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Als gevolg van de bovenstaande mutaties in het ledenbestand en het opzeggen van het
lidmaatschap van drie leden telt het Historisch Genootschap Koudekerk thans 173
leden.
Toelichting:
Slechts de mutaties in het ledenbestand zijn hier vermeld.
Een volledig bijgewerkte ledenlijst is te verkrijgen bij het secretariaat van ons genootschap.
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Voorwoord.

O

p 16 februari 2004 was het vijftien jaar geleden dat het Historisch Genootschap
Koudekerk werd opgericht. Al in het eerste jaar van haar bestaan verscheen ook
het eerste jaarboek en nu bij het vijftienjarig bestaan ligt Jaarboek nr. 15 voor u.
Wat bij het doorbladeren van deze inmiddels indrukwekkende stapel jaarboeken
opvalt is dat in de loop van de jaren de presentatie steedsfraaieris geworden vooral
als gevolg van de groter wordende mogelijkheden die de computer ook aan niet
professionele gebruikers biedt. Maar niet alleen de lay-out, ook de inhoud van de
artikelen is veranderd. In de loop van de jaren verschenen steeds meer artikelen waar
archiefwerk en een gedegen literatuuronderzoek aan ten grondslag lagen. Het
jaarboek van het Historisch Genootschap Koudekerk is dan ook uitgegroeid tot een
verenigingsperiodiek dat gezien mag worden, waar bestuur en redactiecommissie
terecht trots op zijn en dat door leden en niet-leden met plezier wordt gelezen.
Als het jaarboek uiteindelijk bij u op de deurmat valt, slaakt de redactiecommissie
steeds weer een zucht van verlichting, omdat het weer gelukt is een alleszins
acceptabel geheel aan u te kunnen presenteren. Het maken van een jaarboek is en
blijft een inspannende, maar ook een verrassende bezigheid, want gedurende het jaar
zijn we bezig om voldoende en kwalitatief verantwoorde artikelen bijeen te krijgen.
Veel artikelen worden door de redactiecommissieleden zelf geschreven, enerzijds
omdat historisch onderzoek hun hobby is en zij daar graag verslag van doen, maar
ook omdat het moeilijk is anderen tot schrijven aan te zetten. Toen in mei 2002 het
bestuur middels een brief aan de leden opriep tot meer medewerking en deelname aan
de activiteiten van ons genootschap, werden ook de problemen rond het jaarboek
genoemd: een chronisch gebrek aan artikelen en een redactiecommissie die binnen
afzienbare tijd vernieuwd zou moeten worden. De respons was, zoals u inmiddels
weet, bedroevend! Inmiddels is datgene gebeurd wat het bestuur toen zag aankomen:
twee leden van de redactiecommissie hebben het bestuur laten weten, dat dit jaarboek
het laatste is waaraan zij als redactiecommissielid hebben meegewerkt. Wel zijn ze
bereid om in de toekomst artikelen te blijven leveren. Het betreffen Jan Wondergem
en Wim Lagerweij. Beiden hadden al meerdere keren aangegeven dat zij hun plaats in
de redactiecommissie aan anderen wilden overdragen. Na vele jaren de kar getrokken
te hebben vinden ze dat nu het moment is gekomen om te stoppen.
Naar aanleiding hiervan doet het bestuur een laatste en dringende oproep aan de leden
om hun verantwoordelijkheid te nemen; het voortbestaan van het jaarboek staat op het
spel. Er zijn binnen ons genootschap voldoende geschikte mensen die in staat zijn om
het stokje van Jan en Wim over te nemen. Zeker, het kost tijd en soms veel tijd, maar
als het hebben van een jaarboek voor u belangrijk is dan is het dat zeker waard. Als u
zich aangesproken voelt neem dan contact op met één van de bestuursleden.
Wij hopen dat u weer een aantal uren leesplezier zult hebben aan het jaarboek dat nu
voor u ligt. Hierin vertelt Fred van Poelgeest over de totstandkoming en de
tentoonstelling in Koudekerk rond 1980 van een maquette van Groot Poelgeest. Jan
Wondergem brengt een bijzonder woordenboek onder uw aandacht en verheugt zich
verder over het feit dat de Lagewaardse en Bruimadese polders weer een echte
wipwatermolen hebben. Zeer lezenswaardig is het artikel over het leven en werken op
een boerderij rond 1900. Anneke Bink interviewde Aagje Didden-Hogenes en heeft
daar weer een interessant verhaal van gemaakt. Tot slot vertelt Wim Lagerweij over
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een sport, het kolfspel, die ook in Koudekerk intensief is beoefend en vertelt hij over
een Koudekerkse notabel die er omstreeks 1700 met de gemeentekas vandoor ging en
Koudekerk daardoor met een groot financieel probleem opzadelde. Om een artikel in
één van de jaarboeken gemakkelijk te kunnen vinden is het Register op het jaarboek
geactualiseerd.
de redactie-commissie.

De oude smederij gerestaureerd.

De gerestaureerde smederij gezien vanuit het zuid-westen

Een markant gebouw binnen de oude dorpskern van Koudekerk is gedurende 2003
grondig gerestaureerd. Gelukkig is het kozijn met voorheen de vier deuren, waarvan
één in gebruik was voor het beslaan van de paarden, als raam gehandhaafd. Is aan het
uiterlijk weinig veranderd, van binnen zijn het woon- en oude werkgedeelte van de
voormalige smederij gescheiden. Het ligt in de bedoeling dat het werkgedeelte als
kantoorruimte in gebruik genomen wordt. Omtrent de ouderdom van de smederij
moet nog onderzoek worden gedaan, maar aangenomen kan worden dat dit tenminste
vier eeuwen betreft. In een akte van 28 april 1684 wordt vermeld dat op den Dorpe
van het Ambacht Coudekerck, ten noorden van de Heereweg, thans Dorpsstraat, nabij
de kerk Thomas Jansz van Rooij, van beroep smit, is gevestigd.
In 1749 wordt Jacob Maaskant eigenaar van de smederij. Deze koopt een jaar later de
tegenover gelegen smitterij van Dirk Maags, ten westen van de broodbakkerij van
Jacob van Ingen, waar op het laatst bakkerij Visser gevestigd was. In 1790 koopt
Hendrik van Bemmel, meester-smit, de beide panden, waama hij zes jaar later de
smitswinkel, tussen de weg en de Rijn gelegen, verkoopt met de bepaling dat er in het
verkochte pand geen smidswerk mag worden uitgeoefend zolang de andere smederij
bestaat. Omstreeks 1846 is Jan van Heijnigen eigenaar van de smederij. Hij wordt in
1895 opgevolgd door zijn zoon Arie. Na diens overlijden huurt Jacobus Smitt, uit
Alphen a/d Rijn de smederij. In 1952 neemt zijn knecht Hendrik Snijder de zaak over,
waarbij hij gelijktijdig eigenaar wordt van het pand. Sinds het overlijden van Snijder
in 1968, is er geen smidswerk meer uitgevoerd.
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Van dc voorzitter

H

et jaar 2003 was het jaar van de boerderij, wat ook het thema was van de
tentoonstelling 'Rondom de boerderij' in onze oudheidkamer. Ongeveer 150
bezoekers hebben hun weg naar de oudheidkamer gevonden. Het jaar van de boerderij
willen we afsluiten met de uitgave in 2004 van een boekje over de Koudekerkse
boerderijen.
De excursie naar de abdij van Egmond was een groot succes vooral in het besef dat we
ons daar op historisch grond bevonden. Vele daar gekochte kaarsen zullen met de
Kerstdagen in Koudekerk aan den Rijn branden.
Vele historische bouwwerken verdwijnen, maar hier in Koudekerk hebben we er een
stukje historie bij gekregen in de vorm van de wipwatermolen, die uit de Bospolder is
verhuisd naar de noordoost hoek van de Lagewaardse polder.
In het Jaarboek nr. 14 had ik reeds vermeld dat we dringend zitten te springen om
nieuwe actieve leden. Een paar mensen hebben zich gemeld, maar jammer genoeg van
buiten ons eigen Koudekerk. In 2004 vieren we ons vijftienjarig bestaan. Het zou prettig
zijn om dit jubileumjaar te kunnen beginnen met een nieuwe bemensing van de
redactiecommissie. Het ligt aan u, leden van het Historisch Genootschap Koudekerk, of
we in 2004 weer een jaarboek kunnen samenstellen. Maar daar is dan onder andere wel
een redactiecommissie voor nodig.
Toch wens ik alle leden en niet-leden van ons genootschap een prettig en gezond 2004
toe.
Karei van Klaveren.
Voorzitter Historisch Genootschap Koudekerk.
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De maquette van Groot Poelgeest.

N

a jarenlange studie, het doen van archiefonderzoek, het bezoeken van nog bestaande
kastelen en het uitvoeren van bodemonderzoek op
het voormalige kasteelterrein werd aan het eind
van de zeventiger en het begin van de tachtiger
jaren van de vorige eeuw onder de bezielende
leiding van de heer F(red) M. van Poelgeest een
maquette gemaakt van het slot Groot Poelgeest.
Deze reconstructie is ook in Koudekerk tentoongesteld en er zijn zelfs snode plannen geweest om
het kasteel in zijn oude glorie te herbouwen. In dit
artikel vertelt de heer Van Poelgeest over de
totstandkoming van deze maquette waaraan meer
dan zes jaar is gewerkt.

Loten om je leven.
Dagenlang probeerden de Kabeljauwse aanvallers tijdens hun belegering in 1352 met
hun belegeringswerktuigen, waaronder zware stormrammen, de muren van de burcht
Groot Poelgeest aan de Lage Rijndijk in Koudekerk te benaderen. Maar hun pogingen
om via deze smalle dijk op aanvalsafstand van de zwaar verdedigde voorzijde van de
burcht te komen, liepen steeds opnieuw stuk in een hagel van pijlen, stenen en andere
projectielen. Een verrassingsaanval via de achterzijde mislukte, omdat de aanvallers
nauwelijks konden verhinderen, dat zij met hun belegeringswapens wegzakten in de
drassige bodem. Bovendien bestond de mogelijkheid van een lange en kostbare
belegering met het risico van het plotseling verschijnen van een Hoeks ontzettingsleger.
Berichten uit Delft spraken echter van een nieuw en effectief wapen, 'de bus'.

De aanvallers trachten de muren van Groot Poelgeest te
bereiken.
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De verre voorloper van het kanon veroorzaakte weinig schade maar wel
paniek.

Reconstructie van de weermuur, het oudste gedeelte
van Groot Poelgeest.

Hoewel het Kabeljauwse leger van Gerard van Egmond weinig ervaring met deze
voorloper van het moderne kanon bezat, zou dit spectaculaire wapen volgens busmeester
Rose in staat zijn om op veilige afstand van de pijlen en stenenregen een deel van de
zware Poelgeest weermuur in puin te schieten.
Zich min of meer veilig wanend achter de hoge kasteelmuren, moeten de verdedigers
de opstelling van het nieuwe wapen met grote aandacht hebben gadegeslagen. Of het
de aanvallers ook werkelijk lukte een bres in de dikke muur te schieten, valt niet te
achterhalen, wel dat binnen de burcht paniek uitbrak. Volgens de kronieken was het
niet de dreun waarmee het projectiel de muur had geraakt die paniek onder de
kasteelverdedigers zaaide, maar werd het besluit tot het staken van verder verzet
vooral veroorzaakt door het schot, de enorme knal en de rookwolk. Na de overgave
kenden de aanvallers geen enkel medelijden. De dappere verdedigers werden naar
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's Gravenhage gevoerd en in de gevangenis geworpen. Loting besliste wie zou blijven
leven en wie op het schavot ter dood gebracht zou worden.

Het schavot op het Groene Zootje te 's Gravenhage.
De strategische ligging van Groot Poelgeest
De bedoeling van dit stukje gereconstrueerde middeleeuwse geschiedenis is duidelijk
de noodzaak aan te tonen van verdedigbare huizen, in dit geval een sterk kasteel.
Koudekerk met zijn sterke slot, liggend aan een bocht van de Oude Rijn, moet voor
de volle honderd procent aan die eis hebben voldaan. Het was immers strategisch
gelegen, en beheerste de voornaamste oost west verbinding.

Duidelijk blijkt de strategische ligging van Groot
Poelgeest aan één van Hollands voornaamste oost
west verbindingen. Fragment uit de kaart van
Rijnland van 1647.
De oostgrens van het graafschap Holland lag bij Woerden. Het zeer gunstig op het
westelijk uiteinde van de Hoge Waard gelegen Groot Poelgeest, dat door de beide
hier samenkomende rivierarmen van de Oude Rijn werd beschermd, betekende een
belangrijke tweede verdedigingslinie van Holland, een niet te onderschatten weg- en
waterbarrière voor vanuit het oosten invallende legers.
Partijstrijd, landje pik, opslag van grote voorraden buskruit, wraak van een graaf of
koning, waren stuk voor stuk aanleidingen voor een leger om kastelen en steden te
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belegeren. Na afloop waren de verdedigers genoodzaakt om de aangerichte verwoestingen weer te herstellen. Volgens middeleeuws gebruik werd zoveel mogelijk gerestaureerd, waardoor een lappendeken van moderne en antieke gebouwen ontstond.
Door deze restauraties vaak aan te passen aan de op dat moment geldende eisen van
de krijgskunde, ontstond na vele eeuwen ook binnen de slotgracht van Groot
Poelgeest een unieke lappendeken van gebouwen. Nu een dankbaar studieobject voor
historici die in de verschillende bouwdetails restanten van een aangepaste militaire en
kastelengeschiedenis menen te herkennen.
Wat er nog rest van Groot Poelgeest.
Als gevolg van zijn grote bekendheid vormde de burcht Groot Poelgeest, zelfs tijdens
de definitieve sloop (eind 18 eeuw), een gewild onderwerp voor schilders en
tekenaars.
e

Dank zij deze prent, gemaakt tijdens de sloopperiode, krijgen we
een uniek kijkje in het binnenste deel van de burcht Groot
Poelgeest.

Ongetwijfeld is er tijdens de periode van verval veel kostbaar materiaal verdwenen,
vooral tijdens de verkoop die gevolgd werd door afbraak in gedeelten. De historicus
W.M.C. Regt schetst in zijn artikel 'De burcht Groot Poelgeest' in het Leids
Jaarboekje 1907 een beeld van de weinig zorgvuldige bewaarmethoden. Hoewel mijn
jarenlange speurtocht naar een betrouwbare beschrijving van de gebouwen en
verantwoord bodemonderzoek weinig opleverde, ben ik van mening dat het slechts
zelden voorkomt dat een kastelenonderzoeker het genoegen mag smaken nog zoveel
afbeeldingen aan te treffen van een sinds eeuwen verdwenen bouwwerk.
Kortom Groot Poelgeest was een kasteel met een lange roerige historie, waarvan nu
slechts een ANWB bord verwijst naar een simpel poorttorentje, dat destijds als
gevangenis en later als bergplaats de herinnering levendig houdt aan de plek waar een
belangrijk stuk Hollandse geschiedenis werd geschreven.
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De bodem vertelt zijn verhaal.
Wat de voormalige bewoners nooit hebben kunnen denken is dat een verre naamgenoot, ruim twintig jaar lang, elk vrij uur zou besteden aan het verzamelen en
nauwkeurig bestuderen van wat er over de burcht is geschreven en in prenten is
vastgelegd. Daar waar dat materiaal te kort schoot werd aanvulling gezocht in het
bodemarchief, zoals in het jaar 1970 toen een bescheiden bodemonderzoek bij Groot
Poelgeest plaatsvond. Een weinig benijdenswaardige opgave, want reeds bij de eerste
kennismaking met de bodem van het voormalige burchtterrein, struikelden we als het
ware over de duidelijke sporen van schatgravers, die vele jaren achtereen tussen de
talrijke boomwortels hun geluk hadden beproefd. Voor ons bleef slechts de hoop dat
het alsnog zou lukken op wat grotere diepte, via 'prikken' of het maken van
proefsleuven, puinsporen aan te treffen. Op deze wijze zou de mogelijkheid bestaan
om van eventuele bewoningsrestanten puinsporen of muren te vinden, deze op te
meten en in kaart te brengen. Belangrijk was dat er uiterste zorgvuldigheid zou
worden betracht, dit om deze reeds zwaar geteisterde bodem met de talrijke
boomwortels niet verder te verstoren. Bovendien waren wij ervan overtuigd dat dit
onderzoek en de geplande maquette in de komende jaren gevolgd zou worden door
een uitgebreid bodemonderzoek, waama wellicht reconstructie of restauratie/herbouw
van het gehele of gedeeltelijke kasteel mogelijk zou zijn. Maar in 1970 kenden wij
slechts het verlangen om via dit onderzoek voldoende betrouwbare gegevens te
verzamelen voor het bouwen van een maquette. Het plan was deze aan de plaatselijke
bevolking te tonen en daarmee enigszins bij te dragen aan een beter begrip voor de
historische betekenis van het 'eilandje' dat nog resteert. Ook zou het een basis kunnen
vormen voor latere studies, publicaties of herbouw.

