter van Leeuwen de boerderij Molenzicht in de Hondsdijk (thans nr. 59)
huurde. Daarvoor woonden wij in Waddinxveen, eveneens op een boerderij. Mijn
vader is in 1957 met boeren gestopt en het bedrijf werd overgenomen door Bram
Jongerbloed, die inmiddels ook weer is opgevolgd door zijn zoon. De naam
Molenzicht is overigens van het hek aan de weg verdwenen, evenals de molen aan de
zuidoever van de Rijn, de zgn. Rembrandtmolen, waar de boerderij vroeger op uit
keek en waaraan hij zijn naam ontleende.

Boerderij 'Molenzicht'
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De school.
Ik bezocht de Openbare Lagere school, toentertijd nog gevestigd in het centrum van
het dorp in het gebouw dat nu het kerkelijk centrum 'Onder Dak' is geworden, en
begon in de eerste klas bij juffrouw Stol. Zij trouwde later met Jan Kwakemaak uit
de Lagewaard en werd opgevolgd door juffrouw Van Roozendaal. In elke schoolbank
zaten twee leerlingen en ik kwam naast Niek van der Velden, zoon van beurtschipper
Van der Velden uit de Hoogewaard, te zitten. Niek en ik zijn vrienden gebleven tot
aan zijn vroege dood in 1979.
De derde en vierde klas stonden onder de hoede van meester Van Veen, terwijl
meester Van den Dool, het hoofd van de school, de vijfde, zesde en zevende klas
voor zijn rekening nam. Bij meester Van Veen en meester Van den Dool leerden we
vaderlandse liederen die je nog steeds in de bundel 'Kun je nog zingen, zing dan
mee' kunt vinden. 'Hollands vlagje bent mijn glorie', 't Is plicht dat iedere jongen',
'Kent gij het land', enzovoort. Snorkende teksten die je uit volle borst meezong, maar
die nu hopeloos uit de tijd zijn. Aan meester Van de Dool heb ik overigens dankbare
herinneringen. Hij kwam mij thuis bijles geven toen ik als jongen van een jaar of tien
lang moest kuren na een ernstige pleuritis, waardoor ik achterop dreigde te raken op
school. Ik lag in bed in de huiskamer en keek op een stukje van de Hondsdijk. Ik zie
hem nog komen, twee keer per week, kaarsrecht op de fiets gezeten, om mij te
overhoren en de volgende les te bespreken. Dank zij hem ging ik met vlag en wimpel
over en voor zover ik weet heeft hij er geen cent voor gerekend. Later sprong hij nog
een keer voor mij in de bres toen ik na de lagere school niet naar zijn zin in de juiste
opleidingsklas van een school in Alphen aan de Rijn werd geplaatst. Hij ging eens
praten met het hoofd van een opleidingsschool in Leiden en daar kon ik wel terecht
zoals hij wilde en kon ik een jaar eerder naar de HBS dan in Alphen het geval zou
zijn geweest.
Tijdens mijn ziekte werd ik trouw bezocht door mijn vriendjes Gerrit van der Sterre
en Piet Rademaker. Dc herinner me nog dat ze me op zekere dag verrasten met een
duivenhok dat ze zelf gemaakt hadden. Gerrit en ik brachten ook uren door met de
meccanodoos en nog steeds ga ik soms naar een tentoonstelling van meccano
modellen, die dan wel aanzienlijk groter en ingewikkelder zijn dan wij destijds, met
mijn toch wel bescheiden hoeveelheid onderdelen, konden bouwen. Ach, die
gecompliceerde tandwielkasten met planeetwielen en zo zou ik toch niet in elkaar
kunnen zetten. Dokter Vlaanderen, klein van stuk en met een besliste, wat je noemt
pittige pas, kwam regelmatig mijn voortgang controleren. Hij liet zijn auto aan de
weg staan en kwam lopend de oprijlaan op waarbij hij mijn raam moest passeren. Op
de terugweg schreef hij al lopend altijd iets in een groot zwart boek, naar ik vol
ontzag aannam om zijn bevindingen op te schrijven. Achteraf bezien had het
waarschijnlijk meer met de rekening te maken. Maar wat een toewijding, wat een
trouw. Nadat ik de crisis in mijn ziekte had doorstaan schreef hij voor dat ik elke dag
een biefstuk moest eten. Toen ik voor het eerst weer naar buiten mocht was ik
pafferig dik en moest ik weer leren lopen.
Verhalen uit het café.
Mijn vader heeft tot zijn 67ste jaar gewerkt, daama verhuisden hij en zijn vrouw (het
was zijn tweede huwelijk) naar Leiderdorp. Zoals alle boeren in de omgeving moest
hij hard werken, van 's morgens vier uur, half vijf tot 's avonds zes, half zeven.
Vakantie was er nooit bij. Hij liet zich elke morgen porren door Maarten de Kooter,
zijn hulp bij het werk op de boerderij, toentertijd met 'daggelder' aangeduid. Ik sliep
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op een zolderkamer aan de voorkant van het huis en werd soms wakker als Maarten
knarsend over het grind aankwam en de gereedstaande stok pakte om net zo lang op
het raam van mijn ouders slaapkamer te bonzen tot er een ongearticuleerde brul als
antwoord kwam. Waarom de man nooit een simpele wekker heeft gekocht heb ik
nooit begrepen. In de zomer moest Maarten dan eerst nog de koeien uit het land
ophalen voor ze met melken konden beginnen. Ik wilde nooit leren melken, dat leek
me veiliger.
Niek Roeloffs heeft het in zijn interview o.a. over zijn vader. Klaas. De familie
Roeloffs woonde twee boerderijen bij ons vandaan en ik herkende vader Roeloffs
direct van de enigszins vage foto die bij het artikel is afgedrukt. Hij, mijn vader en
een paar andere boeren hadden de gewoonte op zaterdagmorgen zo tegen twaalf uur
een borrel te drinken in café de Bruin, op de hoek van de Bruggestraat. Daarbij
gingen er sterke verhalen over tafel, niet in de laatste plaats afkomstig van Klaas
Roeloffs. Mijn vader was niet altijd even gemakkelijk, maar had wel gevoel voor
humor en kon smakelijk over het gehoorde vertellen. Zo verhaalde hij eens dat
Roeloffs geweldig had opgeschept over een enorme snoek die bij hem in de vaarsloot
zou zwemmen. 'Dat is waar', zei één van de anderen met een stalen gezicht, 'dat liegt
Klaas niet, als die snoek moet keren moet hij eerst naar de Wetering achter in het
land'. Roeloffs kwam wel eens wat gereedschap lenen en klaarblijkelijk moest mijn
vader die zelf weer terughalen. 'Ach', zei hij dan filosofisch, 'Klaas denkt ook: een
goeie buur haalt zelf zijn spullen terug'. Roeloffs was een jager en volgens een ander
'café-de-Bruin-verhaal' ging hij naar zijn zeggen ook op jacht met Prins Hendrik. Zo
zagen ze tegelijkertijd een hert en zei Roeloffs tegen Prins Hendrik: 'Nou Hoogheid,
wie zal schieten, u of ik?' Waarop Prins Hendrik zei: 'Doe jij het maar Klaas, je kunt
ze beter raken dan ik' (met excuses aan de kinderen Roeloffs, ik vond het verhaal te
mooi om niet te vertellen). Maar ik weet ook nog dat ik eens heerlijk gesmuld heb
van een haas die we van Roeloffs hadden gekregen.
Op de eerstvolgende boerderij, tussen ons en Roeloffs in, woonde in mijn prille jeugd
Ploeg (later woonde daar Huug Heemskerk). Die herinner ik mij alleen omdat hij nog
steeds op de toen al ouderwetse manier op zijn fiets stapte: één voet op een stang aan
de naaf van het achterwiel, met het andere been een paar keer afzetten en hup, naar
voren in het zadel. En het ging altijd nog goed ook.
De oorlogsjaren.
De oorlogsjaren zijn voor mij zonder veel bijzondere gebeurtenissen verlopen. Ik
ging vanaf 1940 naar de HBS aan de Hoge Rijndijk in Leiden, waar het onderwijs tot
aan september 1944 (Dolle Dinsdag) zonder onderbreking werd voortgezet. Wel
verdwenen er enkele leraren van Joodse afkomst maar de lugubere betekenis ervan
drong niet tot mij door, evenmin als tot mijn klasgenoten. Het gewone leven ging ook
nagenoeg ongestoord door, voor zover mij bekend gold dat voor het overgrote deel
van de bevolking. In de strenge winters van '41, '42 en '43 ging je schaatsen bij het
Torentje, waar muziek uit luidsprekers schalde. Ik ging zonder enig probleem logeren
bij een vriendje in Noord-Holland. Op zondag ging ik nogal eens met mijn vriend
Piet de Ligny naar de bioscoop in Leiden, die bij gebrek aan ander vermaak altijd
stampvol was. Het dagelijks leven ging voort, precies zoals beschreven in het boek
'Grijs Verleden' van Chris van der Heijden, dat ik toevallig net heb gelezen.
Na September '44 veranderde de situatie drastisch. De school werd gesloten en ik
bleef thuis, helpen in het bedrijf. Een gedeelte van het grasland was gescheurd, d.w.z.
omgeploegd tot bouwland. Bieten rooien en naar de boerderij brengen, aardappelen
rooien, bietenlof ophalen. Mest met een schouw achter naar het land brengen. Zo'n
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volgeladen schouw voortduwen moest ook nog even geleerd worden, in het begin zat
ik voortdurend vast op de tegenoverliggende slootkant.
Ik was inmiddels oud genoeg om door de Duitsers opgepakt te kunnen worden voor
de 'Arbeitseinsatz' en tezamen met mijn zwager Jo de Witte, die na zijn huwelijk met
mijn zus Janny in december 1944 tijdelijk bij ons inwoonde, bouwde ik in het diepste
geheim een schuilplaats onder balen stro op een schuurzolder. Nu bestond het dak
boven ons huis uit twee gedeelten, naast elkaar gelegen, met daartussen een zakgoot
om het regenwater afkomstig van de twee aanliggende kanten af te voeren. Aan de
beide einden bevond zich een gemetselde borstwering dus als je in die zakgoot ging
staan was je onzichtbaar van alle kanten. Probleem was dat de schuilplaats niet
gemakkelijk te bereiken was: eerst moest je langs een deur omhoog klimmen naar het
platte dak van wat het boenhok werd genoemd (een trap of ladder zou je verraden),
dan over het rieten dak van de stal omhoog (niet zo best voor de rietdekking) en
tenslotte vanaf de vorstpannen over de borstwering klauteren. Dit moest onze
schuilplaats worden in een noodgeval, als er geen tijd zou zijn om naar de strozolder
te vluchten. In januari 1945 kwam er inderdaad een razzia in Koudekerk en ook aan
de andere kant van de Rijn in Hazerswoude. Veel lawaai, veel geschreeuw en er
vielen naar het scheen ook enkele schoten. Noodgeval dus. Half gekleed haastig de
deur uit, rieten dak op, borstwering over en zonder lawaai landen in de zakgoot. Maar
het verblijf daar viel niet mee. Het had 's nachts gesneeuwd, het was koud, je kon
niet behoorlijk staan en tegen de dakhelling aanleunen was ook geen pretje. Na een
half uurtje was er nog geen Duitser te bekennen, dus besloten we alsnog heel stil naar
de strozolder te verhuizen. Zwager Jo voorop, ik er achter aan. Helaas verloor ik mijn
houvast op het rieten staldak, gleed over de sneeuw naar beneden, nam halverwege
mijn zwager mee en zo belandden we gezamenlijk met donderend lawaai op het
zinken dak van het boenhok. Gelukkig waren de Duitsers nog steeds niet verschenen
en konden we verder naar onze geheime schuilplaats. Niks geheim, we troffen er al
een man of drie vier van nabij gelegen huizen. Dc herinner me Joop de Kooter (die
dreigend een groot mes liet zien waarmee hij de Duitsers wel mores zou leren) en
Klaas van Bostelen. Om een uur of tien kwam een ploegje Duitse soldaten het erf
opwandelen, die het huis en de schuren doorzochten en zelfs op onze strozolder
kwamen kijken. Het liep allemaal goed af maar het was wel een benauwd ogenblikje.
Hun achterdocht was gewekt toen ze in een kledingkast in de woonkamer keken en
daar meer pakken zagen hangen dan waarschijnlijk was voor mijn vader alleen, 's
Nachts bleven we in ons hol slapen, maar ik deed geen oog dicht vanwege het
luidruchtige gesnurk van Klaas van Bostelen, die binnen de kortste keren in slaap
viel.
Na de bevrijding keerde ik korte tijd terug naar de HBS. In juni werd bekend dat,
gezien het vele schoolverzuim na september 1944, de verplichting tot het doen van
een eindexamen werd kwijtgescholden en dat elke leerling van de eindexamenklas
van elke middelbare school in Nederland een einddiploma cadeau kreeg. Dat was
natuurlijk prachtig, maar ik had inmiddels besloten in Delft te gaan studeren (een
besluit waartegen mijn vader zich nooit heeft verzet) en merkte al gauw dat ik tekort
schoot in wiskunde. Dc heb toen bijlessen gehad van Chiel Dalebout, die later heel
nuttig bleken te zijn.
Na de bevrijding.
Na de bevrijding werden er diverse nieuwe activiteiten gestart. Zo werd er een
afdeling Koudekerk van de Bond van Plattelandsvrouwen opgericht. Er kwam ook
een ruitervereniging, de Rijnruiters genaamd, onder voorzitterschap van Frank de
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Graaff. Ik werd ook lid en mocht op het paard van mijn vader rijden. Dat was geen
pleziertje want het dier had een ongelukkige draf waarbij je ongenadig door elkaar
werd geschud. Ik dacht dat het aan mij lag en vroeg aan Wim van den Akker, een
medelid met een paard dat een heel vloeiende gang had, om het ook eens te proberen.
Na een minuut stapte hij af en zei: 'Dat is geen rijden'. Maar ja, iets anders had ik
niet. Jan Dirk Corts (van de boerderij Rijnhoeve) had heel vriendelijk een stukje land
beschikbaar gesteld waar de rijlessen gegeven werden. Voor een goede ontwatering
moesten er echter eerst rondom drainagebuizen gelegd worden. Tijdens het graven
van de sleuven voor de buizen zei Wim van Dam, die achter mij aan het werk was,
iets tegen mij. Ik had hem niet goed verstaan en draaide mij een beetje schielijk om.
'Krak' zei er iets in mijn knie en ik viel zijdelings ter aarde. Ze hebben me in een
kruiwagen thuis gebracht en dat was het einde van mijn ruitercarrière. Later bleek dat
de meniscus in mijn knie was gebroken en moest ik geopereerd worden om hem er uit
te halen.
In de eerste maanden na het einde van de oorlog werd er overal feest gevierd. Ik
speelde toen sinds een paar jaar accordeon en had met Piet de Ligny een soort duo
gevormd. Op een dag kregen we een verzoek om op een buurtfeest in Leiderdorp de
muziek te komen verzorgen. We sloegen het verzoek aanvankelijk af, want we
hadden beiden in de oorlogsjaren les gehad en bezaten alleen maar Duitstalige
bladmuziek en vonden het minder gepast om dat op een bevrijdingsfeest ten gehore te
brengen. Onze bezwaren werden echter weggewuifd en of we alsjeblieft toch maar
wilden komen, als er maar een dansje gemaakt kon worden, kon niet schelen waarop.
Een kleurrijke figuur.
In mijn herinnering werden er veel verhalen verteld over dorpsgenoten. Daar was de
nodige roddel bij, maar veelal betrof het een of andere grappige gebeurtenis of een
eigenaardigheid van iemand. Eén van de grootste verhalenvertellers was Gijs Fieret.
Gijs was loodgieter van beroep, maar hard werken deed hij, zacht uitgedrukt, niet.
Hij was in zijn jonge jaren met de wielrennerswereld in aanraking geweest en reed
steeds op een racefiets. In het hele dorp had hij zo zijn adresjes waar hij kon meeëten,
hoewel hij dan wel uren kon blijven hangen. Niet iedereen mocht hem: hij was een
communist en atheïst en vloekte als een ketter. Maar hij was een meester in het
imiteren van mensen en kon je blauw laten lachen, ondanks zijn ruw taalgebruik. In
de meidagen van 1940 werd hij bij de Spanjaardsbrug in Leiden door Nederlandse
soldaten aangehouden en gearresteerd toen ze in zijn fietstas een paar jachtpatronen
vonden die hij vergeten was weg te gooien. Nooit zal ik zijn verslag van alles wat hij
tijdens zijn korte gevangenschap had meegemaakt, vergeten. Wij hadden een huis vol
évacué's die aanvankelijk met open mond en daama krom van het lachen naar zijn
verhaal luisterden. Eén van die évacué's, een advocaat met een Haags accent, zei
naderhand: 'Die kerel moet toneelspeler worden, zag'. Gijs was wel een
kindervriend. Hij had een broer in Den Haag en heeft mij als jongen een keer
meegenomen om er een nacht te logeren. Ik kon zover nog niet fietsen maar dat gaf
niet: Gijs duwde mij wel, heen en terug. Hij bezocht ook regelmatig de familie Wille
(Henk en An). Henk Wille was in die jaren actief in de Maranathabeweging, een
religieuze stroming met als hoofdmotief algemene verzoening en vervulling van de
beloften van het Evangelie (ik heb het even opgezocht in de encyclopedie). Op een
avond zou Gijs een blad van de beweging rondbrengen maar kwam door de duisternis
in een sloot terecht. 'Ach', zei Gijs later, 'met al die Maranathabladen aan mijn borst
gedrukt kon mij toch niets ernstigs overkomen'. Hij heeft tijdens de oorlog een paar
jaar op dezelfde schuurzolder gebivakkeerd waar we later onze schuilplaats bouwden.
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Hij sliep in een hangmat, was bij nacht en ontij op pad en trok zich niets aan van
'Sperrstunden'. Hij had een vriend die vroeger als matroos gevaren had en Piet de
Rafwaf werd genoemd. Ook geen subtiele figuur, die graag vertelde hoe ze een keer
de deur van de WC, waar een andere matroos op zat, hadden geblokkeerd en toen
hard begonnen te roepen: 'We vergaan, help, we vergaan'. De opgesloten matroos
begon te schreeuwen dat hij eruit wilde, waarop Piet hem toevoegde: 'Jai zit ook
altaid te schaiten as we vergaan'.
Koudekerk had meer kleurrijke figuren. Ik herinner me ook een zekere Jo Blokhuis,
waarvan het even onduidelijk was als Gijs waar hij van leefde. Kwam ook wel bij ons
thuis en vertelde grote en sterke verhalen, maar meer weet ik niet over hem.