T. Reyneveld, de laatste melkveehouder van de
aangrenzende boerderij Poelgeest, in gesprek met
functionarissen van de Rijksdienst voor het
Oudheidkundig Bodemonderzoek (R.O.B). Links
prof. Renaud, in het midden dr. Sarphatie en rechts
de heer Reyneveld).

Zoals reeds vermeld, bleek al bij de eerste verkenningen op het burchtterrein dat ons
kleine maar dappere ploegje een zware taak tegemoet mocht zien, want op de plek
waar vele eeuwen ridders en jonkvrouwen het beeld bepaalden, wachtte ons,
onervaren gravers, een vrij dichte begroeiing en een bodem met daarin tal van oude
en nieuwe dikke en dunne boomwortels. Van de Koudekerkse burgemeester G.
Swaan en zijn ambtenaren genoten we, naast de vereiste toestemming en mede-

12

Historisch Genootschap Koudekerk

werking, tevens volop belangstelling en reeds na enkele dagen kwam de provinciale
archeoloog, dr. Herbert Sarphatie, poolshoogte nemen. Het hoogtepunt was een
eervol bezoek van de archeoloog en hoogleraar kastelenkunde, professor dr. J.G.N.
Renaud.
In tegenstelling tot de niet genoeg te waarderen steun van de overheid bleek voor het
verkrijgen van toestemming van de eigenaar/pachter van de aangrenzende boerderij
Poelgeest en het kasteelterrein, de heer T. Reyneveld, meer overreding nodig te zijn!
Toestemming voor het oversteken van de slotgracht werd slechts verkregen na de
plechtige belofte aan hem, dat nergens wortels van bomen beschadigd zouden
worden.Volgens zijn verklaring waren deze bomen van grote waarde omdat zij vooral
tijdens de voor- en najaarsstormen zijn veestallen en woning beschermden tegen te
grote afkoeling. Daarbij eiste hij tevens, dat alles wat uit de bodem te voorschijn zou
komen aan hem getoond zou worden. Zijn veronderstelling, ook bij deze gelegenheid
met gelukszoekers van doen te hebben, bleek te dateren uit de perioden waarin de
slotgracht was dicht gevroren en de boerderij bewoners de met scheppen gewapende
lieden van het voormalige burchtterrein moesten jagen.
Raadplegen van het bodemarchief en bestuderen van andere kastelen waren bedoeld
als aanvulling op schriftelijke informatie en afbeeldingen uit het verleden. Dit was
bittere noodzaak, want zelfs de afbeeldingen welke met tussenpozen van slechts
enkele jaren waren getekend, vertoonden ook bij de belangrijkste details te veel
verschillen, zowel in vorm, afmeting als plaatsing. Zo werd menig vakantiedag
opgeofferd aan het bezoeken van nog bestaande waterkastelen in binnen- en
buitenland. Bijgestaan door de kastelenkenner Jan van Deursen, waren we tot
verbazing van menig kasteelbeheerder vele uren actief met opmeten, tekenen en
fotograferen van voor ons mogelijk belangrijke details. Daarbij vernamen wij tijdens
één van de excursies van de Nederlandse Kastelenstichting, dat het werk van de 1Teeuwse tekenaar Roelof Roghman en de schilder Van Beerstraten tot het meest
historisch betrouwbare materiaal behoorde.

Groot Poelgeest, anno 1649 getekend door
R. Roghman, die door historici tot één van de meest
betromvbare tekenaars van zijn tijd gerekend wordt.

'Waar zijn we in hemelsnaam aan begonnen', dat was onze eerste gedachte bij de
verkennende prikproeven. Naast pure schatgraverij en vernielzucht moest in het
verleden tevens sprake geweest zijn van uitgebreide winning van stenen, waarbij zelfs
delen van fundamenten waren verdwenen. Op plaatsen waar nog fimdamentresten
werden aangetroffen, kostte het vaak een volle dag hard werken om enkele op elkaar
aansluitende sporen van de oorspronkelijke muren en delen van metselwerk op te
meten en te tekenen. Dat was belangrijk, want aan de hand van deze gegevens zou het
wellicht mogelijk zijn lengte, breedte en hoogte van de afgebeelde gebouwen te
bepalen. Bij dit werk bleek ons plakboek met details van inmiddels bezochte
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middeleeuwse kastelen van grote waarde. Het materiaal bood de mogelijkheid een
vrij duidelijk overzicht van de indeling en de plaats van diverse gebouwen die op het
kasteelterrein hadden gestaan te verkrijgen, zodat het oorspronkelijke plan voor het
vervaardigen van een verantwoorde maquette binnen ons bereik leek te komen.
Bij het terreinonderzoek en daama bij het bouwen van de maquette werd het spoedig
duidelijk dat Groot Poelgeest door zijn vrij forse constructie en mede door zijn
samenraapsel van bouwstijlen een bijzonder bouwwerk moet zijn geweest.
Voorzichtige datering van de oudste aangetroffen bouwelementen, zoals een aantal
forse kloostermoppen, wezen op het midden van de dertiende eeuw. Op grond van
verrassende overeenkomsten, moet het niet uitgesloten worden geacht dat het oorspronkelijke Groot Poelgeest en het slot Teylingen te Sassenheim, dezelfde bouwmeester hebben gehad. Beperkte tijd voor onderzoek, minder gunstige weersomstandigheden en beschikbare mankracht lieten voor de overige vondsten, welke
zoveel mogelijk op de oorspronkelijke vindplaatsen werden gelaten, geen exacte
dateringen toe.

In het koude water van de slotgracht probeerde Peter
van Poelgeest de juiste ligging van het hveede
omgevallen toegangstorentje te bepalen.
Tijdens het veldonderzoek werden diverse metingen verricht, zoals het vaststellen van
de doorsnede van het burchtterrein. Dit kon aan de hand van steen en paalrestanten en
via onderzoek onder de waterspiegel van de slotgracht, rekening houdend met
mogelijke afkalving. De afmetingen van gebouwen werden aan de hand van schaarse
restanten in de bodem vastgesteld evenals de overdekte toegangspoort met behulp van
aanwezige fundamenten en het nog bestaande torentje. Daarbij werd een poging tot
datering aan de hand van in de bodem aangetroffen metselwerk gedaan. Mede als
gevolg van minder aangename weersomstandigheden (veel regen) kostte het veel
moeite het verloop van de oudste westelijke schildmuur en beide torens vast te
stellen.
Helaas was de kans klein onze resultaten met eerdere onderzoeken te vergelijken. Zo
bleef ons niets anders over dan waar mogelijk tekeningen en oude afbeeldingen te
bestuderen. Weliswaar werd nog een poging gedaan via de Rijksdienst voor het
Oudheidkundig Bodemonderzoek (R.O.B.) te Amersfoort. Maar daar liet men weten
dat een door ons aan te bieden rapport, het eerste over Groot Poelgeest zou zijn.
Nader overleg met de archeologen van het R.O.B. maakte duidelijk, dat de burcht
Groot Poelgeest wel degelijk op hun verlanglijst stond, maar in verband met de
expansieve aanleg van wegen en woonwijken in historisch belangrijke gebieden.
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Koudekerk de eerste 25 jaar niet mocht rekenen op hulp of totale inzet van deze
rijksdienst. Bovendien liet prof. dr. J.G.N. Renaud weten dat een grondig bodemonderzoek alle sporen zou uitwissen. Daardoor zou Groot Poelgeest en het daarachter
liggende terrein (waarin nog oudere bewoningssporen voorkomen) zijn belangrijke
archeologische betekenis voorgoed verliezen.

Voordat de :oeksleitven weer zorgvuldig worden
toegedekt, bekijken Fred van Poelgeest en zoon
Bram nog eenmaal de resultaten van hun
bodemonderzoek

Wel lukte het om naast de verkenningen in archieven en via publicaties van de
Nederlandse Kastelen Stichting, het Algemeen Rijksarchief, het Leids Gemeente
Archief en het Gemeentelijk Museum de Lakenhal te Leiden, ruim 1250 fotografische
opnamen van kastelen en meer dan honderd publicaties betreffende kastelenrestauraties en opgravingen te raadplegen. Volgens onze bescheiden mening de enige
verantwoorde basis voor het bouwen van een maquette, waarvan de voorbereidingsen bouwtijd ruim vijftien jaar in beslag namen. Ondanks de met de meeste zorg
verzamelde gegevens, vermeld ik volledigheidshalve dat bepaalde details toch nog
afwijkingen kunnen vertonen.
Steentje voor steentje.
Op het moment dat de laatste bouwtekening was gemaakt en de schaal was berekend,
konden we de datum bepalen waarop op plechtige wijze de eerste steen voor de
maquette zou worden gelegd. Als voornaamste bouwmateriaal werd hout met
miniatuursteentjes gebruikt. Aanvullingen zoals gras en verdere groenversiering
kwamen van de miniatuurspoorweg. Als hechtmiddel werd Porioncement gebruikt.
Eindelijk kon een lang gekoesterde wens, een droom uit mijn jeugd, in vervulling
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gaan en heel langzaam verrees na zoveel eeuwen in de huiskamer in Hoom, een mini
Groot Poelgeest. Elk vrij uur werd aan de bouw besteed, steentje voor steentje
verrezen torens, weennuren en poorten, kregen gebouwen vorm en kon het geheel op
een 2 V2 bij 2 meter groot platform worden geplaatst en compleet met gracht, boomgaarden, bruggen en wegen en het koetshuis worden aangevuld.

Steentje voor steentje verrees de middeleemvse burcht
op de maquette.

Een beperking bij de maquettebouw bleek het gemis aan vaardigheid om elk deel tot in
de kleinste details te reconstrueren. In een aantal gevallen moesten wij met een
eenvoudiger, minder gecompliceerde weergave genoegen nemen.

De kanonskelder, één van de laatste aanpassingen als gevolg van de komst van
het vuunvapen, kreeg extra aandacht.
De reconstructie van de op verschillende afbeeldingen aanwezige poort- en
brugverbinding met de Lage Rijndijk met de enkele honderden meters verder gelegen
Ridderhofstad Klein Poelgeest, steunde voor het grootste deel op de beschrijvingen
van de veehouder en bewoner van de boerderij Poelgeest, de heer T. Reyneveld. Hij
schetste en toonde delen van fundamenten, welke recent uit de bodem waren
verwijderd. Een kostbare ingreep, maar noodzakelijk in verband met de bouw van een
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mestput op die plaats. Met behulp van de voor erfverharding bewaarde stenen en een
aantal nog uit de slootrand stekende exemplaren konden wij de maten daarvan
vaststellen op 31 x 15,5 x 7,5 cm.

Deel van de maquette met de voorpoort aan de Lage Rijndijk. (Thans Dorpsstaat)

Wandeling door het kasteel en de omgeving.
Aan de hand van de maquette kunnen we nu een wandeling maken door het kasteel en
in de omgeving ervan. Uit recente publicaties over de vele processen rondom de
verkoop van Groot Poelgeest aan het begin van de 18e eeuw en de vondst van de
leeuw van Oudeschans (zie Jaarboek 2000, pag. 69-74), is de lezer reeds bekend met
het exterieur van het van oorsprong middeleeuwse bouwwerk. Het oudste deel is de
westelijke verdedigingstoren met aansluitend een fragment van een middeleeuwse
weermuur met aan de voet een zware kanonskelder. Volgens deskundigen is dat een
duidelijke 14 eeuwse aanpassing als gevolg van de komst van het vuurwapen.
e

Jaarboek 2003

17

Overigens met een kelder waarvan werd verteld, dat na elk schot de kruitdamp in de
torenruimte zo verstikkend was, dat de geschutsbemanning gedwongen was even
buiten lucht te gaan happen. Richten we onze blik verder naar rechts, dan vinden we
een restant van een oude schildmuur, een latere overdekte toegangspoort met twee
torentjes, eindigend met een trapgevel van het woongedeelte boven de ridderzaal.

i

Zo zagen onze voorouders Groot Poelgeest vanaf de
Lage Rijndijk. (Thans Dorpsstraat)

In gedachten maken we gebruik van de maquette om een bezoek aan Groot Poelgeest
te brengen en lopen over de Lage Rijndijk (thans Dorpsstraat) langs het rechthuis, de
kerk, de smederij en het koetshuis en vervolgen onze weg over een brug. Na ongeveer
25 meter gaan we linksaf tussen twee schildendragende leeuwen door de brug over en
de voorpoort door. We staan nu op de voorburcht, met rechts van ons de oude
kasteel boerderij, de stallen en het pad via de Oostpoort, naar de Kerklaan en de
ridderhofstad Klein Poelgeest. Maar wij kiezen voor de bijna recht voor ons gelegen
houten slotbrug over de brede gracht, waarin een paar statige zwanen onze verkenningstocht gade slaan. Een ophaalbrug voert ons tussen twee torentjes door naar een
overdekt gedeelte van de poort naar het kasteelplein. De geringe hoogte van deze
poort leert ons dat Groot Poelgeest waarschijnlijk nooit een terugkerende krijgsman,
hoog te paard gezeten, het kasteelplein heeft zien oprijden. Dat is slechts in onze
huidige films mogelijk. Om deze toegangspoort te kunnen passeren, was een ridder
beslist gedwongen af te stijgen. Een aannemelijke verklaring is, dat de poort bewust
laag werd gehouden om een plotselinge overval van een ruitergroep te voorkomen.

Overzicht van de voorburcht met de
hoofdingang van het kasteel. Het
linker toegangstorentje is nog
aanwezig.
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Tentoonstelling van de maquette.
Het was de bedoeling om de maquette te onthullen tijdens een tentoonstelling op 10
oktober 1982 in de Ridderhof, waarbij talrijke (Van) Poelgeesten, genodigden en verdere
belangstellenden bijeen zouden komen. Aan de hand van deze, voor ieder zichtbare
studieresultaten, zouden wellicht plannen voor een permanente tentoonstelling en
eventuele mogelijkheden voor herbouw van het kasteel besproken kunnen worden.
Gehoopt werd dat een dergelijk project een stimulans zou kunnen betekenen voor de nog
op te richten Stichting Poelgeest. Deze stichting zou misschien een adviserende rol
kunnen vervullen bij de herbouw. In het buitenland, maar ook in ons eigen land is dat
heel gebruikelijk, gezien de (her)bouwprojecten in Schagen en Almere.

Eén van de plannen voor herbouw van Groot
Poelgeest getekend door J. de Groot.
Bij de reacties van lezers op de publicatie van de eerste bescheiden resultaten, bevond
zich een schrijven van dhr. J.W. van Poelgeest uit 's-Gravenhage. Zijn voorstel was
om een eventuele herbouw een openbare of commerciële basis te geven. Rekening
houdend met de voorgenomen samenvoeging van de drie gemeenten Koudekerk,
Hazerswoude en Benthuizen stelde hij voor om na een uitgebreid archeologisch
onderzoek, op deze plek van Groot Poelgeest een raadhuis/hotel neer te zetten. Zijn
ervaring was, dat tal van openbare gebouwen, soms na een gebruik van slechts enkele
tientallen jaren, reeds worden gesloopt. Van Poelgeest stelde voor iets te bouwen in
de geest van de door hem bijgesloten tekening met een interieur dat naar believen aan
de eisen van de tijd aangepast zou kunnen worden. Het zou volgens deze Hagenaar
een enorme besparing van geld en materiaal kunnen betekenen.
Een nog belangrijker doel was om te voorkomen dat projectontwikkelaars er in
zouden slagen dit open stuk tussen de bebouwing van de oude dorpskern en de
Hogewaard in handen te krijgen. Verkenningen in de omgeving toonden aan dat historisch belangrijke grond of niet -, bestemmingsplannen zonder meer werden
gewijzigd. Woning- en wegenbouw, industrie en recreatie, slokten steeds grotere
delen van de Hollands-Utrechtse laagvlakte op.
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De maquette, een gevaarte van 3 bij 4 meter met opstaande bouwwerken, poorten,
daken en schoorstenen, omringd door boompjes en beestjes, was een lastig te
vervoeren obstakel. De enorme kwetsbaarheid bleek al spoedig tijdens het transport
naar Koudekerk en de pogingen het gevaarte met zo min mogelijk beschadigingen
door deuren en gangen van de Ridderhof te loodsen. Overigens bleek het transport
een gewild onderwerp voor tal van fotografen, die het Madurodam-achtige bouwsel
van alle kanten vereeuwigden. Enige dagen later, op 15 oktober 1982, was bij het
transport van de Ridderhof naar de zolder van het Koudekerkse raadhuis enige schade
niet te voorkomen. Op deze zolder had de gemeente in die tijd een expositieruimte
ingericht. Nadat de maquette hier weer was opgebouwd, hebben de inwoners van
Koudekerk en andere belangstellenden enige jaren de gelegenheid gehad om met
eigen ogen te kunnen zien hoe Groot Poelgeest er vroeger uitzag. Wat bleef was de
algemene waardering van medewerkers en bezoekers in het raadhuis, met de vaak
gehoorde opmerking dat de maquette een duidelijker beeld van de werkelijke
bebouwing binnen de slotgracht bood, dan de vele afbeeldingen. Volgens de heer
Wim van Gent, de gemeentevoorlichter van Koudekerk, had men over het bezoekersaantal, ook van buiten de gemeente niet te klagen. Omdat in de loop van de jaren het
aantal taken van de gemeente toenam moest de expositieruimte worden ingericht als
kantoorruimte. Hierdoor was er geen plaats meer voor de maquette. In de zomer van
1985 werd hij dan ook naar Hoom, de woonplaats van de heer Van Poelgeest,
overgebracht en daar in kisten opgeslagen.