Godsdienst.
De door Nico Roeloffs beschreven strenge scheiding tussen de diverse geloofsrichtingen is een aspect dat mij ook heel goed is bijgebleven. Wat wil je: heel Nederland
was toen opgedeeld in zuilen, waarbij elke zuil een religieuze of seculiere overtuiging
vertegenwoordigde: Katholiek, Gereformeerd, Hervormd, Socialistisch. En in zo'n
zuil, vooral in een religieuze, werd je geboren, groeide je op, trouwde je, kreeg je
kinderen en stierf je. En deed je je boodschappen. In 1944 fietste ik vaak langs de
Lage Zijde met een meisje mee dat ook in Leiden op school ging. Ze was van
gereformeerde huize en ging uiteraard naar een gereformeerde Leidse school. Na de
bevrijding werd de omgang serieuzer en heeft alles bijeen enkele jaren geduurd. Haar
vader was mordicus tegen en weigerde consequent mij thuis te ontvangen, want ik
was niet gereformeerd, was ook niet bereid over te stappen en was überhaupt niet
godsdienstig. Dat meisje was dezelfde Marry van der Vis waar Nico Roeloffs in 1953
in Axel op bezoek ging... De wereld is klein. Een paar jaar later haalde ik mijn
diploma in Delft, kreeg een baan bij Shell (toen nog BPM geheten) en werd
uitgezonden naar Nieuw Guinea. Daar ontmoette ik een andere Koudekerker: Gerrit
van der Vis, een broer van vader Arie van der Vis, en getrouwd met Marie Platteel. Ik
was nog ongetrouwd en kwam graag bij Gerrit en Marie, altijd gastvrij, op bezoek.
En Marie kookte voortreffelijk.
Overigens speelde het geloof bij ons thuis niet zo'n overheersende rol. Als Hervormd
gezin kochten wij onze kruidenierswaren bij Batelaan en ik heb nooit gehoord dat we
dat eigenlijk bij Hoogenboom zouden moeten doen. Trouwens dan zouden we de
verhalen van Henk Batelaan hebben moeten missen als hij de bestelling kwam
opnemen en de volgende dag thuis bezorgde. Dat gebeurde toen nog, ook bakker Van
Vliet kwam aan huis. Kerkgang was bij ons min of meer op vrijwillige basis, ik heb
nooit onder druk gestaan in dat opzicht. Wel herinner ik mij dominee Odé en daama
dominee Van Binsbergen, bij wie ik tijdens de oorlogsjaren nog enkele malen ter
catechisatie ben geweest.
Wat is het allemaal lang geleden.
Koudekerk. Herinneringen. De brug die elektrisch bediend werd maar waarvan de
hekken aan weerszijden met de hand gesloten en geopend moesten worden. De
brugwachter had een speciale sleutel om de hekken (en waarschijnlijk de brug) te
vergrendelen en als het schip gepasseerd was wachtte iedereen geduldig tot
Harskamp of Van Ommering het verkeer vrij gaf.
Op de hoek Bruggestraat - Hoge Zijde had je destijds het winkeltje van Jo van Delft.
Daar verzamelde zich op zaterdag- en zondagavond altijd een vast ploegje jonge-
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mannen om de dingen van de dag te bespreken en naar de meisjes te fluiten. Af en toe
kon je Dalebout van de Gemeentepolitie en Tempelman van de Rijkspolitie tegenkomen. Als je 's avonds zonder licht of achterlicht fietste, liep je de kans aangehouden
te worden en een bekeuring te krijgen. Kom daar nu eens om.
De gedachten gaan terug naar het bombardement op 14 mei 1940, de slachtoffers die
daarbij vielen en de schade die werd aangericht. Ik heb overigens nooit begrepen
welk militair doel de Duitsers in het kleine dorpje Koudekerk zagen.

De Koudekerkse brug met bij het hek de brugwachter G. van Ommering.

Hondsdijk, Dorpsstraat, Hoogewaard, Lagewaard , dat was het zo'n beetje. Margje
Zweeris vertelt in jaarboek nr. 12 over haar jeugd in de Hoogewaard, de armoede die
ze gekend heeft, hoe ze zich behelpen moesten. Opnieuw realiseer je je dan de
verschillen in welvaart die er binnen zo'n kleine gemeenschap voorkwamen,
verschillen waar je als kind en ook nog niet als jongeman (althans ik niet) bij stil
stond. Zonder het te beseffen accepteerde je het als een normale toestand in de geest
van 'zo is het nu eenmaal'. Wij waren zeker niet rijk, moesten af en toe ook wel op
de kleintjes passen, maar echte armoede of honger heb ik nooit gekend, ook in de
oorlog niet want op de boerderij was er voldoende voedsel. Die goeie ouwe tijd was
niet voor iedereen zo'n goeie ouwe tijd. Voor mij, in mijn herinnering, wel.
Koudekerk blijft de plaats waar ik opgroeide, waar ik nog regelmatig terug kom en
dan elke keer denk: daar woonde die en daar woonde die. Zo gaan mijn gedachten na
50 jaar terug naar mijn jonge jaren, evenals dit stukje.
Dick van Leeuwen.
Aerdenhout, april 2002.
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Octrooi voor dc verbetering van een boorkop

O

p 31 december 1913 werd door de Octrooiraad Nederland aan Hendrik Boer te Koudekerk (aan den Rijn) een octrooi verleend onder
nummer 111 voor 'Verbetering van een boorkop'.
Aan het octrooibewijs, dat hem op 23 januari
1914 werd uitgereikt, was een beschrijving met
een tekening van die boorkop gehecht. Reeds in
1912 had Boer zowel in Frankrijk, België, Duitsland als in Engeland op deze vinding octrooi
gekregen. Het moet dus een belangrijke verbetering zijn geweest. De betreffende stukken kwamen
onlangs in het bezit van het Historisch Genootschap Koudekerk.

Het octrooi.
In de beschrijving lezen we het volgende. De onderhavige uitvinding heeft betrekking
op eene boorkop-constructie, bij welke het in den boorkop gestoken einde van de
boor een tegenstem vindt, waardoor eenerzijds het inzetten van de boor in den
boorkop vergemakkelijkt wordt, en anderszijds het indringen en draaien van de boor
in den boorkop gedurende het boren wordt verhinderd. De toepassing van klauwen
aan een boorkop ter vastklemming van de boor is van algemeene bekendheid. Ook is
de toepassing van tegensteunblokjes, die de boor zoodanig vaststellen, dat eene
draaiing of verticale beweging van de boor niet mogelijk is, bekend. Nieuw is echter
den boorkop zoowel met klauwen, als ook met een steunblokje te voorzien, dat
willekeurig kan worden ingesteld, zoodat het vanuit den boorsteel tegen de boor kan
worden aangedrukt. De nieuwe constructie is het best geschikt voor omslagboren en
handboormachines en bestaat daarin, dat binnen den boorkop, en wel in het midden
tusschen de klauwen, een verstelbaar, echter een niet draaibaar tegensteunblokje
aangebracht is
De bij de verschillende octrooibewijzen gevoegde tekening van de boorkop is hierna
afgebeeld, waarbij nr. 3 de klauwen en nr. 6 het tegensteunblokje zijn. Dit blokje kon
door middel van de moer nr. 10 op de juiste hoogte worden ingesteld.
Wie was Hendrik Boer?
Op 29 augustus 1883 vestigde Hendrik Boer zich als zelfstandig timmerman in
Koudekerk en ging hij wonen in de Hoogewaard op nummer B 187. Hendrik was
afkomstig uit Oudshoom, waar hij op 20 maart 1858 was geboren als zoon van de
landbouwer Gerrit Boer en zijn vrouw Grietje van der Wel.
Kort tevoren was Hendrik getrouwd met Jacoba Comelia Hogewoning uit Rijnsburg.
Op 4 november 1884 werd hun dochter Antje geboren, waama op 29 december 1886
hun zoon Gerrit Comelis ter wereld kwam. De laatste is echter slechts vier maanden
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Tekening behorend bij het octrooibewijs.
oud geworden, want op 22 april 1887 overleed hij. Ruim een jaar later, op 1 juni
1888, verliest Hendrik Boer ook zijn vrouw. Hij is niet lang weduwnaar gebleven,
want op 29 augustus 1889 trouwde hij te Alphen met Suzanna Smit, dochter van
Gerrit Smit en Dirkje van Leeuwen. Uit de huwelijksakte blijkt dat Hendriks vader is
overleden en zijn moeder is hertrouwd met Gerrit de Regt, eveneens landbouwer te
Oudshoom. Uit het huwelijk van Hendrik en Suzanna werden vijf kinderen geboren,
n.1. Grietje (03-12-1890), Dirkje (07-09-1893), Hendrika Suzanna (18-10-1896),
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Gerrit (07-02-1900) en als laatste dochter Gerritje (23-09-1901). Ook zijn tweede
zoon (Gerrit) was geen lang leven beschoren, aangezien hij op 17 juli 1900 overleed,
net vijf maanden oud.
In die periode was Hendrik druk doende met de bouw van een nieuw huis met werkplaats aan het oosteinde van de Hoogewaard. In 1899 had hij daar van de grondeigenaar Carel Piek uit Oudshoom een stuk land, groot 2210 m , gekocht. Dat stuk
land maakte voorheen deel uit van de zogenaamde lustplaats 'Meerwijk', een buitenplaats met vijvers, tuinen en bossages, doch dat op het moment van koop te boek
stond als weiland (sectie B nummer 1355) en een wegperceel (sectie B nummer
1707).
Als de nieuwbouw gereed is wordt het nieuwe onderkomen van Hendrik Boer op het
kadastrale leggerartikel 732 vermeld als perceel B 2106 en omschreven als huis,
werkplaats, schuur en erf (groot 19 are en 90 centiare) en perceel B 2107 als weg
(groot 2 are en 20 centiare). Het adres is Hoogewaard 198, zoals uit de stukken bij
het octrooi blijkt. In diezelfde stukken wordt hij meestér-timmerman genoemd.
Op 2 september 1922 werd door Hendrik Boer vergunning gevraagd voor het
vergroten van zijn werkplaats. Tien dagen (!) later werd deze door burgemeester
Oeberius Kaptein verleend.
Naast het normale dagelijkse onderhoudswerk werden ook grotere opdrachten uitgevoerd. In het oud-archief van Koudekerk bevinden zich de volgende bouwaanvragen,
die te maken hebben met werkzaamheden die door Hendrik Boer zijn uitgevoerd.
2

no.

004
021

031
046

datum

16.08.1910

30.09.1913

12.02.1912
25.03.1909

054 n.n
063
076
086
096
105

111
121
122
156
163
176

n.n.
18.08.1910
19.09.1912

21.02.1916
13.09.1918
23.10.1919
29.08.1921
03.08.1921
08.07.1925
10.06.1918
12.09.1922

vergunninghouder
locatie
J.C. Ketel
n.n.
v Leeuwen en Boer Hoogewaard

kad. situatie
n.n.
n.n.

omschrijving
Bouw van een schuur
Bouw van een bergplaats

Hendrik Boer
Baron Tuyl
Serooskerke

n.n.
Lagewaard

B1022/2075
n.n.

Bouw van een turfloods
Ven/anging kap van een
bouwmanswoning

n.n.

n.n.

Bouw van een wagenschuur

B. de Jong

van

J.A. v.d. Velden
M. Maat
wed.J.M.v.d.Schalk
J. van Wensveen
J. de Jeu
A. van Wensveen
P. de Ligny
J. de Jeu
C. Lekx
W. Molema
Hendrik Boer

n.n.
Lagewaard
Lagewaard
Hondsdijk 83
Hoogewaard
Hondsdijk
Hondsdijk
Hoogewaard 203
Lagewaard 32
Hoogewaard
Hoogewaard

n.n.
n.n.
B966
A955
B1903

A955
A777
B2259/2260
B2182
B2099
B2106

Verbouwen van een huis
Bouw woonhuis, stal, schuur
Bouw van een veestal
Vernieuwen van een woonhuis
Vernieuwen van een keuken
Vernieuwen van een schuur
Vernieuwen van een woonhuis
Vernieuwen van een schuur
Bouw bergplaats en keuken
Bouw van een bijbouw
Bestaande schuur vergroten

Als de oudste dochter Antje zich verlooft met de landbouwer Arie Maat, zoon van
Matthijs Maat en Comelia de Rijk, bouwt Hendrik Boer voor hen in opdracht van
Arie's vader, even ten oosten van diens boerderij genaamd 'Maria's Genoegen', een
boerderij in de Lagewaard (thans no. 70).
Op 2 juni 1926 overlijdt Hendrik Boer op 68-jarige leeftijd te Leiden. Waarschijnlijk
was hij opgenomen in het ziekenhuis aldaar. Een jaar later verkocht zijn echtgenote
het huis met de timmerwerkplaats aan Rijndert Albertus Meijer, timmerman te Overschie. Zelf vertrekt ze op 5 augustus 1927 met haar dochter Hendrika Suzanna naar
Alphen aan den Rijn. De andere kinderen hadden het ouderlijk huis reeds verlaten.
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In 1944 zijn de opstallen gesloopt, waarschijnlijk in opdracht van de Duitse bezetters.
Pas in 1949 vindt er herbouw plaats, zoals thans nog aanwezig op het perceel
Hoogewaard 233 aan de oostzijde van de veevoederhandel 'Agrifirm'.
De redactie.

Uit de RIJNBODE
Dat men zich in de 19 eeuw zorgen maakte over de welvaart in Koudekerk, blijkt uit
het hier onderstaande ingezonden stuk van een bezorgde ingezetene van het dorp in
de RIJNBODE van 18 juli 1875. Waar de door deze Koudekerker bespeurde achteruitgang betrekking op heeft wordt niet duidelijk. Zijn het de heden ten dage weer ter
discussie staande normen en waarden of is het de werkloosheid of wel de verloedering van het dorpsaanzien of speelt er een schoolkwestie? De schrijver constateert
een achteruitgang en laat het daarbij. Men mag zelf uitmaken wie van de kandidaten
het belang van de gemeente het best zal dienen, hij geeft geen stemadvies. Het
stemmen was toen voorbehouden aan mannelijke personen met een zeker inkomen.
De steenplaatsers en boerendaggelders zullen bij het lezen van het stuk hun
schouders hebben opgehaald. Zouden zij zulke woorden hebben gebruikt als waar de
laatste alinea van het stuk mee begint.
e

Y E R K H Z I N G

T E

KOUDEKERK.

Wederom, Medekiezers, staat de verkiezing tan leden
voor den Gemeenteraad voor de deur: niemand zal ontkennen, dat het, vooral voor Koudekerk, van veel belang
is, dat men personen stemt, die de welaaart der gemeente
behartigen.
Wanneer men deze gemeente goed gadeslaat, zal men,
helaas, een groote achteruitgang bespeuren, hetgeen
voorzeker het geval niet zoude zijn, indien de raad was
samengesteld uit roannen. die kennis genoeg bezaten,
om dit zooveel mogelijk te voorkomen.
Daarom wordt u nogmaals op het hart gedrukt, al 't
mogelijke te doen, hierin verandering te brengen; mocht
gij uw biljet reeds ingevuld hebben met namen van personen, die gij bij nader inxicm ongeschikt acht, weest-dan
zoo vrij nog bij tijds die dwaling te herstellen waarmede
gij u zeiven het verwijt bespaart niet in het belang der
ingezetenen te hebben te werk gaan.
Zeer zeker zullen mannen, die door hun geld invloed
denken uit te oefenen, hun'best doen, om leden hei-Vozen
te iden, waardoor zij vermeenen de macht in handen te
houden; doch waarlijk, eene gemeente moet niet bestunrd
worden door geld, maar . . . . door gezond verstand!
Heeft dit hier plaats?
Eilieve, denkt niet in alles om u zelf alleen, maar om
het belang van het geheel en kiest mannen, die, al verschillen zij ook in denkwijze met u, toch zeker het
waarachtig belang der gemeente op ' t oog hebben.
Een ingezetene, die den achteruitgang betreurt.
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Christelijke Jongerengroep
Koudekerk aan den Rijn en Hazerswoude-Rijndijk

O

nlangs kwam de redactie, via mevrouw Ank Vonk - van Ommering, onderstaande foto onder ogen, die gemaakt is op 31 juli 1940 in de tuin van de
familie Mieog in Oegstgeest, toen een aantal leden van de Christelijke Jongerengroep
Koudekerk aan den Rijn en Hazerswoude Rijndijk daar op bezoek was.

Op de achterste rij staan v.l.n.r.: Jan Bontebal, Jo van Ommering en Henk Vonk.
Daarvoor staan v.l.n.r.: Bert de Nobel, Rob van Ommering, Huig Bijsterbos, Piet Vet, Anna
van Ommering, Kees van Vegten, Ma van Ommering, Jan van Ommering, Meester Bloem
(ged. zichtbaar), Anna van Ommeren (woonde in bij Dalebout), Jaap Bijsterbos, Adrie
Oppelaar, Meester Mieog (ged. zichtbaar), Piet van der Sterre, Ina van Ommering, Bram
Mieog, Rie Vet en Corrie van der Sterre.
Ank Vonk heeft een regelmatige correspondentie met de ook op bovenstaande foto
voorkomende Jo van Ommering, die thans in Eindhoven woont. In de brief, waarmee
hij de foto haar toezond, vertelt hij over het ontstaan van die Jongerengroep. Het
gedeelte van de brief, dat daarover gaat, volgt hieronder.
Hallo Ank,
In de vorige brief, die ik je schreef, heb ik je beloofd zeer binnenkort weer te
schrijven, waarbij ik dan een foto zou opsturen waar je van zou opkijken. Nou, hier
komt die dan.
In de jaren '39 en '40 was ik bevriend geraakt met enkele Hazerswoude-dorpers, die
daar lid waren van een jongerengroep, gemengd - jongens en meisjes - min of meer
politiek georiënteerd. Later werd de naam: Christelijk Historische Jongerengroep.
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'k Was uitgenodigd op de jaarvergadering in 1939. De sfeer was zo goed, leuk en
ontspannend, dat ik dacht zoiets moet aan de Rijndijk toch ook mogelijk zijn?
Daarover heb ik toen eens gesproken met Mijnheer Bloem, hoofd van de school
waarop jij ook wel gezeten zult hebben. Die zag er ook wel wat in en spoorde mij aan
jongelui voor dit idee warm te maken. Dat bleek niet zo moeilijk en toen we er twintig
bij elkaar hadden, werd de zaak beklonken en richtten wij - Mijnheer Bloem, Piet van
der Sterre en ik de Christelijke Jongerengroep op. Het was direct een gezellige club,
niet moeilijk doen, luchtig, we bespraken de actuele gebeurtenissen en organiseerden
fietstochten. Eén van die tochten ging naar de Wassenaarse Slag via Haagse Schouw,
maar eerst naar Oegstgeest, waar de familie Mieog woonde. Je weet wel, Meester
Mieog was hoofd van de Ned. Herv. School en werd opgevolgd door Mijnheer Bloem.
Cor Mieog was fotograaf en oefende dat beroep uit in Oegstgeest, zijn vader en
broer Bram woonden bij hem in. Het was afgesproken, dat wij bij hen een uurtje op
bezoek zouden komen. Aan het eind van dat uurtje zijn we op de foto gegaan. Die foto
heb ik nog altijd en stuur ik jou toe
Jo van Ommering.
De redactie.

Uit de RIJNBODE
Vanaf 1873 verscheen in Alphen en omgeving tweemaal in de week het nieuwsblad
ten overstaan van den Notari» J. \V. P,
KLUIT, te A Ijsfaen, oj> Dondenlag de RIJNBODE, waarin ook regelmatig
4 februari
, Aes middags ton
zaken met betrekking tot Koudekerk werden
Vi «re, in liet Gotneeatehuis tu
K.OUDKKKRK, van:
vermeld. In de editie van 17 januari 1875
trok de hiernaast staande advertentie de
aandacht. In het Notarieel Archief van
onder tón dak , Paardaïsialling en schuur, benevens eon perceel uitmuntende
Alphen 1843-1895 bevond zich in het
TUINGROND,
dossier van notaris J.W.P. Kluit de betrefstaande en gelegen onder KOUDEKERK, groot
fende acte over de verkoop van de in de
14 aren, 77 centiaren, waarin eene UITSPANadvertentie genoemde onroerende goederen.
M M ; en TAI'PF.BIJ benevens een OVKRZKTVtXR wordt uitgsoefcnd. Nadere inliehtinge»
Koudekerk bezat toen geen gemeentehuis,
te bekomen ten kantore van vooraoesnden Notaris
KLUIT te Alpben.
1251
want de secretarie was gevestigd in een
kamer op het dorp tegenover de oude
smederij, terwijl de gemeenteraad vergaderde in de herberg op de hoek van de
Dorpsstraat en Bruggestraat. Uit de acte blijkt dan ook dat de verkoping plaatsvond
in het Logement van Van Egmond ofwel de herberg waar de raad vergaderde. In de
acte lezen we dat het drie huizen betrof onder één dak, schuur en erve, benevens een
perceel tuingrond alles staande en gelegen in de Hoogewaard, kadastraal bekend
onder sectie B, nummers 1113, 1115 en 1646, met een gezamenlijke grootte van 1477
m2. Aan de hand van kaart B4 uit de Kadastrale Atlas van Koudekerk kon de plaats
worden gelokaliseerd. Het bleek dat het hier om een rijtje van drie huizen ging, welke
haaks op de weg stonden naar de Rijn. In het eerste huis bevond zich kennelijk de in
de advertentie genoemde uitspanning en tapperij, aangezien hier tot tegen het eind
van de vorige eeuw het café De Witte Hen was gevestigd. Aan de oostzijde was een
smalle gang, welke toegang gaf tot de beide andere woningen en het overzetveer met
OPENBARE YBRK00PIÏ&

DRIE HUIZEN,
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een roeiboot over de Rijn. Dit veer heeft bestaan tot na de Tweede Wereldoorlog.
Volgens de acte waren beide woningen verhuurd tegen 75 cent per week.
In eerder genoemde Kadastrale Atlas worden de percelen als volgt omschreven:
nummer 1113= huis, schuurtje en erf; nummer 1114 = bos, hakhout en nummer 1115
= erf, respectievelijk groot 430, 900 en 147 ml, tezamen 1477 m2. De opmeting
dateert van 1829 en het eigendom staat dan op naam van Simon Eland, predikant te
Koudekerk. Het totale bezit van deze dominee, die eind 1831 overlijdt, bedroeg in
Koudekerk zes huizen en een oppervlakte aan landerijen van 58 Ha. Op 10 november
1837 wordt via notaris Nicolaas Samsom een acte gepasseerd, waarbij de erven
Simon Eland (de kinderen Gerard Spoors, azijnfabrijkeur te Koudekerk, Comelia
Petronella, gehuwd met dr. Adrianus Haselbroek te Leiden en Margaretha, gehuwd
met Martinus Adrianus Hartevelt, azijnmaker te Rotterdam) alle drie de percelen
verkoopt aan Jilles van der Graaf, stalhouder en tapper te Koudekerk. De koopsom
ad. 600 gulden zal Van der Graaf voldoen in jaarlijkse aflossingen van 50 gulden met
een verschuldigde rente van 5%. Een van de voorwaarden is, dat zolang de koopsom
niet geheel is betaald, er zonder medeweten en instemming van de verkopers, aan het
onroerend goed geen wijziging mag worden aangebracht. Het is dan ook aannemelijk
dat Van der Graaf pas tussen 1845 en 1850 het huis moet hebben gesloopt en
vervangen door de drie huizen onder één kap. Het ligt voor de hand dat Van der
Graaf in het eerste huis de uitspanning en tapperij is begonnen en ten behoeve van de
paardenstalling een schuur heeft gebouwd op het perceel 1114, waartoe hij het bos en
hakhout heeft gerooid. Hoewel de gezamenlijke oppervlakte niet is gewijzigd, is het
perceel 1114 daama vernummerd tot 1646.
Als op 13 augustus 1858 Van der Graaf komt te overlijden, blijft zijn weduwe
Gerritje van der Neut tot haar overlijden op 28 december 1874 eigenares. De zes
kinderen uit hun huwelijk, welke kennelijk niet geinteresseerd zijn in de
stalhouderij/tapperij, besluiten dan tot verkoop van het geheel.
Op de verkoping van 4 februari 1875 is Comelis Oppelaar, bouwman te Hazerswoude
met 1800 gulden de hoogste bieder. Bij de afslag daama is het geheel gemijnd op 155
gulden boven het gedane bod door Willem van der Bijl, van beroep bouwman te
Koudekerk, die dus voor 1955 gulden de nieuwe eigenaar wordt. Als getuigen wordt
de acte mede ondertekend door Comelis van Egmond, de kastelein, en Pieter
Reijneveld, gemeentebode en wonend te Hazerswoude.
De situatie uit 1875 bestaat niet meer. Op de plaats van de in de acte genoemde drie
percelen bevinden zich thans de woningen Hoogewaard no's 132 t/m 138.
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Over commensaelen in het beterhuis Over-Rhijn