De maquette arriveert voor het gemeentehuis van
Koudekerk.

Groot Poelgeest, het nieuwe gemeentehuis?
Herindeling was einde vorige eeuw het modewoord. Samengaan van Koudekerk met
Hazerswoude en Benthuizen zou een aanpassing zijn aan de wensen van de moderne
mens, waarbij tal van zaken sneller en goedkoper zouden worden afgehandeld. De
veronderstelling van toen, dat op den duur Hoogmade en Woubrugge deel zouden
gaan uitmaken van deze samenvoeging, leeft nog steeds. Daaruit groeide de hoop, dat
de eis van een groter gemeentehuis ingevuld zou kunnen worden met een geheel of
gedeeltelijk herbouwd kasteel Groot Poelgeest. Voor Zuid Holland een gedurfd en
spectaculair plan, waarbij de Stichting Poelgeest wellicht de eerste aanzet zou kunnen
geven. Gezien de degelijke voorbereidingen die een dergelijk project nu eenmaal
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vereisen, werd het 'plan herbouw' binnen de Stichting Poelgeest tijdelijk op een
zijspoor gezet. Maar eind vorige eeuw werd herbouw opnieuw actueel, en het plan
Groot Poelgeest vergeleken met de voorbeelden in de ons omringende landen, en in
ons eigen land zoals de projecten Schagen en Almere. Blijft de wens, dat men
rekening houdend met deze plannen, het bodemarchief van Groot Poelgeest verder
met rust laat. Met andere woorden in plaats van op het eilandje naar 'schatten' te gaan
graven, men zich voor nadere informatie richt tot het Historisch Genootschap
Koudekerk, het Gemeentearchief Leiden, het ROB te Amersfoort of het secretariaat
van de Stichting Poelgeest.
Tal van dorpsgenoten zagen de samenvoeging als een zwaard van Damocles boven
het Koudekerkse gemeentehuis hangen. De vrees bestond dat Koudekerk met zijn
rijke geschiedenis, straks zou degraderen tot een ondergeschikt deel van het grotere
Hazerswoude. Ondanks de bezwaren van een aantal inwoners werd de samenvoeging
toch een feit, het raadhuis werd gesloten en ook de maquette moest verhuizen. De
gedachten gingen uit naar een permanente plaats in het belendende, door de architect
Verdoold, fraai gerestaureerde koetshuis van Groot Poelgeest. Helaas bleek de
benodigde ruimte van minstens 5 x 6 meter niet voorhanden, en werd besloten de
losse delen zoveel mogelijk in kisten te verpakken en in afwachting van betere tijden
voorlopig bij het secretariaat van de Stichting Poelgeest in Hoom op te slaan.
F.M. van Poelgeest.
Het bodemonderzoek werd verricht door:
Van Poelgeest. Bram, student bouwkunde, Hoom
Van Poelgeest, Fred, dir. Foto-Film bedrijf, Hoom
Van Poelgeest.Peter, scholier, Perth, Australië
Van Poelgeest, Piet, bouwkundige, Mackay, Australië
Jongbloed, Robert, student Verwarmingstechniek, Leiderdorp
Jorritsma, N, bouwkundig ingenieur, Hoom
Het onderzoek werd mogelijk gemaakt dank zij de steun van:
Van Deursen, Jan, internationaal kastelenkenner
Drs. Sarphaty, Herbert, Provinciaal archeoloog Zuid Holland
Prof. Dr. J.G.N. Renaud, Hoogleraar kastelenkunde, ROB Amersfoort
Swaan, G, Burgemeester, Koudekerk aan den Rijn
Van Gent, Wim, Gemeentevoorlichter, Koudekerk aan den Rijn
Reyneveld, T. Veehouder en bewoner Poelgeestboerderij
Bron: "1000 jaar Poelgeest", deel 3 (manuscript)
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Kolven in Koudekerk.

A

an het begin van de 18 eeuw werden overal
in ons land kolfbanen gebouwd, hoofdzakelijk bij herbergen. Ook in Koudekerk blijkt
dat het geval te zijn geweest. Op zeker moment
waren er in ons dorp vier overdekte kolfbanen,
wat er op duidt dat het spel ook hier populair was.
In het begin van de 19 eeuw werd het kolfspel
echter gaandeweg verdrongen door het biljart.
e

e

Inleiding.
In de 14 eeuw ontstond het colfspel dat op de openbare weg en op het ijs werd
gespeeld. Het was een zgn. 'lang spel', waarbij afstanden van meer dan 100 meter
werden overbrugd. Men speelde met twee of met vier personen. De speler stond naast
de speellijn en sloeg de bal met een stok. Het was de bedoeling om in een zo min
mogelijk aantal slagen van punt A naar punt B te komen of om een zo groot
mogelijke afstand te overbruggen in een van te voren afgesproken aantal slagen.
e

Gedeelte van een bladzijde uit een Vlaams gebedenboek uit ca. 1500, waarop colvers staan
afgebeeld.

Uit dit spel, dat in Nederland en Schotland ontstond, is in de 18 en 19 eeuw in Schotland het
huidige golfspel ontwikkeld. Het kaatsspel, dat
vooral in Friesland nog wordt beoefend, lijkt nog
het meest op het colfspel, echter met dit verschil
dat bij kaatsen de bal met de blote handpalm wordt
geslagen. De stokken waren aanvankelijk geheel
van hout, maar kregen later een ijzeren of loden
kop. De ballen werden gemaakt van iepen- of
beukenhout. Na 1500 gebruikte men overwegend
leren ballen, gevuld met koeienhaar. De huidige
kaatsbal is nog steeds van leer met een kalfsharen
vulling. Vooral in de 16 en de 17 eeuw was het
colfspel bijzonder populair en zal het ongetwijfeld
ook in Koudekerk zijn beoefend.
e

De Kolf.
Prent van Jan Luijken (1649 1712). De speler speelt een bal,
die 'op een hoopjen' is gezet.
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Het kolfspel.
Bijna exact in 1700 verdwijnt het colfspel volledig. Kort daama ontwikkelt zich de
mini-vorm, colf genaamd, dat gespeeld werd op (overdekte) kolfbanen die veelal bij
herbergen werden gebouwd. Het materiaal van het colfspel werd aangepast aan dit
'korte spel'; de ballen werden groter en de stokken zwaarder. De koppen van de
stokken werden gemaakt van koper of smeedijzer en de ballen van leer gevuld met
sajet (sterke glanzende wol), ook waren er met veren gevulde ballen. De lengte van de
banen varieerde van 39 meter tot de moderne baan van 17,5 meter. In korte tijd werd
dit spel populair en werden er ook banen gebouwd bij buitenplaatsen en in
particuliere tuinen. Omstreeks het begin van de 19 eeuw neemt de belangstelling af
en worden de overdekte banen vaak verbouwd tot toneel- en vergaderzalen. Het
biljart verdringt gaandeweg het kolfspel. Op dit moment zijn er nog enkele tientallen
kolfclubs, waarvan de meeste in Noord-Holland, die zijn aangesloten bij de Ned.
Kolfbond. De banen bevinden zich meestal in de feestzaaltjes van de plaatselijke
cafés.
e

Het Gouden Tientjestoernooi van 2002 in Wieringenvaard

In 1769 werd in Amsterdam een boekje uitgegeven, getiteld 'Verhandeling over het
kolven', waarin beschreven wordt hoe men moest kolven en wat de spelregels waren.
Hoe populair het spel toen was blijkt uit de opsomming van de kolfbanen in en buiten
de poorten van Amsterdam. Het boekje vermeldt de namen en plaatsen van 190 banen
waarvan er 31 overdekt waren.
In 1792 verscheen er een verbeterde druk, genaamd 'Verhandeling over de oorsprong
van het kolven'. In Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Den Haag, Leiden, Haarlem,
Weesp, Montfoort en Buiksloot zijn dan 350 kolfbanen, waarvan er 149 overdekt
waren. Koudekerk wordt in het boekje niet vermeld. Om een indruk te krijgen van de
populariteit van het spel vermeld ik hier het aantal banen in Leiden: 11 overdekte en
19 niet-overdekte binnen de stad en 16 meest overdekte buiten de stad. In totaal dus
46 banen.
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Beschrijving van het spel.
Bij het kolven kan een team (korps) en een persoon winnen. Er zijn korpsprijzen en
persoonlijke prijzen. Daarnaast zijn er bijzondere prijzen als junior-, dag- en
poedelprijzen. Een korps bestaat uit drie personen, die vijfmaal een combinatie van
drie slagen ( de uitslag, de opslag en de puntenslag) maken. Bij de puntenslag kunnen
maximaal 12 punten behaald worden. In totaal kan één persoon dus 5 x 12 = 60
punten halen; een korps kan maximaal 3 x 60 = 180 punten halen. Het korps of de
persoon met het hoogste aantal punten wint. De wedstrijden worden met sajet- of met
gummiballen gespeeld.

HET KOLFSPEL. EN HOE HET GE SPF Ei D WORDT
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Het kolfspel.
Het spel wordt als volgt gespeeld:
De uitslag. De speler legt zijn bal naast de voorpaal en slaat met zijn kolfstok (kliek)
de bal naar de achterpaal. Raakt hij de paal, dan mag hij de bal naar eigen keuze op de
cirkelomtrek in vak 6 leggen.
De opslag. De bal wordt nu via de achterpaal geslagen in de richting van de voorpaal.
De puntenslag wordt gedaan vanaf de plaats waar de bal is stil komen te liggen.
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De puntenslag. Dit is een slag, via de voorpaal, in de richting van de achterpaal. Hoe
verder de bal komt des te meer punten; als de bal echter terugspringt via de achterkant
(het rabat) van de baan vermindert het aantal punten. Het nummer van het vak (1-12),
waar de bal tot stilstand komt, bepaalt dit aantal.
De uitslag en de opslag dienen om de bal op een min of meer onvoorspelbare positie,
waarbij de beide palen en de wanden een rol spelen, in de baan te brengen. Daama is
een uiterst beheerste puntenslag nodig om een zo hoog mogelijk aantal punten te
scoren.
Dit zijn de basisregels, daarnaast zijn er een aantal detailregels die het spel nader
regelen.
De Koudekerkse kolfbanen.
In de 18 en 19 eeuw zijn er voor zover bekend in Koudekerk vier overdekte kolfbanen geweest. Er was er één in het 'Hotel van Egmond', thans café 'De Hoek', één
in de Hondsdijkse polder op de plaats waar nu de huizen Dorpsstraat nrs. 45 en 47
staan, één langs de Rijn in de Hoogewaard nabij het huis Hoogewaard nr. 20 en één in
de herberg 'De Nederlandsche Leeuw' op de plaats waar nu het huis Dorpsstraat 38
staat. Deze kolfbanen zullen hierna de revue passeren.
e

e

Kolfbaan in 'Hotel van Egmond'.
Als op 26 april 1780 Comelis Geesdorp de herberg op de hoek van de Heerenweg en
de Schouwsteeg (het latere Hotel van Egmond en thans café de Hoek) verkoopt aan
Jan Hendrik Bennink, wordt er in het overdrachtsprotocol voor het eerst melding
gemaakt van een binne kaa(t)sbaan en kolfbaan. Wanneer die kolfbaan is aangelegd
is niet precies te achterhalen, maar dat zal ergens tussen 1772 en 1780 geweest zijn,
want in het protocol van 20 mei 1772 , waarbij de herberg aan Geesdorp werd
overgedragen, wordt nog niet over een kolfbaan gesproken.
Op 29 april 1814 kocht Dirk van Egmond de herberg van Adrianus van Dijk, die
gehuwd was met Maria Wouters, de weduwe van Jan Hendrik Bennink. In de
koopakte' wordt de kolfbaan weer genoemd. Als Jan van Egmond, de kleinzoon van
Dirk, op 25 juli 1842 de herberg, dan genaamd 'Het Wapen van Koudekerk' koopt
van zijn vader Willem wordt in de koopakte niet meer over de kolfbaan gesproken.
Ook in latere akten komt hij niet meer voor.
Mogelijk is er dus maar kort een kolfbaan in het 'Wapen van Koudekerk' geweest.
Dat zou te maken kunnen hebben met het feit dat de hiervoor genoemd Hendrik Jan
Bennink op 14 april 1788 eveneens eigenaar werd van de aan de westzijde van de
kerk gelegen herberg 'De Roode Leeuw' , waarbij een overdekte kolfbaan in de
Hondsdijkse polder hoorde . Deze stond op de plaats waar nu de huizen Dorpsstraat
nrs. 45 en 47 staan. Als Bennink op 1 mei 1789 deze herberg, die dan geen herberg
meer is maar een ordinair burgerhuis, overdraagt aan Jan van Linschoten', houdt hij
zelf de overdekte kolfbaan in de Hondsdijk. Twee kolfbanen, één in en één vlak bij
zijn herberg was wellicht te veel van het goede en mogelijk is daarom die in de
herberg na een aantal jaren opgeheven. Waar de kolfbaan in het 'Wapen van
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Koudekerk' was, is niet bekend. In de jaren 1835/1836 is de herberg ingrijpend
verbouwd en daarbij is toen hoogstwaarschijnlijk de daarin aanwezige kolfbaan
verdwenen.
8

Kolfbaan in de Hondsdijkse polder.
Aan de noordkant van de toenmalige Heerenweg, thans Dorpsstraat, heeft in de
Hondsdijkse polder jarenlang een overdekte kolfbaan gestaan op de plaats waar zich
nu de huizen Dorpsstraat nrs. 45 en 47 bevinden. Op het kadastrale minuutplan A2 uit
1832 komt hij voor op het perceel A 313, heeft een lengte van circa 20 meter en een
breedte van circa 6 meter.
Dit is waarschijnlijk de oudste van de vier kolfbanen, want als op 13 juni 1747 Jan
van der Mark den Ouden de herberg 'De Roode Leeuw' overdraagt aan Arij Jansz.
van der Mark, deszelfs zoon en opvolger in het bodenampt van Koudekerk, wordt in
het protocol" vermeld dat er tevens een overdekte kolfbaan is verkocht die stond op
het erf behorend bij het huis van de verkoper. Dit huis stond op het perceel waar nu
de boerderij 'Bijkerk' (Dorpsstraat nr. 51) staat. Zo lang Jan van der Mark zou blijven
leven mocht zijn zoon die kolfbaan daar laten staan en blijven exploiteren. Na het
overlijden van zijn vader zou hij de kolfbaan naar zijn eigen grond moeten
verplaatsen.
Zover liet Arij van der Mark het echter niet komen, want op 7 november 1749 droeg
zijn vader voor de schout Frederik Brouwer en de schepenen Maarten van den Bos en
Cors. van den Berg aan hem over: Een erf of tuijntje met zijn bepotinge en beplantinge groot omtrent vijftig roeden, gelegen in de Honsdijkse polder binnen de vrije
heerlijkheid Koudekerk, belent ten oosten den verkoper selfs, ten suijden de Heereweg
of lagen rijndijk, ten westen Adriaan Oosterlings Erve en ten noorden den voorn,
verkoper. De koper krijgt verder het recht omme te mogen maken een brug van de
voorn, tuijn op de Heereweg waarover hij althoos zijn vrije in en uitgang zal hebben.
De koopsom bedroeg ƒ 50,-.
Er wordt niet vermeld dat op dit tuintje de overdekte kolfbaan van Arij Jansz. stond.
Dat dit echter wel het geval was blijkt uit een volgend protocol van 21 april 1768 als
Geertje Beijaard, de weduwe van Arij van der Mark, de 'Roode Leeuw' en aanbehoren overdraagt aan Jan Dransfelt. Behalve de herberg wordt er dan verkocht: een
erff of thuijntje, met zijn bepootinge ende beplantinge,"mitsgaderseen overdekte
kolfbaan daarop staande beneevens zijn toebehoren, geleegen in de Hondsdijkse
Polder in de Heerlijkheijd van Koudekerk voorsz., groot omtrent vijftigh roeden,
belend ten oosten en noorden den voorn. Heere Holtius, ten westen de erven van den
Heer Adriaan Oosterling en ten zuiden den Heereweg oft Laagen Rijndijk. Uit de
omschrijving en de oppervlakte van 50 roeden blijkt duidelijk dat dit hetzelfde tuintje
was dat Arij van der Mark op 7 november 1749 van zijn vader had gekocht.
,c
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Binnen een aantal jaren veranderen de herberg en de kolfbaan verschillende keren van
eigenaar, totdat op 1 mei 1789 Jan Hendrik Bennink de herberg als gewoon burgerhuis verkoopt aan Jan van Linschoten De kolfbaan verkocht hij echter niet. Daar hij
tevens eigenaar was van de herberg op de hoek van de Schouwsteeg en de Heerenweg
zal het voor hem interessant zijn geweest de kolfbaan te houden en die in de herberg
op te heffen, zoals ik hiervoor veronderstelde.
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W. Lagerweij. Van herberg De Vergulde Valck tot café De Hoek. In Jaarboek HGK 2000.
ORA Koudekerk 14 folio 85 vso.
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Het dorp Koudekerk omstreeks 1832. Nr. 3 is de kolfbaan in de Hondsdijkse polder.