O

ver een Koudekerks (ver)beterhuis in de 17* en 18 eeuw,
genaamd OVER-RHIJN, is bet een en ander reeds beschreven in voorgaande jaarboeken van het Historisch Genootschap
Koudekerk. Ging het eerste artikel (1995, blz. 30 ev) over het
bestaan van het huis (1669-1770) en een aantal markante
bewoners ervan, het tweede artikel (1997, blz. 42 ev) was een
verslag van het onderzoek naar de plaats waar het huis in het
oude ambacht Koudekerk gestaan moet hebben. Tenslotte
werden in het laatste jaarboek (2001, blz. 31 ev) de lotgevallen
beschreven van één enkele bewoner, n.1. Gillis Annocque. Bij
nader onderzoek in het Gemeentearchief in Leiden werden van
meerdere personen, die in OVER-RHIJN gedetineerd zijn
geweest, nog gegevens aangetroffen, welke aanleiding waren voor
onderstaand artikel.
e

Omdat de beterhuizen in particuliere handen waren, is er van de administratie, voor
zover deze door de eigenaren c.q. exploitanten werd bijgehouden, weinig tot niets
bewaard gebleven. Om toch enigszins te weten te komen, wie er zoal in het huis
werden 'geplaatst', zal men zijn toevlucht moeten nemen tot andere bronnen. Eén van
deze bronnen zijn de verbalen, die opgemaakt zijn 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 . Aangezien het Koudekerkse beterhuis OVER-RHIJN omstreeks 1669 moet
zijn begonnen met het huisvesten van zogenaamde commensaelen, zal over een
tijdsbestek van bijna vijftig jaar uit andere bronnen informatie verkregen moeten
worden. Voor wat deze bronnen betreft heb ik mij beperkt tot de gemeentearchieven
van Koudekerk en Leiden.
1

Van commensaal tot generaal
In het eerste artikel over het beterhuis werd vermeld dat omstreeks
1699, gedurende enige maanden,
ene Graaf van Rantzau in OverRhijn verbleef (jaarboek 1995,
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wijk Holstein (1636-1692). Als zij enige tijd in Rome verblijft, wordt op 17 november
1681 hun zoon Alexander Leopold Anton geboren. Als Alexander 11 jaar is overlijdt
zijn moeder en brengt zijn vader hem onder bij de Jezuieten te Keulen. Graaf
Christoph verbleef veel in de Nederlanden, waar hij ten overstaan van notaris Johan
van Kerckhoven te Amsterdam, in 1693 een acte van voogdij laat opmaken waarbij
als voogd over zijn zoon een zekere Bemardus Hendrikus Staets wordt gesteld. Later,
als de graaf in 1695 bij notaris Boelenburg te Amsterdam een testament laat
opmaken, waarbij hij aan zijn zoon een jaarlijkse lijfrente schenkt van slechts 500
gulden, zou hieruit kunnen worden opgemaakt, dat hij zijn zoon als zodanig niet
erkent en hem beschouwt als een 'ondergeschoven kind'. Het betreffende protocol
van het testament is echter niet meer aanwezig. Wel weten we dat de 'zoon' de
wettelijkheid van het testament bestreed, daar het opmaken van het testament zonder
getuigen heeft plaatsgevonden. Na het overlijden van graaf Christoph te Keulen in
1696, verblijft zijn zoon vermoedelijk nog enkele jaren bij de Jezuieten. Begin 1698
is hij in Amsterdam, waar hij zich zodanig misdraagt dat het Hof van Holland op
verzoek van zijn voogd, besluit de jonge graaf voor enige tijd te doen opsluiten. Eind
mei van datzelfde jaar wordt de dam 17-jarige graaf Alexander overgebracht naar het
beterhuis OVER-RHIJN te Koudekerk .
2

Op 19 februari 1699 komt bij de vergadering van Hunne Hoogmogenden de StatenGeneraal der Vereenigde Nederlanden een missive binnen van de hertogen Rudolph
August en Anton Ulrich van Brunswijk Wolfenbuttel, waarin zij meedelen dat zij er
kennis van hebben genomen dat de zoon van de overleden Graaf van Rantzau zich in
een zogenaamd beterhuis te Koudekercke omtrent de Stadt Leijden soude bevinden.
De beide hertogen verzoeken de jonge graaf uit het gesticht te ontslaan en onder
hunne bescherming te stellen, aangezien zijne (stiefmoeder, prinses Dorothea
Hedwich van Sleeswijk Holstein tot hunne familie behoord heeft. Als oorzaak van de
ontsporing van de graaf stellen zij dat hij door hart tractament bijna tot desperatie
was gebracht en daerdoor op den dwaelwech geraakt. Zij twijfelden er niet aan, dat
hij in eene omgeving volgens zijne geboorte en stand weer op het rechte pad zou
komen en verzochten daarom hem na zijn vrijlating, over te dragen aan den Brunswijksche Resident te 's-Hage, den heer Sigel.
Een bedelmonnik zou zich tot eerder genoemde hertog Anton Ulrich hebben gewend,
met de mededeling dat hij secretaris was geweest van wijlen graaf Christoph en dat
diens zoon zich ergens in Holland in zekere hechtenis bevond. De hertog, begaan met
het lot van de zoon, draagt de monnik op de jonge graaf op te sporen en hem daarover
te rapporteren. De monnik vindt inderdaad de jongeman, die zich ophoudt in
genoemd beterhuis te Koudekerk, en doet verslag aan de hertog met als gevolg het
hierboven gemelde verzoek aan de Staten-Generaal.
Aangezien het hier een beterhuis betrof in Holland en het Hof van dit gewest belast
was met het toezicht op de beterhuizen, achtten de Staten Generaal, dat het verzoek
aan de Staten van Holland diende te worden doorgezonden. Op 11 maart 1699
besluiten de Staten van Holland de zaak in handen te stellen van het Hof omme dien
aengaende te dienen van hare consideratien ende advys. Veertien dagen later doet het
Hof verslag van haar bevindingen aan de Staten. Het blijkt dat twee raadsleden van
het Hof, t.w. de heren Fran^is Keetlaer en Frederick Rosenboom, bijgestaan door de
griffier Anthony van Kinschot, zich op 14 maart 1699 per jacht naar Koudekerk
hebben begeven om een bezoek te brengen aan het beterhuis aldaar. Vooraf hadden
zij zich in verbinding gesteld met Lucia Oligard, douairière van de baron Van
Burgersrode en zuster van wijlen de graaf Van Rantzau. Deze attendeerde genoemde
2
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raadsleden op twee littekens, waaraan de jonge graaf te herkennen zou zijn. Eén, een
snede over de wang, had hij recent opgelopen te Amsterdam, de ander was van
oudere datum en bevond zich aan de rechter voet en had de vorm van een streep
waarover haaks twee korte kruisstrepen.
Om ca. 11 uur in de morgen arriveerde men aan de Rijnzijde van het beterhuis, alwaar
men, na opening van de deur, door de tuin naar het huis werd gebracht. Kennelijk was
de tuin omheind, wellicht met een muur. Aan de meester van het huijs werd gevraagd
of een zekere Alexander Leopold Anton in het huis verbleef en zo ja dan wilde men
deze gaarne spreken. Na een bevestigend antwoord werd de persoon in kwestie aan de
heren voorgeleid en verhoord. Daarbij bleek dat hij het goed naar de zin had en goed
werd behandeld. Hoewel hij liever vrij zou zijn, maakte dat voor hem niet zoveel uit.
Hij was omstreeks 20 jaar oud, klein van stuk, met zeer donkerbruin gekruld haar en
donkerbruine ogen. Inderdaad had hij een wond van een snede over de wang, als
gevolg van een ongelukkig misverstand te Amsterdam. Het tweede litteken bevond
zich echter aan de linker voet en had niet de beschreven vorm, doch vertoonde een
kleine cirkel met vier uitstaande strepen. Na het gesprek vertrok men weer met het
jacht richting Den Haag, waar men 's avonds arriveerde.
Op 17 maart d.a.v. hoort de commissie van onderzoek diverse personen over deze
kwestie. Zo is er Johan Arragony, curator ad lites van Alexander L.A., de procureur
van de voogd Bemardus Hendrikus Staets en Abraham Eelhart van Wouw,
zaakwaarnemer van barones Van Burgersrode, allen terzijde gestaan door een
advocaat. Aan hen werd het verzoek medegedeeld van de hertogen met betrekking tot
de jonge Rantzau, om deze uit het beterhuis te halen en in handen te stellen van de
Brunswijkse Resident te 's-Gravenhage. Allen hadden geen bezwaar, doch de heer
Van Wouw wilde eerst persoonlijk, met assistentie van enkele chirurgijns het
bewuste litteken aan de voet nader doen onderzoeken. Op de 24 ' maart werd door de
deurwaarder Van der Salm de jonge Rantzau naar 's-Gravenhage gebracht en vond
het nader onderzoek plaats. De procureur van de voogd protesteerde de volgende dag
er tegen, dat het onderzoek niet was gedaan door deskundigen, aangewezen door het
Hof. Ook het feit dat de barones over de rechter voet sprak en het de linker bleek te
zijn, als ook de afwijking van het litteken, maakte voor hem dat de zaak van de
barones zeer twijfelachtig was. Naar aanleiding van het rapport van de
commissarissen adviseert het Hof d.d. 25 maart, dat er geen bezwaar bestaat om graaf
Alexander L. A. over te dragen aan eerder genoemde Resident. Tevens maakte men
de leden van de Staten er op attent, dat er tussen de partijen een kwestie bestond over
de nalatenschap van wijlen graaf Christoffel.
s e

De Staten willigen het verzoek van de hertogen op 8 april in en kort daarop verlaat de
jonge graaf het beterhuis te Koudekerk en reist af naar Brunswijk, al waar hij in
militaire dienst gaat. In 1702 trouwt hij met Catharina Sophia Freiïn von HomRhoden. De graaf heeft het herziene testament van zijn vader in een aantal processen
bestreden, die er toe hebben geleid dat hij pas in 1718 in het gelijk werd gesteld en
over de volledige erfenis kon beschikken. Tijdens dit proces betoogde de procureur
van de baronesse Van Burgersrode, dat duidelijk zichtbaar was dat de graaf een kind
moest zijn van Italiaanse ouders en afkomstig zou zijn uit een vondelingengesticht te
Rome. Dit was dan ook de reden waarom de vader zijn testament toentertijd heeft
herzien ten nadele van zijn zogenaamde zoon. De jonge graaf verklaarde met succes,
dat het bewuste testament zonder getuigen was opgemaakt en derhalve niet de
vereiste vorm had. Als de graaf in 1747 sterft, is hij in het Brunswijkse leger
opgeklommen tot de rang van generaal.
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Die van de Geregte der Stad Leijden
In het Leids Gemeentearchief worden de Gerechtsdagboeken bewaard, die betrekking
hebben op de plaatselijke rechtspraak gedurende de jaren 1660 tot 1807. In het
bijbehorende Register op onderwerpen uit de dagboeken, worden onder het hoofd
'opsluiting' meerdere zaken genoemd, met verwijzing naar het beterhuis te
Koudekerk. Het betreft in de meeste gevallen een verzoek tot een tijdelijke opname
van een naast familielid, waarvan de opsluiting in een verseeckerde plaets hopelijk tot
verbetering van zijn of haar gedrag zal leiden. De laatste vermelding van een
uitspraak van het gerecht m.b.t. het beterhuis dateert van 1720, wat er op zou kunnen
duiden dat binnen de stad Leiden inmiddels soortgelijke opvang mogelijk was
geworden. Naast gevallen van krankzinnigheid betrof het ook personen, die wegens
wangedrag naar OVER-RHIJN werden gestuurd. Het was dus denkbaar dat deze
lieden ook op andere wijze in aanraking met het gerecht waren gekomen. Dit bleek
o.a. in twee zaken het geval te zijn. In totaal gaat het om 15 personen, waarbij in twee
gevallen wel verwezen wordt naar een beterhuis, maar Koudekerk daarbij niet met
name wordt genoemd. We weten in het eerder beschreven geval van Gillis Annocque
dat hij ook in een beterhuis te Delft is geweest en men alvorens in Koudekerk te zijn
gekomen, huizen in andere plaatsen heeft geïnspecteerd.
Het eerste request (verzoek) dateert van 7 september 1673 en betreft Lodewijck van
Breda, die eenige jaeren herwaerts sich soodanich aengestelt heeft als off hij dul
ende utsinnigh was, als gevolg waarvan hij toen met toestemming van het gerecht
naar een beterhuis in Delft was gebracht, waar hij een jaar verbleef. Zijn toestand was
kennelijk zodanig verbeterd dat hij daama terugkeerde naar Leiden. Maar als het weer
mis gaat, wenden zijn huisvrouw Adriaentje Abrahamsd(ochte)r Walings en zijn
broers Thieleman en Johannes als ook zwager Heijndrick Stippriaen zich wederom tot
het gerecht om gedienstelijck versoeckende U Ed. Achtb. consent (toestemming) om
den voorsegde Lodewijck van Breda tot Koudekerck in het beterhuis aldaer te mogen
doen brengen. En passant vragen zij toestemming om wanneer sij occasie sien om
hem naer oostindiën te kunnen vervoeren. Kennelijk keek men bij de Verenigde OostIndische Compagnie niet zo nauw. Uit een aantekening blijkt dat ook Pieter Sandra,
heer van buurt G , de buurt waar de familie Van Breda woonde, het wenselijk achtte
dat Lodewijck sal werden gebracht ende geseth in het beterhuis tot Koudekerck off
elders. Omtrent het verdere verloop van de zaak tasten we in het duister, doch uit een
volgend verzoek , gedateerd 19 april 1675, blijkt dat de familie weer in de problemen
zit. Het betreft nu Lodewijck's zwager Heijndrick Stippriaen, die het spoor is bijster
geraakt. Het verzoek is door zijn zoon Pieter ingediend. Hier wordt in het dagboek
alleen de uitspraak van het gerecht vermeld, waarbij de suppliant (verzoeker) tot sijne
adsistensie sullen mogen gebruiken de substituijt Schouten deser Steede. Ook met
betrekking tot het volgende verzoek een jaar later, wordt alleen het besluit van het
gerecht van 8 september 1676 vermeld en wederom betreft het een lid van de familie
Van Breda. Johannes en Susanna, de vrouw van de hiervoor vermelde Heijndrick
Stippriaen, broer en zus van Tielemans van Breda, verkrijgen toestemming om hem
in het beterhuis te doen opnemen . Omtrent de reden en de verdere gang van zaken
tasten we in het duister.
3
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Ook ten aanzien van het volgende verzoek, worden alleen de verzoekers vermeld en
het besluit van het gerecht. Mr. Johan Goes van Absmade, die tevens namens Mr.
5
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Anthonis Heijnsius Gerrets in deze handelt als uitvoerder van de laatste wil van
wijlen Jan de Forest den Ouden, samen met Abraham de Forest en Moijses Comilje,
respectievelijk broer en zwager van Jan de Forest de Jonge, hebben een verzoek
ingediend om laatstgenoemde te doen plaatsen in het beterhuis te Koudekerk. In het
besluit , gedateerd 28 januari 1677, wordt gesproken over in behoorlijcke
verseeckeringe op een afsonderlijcke plaetse tot Koudekerck ojfte een ander bekend
beterhuijs te mogen stellen, alwaer hem den ommegange der menschen wert
benomen. Uit een ongedateerd schrijven van dezelfde Goes van Absmade aan het
Hof van Holland blijkt dat deze oud-schepen van Leiden en zijn mede executeur
Gerrets, secretaris van de stad Delft is. Samen met nog twee verzoekers, welke als
voogden zijn benoemd over de innocenten (onnozele, simpele) meerderjarige Jan de
Forest de Jonge, wordt gerefereerd aan eerder genoemd besluit van het Gerecht te
Leiden, waama melding wordt gedaan dat genoemde Jan de Forest sinds enige dagen
absenteert buijten de steede van Leijden. Forest is dus zoek en aangezien hij als
soldaat dienst deed bij een compagnie Grenadiers tendienste deser Landen, vraagt
men de medewerking van het Hof om hem op te sporen en ter beschikking te stellen
om zodoende het besluit tot opname in een beterhuis te kunnen uitvoeren. Hoe een en
ander is afgelopen is uit de verdere stukken in het weeskamerarchief niet op te maken,
maar wel blijkt dat de voogdijstelling over Jan de Forest in 1682 en 1687 door het
gerecht te Leiden wordt bestendigd, hetgeen er op zou kunnen duiden dat hij al die
tijd in het beterhuis verbleef, mede gelet op de bemoeienis van de Weeskamer, (zie
ook het artikel over Gillis Annocque, jaarboek 2001)
7

8

Het volgende besluit van het gerecht dat met Koudekerk te maken heeft dateert van
27 augustus 1685 en betreft Maghdlina Bonderij, de vrouw van chirurgijn Dirck van
Buckum. In het Weeskamerarchief bevinden zich ook over haar enige stukken . In
het verzoek van Jan Wagré uit de Mandemaekersteeg te Leiden, lezen we dat tot sijne
hertelijcke droeffflieijd ende leetwesen desselffs huijsvrouwe Elsge Willemsd(ochte)r
Smits
sich seer grestelijck (ontzettend) in den dranck heeft verhopen
waer
door sij gantschelijck onbequaem is geworden. Op 31 augustus 1685 heeft het gerecht
besloten dat zij geconfineert (in hechtenis nemen) en op een verseeckerde plaetse sal
mogen werden gebragt . Nadat Johan Alexander de la Font op 27 augustus 1685
toestemming heeft gekregen om zijn huisvrouw in het beterhuis te Koudekerk te
doen opsluiten, richten een halfjaar nadien Aelbert van Hersbeeck, notaris te Leiden
en Herman Cramer, camerbewaarder ter Weeskamer deser Stadt
in hm qualité
als gestelde voogden een verzoek aan het gerecht om Magdelena Riviere uit het
beterhuis te doen ontslaan. Haar echtgenoot blijkt inmiddels te zijn overleden. In het
verzoek lezen we dat sij gestelt is in seecker Logement tot Koudekerk alwaer sij
jegenwoordigh nogh is logerende en
dat sij nu beter als voor heenen sijn sal. Het
gerecht gaat op 25 februari 1686 akkoord zodat zij sal worden ontslagen ende vrij
gestelt sal worden.
9
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Vervolgens is er het probleem met de niet met name genoemde nicht van Willem
van Deijl, welke met een groote krancksinnigheijt is besocht ende dewijle hij deselve
sijn nicht welgaerne soude bestellen ofte doen brengen uijt dese Stadt in het
beterhuijs tot Koudekerck, hetgeen op 11 april 1687 wordt toegestaan door het
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gerecht . Dan is er het verzoek van Susanna Keijser, die aen de Edele Groot
Aghtbare Heeren die van de Geregte der Stad Leiden laat weten dat haar echtgenoot
Jacobus van Campen, meester kaerdemaecker (t.b.v. de wolfabricage), tot haere
overgroote droeffheijt ende herten leetwesen sodanige ongebonden ende los leven is
leijdende, dat deselve dagelijcks met andere is doende aan droncke drincke, ende bij
nacht ende avonde thuijs komende sijne huijsvrouw dreijgende ende uijten huijsen
stotende ende haer slaende. Ook zij vraagt toestemming om voorseijde Jacobus van
Campen te mogen brengen tot Koudekerck off andere verseeckerde plaetse, waama
volgens de aantekening in de marge van het verzoek op 24 februari 1701 hebben
besloten die van de Geregte, alvorens gehoort hebbende het advijs en de
considerantien (aanmerkingen) van de naaste vrinden van Jacobus van Campen tot
opname in een beterhuis. Verdere gegevens over dit geval ontbreken. De Leidse
koopman Glaude Verduijn, die als voogd is aangesteld over de gelijknamige 20-jarige
zoon Glaude Verduijn van zijn overleden broer, welke neef in sijn hersenen
geraeckt wesende onbequaem is tot eenig gebruijck en sulcx den suppliant
(verzoeker) hem niet en kan regeren, vraagt aan het gerecht hem te authoriseren (te
machtigen) omme de genomde Jongman int beter huijs tot Koudekerck te besteeden
ter tijt toe den selve Jongman tot beterschap van de voorschreve quale. Hij stelt voor
dat de Leidse Doctor Brene ende Samuel Contenot, chirurgijn te zijner tijd zullen
nagaan in hoeverre zijn neef van zijn kwaal is genezen. Op 24 maart 1701 gaat het
gerecht akkoord met de opname.
14
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.... een quaet eijnde
Vervolgens is er het verzoek van Alida Kempers, weduwe van Wannaer Cleuters,
om haar zoon Willem Cleuters, die tot haar groot Leetwesen sigh nu al een geruijme
tijd aan den anderen, in sijne compartementen (handel en wandel) ende gedragh
sodanigh heeft aangestelt ende daar inne nogh continueert sulx dat niet anders als
een quaet eijnde daer van te vreesen is, onder curatele te doen stellen. Op 17
december 1705 besluit het gerecht positief op het verzoek om de 30-jarige zoon te
doen brengen ende bewaren in een versekerde plaetse tot Koudekerck. Of Cleuters
werkelijk naar Koudekerk is gebracht weten we niet, maar gelet op het vervolg moet
het dan van vrij korte duur zijn geweest, want in een later vonnis wordt gerefereerd
aan een voorval in Leiden een halfjaar later n.1. op 11 juli 1706, waarbij hij betrokken
is. Op de Herengracht nabij de Groenesteeg was 's avonds om tien uur Willem Vemé
met vrouw en kind op weg naar huis, toen Cleuters hem sonder woort of weer woort
te spreeken, met sijn geblooten degen aantevallen, en een steek toe te brengen, door
sijn boven en onder kleederen over de slinker borst, door en door de slinker arm
heen. Met achterlating van de degen in Vemé's arm vlucht Cleuters weg. Over het
waarom van deze aanval op Vemé en of er daama een arrestatie heeft
plaatsgevonden, wordt niets vermeld. Nog geen jaar later gaat Cleuters, inmiddels
getrouwd met Engeltje Douw, weer in de fout. Bij een woordenwisseling met ene
Lambert Bleijcklant trekt Cleuters zijn pistool en lost een schot . Volgens drie
getuigen heeft Cleuters 18 juni 1707 op genoemde Bleijcklant geschoten voor zijn
huis, waarbij hij voorover viel. De dader gooide vervolgens het pistool op straat en
vluchtte. Cleuters was op zoek naar zijn vrouw, waarmee hij vóór zijn huwelijk reeds
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vijf jaren heeft samengewoond ten huize van deze Lambert Bleijcklant en zijn
echtgenote Marijtje Blansjau. Toen Cleuters vroeg of zijn vrouw bij hen in huis was,
antwoordde Bleijcklant ontkennend, waama Cleuters in woede ontstak en zei dat
Bleijcklant loog. Vervolgens trok hij een pistool en bedreigde genoemde Marijtje
waarop haar man tussenbeide kwam. Deze verklaart dat Cleuters sijn pistool geladen
sijnde met een hagel (kogel) op mij heeft los geschoten en door welcke schoot ik int
aengesigt seer gevaerlijck ben gequest.
Eerder genoemd vonnis heeft dan ook betrekking op dit laatste voorval, waarbij
Daniël van Alphen Sijmonsz, Hooft-Offichier der Stad Leijden, Eijsser van 'sHeeren
wegen
in Openbare criminele Vierschaar, voor de Ed. Agtb. Heeren Scheepenen
der voorschreeve Stad alvorens zijn eis te deponeren verslag doet van het
ongeoorloofde gedrag van Willem Cleuters laast gewoont hebbende binnen deese
Stad, dog nu voorvlugtig en latiteerende (zich schuil houdend) zoals hiervoor weergegeven.
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Een gedeelte uit het goed leesbare requisitoir. (93% ware grootte)
Zijn eis luidt indien gedaagde zal zijn gepakt en tot een bekentenis komt, hij gebragt
te werden op het schavot deeser Steede, alwaar men gewoon is de boosdoeners te
straffen en aldaar door den scherpregter aan een galge tusschen hemel en aarde te
werden gehangen tot Spijse van de Vogelen des hemels en ten afschrik van andere. In
het geval Cleuters blijft ontkennen stelt de hoofd-officier voor dat hij sal werden
gebannen sijn leven lang geduijrende, uijt de provintie van Holland ende WestVriesland soo wijd en sijd als de paaien vandie sijn streckende, sonder
middelerwijlen daar weder binnen te komen op poene (straffe) van met de dood
gestraft te werden. De heren schepenen De Bije, Heemskerck, Mattenhove en
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Elsevier doende regt uijt de name en van wegen de Ed. Agtb. Staten van Hollant en
Westvrieslant verbannen Willem Cleuters zoals geëist. Aangenomen moet worden dat
Cleuters zich in het westen niet meer heeft laten zien.
Schepenen der Stadt Leijden gehoort hebbende den
criminelen eijsch en conclusie, bij den Hr. Mr.
Daniël van Alphen Simonsz, Schout der selver stede
gedaen en genomen op ende ten lasten van Willem
Cleuters, laetst gewoont hebbende binnen
deser Stadt, doch nu voorvlughtigh en latiterende
voorts gesien het intendit met alle de stucken
en verificatien daer toe dienende, en op alles gelet
doende regt uijt de name en vanwegen Tïd. Agtb.
Staten van Hollant en Westvrieslant, hebben hen

Een gedeelte van het besluit van de Vierschaar, in het moeilijk leesbare handschrift
van de griffier K. Crucius. (52% ware grootte)
In het volgende geval vraagt Sara de Meij toestemming, vanwege de droevige en
ellendige krancksinnigheijd van haar man, die dagelijcx meerder en meerdert
toeneemt en komt uijt te bersten tot een buijten spoorige verwoetheid
om haar
man Jan Boon in bewaaringe te mogen doen stellen, in sodanige een verseeckerde
plaetse. Het gerecht hebben bij desen om redenen breder in de Requeste gemelt, aan
de suppliante (verzoekster) geconsenteert (bewilligd) ende toegestaan dat sij haren
man tharen kosten in het beter huijs tot Coudekerck sal mogen doen confineeren
(opsluiten) Actum desen 27 meij 1707.
Ruim een jaar later treffen wij in de dagboeken een verzoek aan van Maria Caprarius,
weduwe van wijlen Matthijs van Tol, en haar zoons Nicolaas en Pieter van Tol, om
haar zoon Jan van Tol, in een versekerde plaatse tot Koudekerck te doen bestellen.
Uit het verzoek blijkt dat haar zoon en broer sodanige werelt kundige buijten
sporigheden heeft begaan, als dat hij tot Rotterdam sijnde, in burgermeesterkamer
versogt heeft van Stadhouder te mogen wesen, naderhand in Den Haag bij de heer
Burgemeester van den Berg ende over dat subjoot (onderwerp) aan den Heer
raadpensionaris Heijnsius heeft geschreve...verder is hij enkele keren in Antwerpen
geweest met de bedoeling om verder na het groote Leeger te gaan om de heere de
Gedeputeerde te Velde te spreeken om Veldmarschalck te werden
comt te blijcken
dat hij sijn sinne niet magtigh is. Zo worden nog enkele situaties geschetst waaruit
kan worden geconcludeerd dat de jongeman niet meer in het gareel te houden is. Ook
in dit geval besluit het gerecht op 21 november 1708, dat Jan van Tol voor enige tijd
naar Koudekerk mag worden gebracht.
De volgende vermelding betreft een verzoek uit het buitenland en wel uit Zwitserland.
Pierre Rigot, raad van Geneve, en zijn vrouw Judit Lullin, alsmede nog twee
familieleden verzoeken het gerecht te Leiden toestemming om hun zoon en neef
Pierre Rigot te doen opsluiten in een beterhuis. In het verzoek verklaren zij dat
ondanks de goede zorgen deze Pierre op een seer Goddeloose en schandlicke manier
was leevende.... dat sij mede met reden bedugt waren dat deselve met sijne ende
vuijle daden van tijd tot tijd nogh meerdere schande en smaat over haar en hare
familie soude comen toebrengen. Het gerecht besluit op 22 augustus 1709 omme de
persoon van Pierre Rigot, voor de tijd van een Jaar in het Beeterhuijs tot Koudekerck
te doen confineeren. Dat Pierre in het beterhuis OVER-RHIJN is geweest, blijkt uit
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een aantekening op het verzoek, dat het boovenstaand consent bij continuatie nogh
voor den tijd van een jaar is geprolongeert. Actum desen 4 september 1710.
22