Gedurende vele jaren bleef de overdekte kolfbaan verbonden met het latere 'Hotel
van Egmond'. Bij de verkoop aan de opeenvolgende eigenaren werd steeds de
kolfbaan meeverkocht. Als Jan van Egmond op 25 juli 1842 de herberg, dan genaamd
'Het Wapen van Koudekerk', van zijn vader Willem koopt, wordt in de koopakte
voor het laatst melding gemaakt van de overdekte kolfbaan die bij de koop was
inbegrepen. Als Pietemella van Vliet, de echtgenote van Jan van Egmond, op 23 juli
1860 is overleden, vindt er op 7 oktober 1863 een boedelscheiding plaats. Jan van
Egmond krijgt dan alle onroerende goederen waarvan hij samen met zijn vrouw
eigenaar was geweest. In de scheidingsakte wordt echter niet meer gesproken over
de kolfbaan. Uit een meting van het Kadaster uit 1845 blijkt, dat de kolfbaan in dat
jaar al is gesloopt en op die plaats een koepel is gebouwd, die daar tot het eind van de
19 eeuw heeft gestaan.
13
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Kolfbaan in de Hoogewaard.
In een protocol van 17 april 1811 wordt melding gemaakt van een kolfbaan in de
Hoogewaard. Op die dag dragen de executeurs van de nalatenschap van wijlen Jan
van der Snoek, voor de schout Klaas Samsom en de leden van t Gemeente Bestuur te
Koudekerk, Hendrik van den Berg en Hermanus van Ommeren, over aan Arie van
Grieken:
Een huis, kolfbaan en erve staande en gelegen in de Hogewaard te Koudekerk
getekend met no. 117. Strekkende van den Lagen Rhijndijk tot den Rhijn. Belend ten
oosten de heer M. van Arp, ten westen Dirk van Egmond. De koopsom bedroeg ƒ
632,-.
In het protocol" van 1 mei 1802, waarbij Jan van der Snoek dit onroerend goed heeft
verkregen, wordt nog niet over een kolfbaan gesproken. Daar staat slechts dat hij Een
16
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hegt, sterk en weldoortimmert huis en erve.... heeft gekocht van Jan Houtman voor de
som van ƒ 605,-. Het is dus mogelijk dat de kolfbaan ergens tussen 1802 en 1811 bij
dat huis is gebouwd, maar helemaal zeker is dat niet.
Arij van Grieken blijft slechts vier jaar eigenaar, want op 17 maart 1815 verkoopt hij
zijn bezit aan Pieter Brugman, lijmfabrikeur wonende aan de Doeslaan in Leiderdorp.
In de akte , die door de Koudekerkse notaris Nicolaas Samsom was opgemaakt,
wordt het onroerend goed met dezelfde woorden omschreven als in het protocol
waarbij het aan hem werd overgedragen. Interessant is dat Van Grieken hier wordt
aangeduid als herbergier. Omdat hij ook in het bewuste pand woonde mogen we
aannemen dat in het huis een herberg was gevestigd. Dat klopt weer met het feit, dat
kolfbanen veelal bij herbergen werden aangelegd. Met de koopsom van ƒ 630,- werd
de hypotheek afgelost die op 20 december 1811 ten laste van Van Grieken en ten
behoeve van Brugman op het hier verkochte was gevestigd. Mogelijk was hier dus
sprake van een gedwongen verkoop omdat Van Grieken niet kon voldoen aan zijn
hypothecaire verplichtingen ten opzichte van Brugman.
Tevens werd door Ary van Grieken de inventaris van het pand verkocht aan Pieter
Brugman. Deze bestond uit: Een bruine eiken tafel, een klok, een geverfd hoekbuffet,
een grote spiegel met bruine lijst, twee tafels, een porseleinkastje, enige schilderijtjes
en blaadjes, twee bedden, twee peluws, vier kussens en vier dekens, twee bedsteegordijnen, een tafellaken en zes servetten, enig porselein, twintig roomcouleurde
(roomkleurige) borden, zes dito boterschoteltjes, twee koperen koffiekannen, een
tinnen dito, een koperen schenkketel en twintig verschillende stoelen. Deze inventaris
duidt er ook weer op dat we hier met een herberg van doen hebben. De koopsom van
ƒ 100,- werd aangewend om de rente van de hierboven genoemde hypotheek en
andere voorgeschoten penningen af te lossen.
18

Als in 1832 het Kadaster wordt ingevoerd, komt Pieter Brugman voor in de
Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel. Hij is dan nog steeds lijmfabrikeur woonachtig in
Leiderdorp en hij was eigenaar van de percelen Koudekerk B 1178 t/m 1182. De
percelen B 1178 en 1182 staan te boek als erf en maakten deel uit van de Lagen
Rijndijk (thans Hoogewaard). Op perceel B 1179 stonden een huis en de kolfbaan en
op de percelen B 1180 en 1181 twee huizen ". In het huis dat op perceel B 1179 stond
was waarschijnlijk de herberg gevestigd. De kolfbaan zal het langwerpige gebouw
van circa 20,5 meter lang zijn dat evenwijdig en op korte afstand van de Rijn op het
perceel B 1179 stond. Het is niet aannemelijk dat Brugman zelf de herberg met
kolfbaan uitbaatte, daar hij in 1832 evenals in 1815 nog steeds in Leiderdorp woonde.
1
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Gedeelte van het kadastrale minuutplan Koudekerk B4 uit 1832, oostelijk van de uitmonding
van de Lagewaardse wetering in de Rijn en tussen de Lagen Rijndijk (thans Hoogewaard) en
de Rijn. Op het perceel 1179 is de kolfbaan afgebeeld evenwijdig en langs de Rijn met langs
de Lagen Rijndijk het huis annex herberg.

Not. Archief Koudekerk inv. nr. 5222.
' Kadastrale Atlas 1832 van Koudekerk, blz. 85.
1
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Pieter Brugman blijft tot 22 mei 1839 eigenaar van de hierboven beschreven percelen.
Op die dag verkoopt hij ze bij onderhandse akte voor de som van achthonderd
gulden aan Arie van der Bijl en Jacobus Baltus Samsom , beiden kooplieden in
Koudekerk. Op het perceel B 1179 blijkt dan nog steeds de kolfbaan te staan. In één
van de bedingen in de akte staat dat de kopers de huur, die de huidige bewoners
hebben, gestand moeten doen. Hieruit blijkt dat Brugman de kolfbaan met de erbij
behorende herberg niet zelf exploiteerde.
Kort na deze koop wordt het gebouw, waarin de kolfbaan was gevestigd, ingericht tot
pakhuis, waarmee ook deze kolfbaan ophield te bestaan. Uit een meting van het
Kadaster van september 1839 blijkt, dat dit een ingrijpende verbouwing is geweest.
Het pand waarin de kolfbaan was gevestigd was circa 20,5 meter lang en 4,5 meter
breed. Het pakhuis had echter een lengte van circa 14,5 meter en een breedte van
circa 7 meter.
In de loop van de jaren hebben zich in de omgeving van de plaats waar deze kolfbaan
heeft gestaan veel veranderingen in de bebouwing voorgedaan. Als we de kolfbaan
projecteren in het huidige kaartbeeld, dan blijkt hij gestaan te hebben in de tuin van
het tegenwoordige huis Hoogewaard nr. 20 en het eraan grenzende westelijke
groenvenster. De erbij behorende herberg stond in zijn geheel op de plek van dat
groenvenster.
20
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Vanaf het Hazerswoudse jaagpad zien we de huizen Hoogewaard nr.2 0 en 22 met aan
weerszijden de groenvensters. In het linker huis (no. 20) woonde de beurtschipper V.d.
Velden. De kolfbaan stond gedeeltelijk op de plaats waar nu de tuin en de schuur met garage,
behorend bij dit huis, en het aangrenzende groenvenster zijn.

Kolfbaan in 'De Nederlandsche Leeuw'.
Waar nu het woonhuis Dorpsstraat 38 staat was vanaf het tweede kwart van de 19
eeuw een herberg met daarin een kolfbaan, genaamd 'De Nederlandsche Leeuw',
gevestigd.
e

Overschrijvingsregister Leiden deel 9 nr. 7.
Jacobus Baltus Samsom was van 1850-1852 burgemeester van Koudekerk. Zie het artikel 'Jacobus Baltus Samsom,
een man met capaciteiten?' in het Jaarboek 1996.
Hulpkaart Koudekerk B 10.
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Op 23 september 1815 verkocht de in de Hondsdijk wonende arbeider Jan Verboog
aan de Hazerswoudse holleblokkenmaker (klompenmaker) Reinier Koekoek, wonende aan de Hoge Rijndijk, Een huis en erve staande en gelegen in den Hondsdijk te
Koudekerk, geteekend met numero 36, strekkende van den Lagen Rijndijk tot aan den
Rijn, belend ten oosten en westen den Heere Simon Eland.... han de westkant van het
perceel lag de uitmonding in de Oude Rijn van de Kleisloot, ook wel Vaarsloot
genoemd. In de Lage Rijndijk lag een brug over deze in 1948 gedempte sloot, die
jarenlang was gebruikt voor de afvoer van de in de Hondsdijkse polder afgegraven
klei ten behoeve van de steen- en dakpannenindustrie. Koekoek betaalde slechts
honderd gulden voor deze aankoop.
:1

Op deze winterse foto zien we de Dorpsstraat (vroeger Lage Rijndijk) in westelijke richting
met de brug over de Kleisloot. Op de plaats van het linker gebomv staat thans het huis
Dorpstraat 38. Rechts is nog een gedeelte van de wagenmakerij van Zuidwijk te zien.
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Notarieel archief Koudekerk tot 1843, inv. nr. 5222 nr. 71.
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Op zeker moment is Reinier Koekoek hier zelf gaan wonen, want als hij op 15 maart
1822- van de Koudekerkse predikant Simon Eland een gedeelte van ruim één roede
van de uiterdijk, grenzend aan de oostzijde van zijn eigendom koopt, woont hij in
Koudekerk. Deze uiterdijk lag tussen de Oude Rijn en de Lage Rijndijk voor de
landen die behoorden bij de boerderij 'Bijkerk'. De koopsom was eveneens honderd
gulden wat doet vermoeden dat het in 1815 gekochte huis in slechte staat verkeerde.
In 1825 vond er een hertaxatie voor de kadastrale aanslag plaats van het eigendom
van Koekoek . Als reden van die hertaxatie werd herbouw genoemd en op het perceel
stond toen een huis met koljbaan nr. 36. De kadaster aanslag, die ƒ 4,96 bedroeg, is
na de taxatie gesteld op ƒ 21,63. De herberg met kolfbaan is dus in 1825 of kort
daarvoor gebouwd.
,J
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Reinier Koekoek blijft uitbreiden, want op 2 december 1825-" koopt hij, weer van
Simon Eland:
l Het stukje lands, bekend onder den naam van exercitie kamp
met het daarop
staande houtgewas, strekkende van de Heerenweg tot achter aan de geschotene sloot
ter afscheiding van de kade der Kleisloot, welke eigendom van den heer verkooper
blijft, belend ten oosten en westen den Heer Verkooper. Deze 'exercitiekamp' lag
tegenover het eigendom van Koekoek, op de plaats waar nu de wagenmakerij van
Zuidwijk is gevestigd. 2 Den uiterdijk, beginnende van het erf des koopers tot aan de
opschepingsplaats voor de woning Bijkerk, langs de muur der pastorie, met de
opgaande boomen op gezegde uiterdijk staande, strekkende van den Heerenweg tot
den Rijn. 3" Een gedeelte Heerenweg met het zandpad, beginnende van het houten dek
der brug in gemelde Heerenweg gelegen tot op de helft van de sloot welke de
excercitie kamp afscheid van den boomgaard ten oosten der kamp gelegen.
De koopsom bedroeg ƒ 750,-. Dit bedrag zou door de koper in termijnen worden
betaald aan de verkoper, waarbij als onderpand de in deze akte noemde percelen
dienden, maar ook het nieuw gebouwde koetshuis en stalling. Op de uiterdijk mocht
niet gebouwd worden om het uitzicht van de pastorie niet te belemmeren. Volgens het
register van eigendomsovergangen te Koudekerk nr. 4 hadden de gekochte percelen
tezamen een oppervlakte van 256 roeden.
In 1826 vond er weer een hertaxatie plaats wegens een stal nieuw opgebouwd
behorend bij het gebouw no. 36. De kadastrale aanslag wordt daardoor verhoogd van
ƒ 21,36 tot ƒ 22,30.
e

e
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Als in 1832 het Kadaster in Nederland wordt ingevoerd, komt Reinier Koekoek in de
kadastrale legger voor op artikel 56. Hij is van beroep kastelein en is eigenaar van 12
percelen met een gezamenlijke oppervlakte van 43 aren en 9 centiaren . Als soorten
van eigendom worden genoemd: een aantal huizen, een stal, een loods enz. maar een
herberg en een kolfbaan worden niet vermeld. Dat er wel degelijk een herberg met
kolfbaan op deze percelen stond blijkt uit het hierboven beschrevene. In die tijd werd
echter onder het begrip huis of huizing meer verstaan dan tegenwoordig, ons woord
gebouw benadert dat beter. Op het op de volgende bladzijde staande fragment van het
kadastrale minuutplan Koudekerk A 2 uit 1832 zijn o.a. de percelen 454 t/m 459
afgebeeld, die eigendom waren van Reinier Koekoek. Perceel 454 is de uiterdijk, 455
t/m 458 zijn 4 huisjes en op 459 stond de herberg met kolfbaan, alles onder één dak.
De kolfbaan bevond zich in het gebouw op perceelnummer 459 en grensde aan de
28
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huisjes op de percelen 455 t/m 58. De overige percelen van Koekoek lagen hier
tegenover en daarop stond o.a. de wagenmakerij.
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Fragment van het minmitplan Koudekerk A 2 uit 1832

Op 27 september 1837 overleed Jannetje van der Spek, de vrouw van Reinier
Koekoek, en bleef hij achter met zijn minderjarige kinderen Reinier, Jannetje en
Adriana. Op 30 april 1838 liet hij door notaris N. Samsom een boedelbeschrijving "
maken, waarin al zijn bezittingen en schulden werden vermeld en die voor ons
interessante informatie oplevert. Zo was Koekoek van beroep tapper, logementhouder, smid en wagenmaker en woonde in wijk A op nummer 36/34. Hij was dus
een veelzijdig man, hoewel we mogen aannemen dat hij personeel in dienst had om al
die werkzaamheden uit te voeren. Bij de beschrijving en waardering van de
onroerende goederen werd per vertrek en gebouw gewerkt. Daaruit is o.a. af te leiden
hoe de indeling van de herberg er uitzag. Het bestond uit een kelder, een zolder en op
de begane grond de volgende vertrekken: een voorkamer met een raam aan de
wegzijde, een kantoor en een slaapkamer elk met een raam eveneens aan de wegzijde,
een biljartkamer met vier ramen aan de Rijnzijde en een logeerkamer met een raam
dat ook uitzag op de Oude Rijn. De kolfbaan wordt wel genoemd, maar waar die zich
in het gebouw bevond is niet vermeld. Kijken we echter naar de herberg zoals die op
het perceel A 459 op bovenstaand kaartje is ingetekend, dan veronderstel ik dat de
kolfbaan zich in het gedeelte van 20 bij 5 meter tussen de Oude Rijn en de huisjes op
A 455 t/m 458 heeft bevonden. Deze afmetingen komen namelijk overeen met die
van de kolfbanen in de Hoogewaard en de Hondsdijkse polder. De inventaris van de
kolfbaan bestond uit: vier stoelen, een bank, achttien kolven en tien kolfballen, een
regenwaterton, drie lampen, enige banken, schragen en tafels en enig glaswerk. Het
geheel was getaxeerd op ƒ 85,-.
De beschrijving en waardering van de bebouwing van het perceel waarop o.a. de
herberg stond levert de volgende informatie op. Het werd omschreven als een huis en
erf in de Hondsdijk, Koudekerk wijk A nr. 36/34
bevattende behalve het door
Reinier Koekoek zelf bewoonde gedeelte met tapperij, koljbaan en billardkamer, zes
verschillende woonhuisjes onder één dak. Deze gebouwen zijn in der tijd door
Koekoek geheel nieuw opgebouwd, terwijl de grond met de bevorens daarop gestaan
hebbende doch nader geamoveerde (gesloopte) huizing het eigendom van Koekoek is
geworden bij akte van 23 september 1815.

25

32

Notarieel archief Koudekerk tot 1843, inv. nr. 5232 nr. 1583.
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Uit deze boedelbeschrijving blijkt verder dat Reinier Koekoek er financieel slecht
voorstond. De waarde van zijn onroerende goederen bestaande uit de herberg, 9
woonhuisjes, stalling, koetshuis, smederij, wagenmakerij en grond werd geschat op
ƒ 2.253,25 en die van zijn roerende goederen op ƒ 5.300,-. Aan contant geld en aan
inbare vorderingen bezat hij ƒ 500,-. De totale waarde van zijn bezittingen was dus
geschat op ƒ 8.053,25. Daar stonden schulden tegenover in de vorm van drie
hypotheken waarvan hij nog voor ƒ 3.943,30 aan aflossingen en rente moest voldoen.
Bij een veertigtal schuldeisers stond hij in het krijt voor ƒ 2.772,97 wegens
leveranties van drank e.d. voor zijn herberg en materialen voor zijn smederij en
wagenmakerij en voor verricht werk. Ook de dokter, de chirurgijn en de begrafeniskosten van zijn vrouw moest hij nog betalen, samen ƒ 590,98. Het totaal aan schulden
bedroeg dus ƒ 6.857,25. Bij verkoop van zijn goederen en aflossing van zijn schulden
zou er dus een geschat bedrag van ƒ 1.196,- voor hem kunnen overblijven.
Blijkbaar kon Koekoek zijn schulden op zeker moment niet meer betalen en hadden
twee schuldeisers reeds aanzegging gedaan, waarop hij besloot zijn bezittingen in het
openbaar te veilen. Hiervoor kreeg hij toestemming van de arrondissementsrechtbank
te Leiden, die vond dat verkoop de beste oplossing was i.v.m. de rechten van zijn
minderjarige kinderen. Op 7 maart 1839'° vond de veiling van zijn onroerende
goederen plaats. Bij de opsomming van die goederen wordt de herberg ca.
omschreven als : Een huis en erve staande en gelegen in wijk A, binnen de gemeente
van Koudekerk, gequoteerd nommer 36/34, waarin de herbergiers en tappersnering
wordt uitgeoefend, genaamd De Nederlandsche Leeuw, met de daaraan verbondene
kolfbaan, benevens zes woonhuisjes... Hier komen we dus voor het eerst 'De
Nederlandsche Leeuw' tegen als benaming voor deze herberg. Op 21 maart 1839
werden na voortzetting van de veiling, afslag en toewijzing deze goederen verkocht
aan Hendrikus Jacobus Valk, timmerman in Leiden, voor het bedrag van ƒ 3.635,-.
Dat is aanmerkelijk meer dan de ƒ 2.253,25 waarop zijn onroerende goederen waren
geschat, maar waarschijnlijk is ook een deel van de inventaris mee verkocht.
11

Lang is Valk geen eigenaar gebleven, want op 5 juni 1841 verkoopt hij alles door aan
de in Koudekerk woonachtige kastelein Petrus Koot voor ƒ 4.000,-. Als woonplaats
van Hendrikus Jacobus Valk wordt in deze akte nog steeds Leiden genoemd. Hij
heeft zelf dus niet in de herberg gewoond en mogelijk heeft Petrus Koot de herberg
ca. gekocht waarin hij na Reinier Koekoek herbergier is geworden. De herberg wordt
omschreven als Eene Herbergiers en Tappers nering met woonhuis, uitspanning en
daaraan verbondene kolfbaan en biljard-kamer, genaamd de Nederlandsche Leeuw.
Zelf is Petrus Koot geen wagenmaker geweest, want in deze akte en de volgende
wordt hierover niet gesproken. De wagenmakerij is mogelijk verhuurd geweest aan
Franciscus Zwartjes, want op 30 april 1850" koopt Petronella Geuken, weduwe van
Franciscus Zwartjes, het wagenmakersberoep uitoefenende, van Petrus Koot Eene
Wagenmakerij, Huis en Erf staande en gelegen ten noorden van de Lagen Rijndijk in
den Hondsdijkschen Polder
voor de som van ƒ 1.400,-. Niet alles wat Koot
tegenover zijn herberg aan de noordkant van de Lage Rijndijk bezat werd toen
verkocht. De uitspanningsstalling, huizen en delen van het erf bleven zijn eigendom.
32

Petrus Koot, dan Pieter Koot genoemd, verkoopt op 25 augustus 1854 al zijn
Koudekerkse goederen aan Frederik Koot. Petrus blijkt volgens de verkoopakte dan
34
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in Hazerswoude te wonen en heeft geen beroep, terwijl Frederik Koot kastelein in
Koudekerk is, waarschijnlijk in de Nederlandsche Leeuw. De goederen worden
omschreven als Een Huis ingerigt tot Herberg en Uitspanning benevens annexe
koljbaan en daaraan grenzende woonhuisjes met Erven staande en gelegen aan de
lage zijde van den Rhijn tusschen de Rhijn en dijk nabij het dorp Koudekerk benevens
de bijbehoorende schuur of stalling van paarden en rijtuigen met derzelver erven en
tuingrond tegenover gezegde Herberg en achter het Eigendom van Petronella
Guijken weduwe van Frans Zwartjes. De koopsom bedroeg ƒ 3.800,-.
Lang is Frederik Koot geen eigenaar gebleven, want op 20 september 1854 is hij
overleden. Op 3 juni 1857 vond de scheiding plaats van de gemeenschappelijke
boedel van hem en zijn weduwe Geertruida Moerings, die inmiddels was hertrouwd
met Theodorus van der Heijden, horlogemaker uit Koudekerk. Aan Geertruida
Moerings werd toebedeeld: Een Huis ingerigt tot Herberg en Uitspanning met de
daarnevens staande vijf woonhinsjes, alsmede schuur en stalling met erven en
gronden tegenover gemelde herberg en daarachter staande drie woningen....tezamen
groot 34 roeden en 73 ellen.
15

Ook dit huwelijk heeft niet lang geduurd, want op 7 maart 1864 overlijdt Theodorus
van der Heijden, die dan van beroep kastelein en klokkenmaker is. Vervolgens hertrouwt zijn weduwe met Dirk Schuilenburg, bloemist te Waverveen, waama op 12
mei 1871 de scheiding plaats vindt van de gemeenschappelijke boedel van
Geertruida Moerings en Theodorus van der Heijden. Aan Geertruida Moerings werden o.a. alle onroerende goederen toegedeeld zoals hierboven omschreven. Slechts
enkele weken later op 5 juni 1871 verkocht zij deze goederen aan Gerrit van den
Berg, bouwman te Alphen voor de som van f 4000,-.
16
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Op 25 februari 1874 vond de veiling plaats en op 4 maart 1874 de afslag van de
hiervoor door Gerrit van den Berg gekochte goederen. Deze waren t.b.v. de veiling
verdeeld in vier partijen. Partij nummer één bestond uit: Een Huis ingerigt tot herberg
met eene ruime biljartkamer, kolfbaan, woon en andere vertrekken, zolder, keuken en
verdere gemakken met nog een huisje staande aan de westzijde (moet zijn
noordoostzijde) van de kolfbaan
Het betrof de percelen A 459, 455 en 665. Partij
nummer twee bestond uit: Vier arbeiderswoningen onder één dak staande nevens het
vorige perceel aan den lagen rijndijk belend ten oosten, zuiden en westen het vorig
perceel. Het waren de percelen A 456, 457 en 458. Deze twee partijen betroffen dus
de herberg en de aangrenzende huisjes, gelegen tussen de Lagen Rijndijk en de Rijn.
Willem Wille, koopman in turf te Koudekerk, werd hiervan de eigenaar voor de som
van ƒ 2.825,-.
18

Met deze aankoop door Willem Wille hield de kolfbaan op te bestaan en op de plaats
daarvan kwam een schuur. Uit een meting " van het kadaster in 1876 blijkt namelijk
dat er een ingrijpende verbouwing heeft plaats gevonden. Zo te zien bleven de
buitenmuren onveranderd, maar vonden er inwendige veranderingen plaats t.o.v. de
situatie uit 1832. Het perceel 459, waarin de herberg en ook de kolfbaan waren
gevestigd wordt gesplitst in 2 percelen nl. 879 en 883. Perceel 879 blijft de herberg en
885 dat op de plaats kwam waar voorheen de kolfbaan was, wordt in de kadastrale
legger hierna omschreven als schuur en erf. Ook de indeling van de aangrenzende vijf
1
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arbeidershuisjes verandert enigszins, maar het blijven wel vijf huisjes. Omstreeks
1881 vond er weer een ingrijpende verbouwing plaats . De herberg werd verkleind en
de schuur waar vroeger de kolfbaan was en de vijf arbeidershuisjes veranderden in
een huis en bergplaats.
Als op 11 mei 1889 Willem Wille de herberg voor ƒ 2.000,- verkoopt aan Willem
Boogaard, vroeger landbouwer in Leimuiden en op dat moment herbergier in
Koudekerk, heet de herberg 'De Gouden Leeuw'. Als Willem Boogaard op 19 januari
1897 is overleden wordt zijn weduwe Trijntje Heemskerk eigenaar en verkoopt op
15 oktober 1908 'De Gouden Leeuw' aan de Naamloze Vennootschap Stoombootmaatschappij 'de Volharding' uit Leiden . Jarenlang is het daama wachtlokaal met
daarachter een aanlegplaats voor de schepen van 'de Volharding' gebleven, totdat het
na de opheffing van de lijndienst een gewoon woonhuis werd en nu nog is, zij het dat
de voorgevel tijdens de reconstructie van de Dorpsstraat aan het begin van de
tachtiger jaren van de 20 eeuw één meter naar achter is verplaatst.
40
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Melksalon en koffiehuis 'De Gouden Leeuw' t.b.v. de reizigers van de achter dit pand gelegen
aanlegsteiger van 'De Volharding'. Dit etablissement werd beheerd door de fam. Van
Ginhoven. Op de foto staan mevr. Van Ginhoven, haar zoon Niek en haar dochter Neeltje.
Later was er in dit pand de schoenwinkel van Cok, thans is het verbomvd tot een woonhuis
Dorpsstraat no. 38.

Conclusie.
Uit dit artikel blijkt, dat de vier Koudekerkse kolfbanen in de periode tussen 1750 en
1825 zijn gebouwd, waarbij die in Hondsdijkse polder de oudste is. Zo rond 1875 zijn
ze alle vier weer verdwenen, ze zijn dan gesloopt of de ruimte is van functie
veranderd. Dat het kolfspel erg populair was en veel beoefenaren telde blijkt wel uit
het feit dat er in en om Leiden 46 overdekte en niet-overdekte kolfbanen zijn geweest.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat Koudekerk er vier telde, wat gezien de geringe
bevolking toch een respectabel aantal was. Of er hier nog meer kolfbanen waren, bij
40
41
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voorbeeld bij de hier aanwezige buitenplaatsen, wat elders wel voorkwam, is niet
bekend maar dat zullen dan wellicht geen openbare zijn geweest. Interessant zou het
zijn te weten wie deze kolfbanen bezochten en wat hun maatschappelijke positie was.
Aan de beoefening van dit spel zullen ongetwijfeld kosten zijn verbonden al was het
alleen al voor de consumpties die in deze horecagelegenheden zeker verplicht waren.
De vraag dringt zich daarbij op wie zich dat in Koudekerk konden veroorloven, in
aanmerking nemend dat hier op zeker moment vier kolfbanen waren die alle
verbonden waren met een herberg.
Wim Lagerweij
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Koudekerk in grote geldproblemen omstreeks 1700.

D

at een gemeente wel eens in financiële problemen raakt komt niet alleen tegenwoordig
voor, zoals uit dit artikel blijkt. De oorzaak van dit
probleem in het ambacht Koudekerk van omstreeks 1700 was echter wel een heel bijzondere. In
1694 was de toenmalige notaris en secretaris van
het ambacht, Johannes Biggen, die hier tevens
gaarder van een aantal gewestelijke belastingen
was, in gebreke gebleven bij het afdragen van die
belastingen. Tot overmaat van ramp ging hij er
'met de kas vandoor', daarmee Koudekerk met
een financiële strop achterlatend.

Het belastingstelsel in de I T eeuw.
Alvorens in te gaan op de 'kwestie Biggen' is het voor een goed begrip nodig enig
inzicht te hebben in hoe het belastingstelsel er hier in de 17 eeuw uitzag.
Toen de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden op 23 januari 1579 met het
ondertekenen van de Unie van Utrecht ontstond, kwam men o.a. overeen om ten
behoeve van de gezamenlijke defensie, in alle gewesten dezelfde belastingen op te
leggen, de zgn. gemene middelen. Hier kwam weinig van terecht, alleen de convooien
en licenten, een vorm van in-, uit- en doorvoerrechten, waren zgn. generaliteitsbelastingen. De onderlinge verschillen tussen de gewesten waren te groot en men
weigerde bevoegdheden aan een centraal orgaan (Staten Generaal) af te staan. De
gewesten bleven zich als zelfstandige staten gedragen, slechts de oorlog met Spanje
bond hen samen. Om de Generaliteit (Staten-Generaal) toch van de benodigde
inkomsten te voorzien, werd afgesproken dat de gewesten volgens een bepaalde
percentageverdeling, belastingen zouden afdragen. Dit werd het quotenstelsel
genoemd. Hoe elk gewest zijn quote bij elkaar kreeg was zijn eigen zaak. Voor het
gewest Holland bedroeg de quote circa 60% van wat de Staten Generaal nodig
hadden.
Naast de belastingen, die door de gewesten geheven werden ten behoeve van de
Generaliteit, werden er ook belastingen geheven voor het eigen gewestelijke bestuursapparaat, de zgn. huislasten.
Om al deze belastingen te kunnen innen sloegen de gewestelijke besturen (hier de
Staten van Holland) het deel van de aan de Generaliteit verschuldigde belastingen (de
quote) en de huislasten om over de steden en dorpen. Ook hierbij ging men volgens
een quotenstelsel te werk. Iedere stad en elk dorp werd aangeslagen voor een van te
voren bepaald percentage in het totaal van de op te brengen gewestelijke belastingen.
Hierdoor wisten de gewesten van te voren hoeveel geld er binnen zou komen, zonder
zorgen te hebben over de, inning. Wel zorgde dit systeem voor vertragingen in de
afrekeningen, waardoor enorme betalingsachterstanden ontstonden.
Hiermee zijn we nog niet aan het eind van de op te brengen belastingen. De steden en
dorpen hieven ook nog hun eigen belastingen - in een dorp de dorpslasten genoemd e
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en ook aan de waterschappen of hoogheemraadschappen moest belasting betaald
worden, in onze streken het Rijnlands morgengeld.
Het belastingstelsel tijdens de Republiek was dus een gedecentraliseerd systeem met
een groot aantal verschillende belastingen. De gemene middelen waren, zoals we
hiervoor zagen, geen echte generaliteitsbelastingen, maar de reguliere heffingen van
de gewesten. De zaken waarover belasting werd geheven waren echter wel vaak in
alle gewesten dezelfde.
Het beheer over de geldmiddelen van de Republiek werd uitgeoefend door de Raad
van State, die elk jaar een begroting opstelde en de belastingen over de gewesten
omsloeg, zoals hierboven is beschreven.
De gemene middelen.
In het vervolg van dit artikel zullen een aantal gemene middelen worden genoemd, die
we hier eerst nader zullen bekijken. Het zijn slechts enkele van de vele.
De verponding was een belasting, die gebaseerd was op de waarde van onroerende
goederen. Voorzover het landerijen betrof werd rekening gehouden met aard en
kwaliteit van de grond. Iedere stad en elk dorp werd voor een bepaald deel van de
beoogde totale opbrengst aangeslagen, de eigen quote. De quoten van steden en
dorpen werden regelmatig opnieuw bekeken en waar nodig herzien. Deze jaarlijks
terugkerende belasting heette de gewone of ordinaris verponding. In verband met de
kosten van de oorlogen werden er soms buitengewone of extraordinaris verpondingen geheven. Men stelde het totaal benodigde bedrag vast en sloeg dit weer
volgens de quoten om. Om de belasting vervolgens over hun inwoners te kunnen
omslaan, hielden de dorpen en steden kohieren bij. Het aanpassen van die kohieren in
verband met veranderde opbrengsten en waarden vond slechts af en toe - niet
regelmatig - plaats. Vanwege het vele werk dat daaraan verbonden was liet men het
veelal bij het oude. Na 1632 bedroeg de verponding 12,5% van de huurwaarde van de
huizen en 20% van de pacht van de landerijen, na aftrek van molen-, dijk- en
sluisgeld.
De imposten maakten een aanzienlijk deel uit van de gewestelijke belastingen van
Holland; in 1750 circa 45% van de belastinginkomsten van dit gewest. Ze vielen
uiteen in twee groepen, de beschreven en de onbeschreven middelen.
De beschreven middelen werden jaarlijks of halfjaarlijks bij aanslag opgelegd op
basis van de aangifte door de belastingplichtigen. De beschrijving daarvan vond op
vastgestelde zitdagen in de steden en dorpen plaats. Onder deze groep imposten
vielen het boomgeld, gebaseerd op het aantal stuks vee dat iemand in eigendom had,
de impost op het koehouderszout, geheven van de hoeveelheid zout gebruikt bij de
bereiding van boter en kaas, de impost op de bezaaide landen, gerekend naar de
oppervlakte van het bebouwde land en het oorgeld, aangeslagen voor het bezit van
paarden. De overige beschreven middelen waren het heren- en redemptiegeld, o.a.
gebaseerd op het aantal huisbedienden, het karossen- en speeljachtengeld en tenslotte
een belasting op de geschatte consumptie van koffie, thee en cacao en van tabak.
De onbeschreven middelen bestonden voor het merendeel uit accijnzen of verbruiksbelastingen. Goederen waarover deze imposten werden geheven waren boter, vlees
(het bestiaal), meel (het gemaal), bier, wijn, gedestilleerd, brandhout, fruit,
consumptiezout, zeep, turf en kolen. Voorts vielen onder deze groep de rechten op de
waag en de rondemaat, gebaseerd op de verplichting dat vrijwel alle aangevoerde
goederen tegen betaling op een officiële waag gewogen of door beëdigde meters
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gemeten moesten worden. Tenslotte was er nog het veer- en passagegeld, een belasting op interlokaal vervoer per schip of voertuig.
Het accent bij de belastingheffing lag in hoofdzaak op de imposten op de eerste
levensbehoeften en minder op de verdeling naar vermogen, waardoor het leven voor
de gewone man erg duur was. Het aantal heffingen was hoog en de inningkosten
liepen door de diversiteit te hoog op. Daarnaast waren er te veel vrijstellingen en werd
er door bepaalde personen en groepen geknoeid.
Op een aantal onbeschreven middelen zal hier nader worden ingegaan, omdat die
verderop in dit artikel nog aan de orde komen. Het betreft de zout-, zeep-, heren- en
redemptiegelden, die als één belasting werden geadministreerd, omdat ze in de 17
eeuw o.a. gebaseerd waren op het vermogen van de belastingbetaler.
De imposten op consumptiezout en zeep werden aanvankelijk ingevorderd door het
afgeven van geleidebiljetten voor het vervoer van die goederen. Op die biljetten
behoorden de naam en het adres van de leverancier en van de afnemer, de aard en
hoeveelheid van de goederen, alsmede de datum van levering vermeld te worden. In
de tijd waarin dit artikel zich afspeelt werden deze imposten geheven bij quotisatie,
waarbij een dorp jaarlijks werd aangeslagen voor een bedrag dat gebaseerd was op het
geschatte verbruik van zout en zeep. Bij de inning bij de belastingbetaler ging men
eveneens uit van zijn geschatte verbruik aan zout en zeep, waarbij tevens rekening
werd gehouden met hoe hij in de kohieren van de 200 penning (een belasting op het
vermogen) stond vermeld, dus met zijn welstand.
Het herengeld werd in 1636 in Holland ingevoerd als een belasting op het hebben van
dienstboden en (huis)knechten. Wie na 1680 in de kohieren van de 200 penning voor
minder dan 1000 gulden genoteerd stond, betaalde drie gulden per dienstbode. Wie
boven 1000 gulden kwam, betaalde zes gulden.
Het redemptiegeld was een welstandsbelasting en werd in 1683 ingevoerd, eveneens
op basis van de 200 penning. Wie in dat kohier stond ingeschreven als gegoed voor
1000 tot 2000 gulden, betaalde één gulden en tien stuivers. Wie voor 2000 of meer
gulden stond ingeschreven betaalde drie gulden.
e