Een dissolut leven
Tussen 8 mei en 16 oktober 1720 verbleef in het beterhuis OVER-RHIJN de
Leidenaar Steven Stul als commensaal. Zijn vrouw Catharina de Vries en zijn vader
Bartholomeus Stul hadden daartoe toestemming gevraagd aan het gerecht van de stad
Leiden en gekregen. In hun verzoek geven zij aan dat genoemde Steven gedurende
het afgelopen jaar sodanigh een dissolut (losbandig) leven heeft gehouden dat het
onmogelijk is, ondanks alle devoiren (inspanningen) bij de supplianten en den
predikant van 't Quartier om te trachten hem op den regte weg te brengen. Zij
memoreren dat hij in den voorledene week zig niet ontsien heeft van met twee infame
(eerloze) vrouwsperzoonen 's nachts thuis te komen en zijn vrouw toen schandalig te
bejegenen. Zoals gezegd, het gerecht gaat akkoord met plaatsing voor een jaar in het
Verbeterhuijs tot Koudekerck? Dat Stul inderdaad in OVER-RHIJN is geweest,
blijkt uit een volgend verzoek van zijn vrouw en vader, want daarin wordt gemeld
dat Stephanus Stul sinds mei van het jaar 1720, gedurende die tijt soodanigh
disordres in 't huijs heeft aangeregt, dat den hospes (kasteleinse Anna van Schaijk)
van 't selve huijs den inwooningh voor Stephanus Stul heeft opgezegt. Zij vragen nu
van het gerecht medewerking om Stul van Koudekerk naar Leiden te mogen
transporteren in den huijze van 's Gravensteijn. Het gerecht gaat akkoord en Stul zal
dus een poosje op het Gravesteen 'gelogeerd' hebben. Een paar jaar later duikt
Stephanus weer op, want uit een aantekening in het Bonboek Hoge Morsch blijkt
dat hij samen met zijn vrouw Trijntje de Vries op 6 juli 1722 een huis heeft gekocht
voor 1200 gulden. Hij was dus kennelijk in goede doen geraakt. Overigens verkopen
zij het weer op 23 mei 1724 voor 1350 gulden. In 1726 overlijdt vader Bartholomeus,
waama Stephanus weer in de fout gaat. Bij een inval door de schout in de herberg van
Comelis van IJssel op de Mare te Leiden, wordt Stephanus aangetroffen met een hoer
in bed, die samen mede genomen en hier onder het Stadthuijs gebragt? Een en ander
blijkt ook uit een verslag van het verhoor van Neeltje van de Meij, oud 50 jaar en
sinds 1720 gehuwd met genoemde herbergier, welke Neeltje wegens gelegenheid
geven tot prostitutie is gearresteerd. Het verslag telt ruim 30 saillante vragen en
antwoorden, waardoor men een indruk krijgt van een stukje nachtleven in Leiden in
het begin van de 18 eeuw. Het enige wat vervolgens in het archief nog is gevonden,
is een verslag over de veroordeling van de herbergier Comelis van IJssel. Over
Stephanus Stul is niets meer gevonden.
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Tot slot is er nog een request aan die van de geregte der stad Leijden * van Jan Meijn,
Heer van Spanbroek en Jan Bolten te Amsterdam, als voogden over Cornelis 't Lam,
waarin zij om verlenging verzoeken van het verblijf van genoemde Comelis in het
verbeterhuis te Koudekerk voor de tijd van één jaar, ingaande 17 oktober 1744. Een
jaar eerder was hij in OVER-RHIJN geplaatst, doch over de reden waarom lezen we
slechts dat de beide voogden vrezen dat bij ontslag uit het beterhuis 't Lam weder sal
komen uijt te spatten en sijn ouwe weegen en gangen soude gaen. Verdere informatie
over dit geval ontbreekt.
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Ongetwijfeld zullen meerdere commensaelen uit andere plaatsen in het Koudekerks
beterhuis 'gelogeerd' hebben, doch onderzoek hiernaar is zeer tijdrovend en zal mede
van gelukkige vondsten afhankelijk zijn. Ook zal wellicht in het archief van het Hof
van Holland uit die periode nog het een en ander te vinden zijn. Toch is dank zij het
Leids Archief weer wat meer inzicht gekregen in een stukje Koudekerks historie.
OVERZICHT VAN EIGENAREN. CASTELEIJNS EN COMMENSAELEN
in het BETERHUIS OVER-RHIJN te KOUDEKERK
datum
07.05.1669

Juriaen J. Wuijst/
M.A. Schoorman

21.03.1698

Comelis van Everdingen

18.07.1704

Hendrik Ter Weijde

03.09.1734

Comelis Steeneveld

15.05.1760
19.03.1764
13.12.1768
21.07.1769

Comelis Muserie
Dirk Slob/Com. Muserie
Anthonie van Luijnen
Gerard Obreen

commensaelen

ran/tot

Lodewijck van Breda

Leiden

09.1673/ ?

Heijndrick P. Stippriaen
Tielemans van Breda
[an de Forest de )onge
Pieter Noortdijck
Maghdlina Bonderij
Elsje Willemsdr Smits
Magdalena Riviere
nicht van Willem van Deijl
jhr. Dierick den Goier
A.L.A. graaf van Rantzau
Jacobus van Campen
Glaude Verduijn
Abraham Peut
Florianus Eeuwijk
N . Verstraeten
Willem Cleuters
)an Boon
)an van Tol
Pierre Rigot
Gillis Annocque
]an ]ansen
Steven Stul
Pieter Beelaerts
echtgenote [ean Le Comte
Comelis 't Lam

Leiden
Leiden
Leiden?
Amsterdam
Leiden
Leiden

04.1675/ ?
09.1676/ ?
01.1677/?
06.1682/11.1692
08.1685/ ?
08.1685/ ?

Leiden

08.1685/ 02.1686

Leiden
Hillegom
Amsterdam
Leiden
Leiden

04.1687/?
08.1689/ ?
05.1698/ 04.1699
02.1701/ ?
03.1701/ ?
?/ 02.07.1703 t
?/ 23.12.1704 f
?/ 25.03.1705 f
12.1705/06.1706
05.1707/ ?
11.1708/ ?
1709/1711?

Leiden
Leiden
Leiden
Geneve
Leiden
Leiden
Amsterdam

12.1700/07.10.17101
P/23.01.1713 f
05.1720/10.1720
02.1739/10.1753
1740/?
10.1743/1745 ?

Op 4 september 1770 wordt, wegens schulden van Gerard Obreen, de gehele inboedel
van het huis bij executie in het Regthuis van Koudekerk verkocht. Het huis wordt
daama nog tweemaal verkocht en is dermate in verval geraakt, dat de laatste eigenaar,
de eerwaarde heer Jacob Paridanus Holtius, het in 1772 laat slopen,
Jan Wondergem.
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De Ruige Kade duizend jaar
DE MIDDELEEUWSE ONTGINNING VAN KOUDEKERK.

I

n de negende en tiende eeuw hebben invallende
vreemde volkeren grote verwoestingen aangericht in het Karolingische Rijk die een ontwrichtende invloed hebben gehad op de samenleving.
Omstreeks 900 was het bevolkingspeil in Europa
daardoor waarschijnlijk het laagst sinds de val
van het Romeinse Rijk. In onze streken waren het
de Noormannen die gedurende vele jaren hebben
geplunderd en geroofd. Toen na 950 de grote
invallen voorbij waren en de bestuurlijke rust was
hersteld, groeide de Europese economie sterk wat
een toename van de bevolking met zich meebracht. Als gevolg hiervan steeg de behoefte aan
landbouwgronden en ging men overal in Europa
over tot het op ruime schaal ontginnen van woeste
gronden, waarbij kloosters en wereldlijke heren
een grote rol speelden'. Ook in Koudekerk is toen
de ontginning begonnen, waarvan we de sporen nu
nog in het landschap terugvinden.

Landschap en bewoning.
In de Rijnstreek waren de met klei bedekte zandige oevers van de Oude Rijn en haar
zijtakken al sinds het begin van de jaartelling bewoond geweest. De aanvankelijk
schaarse bevolking heeft in de loop van de eeuwen delen van de aangrenzende
(veen)wildemis naar behoefte in cultuur gebracht. Daarnaast leverde dit gebied
allerlei nuttige zaken, zoals brandstof, bouwmateriaal voor de boerderijen, eetbare
gewassen, vis en klein wild. Ook werd er vee geweid.
Uit opgravingen in 1978 op een terrein achter 'Groot Poelgeest' is gebleken dat hier
zowel in de Romeinse tijd (circa 0 - 500) als in de Merovingische tijd (circa 500 750) en de Karolingische tijd (circa 750 - 1000) bewoning is geweest. Hieraan is in
de loop van de 9 eeuw een abrupt einde gekomen, waarschijnlijk door toedoen van
de Vikingen die in de 9 en 10 eeuw het platteland in onze streken plunderden . Die
nederzetting is toen volledig verlaten, maar moet een belangrijke plaats van meer dan
agrarische betekenis zijn geweest, getuige zijn ligging. Toen namelijk de Oude Rijn
ten noorden van Katwijk nog in open verbinding stond met de zee was de invloed van
eb en vloed merkbaar tot Koudekerk, wat te zien is aan de afzetting van zeeklei die
hier ophoudt en waar de afzetting van rivierklei begint. En juist aan de rand van dit
mondingsgebied van die Rijntak lag die nederzetting .
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J.A. Hendrikx. De ontginning van Nederland .Utrecht 1998, blz. 25.
H. van der Linden. Het ontstaan van de dorpen in de Rijnstreek. In: In de Rijn-Vaart der Volkeren. Alphen
aan den Rijn 1998, blz. 24.
D.P. Blok. Het mondingsgebied van de Oude Rijn in de vroege middeleeuwen, in Rotterdam Papers V.
Rotterdam 1986, blz. 170.
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Hoe lang de nederzetting verlaten is geweest is niet bekend en ook niet of de
bevolking definitief is weggegaan of slechts tijdelijk het veen is ingetrokken tot het
gevaar was geweken. Maar op enig moment vóór 985 is er weer sprake van bewoning
in het gebied dat later Koudekerk ging heten. Koudekerk behoorde namelijk tot die
plaatsen die 'botting' betaalden, een oude grafelijke belasting. Deze belasting vinden
we nog eeuwen later terug in de grafelijkheidrekeningen. Alleen plaatsen die
behoorden tot het oude graafschap Holland van vóór 985 betaalden die belasting .
Over hoe de bewoning in Koudekerk er in de 10 tot de 12 eeuw uitzag zwijgen de
geschreven en tot nu toe ook de archeologische bronnen .
4
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De ontginning.
Toen de (Europese) bevolking ging groeien, nadat de ergste overlast van o.a. de
Noormannen voorbij was, zullen de bewoners genoodzaakt zijn geweest om meer
grond geschikt te maken voor akkerbouw en veeteelt. Een proces dat uiterlijk
omstreeks 900 zal zijn begonnen . De ontginning in Koudekerk van de kleigronden en
de klei-op-veengronden langs de Oude - en de Luttike Rijn en het daarachter gelegen
veengebied, dat in de tiende eeuw nog grotendeels uit wildernis bestond, zal
ongetwijfeld ook zijn beïnvloed door een (sterke) groei van de bevolking. Daarnaast
was er sprake van afname van cultuurland t.g.v. overstuiving van het van ouds
bewoonde gebied achter de duinen dat elders gecompenseerd moest worden . Een
factor van belang kan daarbij geweest zijn dat de tiende eeuw droger was, waardoor
de plantengroei aan de oppervlakte van de veenkussens afstierf. De bovenlaag ging
hierdoor veraarden en werd toegankelijker .
6
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Vanuit de relatief smalle oeverwallen langs de Oude- en Luttike Rijn is men de
wildernis in noordelijke richting gaan ontginnen, eerst het klei-op-veengebied en
daama het er achter gelegen veengebied. De begroeiing werd gekapt en platgebrand,
er werden evenwijdige afwateringssloten gegraven en de grond werd gereed gemaakt
voor akkerbouw op de hogere delen en voor veeteelt op de lagere. Door deze
ontginning veranderde het landschap volledig. De loofbossen op de oeverwallen, die
in hoofdzaak bestonden uit eiken en elzen, verdwenen als ook de dunner wordende
begroeiing bestaande uit elzen, berken en struiken op het erachter liggende
overgangsgebied. In het hoog gelegen veengebied bestond de begroeiing slechts uit
wat mos. Omdat deze ontginning grootschaliger was dan die uit de eeuwen ervoor zal
ze de oude verkavelingen hebben doorsneden en zullen die onder de nieuwe zijn
verdwenen. Wat overbleef was een kaal en boomloos landschap, doorsneden door
afwateringssloten, dat naarmate de ontginning vorderde in noordelijke richting
opschoof. Nog regelmatig vinden we sporen van deze ontginningswerkzaamheden
terug in de vorm van versteende resten van bomen, die bij graafwerkzaamheden in de
polders of langs slootkanten te voorschijn komen.
Het maaiveld van dit ontgonnen gebied liep in noordelijke richting op en met name
het veengebied lag aanvankelijk vele meters hoger dan nu het geval is. Het hoogste
H. van der Linden (1998), blz. 35.
Idem.
Idem.
De Luttike Rijn is niet dezelfde waterloop als de huidige Lagewaardse Wetering, die rond 1400 ten
noorden van de Luttike Rijn is gegraven. Nog hier en daar, in het noordoostelijke deel van de Hoogewaard,
zijn ten zuiden van de Lagewaardse Wetering restanten van de Luttike Rijn aanwezig. E. van der Most.
Luttike Rijn en Lagewaardse Wetering. In: De Viersprong, 9 jaargang nr. 33, november 1992.
D.P. Hallewas. Archeologische gegevens over de middeleeuwse bewoningsgeschiedenis van het
mondingsgebied van de Oude Rijn en hun relatie tot het landschap. In: Rotterdam Papers V 1986, blz. 178.
J.A. Hendrikx. (1998), blz. 98.
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Versteende boomstronk uit de ontginningsperiode.
deel van het veenkussen ten noorden van de Oude Rijn, dat later in het Haarlemmermeer is verdwenen, lag waarschijnlijk wel vijf meter hoog . Hierdoor was er
sprake van een natuurlijke afwatering via veenstroompjes naar de Oude Rijn, die toen
ten noorden van Katwijk nog in open verbinding stond met de zee.
10

Het zeker voor die tijd omvangrijke ontginningswerk zal van de verspreid langs de
Oude Rijn in kleine en onregelmatige ontginninkjes wonende bevolking een zekere
vorm van organisatie hebben vereist. De 'buren' zullen hiertoe zijn samengegaan in
grotere gemeenschappen, de zogenaamde buurschappen . Daar waar nog de
Frankische hoforganisaties bestonden zal de ontginning van daaruit georganiseerd
zijn. Of dat ook in Koudekerk het geval is geweest is niet bekend. Tot op heden zijn
geen duidelijke aanwijzingen gevonden dat hier een hoforganisatie was. De
veronderstelling dat de perceelsnaam Hofcamp, die we in de late middeleeuwen in de
Hoogewaard tegenkomen, in verband zou staan met een hoforganisatie in
Koudekerk is waarschijnlijk niet juist. Mogelijk ontleende de Hofcamp zijn naam
aan het feit dat een deel ervan in later eeuwen eigendom was van het Hofkapittel in
Den Haag
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Van de systematiek die de veenontginningen uit de elfde eeuw en later kenmerken,
was bij deze ontginning nog geen sprake. Het onregelmatige blokverkavelingspatroon
in de Hoogewaard laat dat duidelijk zien, waarbij we ons wel moeten afvragen in
hoeverre dit nog de oorspronkelijke verkaveling is, gezien het feit dat hier eeuwenlang klei is afgegraven voor de steen- en dakpannenindustrie. Maar ook het slotenP.J.E.M. van Dam. Vissen in veenmeren. Hilversum 1998, blz. 23 en 66.
H. van der Linden. De Cope. Alphen aan den Rijn 1981 blz. 269 en H. van der Linden. Het ontstaan van
de dorpen in de Rijnstreek. In: In de Rijn-Vaart der Volkeren. Alphen aan den Rijn 1998, blz. 35-39
H. van der Linden (1988), blz. 46.
D. van Tol. Het Huis Tol te Koudekerk. Alphen aan den Rijn 1999, blz. 158.
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patroon van de opstrekkende verkaveling vanuit de Oude - en de Luttike Rijn toont
aanmerkelijk meer oneffenheden en minder regelmaat dan die in de veenstreken. Dit
duidt erop dat er nog geen regulerende overheidsbemoeiing was, maar dat er sprake
was van vrije vestiging en in het gebied ten noorden van Oude - en Luttike Rijn het
recht van 'vrije opstrek' d.w.z. dat de eindgrens van de ontginning aanvankelijk niet
was vastgesteld. De kaart op de volgende bladzijde laat e.e.a. duidelijk zien.
De Hollandse graaf en de cope-ontginningen.
Overheidsbemoeiing met de ontginning in de Rijnstreek begint pas nadat in 985 graaf
Dirk II (ca. 930-989) het eigendom van de veenwildemis in het graafschap Holland
krijgt van de Duitse koning Otto I I I . Deze graaf was opgegroeid in Gent en had daar
kennis gemaakt met de uitgifte van percelen grond door de graaf van Vlaanderen ten
behoeve van de uitbreiding van die stad. De toekomstige bewoners kregen de
beschikking over die grond tegen betaling van een jaarlijks bedrag (recognitie-tijns)
aan de graaf. Als Dirk II en de latere graven van Holland de hen toebehorende
veenwildemissen ter ontginning gaan uitgeven, wordt ditzelfde principe gehanteerd .
Aan een groep kolonisten werd tegen gunstige voorwaarden een afgebakend stuk
veen uitgegeven dat zij mochten ontginnen en vervolgens gebruiken. Als erkenning
van het grafelijk landrecht betaalde men in de eerste veenontginningen jaarlijks het
geringe bedrag van één tot enkele deniers (een denier is een muntje) per boerenbedrijf. Na circa 1200 werden bij de uitgifte van ontginningen veel hogere heffingen
overeengekomen, die we kunnen beschouwen als een vorm van grondbelasting. Het
gaat dan om bedragen van 3 tot 8 schellingen per morgen .
Zo'n door de graaf van Holland of door de Utrechtse bisschop georganiseerde
regelmatige en planmatige ontginning wordt een cope-ontginning genoemd, naar het
contract (cope) dat met de ontginners werd gesloten. Vanuit een ontginningsbasis, de
oever van een rivier of een in het veen aangelegde waterloop of kade, werd de grond
geschikt gemaakt voor agrarisch gebruik. Meestal loodrecht op de ontginningsbasis
werd een stelsel van evenwijdige sloten gegraven waarmee het gebied werd ontwaterd
en die tevens dienst deden als scheiding tussen de 'hoeven'. Om toestroming van
water uit het omringende gebied tegen te gaan werd aan weerszijden en aan de
achterzijde van het ontginningsblok een kade gelegd. Op deze manier ontstonden er
meestal rechthoekige blokken met een zeer regelmatig kavelpatroon . Vergelijk de
regelmatige verkavelingen van de Doespolder, de Voorofsepolder en de polder waar
het woord 'Ofwegen' instaat met de veel onregelmatigere van de Hondsdijkse en de
Lagewaardsepolder op de hierna afgebeelde Topografische en Militaire kaart van
omstreeks 1850. Deze laatste polders waren, zoals we hiervoor zagen, geen copeontginningen. Op deze kaart staat ten onrechte Hoogewaardsepolder in plaats van
Lagewaardsepolder.
De eerste copeontginningen waren zgn. twaalf-voorlingen d.w.z. dat de kavellengte
twaalfmaal de afstand was die men oorspronkelijk, zonder het span te keren, ploegde
wat overeenkwam met 720 koningsroeden van 3,12 meter, dus ongeveer 2250
meter . De breedte van een cope-ontginning was niet gestandaardiseerd maar zal o.a.
afhankelijk zijn geweest van de terreinomstandigheden.
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H. van der Linden (1981), blz. 82.
H. van der Linden (1998), blz. 33-35.
H. van der Linden. Esselickerwoude anders genaemt Heeren Jacobswoude. In: Feestbundel
aangeboden aan prof. dr. D.P. Blok. Hilversum 1990, blz. 231.
Cultuurhistorische hoofdstructuur van Zuid-Holland. Rijnstreek. Den Haag 1997, blz. 35.
H. van der Linden (1998), blz. 29-30.
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De Ruige Kade.
De eerste cope in de Rijnstreek was Esselickerwoude, het latere Woubrugge, die al
vóór 985 (wellicht in 975) moet zijn uitgegeven , dus voordat de graaf in 985 het
wildemiseigendom van de Duitse koning had gekregen. Alvorens deze en andere
copen te kunnen uitzetten moest aan de opstrekkende verkavelingen vanuit de Oude
Rijn in Oudshoom, de Gnephoek, Koudekerk en Leiderdorp een eindgrens worden
gesteld en moest op die grens een achterdijk worden aangelegd. Dat die grens op de
plaats is gelegd waar thans in Koudekerk nog de Ruige Kade ligt, is m.i. niet
toevallig. In ieder geval zal de ontginning nog niet tot die lijn zijn gevorderd, maar
waarom dan die grens gelegd op de plaats waar hij nu nog zichtbaar is?
19

Met behulp van kaarten van het Hoogheemraadschap van Rijnland, waarvan de
oudste uit 1615 dateert, en kaarten van de Topografische Dienst is de kaart, afgebeeld
op de volgende bladzijde, vervaardigd. Hierop is schetsmatig de situatie weergegeven
zoals die was na aanleg van de achterdijk van de oude Rijnambachten, zo rond het
jaar 1000. Ter oriëntatie zijn de Does en de Heijmanswetering ingetekend, hoewel die
toen nog niet bestonden.
Westelijk begint de achterdijk bij de Achthovense Kade, die de westzijde van het af te
bakenen gebied gevormd zal hebben en waarschijnlijk in dezelfde tijd is aangelegd.
De evenwijdig hieraan lopende Does is begin 1200, maar in ieder geval na 1163
gegraven . Wellicht was ze toen al gedeeltelijk als afwaterings- of kavelsloot
aanwezig. De Does maakte deel uit van de afwatering van Rijnland, nadat in 1163 de
Rijnmond was verstopt geraakt. Ongeveer bij de huidige grens tussen Leiderdorp en
Koudekerk knikt de kade in oostelijke richting. Die grens zal aan de Rijnzijde, gezien
de grillige loop ervan, gevormd zijn door een kreek die het water uit het veengebied
afvoerde en later is verlengd tot de achterkade. Zulke waterlopen vormden later vaak
parochiegrenzen , die later weer ambachtsgrenzen werden. Na die knik volgt er een
kaarsrecht traject van bijna vijf kilometer tot daar waar sinds 1202 de Heijmanswetering ligt. Op die plaats lag sinds de ontginning waarschijnlijk eveneens al een
afwateringssloot . Hier volgt weer een knik in de kade en vervolgens loopt hij ten
noorden van Oudshoom nog enkele kilometers door tot aan het veenriviertje de Aar,
dat aan de oostkant het gebied begrensde. Thans bestaat dit gebied uit een aantal
polders, maar van poldervorming was toen nog geen sprake. Het gebied waterde nog
natuurlijk af op de Oude Rijn. Nadat o.a. door inklink deze afwatering was verstoord,
begint omstreeks 1400 de poldervorming.
20

21

2

Bij het tekenen van deze kaart was me opgevallen dat de achterkade voor een groot
deel evenwijdig aan de Oude Rijn liep. Weliswaar is de loop van die rivier nogal
kronkelig, maar toch. Vervolgens heb ik op een aantal plaatsen de afstand tussen de
Oude Rijn en de achterkade in de kaart opgemeten. Langs de Achthovense Kade
leverde dat een afstand van 2900 meter op, langs de grens tussen Leiderdorp en
Koudekerk naar de knik in de achterkade was dat 2300 meter, langs de
Heijmanswetering 2200 meter en in Oudshoom, op de plek waar de Oude Rijn naar
het westen afbuigt, eveneens 2200 meter.

H. van der Linden (1998), blz. 35 en 51.
H. van der Linden. Oorsprong en oudste ontwikkeling van het hoogheemraadschap van Rijnland.
Holland, 22 jaargang 1990, blz. 131. D. Parlevliet. De Rijnmond verstopt. Holland, 33 jaargang 2001, blz.
15 en 16.
D.P. Blok (1986), blz. 169.
H. van der Linden. Esselickerwoude
blz. 229.
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Hiervoor zagen we dat de eerste, door de graaf uitgegeven cope-ontginningen, een
diepte hadden van ongeveer 2250 meter en dat bleek ook ongeveer de gemiddelde
afstand tussen de Oude Rijn en de achterkade te zijn. Dat kan geen toeval zijn. Bij het
uitzetten van de achtergrens zal de graaf de bewoners van de ambachten op het 'oude
land', waar de ontginningen nog niet voltooid waren, bewust een ontginningsdiepte
hebben toegestaan die overeenkwam met die van de nog uit te geven 'copen'. We
mogen aannemen dat het de Hollandse graaf Dirk II is geweest die heeft bepaald dat
de achterkade, die hier later Ruige Kade wordt genoemd, ligt waar die thans nog
aanwezig is.

Li:

:

lil

MS
De Ruige Kade bij Ofwegen, gezien in westelijke richting.
Wie legden de Ruige Kade aan?
De achterkade had dus tot doel om de ontginningen in de Rijnambachten en de uit te
geven copen te begrenzen, maar diende tevens om de toestroom van water uit die
cope-ontginningen naar het 'oude land' te voorkomen. Het zullen grafelijke landmeters zijn geweest die vanuit de Oude Rijn, langs al aanwezige afwateringssloten, de
afstanden van circa 2250 meter hebben uitgezet en zo de knikpunten in de achtergrens
hebben bepaald. Tussen de hiervoor beschreven 'knikken' in Koudekerk en bij de
Heijmanswetering is de achterkade over een afstand van vijf kilometer kaarsrecht.
Blijkbaar waren de grafelijke landmeters in die tijd al in staat om zo'n lijn in een
begroeide wildernis uit te zetten. Wellicht hebben zij rokende vuren als bakens
gebruikt .
23