e

e

e

De vermogensheffingen.
In Holland bestond een vermogensbelasting, die tussen 1621 en 1722 zeer regelmatig
is geheven. Het was een bestemmingheffing, die voor een speciaal doel (b.v. oorlogvoering) werd geheven en waarvoor steeds een consent van de Staten van Holland
nodig was. Afhankelijk van de behoefte aan geld werd de hoogte vastgesteld.
Aanvankelijk was dat de 100e penning (0,1%), maar soms werd de 500 , 400 , 200 ,
100 of de 50 penning geheven. Deze belasting drukte op een groot aantal vermogensbestanddelen zoals landerijen, molens, heerlijkheden, tienden, hypothecaire
leningen, schepen, meubels, juwelen enz. en werd geheven over een bepaald
vermogen b.v. boven 1000 of 2000 gulden. Om deze belasting te kunnen innen
werden kohieren aangelegd. Deze belasting werd wel een extraordinaris middel
genoemd.
e

e
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De belastinginning.
Zoals we hiervoor zagen berustte de belastingheffing, het vaststellen van de soort en
de hoogte van de belastingen, tijdens de Republiek in hoofdzaak bij de gewesten die
echter niet zelf inden. In Den Haag zetelde het Comptoir-generael, de gewestelijke
ontvanger van de gemenelandsmiddelen voor Holland, waaronder de belastingdistricten hoorden waarin dit gewest was verdeeld. Koudekerk maakte deel uit van het
district Rijnland en moest een deel van zijn belastingen afdragen aan het comptoir van
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de ontvanger van de gemene middelen over Leijden ende Reijnlant in Leiden, maar er
werden ook belastingen rechtstreeks aan het Comptoir-generael betaald. Het district
Rijnland bestond uit de stad Leiden met een groot gebied daar omheen, dat globaal
begrensd werd door Wassenaar, Katwijk, Noordwijkerhout, Alkemade, Leimuiden,
Aalsmeer, Nieuwveen, Zwammerdam, Alphen, Hazerswoude en Zegwaard '.
Het daadwerkelijke innen (garen) van de belastingen gebeurde gewoonlijk door
particuliere belastingpachters. Commissarissen van de Staten van Holland veilden
jaarlijks of halfjaarlijks in aanwezigheid van de gewestelijke ontvanger en twee
schepenen uit de hoofdplaats van het belastingdistrict (hier Leiden) in het openbaar
bij opbod en afslag het recht om één of meer (gemene) belastingen te innen. In
sommige gevallen werd de inning ondershands opgedragen aan een groep belanghebbenden, zoals bij voorbeeld de wijnimpost aan de gezamenlijke wijnkopers. Dit
noemde men admodiatie en was gemakkelijk voor de overheid en de belastingplichtigen. Kwam er bij de verpachting niet genoeg binnen, dan ging de overheid zelf
tot inning over, dat werd collecte genoemd. Als de pachter kwam te overlijden,
insolvent was of spoorloos verdween trad de overheid op als interim-ontvanger.
Waaraan een belastingpachter zich moesten houden was vastgelegd, in plakkaten en
ordonnanties. Hij inde voor eigen rekening en risico bij de belastingplichtigen,
waama hij op de vastgestelde tijd de afgesproken belastingsom moest afdragen aan de
ontvanger van het belastingdistrict waaronder hij ressorteerde. Het personeel voor de
administratie en inning was in dienst van de pachters.
Omdat de gewestelijke overheid elk risico wilde uitsluiten, eiste men van de pachters
borgstelling. Als een pachter niet op de vastgestelde tijd afdroeg kon hij in gijzeling
genomen worden. Functioneerde hij normaal dan stelde de overheid een deurwaarder
of de gerechtsbode ter beschikking als een belastingplichtige onwillig was te betalen.
Wanneer er gefraudeerd werd of de belasting werd ontdoken hadden de pachters de
steun nodig van de baljuws of schouten en hun dienaren, waarvoor ze een vergoeding
moesten betalen; het was de overheid die recht sprak en vonniste. Bij geschillen
tussen een pachter en een belastingplichtige traden schepencommissarissen op, die
gekozen werden uit de schepenbank van de hoofdplaats van het betreffende belastingdistrict. Het hoger beroep in belastingzaken was opgedragen aan de Gecommitteerde
Raden uit de Staten van Holland en West-Friesland, het dagelijks bestuur van het
gewest.
Verpachting van de belastinginning bood ongetwijfeld voordelen. Er waren rechtsregels, die verhinderden dat de pachters naar willekeur handelden. De overheid droeg
geen risico, want zij ontving het van te voren afgesproken bedrag. De pachter werkte
zuinig met zo min mogelijk personeel en zorgde er voor dat hij het maximale bedrag
binnenkreeg. Hij stond onder toezicht van controleurs die hem aan de gestelde
voorschriften hielden. Daarentegen inde de pachter vaak te rigoureus om zijn
inkomsten te vergroten. Ook gingen ze over de schreef door de regenten te ontzien en
door op eigen wijze de voorschriften te interpreteren. Bij de jaarlijkse verpachtingen
maakten de pachters onderling afspraken, waardoor zij de aanneemsommen aan de
lage kant probeerden te houden. Met dit alles hielden ze meer over dan billijk was,
wat duidelijk bleek, want de pachters waren rijk. De onvrede over dit alles, vooral bij
het gewone volk, mondde in 1747/1748 uit in pachtersoproeren in Amsterdam,
Haarlem, Leiden en andere plaatsen. Omdat dit geheel uit de hand dreigde te lopen
werd het systeem van de belastingverpachtingen m.i.v. 25 juni 1748 in Holland
afgeschaft. Het gevolg was dat op 1 januari 1750 de Staten van Holland en Westfriesland zelf de belastingen gingen innen (collecteren) en er in korte tijd een
belastingdienst op poten gezet moest worden.
1
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Notaris Johannes Biggen.
Op enig moment verzocht Johannes Biggen het stadsbestuur van Leiden om
genomineerd te worden tot notaris. Nadat daarover positief was beschikt en hij een
aanbeveling (recommandatie) had gekregen, wendde hij zich tot de Staten van
Holland öm brieven van creatie. Hij werd vervolgens door dit college naar het Hof
van Holland verwezen om examen te doen. Nadat daar gebleken was dat hij geschikt
was voor het notarisambt en er ook verder op zijn levenswandel niets viel aan te
merken werd hij officieel door het Hof van Holland toegelaten (geadmitteerd) en
legde de eed af op 21 februari 1679. Hij heeft niet in Leiden als zelfstandig notaris
gewerkt, want hij komt niet als zodanig voor in het 'Register der protocollen van
notarissen in Nederland'. Wat zijn eerdere beroep was is niet bekend.
Van 1682 tot 1694 was Biggen notaris in Koudekerk". Zijn notarieel archief begint
hier met een protocol uit de maand mei van het jaar 1682. Vanwege de geringe
verdiensten van een notaris op het platteland was ook hij al snel genoodzaakt om zijn
functie te combineren met andere (aanverwante) werkzaamheden. Hij werd secretaris
van het ambacht Koudekerk en pachtte hier het innen van een aantal gewestelijke
belastingen.
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Handschrift en handtekening van Johannes Biggen

' 'Register der protocollen van notarissen in Nederland', Rotterdam 1916.
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Biggen als belastinggaarder.
In het oudste resolutieboek van Koudekerk, dat loopt van 17 maart 1690 tot 12 maart
1715, staat een besluit van schout en ambachtsbewaarders van 17 maart 1690 waarbij
zij besluiten om aan de Gecommitteerde Raden belast met de verpachting van de
gemenelandsmiddelen mee te delen, dat zij het innen van het zout-, zeep-, heren- en
redemptiegeld over de periode april 1690 tot april 1691 zelf zullen blijven verzorgen.
Uit diezelfde resolutie blijkt dat de verpachting daarvan op 25 maart 1690 zou plaats
vinden. Hoewel ik daarover in de literatuur niets ben tegengekomen, was het dus
blijkbaar mogelijk dat een lokale overheid zelf de inning van haar quote in de
gewestelijke belastingen voor haar rekening kon nemen en dat het garen daarvan dan
niet door Gecommitteerde Raden werd verpacht aan een particulier.
Het daadwerkelijke garen werd door het ambachtsbestuur uitbesteed, zoals uit de
resolutie van 13 april 1690 blijkt. In die resolutie kwamen schout en ambachtsbewaarders van Koudekerk en de secretaris Johannes Biggen overeen, dat deze laatste
de verponding, het zoutr, zeep-, heren- en redemptiegeld, de 100 penning en verder
alle buitengewone belastingen die door de Staten van Holland nog zouden worden
opgelegd, zou innen. Het betrof de periode van 1 april 1690 tot 31 maart 1691. De
geïnde belastingen moest Biggen afdragen aan het betreffende ontvangkantoor en de
kwitantie daarvan moest hij tonen aan schout en ambachtsbewaarders. Blijkbaar had
hij het garen voor een bepaalde som aangenomen, want zijn verdienste bestond uit
alles voor hetgeen zijnde garingen sal comen over te schieten. Voorts is in de
resolutie vermeld, dat Jacob Dirxsz. Ket en Hendrick Comelisz. Butterman zich borg
stelden voor het afdragen van deze belastingen door Johannes Biggen.
Meer resoluties van deze strekking komen er in het resolutieboek niet voor. Wel zijn
er afschriften van kwitanties opgenomen, waaruit is op te maken dat de verponding
werd afgedragen aan het ontvangkantoor in Den Haag, het zout-, zeep-, heren- en
redemptiegeld aan het ontvangkantoor in Leiden en de morgengelden aan de
ontvanger van het Hoogheemraadschap van Rijnland in Leiden. In die kwitanties
verklaarden de ontvangers dat zij hadden ontfangen van de geregte van Coudekerck,
wat aangeeft dat het ambacht Koudekerk verantwoordelijk was voor de inning en
afdracht.
3
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De fraudeur Biggen.
Blijkbaar is Johannes Biggen ook in de volgende jaren als gaarder van de gemenelandsmiddelen in dienst van Koudekerk gebleven. Maar al spoedig doen zich
onregelmatigheden voor. Zo merken in 1693 de ambachtsbewaarders, die in de jaren
1692 t/m 1694 in functie waren, dat hun voorgangers Biggen geen borg hebben laten
stellen m.b.t. het door hem garen van de verponding, de 100 en 200 penning en het
zout-, zeep-, heren- en redemptiegeld Als ze hem daarop aanspreken zorgt hij alsnog
voor een borgstelling in de personen van zijn vrouw en Willem van Heijningen, de
secretaris van Hoogmade en Kalslagen, een gehucht in de buurt van Aalsmeer.
Kort daama ontdekken diezelfde ambachtsbewaarders dat Biggen de verschillende
ontvangers veel geld schuldig is vanwege het niet op de vastgestelde tijd afdragen van
de belastingen en ook dat geen of onvoldoende borgen zijn gesteld. Ze manen hem
dat alsnog te doen en beklagen zich tevens over hem bij de Gecommitteerde Raden
van de Staten van Holland. Bij hun beschikking van 22 juli 1694 bevelen
e

e
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Gecommitteerde Raden Johannes Biggen om binnen veertien dagen zijn achterstallige
betalingen te voldoen en daarover bij de ambachtsbewaarders verantwoording af te
leggen. Als hij daaraan niet voldoet zal hij gegijzeld worden. Tevens moet hij naar
genoegen van de ambachtsbewaarders zorgen voor voldoende borgstelling. Bij het
niet nakomen daarvan zal hem verboden worden nog verder te garen. De
ambachtsbewaarders zullen daarmee dan belast worden en Biggen zal hun het reeds
gegaarde ter beschikking moeten stellen.
Blijkbaar voldoet Biggen niet aan dit bevel, want hij wordt door de Gecommitteerde
Raden gegijzeld. Na enige tijd wordt hij echter, zonder dat de ambachtsbewaarders
daarover gehoord zijn, op advies van de ontvanger-generaal (van het ontvangkantoor
in Den Haag) voor één maand uit gijzeling ontslagen. In die tijd moet hij zorgen
alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Hij maakt echter van de gelegenheid
gebruik om, zonder dat de ambachtsbewaarders dat in de gaten hebben, er vandoor te
gaan. Hij neemt daarbij niet alleen de al door hem geïnde belastinggelden mee, maar
ook de blanco obligaties, die hij ten laste van het gewest als gaarder in zijn bezit had.
Om het voor de achterblijvers nog moeilijker te maken, neemt hij ook de gaarderboeken en de protocollenboeken, waarin de transacties van onroerende goederen
werden bijgehouden, mee.

Het Koudekerkse ambachtsbestuur in grote problemen.
Het gevolg van Biggens vlucht en het meenemen van belangrijke registers was dat de
ambachtsbewaarders niet wisten hoeveel belastinggeld er door hen nog geïnd moest
worden. Met veel moeite en kosten hebben ze nieuwe gaarderboeken en lijsten
moeten maken om te proberen de nog openstaande belastingen te innen. Om nog te
halen wat er te halen was werden de goederen van Biggen, wiens vrouw en borg
inmiddels was gestorven, door het ambacht verkocht. Bij de andere borg (welke dat
was, is niet bekend) bleek niet meer te halen dan 630 gulden.
Om de goederen van Johannes Biggen te kunnen verkopen, benoemden schout en
schepenen van Koudekerk de hiervoor al genoemde Willem van Heijningen tot
curator over de desolate en insolvente boedel van Johannis Bigge . In de jaren 1696
tot 1700 werden diverse roerende en onroerende goederen uit de boedel van Biggen
verkocht, zoals een huis en erf in de Hoogewaard, een partij land achter Groot
Poelgeest, een boerderij met zestien morgen land in de Hondsdijk, nog een huis en erf
in het dorp en zeven morgen land in de Hondsdijk.
Dat niet de hele opbrengst van deze verkopingen werd gebruikt voor het (gedeeltelijk)
aflossen van de belastingschuld van het ambacht, ontstaan door de misdaad van
Biggen, blijkt uit het Register van Preferenties en Seclusies . Op 19 mei 1699 nemen
schout en schepenen van Koudekerk een beslissing welke schuldeisers van Biggen in
aanmerking komen om (een deel van) hun vorderingen betaald te krijgen uit de
verkoop van zijn bezittingen, die ruim 5000 gulden hadden opgebracht. Uit dit stuk is
een aardig beeld te krijgen welke de schuldeisers waren. Zo komen de schout, de
schepenen, de secretaris en de bode in aanmerking voor betaling van de kosten die zij
gemaakt hebben bij o.a. de verkoop van de goederen, tezamen circa 2000 gulden. De
curator ontvangt 1400 gulden. Nicolaas van Leeuwen, de deurwaarder van het
ontvangkantoor uit Leiden, krijgt 15 gulden. Jan Olofsz. Vroomesteijn heeft de
kinderen van Biggen, nadat die gevlucht was, onderhouden en ontvangt daarvoor 37
gulden. Het ambacht Koudekerk krijgt een bedrag van circa 600 gulden om daarmee
een deel van haar belastingschuld te kunnen voldoen. Voorts ontvangt de ijsersmit
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Thomas Jansz. van Roijen voor verrichte reparaties 8 gulden en de timmerlieden
Comelis Jansz. IJperlaan en Jan Corse Bol, voor reparaties van landhekken en
schuttingen, circa 100 gulden. Ook een aantal personen die voor Biggen belastingen
hadden geïnd, zoals Engel van Merwer, Gerrit van Heijningen, Willem Florisz.
Outshoom en Pieter van den Bukken, ontvangen een tegemoetkoming in de schuld
die Biggen aan hen had.
Alle gelden die de ambachtsbewaarders op de hierboven beschreven manieren nog bij
elkaar hebben kunnen schrapen zijn betaald aan de belastingontvangers in Den Haag
en Leiden. Maar uiteindelijk bleef er nog een grote schuld open staan. Aan de
ontvanger in Den Haag bedroeg die ruim 18454 gulden en aan die in Leiden ruim
1283 gulden. Voor deze schulden werden de ambachtsbewaarders die in de jaren
1692 t/m 1694 in functie waren persoonlijk aansprakelijk gesteld. Wie die ambachtsbewaarders waren was in het oud-archief van Koudekerk te achterhalen, namelijk in
1692 Barthout Pieterse van Leuwen en mr. Pieter van den Buchem, in 1693 Barthout
Pieterse van Leuwen en Hendrick van den Bergh en in 1694 Barthout Pieterse van
Leuwen en Maarten Dirickse Lelievelt. Deze mensen maken zware jaren door, steeds
moeten ze om opschorting van betaling vragen aan de Gecommitteerde Raden, wat
veel geld kost. Ook dreigt voortdurend gijzeling.
9

De oplossing.
Voordat de laatste opschorting van 18 maanden op 24 april 1703 afloopt en er weer
gijzeling dreigt, wenden de betrokken ambachtsbewaarders zich via een rekest,
opgesteld door hun procureur L. Hoogstad, tot de Staten van Holland Ze brengen
daarin naar voren, dat ze al vele jaren geen ambachtsbewaarder meer zijn en in die
functie destijds al het mogelijke hebben gedaan. Ze zijn daarom van mening niet in
privé aansprakelijk te zijn voor de belastingschuld, die buiten hun toedoen is ontstaan.
Volgens hen moeten ze ontheven worden van de aansprakelijkheid t.a.v. de schuld die
het ambacht nog heeft. Voorts zeggen ze dat het ambacht al vele jaren buyten
regeringe is geweest en nog is, waardoor de ambachtszaken zover achterlopen, dat als
dat nog langer duurt, zelfs de belastingen die thans door het gewest Holland worden
opgelegd, niet geïnd kunnen worden. Als er ooit redenen zijn geweest om hen en het
ambacht kwijtschelding te verlenen, dan is dat nu het geval. De betreffende ambachtsbewaarders menen niet verantwoordelijk te zijn, maar alles gedaan te hebben wat in
hun vermogen lag. Ook zijn ze slechts eenvoudige mensen, die als ze in privé
aansprakelijk zouden zijn, niet in staat zijn om zo'n bedrag op te brengen. Ze
verzoeken daarom de Staten van Holland om hen en het ambacht ten aanzien van de
hierboven genoemde restschulden (circa 19737 gulden) buiten executie te stellen met
opschorting van de eis tot betaling totdat over dit rekest definitief is beslist.
10

Op 22 augustus 1703 nemen de Staten van Holland en West-Friesland een voorlopig
besluit. Zij dragen Gecommitteerde Raden op om de zaak te onderzoeken en hen te
adviseren over datgene dat de ambachtsbewaarders in hun rekest aan de orde hebben
gesteld. Blijkbaar ligt de kwestie nogal moeilijk, want op 14 december 1703
benoemen Gecommitteerde Raden uit hun midden een commissie, bestaande uit de
gecommitteerden Hoogenhouck en Backer, om hen van advies te dienen.
11
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A&c Commifloriacl van de
Heeren Gecommitteerde Raaden
daar op gevolgt.

D

E Gccommiteerde Raden van de Staten van Holland, ende WeftVriefland^ dc geannexeerde Requefte van dc Ambagts-Bewaerdcrs
van Coudtkcrk, ingevolge van haar Ed. Gr. Mog. difpofitic van den u .
Aug. 1703. hebbende geexaminecre; verfouken,endeCommittecrcn hiet
mede, de Heeren Hoogfnhouck j ende Backer, ten einde fy de moeyten gelieven op haar te nemen, vandevootfz. Requefte, ende de faake daarinne
geroert, tc examineren, ende van haarondervinding rapport tc doen, ook
vervolgens dien aengaende te dienen van hare conOderatien, endeadvijs
Gedaen in den Hage den 14. December 1703.
Onder/lont,
Ter Ordonnantie van de Gecommitteerde Raden
En "ujas jtdeeckent,
SIMON

y

VAN B E A U MOUT.

Het verzoek om advies van Gecommitteerde Raden aan de heren Hoogenhouck en Backer.
Beide heren onderzoeken de kwestie nauwgezet en laten zich uitgebreid informeren
o.a. door de gewezen ambachtsbewaarders van Koudekerk, die zo zwaar in de
problemen zitten. Ze komen ook met oplossingen, zoals blijkt uit een brief van 5
februari 1704 van de voor Koudekerk optredende procureur L. Hoogstad aan de
heren Hoogenhouck en Backer.
Uit die brief is op te maken dat de gecommitteerden belast met het onderzoek meermalen met de betrokken ambachtsbewaarders hebben gesproken. De gecommitteerden zijn echter van mening dat zowel het ambacht Koudekerk als de
ambachtsbewaarders (uit 1692 t/m 1694) aansprakelijk zijn voor de schuld die Biggen
heeft achtergelaten en dat kwijtschelding niet mogelijk is teneinde geen precedent te
scheppen. Ze zijn wel van mening dat Koudekerk geholpen moet worden. Ze denken
een oplossing te hebben en zullen die aan de Gecommitteerde Raden voorleggen. De
betaling van de helft van de schuld (10.000 gulden) zou uitgesmeerd kunnen worden
over een periode van 20 of 25 jaar. Dat bedrag zou gevonden kunnen worden door
een jaarlijkse omslag van 500 of 400 gulden bovenop de gewone verponding te
leggen. Het restant zou betaald kunnen worden uit een fonds, dat gevormd zou
worden uit een loterij, waarvoor het ambacht toestemming van de Staten van Holland
zou kunnen krijgen. In die tijd werd het uitschrijven van een loterij wel vaker gebruikt
door overheden die dringend behoefte hadden aan geld. Op 4 maart 1704 om drie uur
's middags moesten de ingelanden van Koudekerk in de herberg De Hoom in Leiden
bijeenkomen om over dit voorstel te beraadslagen. Tot slot verzoekt Hoogstad in zijn
brief of iemand namens de heren Hoogenhouck of Backer daarbij aanwezig kan zijn.
13

Hoe deze vergadering is verlopen is niet bekend, maar op 13 april 1705 stuurt
Hoogstad namens het ambachtsbestuur van Koudekerk een rekest naar de Staten van
Holland en West-Friesland Hierin vragen Schout en geregten van Koudekerck
omme octroij tot het opregten van een Loterije. De inleg zou 700.000 gulden moeten
bedragen. Uit de opbrengst zouden eerst de belastingschulden aan 't gemeene land
betaald worden en uit wat er dan nog zou overschieten werden de verdere kosten en
14
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lasten van het ambacht voldaan. De mogelijkheid om de betaling van de helft van de
belastingschuld over een periode van 20 of 25 jaar uit te smeren is blijkbaar niet meer
aan de orde.
In haar vergadering van 29 april 1705 nemen de Staten al een besluit Na enige
discussie, waarbij het rapport van de Gecommitteerde Raden wordt betrokken, krijgt
Koudekerk toestemming om een loterij te organiseren met een inleg van 600.000
gulden, omme uyt het provenu (opbrengst) van dien der selver schulden te voldoen.
De organisatie en de uitvoering van de loterij zal gebeuren door een commissie,
bestaande uit hoofdingelanden, die door de Heeren Burgemeesteren ende Regeerders
der Stadt Leyden zal worden samengesteld. Ook zal het stadsbestuur van Leiden een
plaats aanwijzen waar de opbrengsten uit de loterij bewaard gaan worden. Voordat
gelden mogen worden uitgegeven moeten de Gecommitteerde Raden daarvoor
toestemming geven. Uit de opbrengst zal de belastingschuld van 20.000 gulden in
zeven jaarlijkse termijnen worden afgelost; na twee jaar twee duizend gulden en de
volgende zes jaren steeds drie duizend gulden. Van het restant van de opbrengst
zullen de overige lasten en kosten van het ambacht worden betaald.
15

In 1713 zou er dus een einde komen aan een bijna twintig jaar durende periode waarin
Koudekerk gebukt ging onder een grote financiële last, veroorzaakt door een
gemeenteambtenaar die er met een grote som belastinggeld vandoor was gegaan.
Helaas is over het verloop van de loterij niets in de archieven te achterhalen.
Hoe ging het verder met Biggen.
Zoals uit het vorige hoofdstuk blijkt is Biggen in 1704 nog steeds voortvluchtig. Over
het feit of hij ooit gearresteerd is en welke straf hij daama heeft gekregen is geen
informatie te achterhalen. Hij komt niet voor in de criminele sententies (vonnissen) van
het Hof van Holland, dus is hij niet door dit college gevonnist. Ook in het oud-rechterlijk
archief van Koudekerk zijn geen gegevens over een eventuele rechtzaak tegen hem
aanwezig. Mogelijk is Johannes Biggen na zijn misdaad voorgoed uit het gewest
Holland verdwenen om zo aan vervolging te ontkomen.
Wim Lagerweij
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Van Hogenes tot Didden
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Aagje Didden-Hogenes

A a g j e Hogenes is op vijfentwintig juli 1925
geboren in een gereformeerd gezin dat bestond uit vader, moeder, drie dochters en een
zoon. Vader Arie Hogenes werkte vanaf zijn
elfde jaar bij de dakpannenfabriek van de
gebroeders Oppelaar en omdat werken op
jonge leeftijd in die tijd heel gewoon was ging
g j g j k na het beëindigen van haar
lagere schooltijd in betrekking bij Tante Ida
(Schellingerhout-Hogenes), een weduwe die
naast Aagjes geboortehuis een kruidenierswinkeltje dreef in de Hoogewaard, thans no.
172. Over haar ouders, schooltijd en kennismaking met haar echtgenoot Harry gaat het
volgende interview met Aagje Didden Hogenes.
A a
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Wij woonden aan Prinsenschouw, een kleine, hechte gemeenschap aan de Hoogewaard. De mensen aan Prinsenschouw werden steenplaatsers genoemd, vanwege het
werk dat ze deden op de steenfabrieken. We hadden het arm, maar ik had een prettige
jeugd. Iedere dag, van 1931 tot en met 1939, liep ik op klompen naar de Christelijke
(Nationale) School aan de Hooge Zij. (De Christelijke School stond op ca. 150 meter
oostelijk van de Bruggestraat aan de zuidzijde van de Hoge Rijndijk. In de meidagen
1940 is de school ernstig beschadigd bij het door de Duitsers uitgevoerde bombardement, red.). Daar deed ik wel drie kwartier over. We kregen van thuis brood
mee want tussen de middag bleven we over. Als we naar school liepen over de
Hoogewaard deden we spelletjes zoals haasje over, schipper mag ik over varen en
ijze katijze ik heb geen ijzer ik moet nog ijzer zoeken. Je sprong dan van putdeksel
naar putdeksel of je pakte een ijzeren deurknop vast. Dat spelen kon toen nog want er
was bijna geen verkeer, alleen maar een enkel paard en wagen van de melkboer. In
totaal waren er misschien maar drie auto's in Koudekerk. Van Leeuwen van de
steenfabriek en melkhandelaar Molema hadden een auto en we mochten een enkele
keer met de auto van Ketel mee rijden dat weet ik nog goed, dat was een oude bruine
T-Ford. Bij de textielwinkel van Ketel, aan de Dorpsstraat tegenover het Torentje,
werd door mijn moeder altijd schortenbont (katoen waar schorten van genaaid
werden) aangeschaft. Dat werd per el verkocht en een keer per week haalde Ketel het
geld op. Wij kochten er namelijk 'op de pof.
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Klas 4 van de Christelijke School, 1934.
Zittend rechts vooraan Aagje Hogenes, achteraan midden meester Van Beijeren, rechts
schoolhoofd Kerkhoven.

Mijn moeder werkte om wat bij te verdienen 2 dagen in de huishouding bij de familie
De Wit, die een kruidenierswinkeltje hadden op Prinsenschouw. Ze maakte er lange
dagen van 's ochtends 7 uur tot 's avonds 7 uur. Bovendien waste ze voor haar
schoonmoeder en zwager. En dat terwijl ze zelf een groot gezin had. Een wringer had
ze niet en de natte kleren hing ze te drogen bij de ovens van de steenfabriek. Ze nam
daar zelf een groot houten rek voor mee dat door mijn vader gebracht en gehaald
werd. Als tegenprestatie voor het wassen mochten wij, de kinderen, op maandag bij
opoe komen eten.
In de Lagewaard woonden de boeren en wij op Prinsenschouw waren de burgers. De
boerenmeisjes bij ons op school konden heel minachtend zeggen: Ja, die burgers zijn
's zondags altijd aan het werk want dan kloppen ze de stofdoek nog uit. Om ze te
jennen zeiden wij dan: Vannacht om acht uur ging er nog een boer op de fiets door de
Lagewaard. Dat zeiden we omdat de boeren altijd vroeg naar bed gingen. Dat zijn
dingen die ik nooit meer vergeet.
Vroeger had je een crisiscomité. In dat comité zaten de vrouw van de dokter, de
vrouw van de dominee en de vrouw van de bovenmeester. Als een arbeidersvrouw
bijvoorbeeld was bevallen kreeg ze van het comité een dag of vier vijf te eten om
weer aan te sterken. Waarschijnlijk gaf de dokter aan het comité door welke vrouwen
in aanmerking kwamen voor dat extra eten. Ik weet nog goed dat toen mijn jongste
zusje geboren was mijn moeder ook eten kreeg. Wij stonden er bij te kijken hoe ze het
opat. Goed vlees, lekkere soep en pudding, echt luxe eten was het. Wij mochten er
wat van proeven. Zelf aten wij op werkdagen geen vlees. Wel bracht de slager soms
een pond vet spek maar als je met zes personen bent is dat natuurlijk niet veel. Op
zondag aten we wel eens een balletje gehakt of mager spek.