De daadwerkelijk aanleg van de kade zal in opdracht van de graaf door de ontginners
van het 'oude land' zijn uitgevoerd. Voordat de aangrenzende cope-ontginningen,
s
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zoals o.a. Esselickerwoude, in uitvoering werden genomen, hadden zij hier als enige
bewoners, belang bij het vaststellen van de begrenzing van hun eigen ontginning. Ook
behoort heden ten dage de Ruige Kade nog tot het grondgebied van Koudekerk en
Leiderdorp. En op oude kaarten, waarop de thans niet meer aanwezige achterkade in
de Gnephoek en Oudshoom nog voorkomt, blijkt hij m.u.v het gedeelte bij de Aar
eveneens tot die ambachten te behoren.
Binnen het gebied van de latere polder Achthoven, het ambacht Koudekerk en de
Gnephoek was Koudekerk het grootst en zal ook de meeste inwoners hebben geteld,
vandaar dat een leidinggevende positie bij de bekading van dit gebied voor de hand
ligt. Niet alleen de aanleg van de achterkade in Koudekerk is door hen uitgevoerd.
Zoals uit latere stukken uit het archief van het hoogheemraadschap van Rijnland valt
op te maken hebben ze ook een belangrijke rol gespeeld bij het maken van de in
Leiderdorp gelegen Achthovense Kade en achterkade, alsmede de achterkade in de
Gnephoek.
Zo staat in een consent uit \43& van de hoogheemraden van Rijnland
hadden die
van Coudekerck een eynde cadijcks anden afterdijc inden ambocht van leyderdorp
dat sij vercost hebben dirc vand does bij consente van den hogen heemrad... De
inwoners van Koudekerk hebben dus een stuk kade aan de achterdijk (Ruige Kade)
met toestemming van Rijnland verkocht aan Dirk van de Does . Deze kade zal
wellicht de vroegere Achthovense Kade, thans eveneens Ruige Kade genoemd, zijn.
Dit was de westelijke zijkade van het omstreeks 1000 af te bakenen gebied van de
oude Rijnambachten en moest dienen om toestroom van water uit de westelijk
gelegen ontginningen tegen te gaan. Dat de inwoners van Koudekerk die kade in 1438
(konden) verkopen duidt erop dat ze eigenaar waren en dat zal vanaf de aanleg zo zijn
geweest. Zij hebben hem aangelegd of hebben in ieder geval het leeuwendeel van het
werk verricht.
Nog een aanwijzing dat de toenmalige inwoners van Koudekerk een belangrijke rol
speelden bij de aanleg van de achterkade, ook buiten hun woongebied, blijkt uit
stukken van resp. circa 1440 en 1442 uit het archief van Rijnland . Hierin lezen we
dat de Koudekerkse ambachtsbewaarder Heynric van der Hoe (ook geschreven als
Heynric van der Heede) met toestemming van de ambachtsheer Gerrit van Poelgeest,
de schout van Koudekerk Jan Jacobszoon, het merendeel van de Koudekerkse
inwoners en de hoogheemraden van Rijnland, een kade buiten het ambacht, gelegen
bij de Heijmanswetering, heeft verkocht aan Jan Danelszoon ten nutte van de
Gnephoek. Vermoedelijk is dit het gedeelte van de achterkade in de Gnephoek dat
niet meer van belang was voor Koudekerk, omdat er omstreeks 1440 een nieuwe kade
was aangelegd vanaf de Lagewaard tot Ofwegen. Deze kade, de Ambachtskade
genaamd, beveiligde het ambacht aan de oostzijde m.u.v. de latere Bruimadese
polder, welk gebied buter cade bleef.
24
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Conclusie.
Als we heden ten dage over de Ruige Kade wandelen is het moeilijk om ons voor te
stellen dat we over een kade lopen die al zo'n 1000 jaar oud is. Weliswaar is hij in de
loop van de eeuwen regelmatig verhoogd en is er na de Tweede Wereldoorlog een
fietspad op aangelegd, maar z'n ligging is nooit veranderd. Uit het vorengaande is
duidelijk naar voren gekomen dat de Hollandse graaf Dirk II hoogstwaarschijnlijk de
aanleg heeft bevolen en dat de plaats waar hij moest komen eveneens door hem is
2 4
2 5
2 6
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OAR 12 consent 82 en OAR 14 folio 10 vso b.
Dirk van der Does woonde op het Huis ter Does, dat gelegen was tussen deze kade en de Does.
OAR 12 brief (akte) 20 en OAR 14 folio 2 c.
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bepaald. Dit alles in het kader van een weldoordacht plan om de veenwildemissen ten
noorden van de nog in ontginning zijnde oude Rijnambachten, waaronder Koudekerk,
in cultuur te brengen. Dat men in die tijd zo'n omvangrijk en arbeidsintensief werk
aankon en ook in staat was om dit van overheidswege te organiseren, toont weer eens
aan dat de Middeleeuwer meer ontwikkeld was dan vaak wordt gedacht. Voor de
veronderstelling dat de inwoners van het gebied, dat later Koudekerk ging heten,
hierbij een belangrijke rol hebben gespeeld lijken eveneens voldoende aanwijzingen
aanwezig.
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Jaarverslag 2002
Het bestuur.
Tijdens de jaarvergadering van 25 februari werd mevrouw A. van der Vlugt - van
Wijngaarden weer voor een periode van driejaar gekozen als bestuurslid.
In het afgelopen jaar vergaderde het bestuur vijf keer. Naast de gewone huishoudelijke zaken die nodig zijn om een genootschap of vereniging te besturen, kwamen o.a.
de volgende onderwerpen aan de orde:
Activiteiten in het kader van het 'Jaar van de boerderij' in 2003. Hierbij werd
gesproken over het idee van de werkgroep Boerderijen om een publicatie over de
Koudekerkse boerderijen te maken en over de plannen van de oudheidkamercommissie om door middel van een tentoonstelling in 2003 aandacht te besteden aan
'de boerderij'.
Het bestuur maakt zich zorgen over het voortbestaan van het genootschap. Het aantal
actieve leden is te klein, waardoor te weinig mensen de kar moeten trekken. In de
maand mei werd daarom een 'brandbrief naar de leden gestuurd. In die brief werden
de leden opgeroepen om deel te nemen aan de werkgroepen, ook voor de redactiecommissie van het jaarboek worden nieuwe leden gezocht. En om het jaarboek te
laten voortbestaan zijn er artikelen nodig. De respons was helaas teleurstellend!
Slechts twee buiten Koudekerk wonende leden boden hun diensten aan.
Daarnaast kwamen het Activiteitenprogramma 2003, de voorbereiding van de Open
Monumentendag van 14 september, de inventarisatie van de bezittingen van het HGK
en het digitaliseren en op CD-ROM zetten van ons fotobezit aan de orde.

De werkgroepen.
Met uitzondering van de werkgroep Oudheidkamer zijn de activiteiten van de overige
vijf werkgroepen minimaal. Het verslag van werkgroep Oudheidkamer vindt u aan
het eind van dit jaarverslag.
De jaarvergadering.
Tijdens de jaarvergadering, die op 25 februari in Honswyc werd gehouden, waren 40
leden aanwezig. Mevrouw Van der Vlugt werd voor een periode van drie jaar
herkozen als bestuurslid. De dames Muller en Van den Berg, die vele jaren de
tentoonstellingen in de oudheidkamer hebben georganiseerd, hadden besloten hiermee
te stoppen. De voorzitter bedankte hen voor de wijze waarop ze dit belangrijke werk
hebben gedaan en liet zijn dank vergezeld gaan van bloemen en een cadeau. Het
secretarieel jaarverslag, de financiële verantwoording en de begroting leverden geen
op- of aanmerkingen op.
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De ledenavonden.
Dit jaar waren er vier ledenavonden georganiseerd, die over het algemeen redelijk
werden bezocht. De eerste avond was in Honswyc en de andere avonden in Onder
Dak.
•

25 februari. Aansluitend aan de jaarvergadering verzorgde de heer F. de
Wilde, archivaris van het streekarchief 'Rijnlands Midden', een lezing met
als titel 'Onderzoek naar de historie van oude panden'. Hij ging in op de
mogelijkheden die de archieven bieden om de geschiedenis van een pand en
haar bewoners te onderzoeken. Aanwezig waren 40 leden.

•

8 april. Mevrouw dr. I. van der Vlis hield een lezing met als titel 'Armoede in
vroeger tijd'. Aan de orde kwam de armenzorg in Delft in de 17 eeuw.
Vanwege de omvangrijke archieven over de armenzorg in die stad heeft ze
daar haar promotieonderzoek verricht, maar de manier waarop men in die tijd
met armoede en armenzorg omging zal in Koudekerk niet veel anders
geweest zijn. Het was een boeiende, leerzame en goed verzorgde lezing, die
door 26 leden werd bijgewoond.
e

•

9 september 2002. De heer B. de Geus uit Bodegraven is een verzamelaar van
alles dat met de Rijn te maken heeft. Op deze avond heeft hij ons op een
eigen wijze, soms met zang, soms in dichtvorm, over deze hobby verteld.
Veel interessante zaken, die betrekking hadden op de verschillende 'Rijnen',
werden door hem naar voren gebracht. Tevens had hij veel documentatiemateriaal bij zich. De avond werd bijgewoond door 29 leden.

•

4 november 2002. De heer A.A.W. Bolland uit Amsterdam, antiquair,
taxateur en veilinghouder van boeken vertelde op onderhoudende wijze veel
wetenswaardigheden over (oude) boeken. Daarnaast was er ruime gelegenheid voor de aanwezigen om de door hen meegebrachte boeken te laten
beoordelen en taxeren. Hierbij kwam een aantal, ook voor de heer Bolland,
interessante exemplaren te voorschijn. Het enthousiasme onder de 36
aanwezigen was groot. Een zeer geslaagde avond!

Excursie.
Op 15 juni hebben 21 leden genoten van het jaarlijkse uitstapje van ons genootschap.
Deze keer ging de reis naar het Katwijks Museum aan de Voorstraat 46 in Katwijk
aan Zee. Met een vijftal auto's vertrokken we om tien uur richting Katwijk, waar we
om elf uur hartelijk werden ontvangen met een kopje koffie en koek. Een vrijwilliger
van het museum heette ons van harte welkom en vertelde iets over hun organisatie,
die meer dan honderd vrijwilligers telt. Daar kunnen wij wel jaloers op zijn! Daama
werd de groep in tweeën gesplitst en kregen we veel informatie over de klederdracht
in het oude Katwijk, de visserij en het leven in de 19 eeuw. Het museum is gehuisvest in een oud redershuis, dat door de reder aan de gemeente is nagelaten. Enkele
kamers zijn nog steeds ingericht als ware het nog bewoond door de reder. Het was
een aangename en leerzame ochtend. Omstreeks één uur ging de reis weer terug naar
Koudekerk.
e
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Overige activiteiten.
In de tweede week van januari verscheen het Jaarboek nr. 13 van het jaar 2001 in een
oplage van 200 exemplaren.
Zowel in het voorjaar als het najaar vergaderde het bestuur met de coördinatoren van
de werkgroepen. Hierbij werden de werkzaamheden van de werkgroepen besproken
en ook andere onderwerpen die te maken hebben met het reilen en zeilen van het
genootschap kwamen aan de orde.
Een tweetal vergaderingen van de Historische Verenigingen in het Groene Hart
werden door de voorzitter en de secretaris bijgewoond.
De secretaris.
Rondom de Oudheidkamer.
Tot en met 13 april 2002 was er de tentoonstelling 'Koudekerk gezien door Koudekerkers'. Deze tentoonstelling was nog verzorgd door Aleida Muller en Karin van den
Berg, die besloten hadden om in 2002 met hun activiteiten voor de Oudheidkamer te
stoppen. Zij werden opgevolgd door André van der Meijden en Liesbeth Rusch. Het
nieuwe tentoonstellingsduo begon met een bescheiden tentoonstelling van foto's uit
eigen bezit. Verder was er speciale aandacht voor de zustergemeente Artesia in de
USA. Er werd weinig ruchtbaarheid aan de tentoonstelling gegeven, maar toch werd
ze redelijk bezocht. De tentoonstelling was te zien in de maanden mei tot en met
augustus.
Op 14 september begon de tentoonstelling over de Ned. Herv. kerk met onder meer
foto's van het (vroegere) interieur en van de verschillende restauraties. Aanleiding
voor deze tentoonstelling was Open Monumentendag. Men kon die dag ook de kerk
bezichtigen. Daar werd onder meer extra aandacht geschonken aan het orgel in het
kader van Nationale Orgeldag. Een succesvolle combinatie. De tentoonstelling was
op 14 september van 10 tot 16.30 uur te bezoeken. Ook op 2 november was de Oudheidkamer geopend van 10 tot 16.30 uur in verband met de bazaar van de Gereformeerde en Nederlands Hervormde Kerk in 'Onder Dak'. Op 5 oktober 's ochtends
werd een groepje gasten van Mevrouw Cnossen in de Oudheidkamer ontvangen.
Voor deze tentoonstelling kreeg de Oudheidkamer enkele objecten in bruikleen van
de kerkvoogdij van de Ned. Herv. Kerk. De tentoonstelling loopt tot eind januari
2003 en trok tot nu toe een redelijk aantal bezoekers.
De oudheidkamercommissie.
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Activiteiten in 2003
17 februari

(maandag, Honswyc) 14e Jaarvergadering. Na de pauze belicht prof. dr. P.C.M. Hoppenbrouwers, hoogleraar middeleeuwse geschiedenis aan de universiteit van Amsterdam, de
economische - en woonomstandigheden in onze regio tijdens
de middeleeuwen.

1 maart

(zaterdag) Opening van de tentoonstelling 'Rondom de boerderij' in de Oudheidkamer.

11 april

(vrijdag) Van ± 10.00 tot ± 16.00 uur gaan we op excursie
naar de Abdij van Egmond.

26 mei

(maandag, Honswyc) Lezing met dia's door prof. dr. J. de
Roos, directeur van het Nederlands Instituut voor het Nabije
Oosten te Leiden, over 'De Hettieten, een volk tussen Oost en
West'. Zij spraken een taal, waaruit o.a. het Nederlands is
ontstaan en leefden van ± 2000 tot 1200 v. Chr. in het huidige
Turkije, waar nu op verschillende plaatsen kleitabletten met
spijkerschrift worden gevonden.

8 september

(maandag, Onder Dak) Diapresentatie met toelichting door
mevrouw J. Karelse over 'Het boerenerf en wat daarbij behoort'. Mevrouw Karelse is lid van de werkgroep Boerenerven van de stichting Boerderij en Erf, die een inventarisatie
heeft gemaakt van boerenerven in de Alblasserwaard en de
Vij fheerenlanden.

10 november

(maandag. Onder Dak) Lezing door de heer dr. J.H.M. de
Waardt, historicus verbonden aan de Vrije Universiteit te
Amsterdam en de Universiteit van Utrecht over 'Toverij en
Samenleving in Holland 1500-1800'. Daarin wordt niet alleen
gesproken over heksenprocessen, maar ook over het geloof in
magie van zowel het gewone volk als van de geletterden.

De lezingen zullen dit jaar zowel in Honswyc als in Onder Dak worden gehouden.
Nadere informatie over de verschillende activiteiten worden via 'Mededelingen van
het bestuur' en de Rijnwoudekoerier bekend gemaakt.

Jaarboek 2002
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Ondersteuning

O

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

Gemeente Rijnwoude
Interieurverzorging Huisman
Bloemen- en Plantencentrum Lekx,
Autobedrijf G. Kerkvliet

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

Uitstekend is niet duur
bij Albert Heijn.
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lOOOm' nets-bromtietsplezier bij de Koudekerkse brug
Koga - Gazelle - Grant - Balavus - Aldo
Alles op hel gebied van lielsen en brommere en reparatie

Pr. Bemhardstraat 3
telefoon: (071)341 25 78
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Bram-snorfietsen en scooters
Hometrainers - litnessapparaten - tassen
manden - kinderzitjes
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