Jaarboek 2003

49

Wij hadden een heel sociale dokter, dokter Vlaanderen.
Hij stuurde arme mensen zelfs geen rekening. Hij kwam
altijd op de motorfiets met een zwarte jas aan. Dokter
Vlaanderen werd door de bevolking als een lieve,
vriendelijke man gezien. Bij kiespijn werd je ook naar de
dokter gestuurd en zonder verdoving hielp hij je van de
slechte kies of tand af. De dokter werkte zeven dagen in
de week en had ook 's avonds nog een spreekuur. Hij
wist precies dat we bij ons in de familie allemaal last van
onze maag hadden. Dan zei hij: Jij hebt een Hogenessen
maag. Als hij bij ons kwam liep hij door naar de keuken
en tilde hij het deksel van de pan op. Zo, even kijken wat
je eet vandaag zei hij dan.
Dokter D. Vlaanderen,
1894-1949.

Als een werkman ziek werd kreeg hij de eerste drie
dagen geen loon. Daama kreeg hij steun maar dat was
minder dan zijn loon. De mensen waren toen echt niet zo gauw ziek want ze konden
het geld niet missen. Ik herinner me nog dat mijn vader een keer niet in orde was en
een houtje voor mijn moeder wilde hakken maar dat niet durfde uit angst voor de
controleur van de steun. Als je gesnapt werd kreeg je helemaal niets uitbetaald. Het
leven was hard maar mijn moeder klaagde nooit. Om gas in huis te krijgen moest je
een dubbeltje in de gasmeter gooien. Soms had mijn moeder dat niet en dan haalde ze
met een haarspeld een dubbeltje uit onze spaarpot om toch maar gas in huis te
hebben. Fruit was er ook niet maar in de herfst als we naar school liepen haalden we
de afgewaaide appels en peren uit de sloten. Kinderen kregen eens per jaar een
sinaasappel op de zondagschool en dat was een hoogtepunt.
Ik was gereformeerd maar ging naar de hervormde zondagschool en ik was dus al
heel vroeg bezig met "Samen op Weg" (zegt ze lachend). Op zondag gingen we eerst
naar de kerk en daama gelijk door naar de zondagschool. De gereformeerde kerk had
geen zondagschool maar niemand vond het erg dat er gereformeerde kinderen naar de
hervormde zondagschool kwamen. Kinderen van de "bovenmeester" of van de
dominee kwamen er niet. Gerda Stroo zat er bijvoorbeeld wel en Flora van Egmond
en Ina Daalmeier ook Maar dat waren hervormde kinderen. Kerstfeest was echt een
feest. Dominee Odé vertelde dan een kerstverhaal en er was ook altijd een juffrouw
die een gewoon verhaal vertelde. Cor Vlasveld bijvoorbeeld en mevrouw Van der
Lely of mevrouw Van Dam (Jannie van Wensveen). Als het kerstfeest werd stonden
we al weken van tevoren bij bakker Van Vliet (thans perceel Hoogewaard 92) voor
het raam te kijken om een gebakje uit te zoeken. Wantje kreeg dan een speculaaspop,
een suikerkrans en een sinaasappel en een gebakje. Als je heel arm was kreeg je ook
nog een kledingstuk. Een katoenen hemd. Dat zat heel naar aan je lichaam. Het werd
gebreid door "De Liefde Sticht" de hervormde vrouwenvereniging. Ze breiden
hemden, sokken en borstrokken en ze naaiden schorten. Dat werd dan met de kerst
aan de allerarmsten uitgedeeld. Ze pakten het in met een mooi rood lintje eromheen.
Ik heb het maar één keer gekregen want wij zagen er altijd heel netjes uit. In de
volksmond noemden ze die vrouwenvereniging "Bid en Klets". Het waren allemaal
gewone mensen die daar op zaten en de vrouwen kwamen voor de gezelligheid.
Mevrouw Schellingerhout, mevrouw Verdoold en mevrouw Van Ommering kwamen
er wekelijks om te handwerken.
Mijn moeder handwerkte daar niet maar was lid van de zangvereniging "Soli Deo
Gloria". Het was het enige verzetje dat ze had. Uitjes waren er niet bij want mijn
vader had pas na de oorlog drie dagen vrij per jaar en dat viel altijd op zaterdag,
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zondag en maandag. Vader wist dan niet eens wat hij moest doen met die vrije dagen
en hij verveelde zich. Eén dag per jaar ging moeder met de kinderen met de boot van
"ome Leen" van Harskamp naar Katwijk. Van Harskamp was schipper en voer klei
voor de steenfabriek van Van Leeuwen maar in de zomer maakte Van Harskamp van
veilingkisten en planken banken in het ruim van zijn open boot. De tocht kostte een
kwartje per persoon en de datum van vertrek stond aangeplakt op het raam van zijn
huisje (thans Hoogewaard no. 54). "Woensdag per motorschip Marinus naar
Katwijk." 's Ochtends om acht uur haalde hij de passagiers op bij Prinsenschouw. Om
elf uur arriveerden we in Katwijk en om vijf uur voer hij weer terug. Dat was het
enige dagje uit. Opoe en een tante met haar kinderen gingen ook mee. Vader moest
werken en ging niet mee maar zwaaide ons wel uit. Ik zie hem nog staan. We namen
uit Katwijk een bokking voor hem mee want hij was gek op vis. Op het strand
kwamen dan de boterhammen uit de tas en uit een rood blikken emmertje kwam de
aangelengde limonade tevoorschijn. Soms kregen we een ijsje van twee centen en
voor opoe werd een strandstoel gehuurd. De kleren bleven aan, maar we deden wel
onze sokken uit en hielden onze rokken op om pootje te baden. Alleen het varen was
al een feest. Ook Gerard Pont, een schipper die in de Hoom woonde bij het veer
tegenover Prinsenschouw, voer met een bootje naar Katwijk. Zijn boot heette "Fiat
Voluntas" maar wij gingen altijd met de "Marinus".

- , mmm

Het veer Prinsenschouw omstreeks 1920,
met links het oude veerhuis, de dakpannenfabriek Rhijnleven (Oppelaar) en rechts het buurtje
van Aagjes jeugd.
Mijn overgrootvader Hermanus Hogenes was veerman bij Prinsenschouw en zette
mensen over. Hij werkte bij de Provinciale Waterstaat van Zuid-Holland. (Het veer
vormde de verbinding tussen het jaagpad langs de zuidzijde, richting Leiden en dat
aan de noordzijde van de Oude Rijn dat in de richting Alphen verder ging. red.). Je
had bij Prinsenschouw een veerpont en een roeiboot liggen. Als je over de Rijn wilde
met of zonder fiets moest je twee cent betalen en werd je met de roeiboot overgezet.
Maar ook de bakker met zijn broodkar werd overgevaren maar dat gebeurde met de
veerpont. Ook particulieren zetten met hun roeibootjes mensen de Rijn over. Weduwe
Lekx, bijvoorbeeld, die met haar twee zonen was overgebleven na het overlijden van
haar man en aan de Rijn woonde ter hoogte van de Weidedreef, zette over, maar deed
dat om wat bij te verdienen. Lieverse, van het latere café "De Witte Hen" (thans
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perceel Hoogewaard no. 138), voer ook over maar zijn klanten waren voornamelijk
katholieken die naar de (Zwaantjes)kerk in Hazerswoude gingen en het te ver vonden
om de brug te nemen. Bij Lieverse ging het echter niet om de verdienste, want die had
perslot zijn café.
Mijn moeder durfde op zaterdagmiddag bijna niet langs het zogenaamde "Pulpgat" te
lopen. Het Pulpgat was een muurtje langs de Rijn tegenover de boerderij van
Dorrepaal (thans de manege Hoogewaard) waarachter pulp gestort werd dat voor de
koeien gebruikt werd als voer. Op zaterdagmiddag lagen daar de dronken mannen bij
te komen na een bezoek aan café Lieverse. Gelukkig deed mijn vader daar niet aan
mee want in ons gezin werd niet gedronken. Het enige verkwistende dat vader deed
was een dubbeltje besteden aan een pakje shag. Soms deed hij zelfs nog wat overwerk
zoals kolen lossen bij Molema of helpen bij de hooibouw. Het geld dat hij daar voor
kreeg ging netjes in een doosje in de kast en daar kregen de kinderen een nieuw
manteltje van. Toen mijn vader stierf was hij pas 56 jaar en de dokter zei: Een mens is
ook geen machine. Maar dat waren ze toen natuurlijk wel. Ze stonden de hele dag klei
te scheppen soms in de brandende zon. Snel eten en dan gauw weer kolen lossen of
naar de hooibouw. Het leven bestond toen voornamelijk uit werken.
Ik was dertien jaar toen ik bij Tante Ida ging werken en
ik verdiende er zestig cent. Ik werkte er alleen op
maandag en ik kreeg 's middags warm eten. Voor 's
avonds kreeg ik een boterham mee naar huis. Het geld
hoefde ik thuis niet af te geven en ik zei toen tegen mijn
moeder: Als ik nou een nieuw hemd nodig heb kan ik het
zelf betalen. De andere dagen werkte ik thuis. Hetzelfde
jaar nog ben ik bij Geerlof gaan werken dat was ook een
kruidenier en hij was een zwager van mijn moeder. Diens
winkel stond aan de noordzijde van de weg even ten
oosten van de boerderij van Dorrepaal. Daar verdiende ik
ƒ 1,50 voor halve dagen. Daama heb ik ook nog in
Leiden in de huishouding gewerkt waar ik op de fiets
naar toe ging. Ik moest 's ochtend om half acht beginnen
tot 's middags vier uur. Vier gulden in de week ontving
ik daar voor. 's Middags kreeg ik afgepast vijf
boterhammen in de keuken. Het was bij een politie
inspecteur, een echte autoriteit. Ik ben er een half jaar
gebleven, tot ik via mijn oom Henk Hogenes, een
fietsenmaker, die vlak bij bakker Van Vliet woonde,
hoorde dat bij Van Vliet een baantje als invalster vrij

Aagje op de kermis bij het
torentje, koninginnedag
1939.

kwam. Bakker Van Vliet had het, ondanks de oorlogstijd, erg druk. Dat kwam door
de boeren in de omgeving want die brachten de grondstoffen langs voor brood en
banket. Mijn moeder zei gelijk dat ik dat maar moest doen want bij Van Vliet kreeg je
de hele dag de kost en dat scheelde natuurlijk want het was 1941 en de oorlog was in
volle gang. Ik werkte er van 's morgens 7 tot 's avonds 7 en verdiende ƒ 4,00. Het
was er hard werken maar ik kreeg goed te eten en het was er ontzettend gezellig. Er
woonden ook nog drie knechten en een opa in huis en we aten met z'n allen in de
keuken. We zaten elke dag met 11 mensen aan tafel. Ik moest altijd een grote pan
aardappels schillen en verder deed ik huishoudelijk werk. 's Middags werden de
kousen gestopt, maar met de sinterklaastijd mocht ik helpen met boterletters en
speculaaspoppen maken. Dat vond ik veel leuker dan stoffen en stoppen. Dan zei de
baas: Laat die stofdoek maar liggen en kom jij maar achter helpen.
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l | Zwemmen was voor de kinderen van Prinsenschouw een geliefde bezigheid ondanks dat de
|f
beerputten toen nog gewoon in het Rijnwater
^
| l geleegd werden. Het was ook geen uitzondering
gL
I
als je een dood varken in het water tegenkwam.
m
;| Zwemmen deden wij tot in oktober. We kleedden
r
f
ons uit bij de ovens van de steenfabriek en als we
'
het koud kregen gingen we ons daar weer
warmen.Ik hield van zwemmen en op een dag in
augustus 1940 ging ik samen met mijn broer in de
Westvaart in Hazerswoude zwemmen. Daar zwom
1
ook Harry Didden. Brutaal zei Harry na het
"W ! 'it^'jï
;i
zwemmen tegen Jan, mijn broer: Jan, ga jij maar
Harn'Didden omstreeks 1940.
' breng je zifter wel thuis. Ik was 15
en Harry 16 jaar maar van verkering was nog geen
sprake want daar was mijn vader te streng voor. Hij kwam mij als ik op stap was
gewoon ophalen. Hij liep altijd op klompen en hij had zo'n speciale tik met lopen.
Daardoor hoorde ik hem gelukkig altijd aankomen. Mijn moeder was niet zo moeilijk,
die zei 's avonds wel eens: Ga nog maar even naar buiten. Omdat mijn vader hard
moest werken op de fabriek ging hij al om negen uur naar bed en Harry zorgde dan
wel dat hij in de buurt was. Harry woonde boven in het "Witte Huis" zoals het
toenmalige Gemeentehuis in de volksmond genoemd werd. Zijn vader was er
conciërge en als ik op zondag voorbij liep om naar de kerk te gaan stond Harry daar
meestal achter het raam naar mij te zwaaien. Op maandagavond haalde Harry mij
altijd van de zangvereniging "Soli Deo Gloria" af. Mijn vader vond dat maar niks
want hij vond mij veel te jong om met Harry om te gaan en op een keer zei hij tegen
mij: Ik kwam die snotneus van Didden ook nog tegen en hij durfde me zelfs gedag te
zeggen.
N
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Ik maakte het bombardement van 1940 mee en was één van de eerste gewonden. Ik
kreeg toen ik buiten met een buurmeisje stond te praten een scherf dwars door mijn
kleren heen in mijn rug. Ik merkte het pas toen er bloed aan mijn hand zat. Mijn opa, die
ook gewond was geraakt overleed 's avonds in het noodhospitaal dat naast de Openbare
School was ingericht. De gewonden werden daar heen gebracht door melkrijder Molema
die de mensen met zijn auto ophaalde. Dokter Vlaanderen haalde de stukjes scherf uit
mijn rug en ik werd naast mijn gewonde opa Hogenes neergelegd. Daar hoorde ik toen
dokter Vlaanderen zeggen: Ach arme ouwe Jan, moet je nou zo aan je end komen?
Buiten mijn opa verloor ik ook nog een oom (Barend van Harskamp) en ik bleef de hele
oorlog bang voor de overvliegende vliegtuigen. Als ik een vliegtuig hoorde aankomen
vloog ik de bedstee in en mijn moeder zei dan: Jij hoort ze in Londen al opstijgen. Op
een keer sprong ik uit angst van de bovenste tree van de trap naar beneden en dat maakte
mijn vader zo boos dat hij zei: Ofje nou dood valt van de trap of door die bommen
geraakt wordt dat maakt ook niet meer uit.
Om aan brandstof te komen werd ik geregeld door mijn moeder naar de steenfabriek
gestuurd om in het kolenas naar kleine stukjes cokes te zoeken. Aan alles was gebrek
en brood was er ook bijna niet meer. Voor ik naar mijn werk ging kreeg ik meestal
van mijn moeder een kopje gekookte bruine bonen. Op maandagmiddag kwam
melkboer Klaas Schellingerhout met papnat langs. Karnemelk was voor ons gezin te
duur en daarom kocht mijn moeder het mengsel van karnemelk met wei erdoor, het
zogenaamde papnat. 's Avonds kookte ze daar een grote pan pap van waar ze de
kinderen iedere dag een schepje van gaf. Gelukkig hadden mijn ouders in die tijd een
paar konijnen en een geit die voor melk zorgde. Mijn vader was zo gek met die geit
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alsof het zijn kind was. Mijn moeder spaarde de melk soms een paar dagen op en
roomde het dan af. Daar maakte ze boter van. Ze had een pot met een houten dekstel
waarin een gat zat. Daar stak een stokje door dat ze heen en weer bewoog. Zo kreeg je
boter. Mijn vader zei wel eens: Als we nou helemaal niks meer le eten hebben
slachten we haar. Maar op een ochtend toen hij de geit wilde melken was ze gestolen.
Ook de konijnen waren verdwenen. En dan moetje zelf stikken van de honger. Toen
huilde mijn vader. We hadden wel een vermoeden wie het gedaan had. Aan de
overkant van de Rijn lag namelijk een boot met mensen uit Den Haag en op ons erf
was een koekzak achtergelaten met het adres van een bakker uit Den Haag. We
hebben de politie er nog bijgehaald maar die durfde die boot niet binnen te gaan. Het
is dus nooit uitgekomen wie het gedaan heeft.
In 1945 keerde Harry terug uit Duitsland waar hij 27 maanden als dwangarbeider bij
de Arbeiteinsat: (tewerkstelling in Duitsland) in Leipzig had moeten werken. Een
onderduikadres had hij niet gezocht want er werd in 1943 nog niet ondergedoken en
als je niet vrijwillig gehoor gaf aan de oproep werd je wel onder dwang opgehaald.
Harry werkte er in een fabriek voor landbouwwerktuigen die bestemd waren voor
Turkije. Via brieven hielden wij contact. Na zijn terugkeer zijn we in oktober 1948
getrouwd. Wij waren de laatsten in het dorp die met koetsjes trouwden volgens Arie
De Bruin, want zijn vader ruimde de koetsen op en kocht trouwauto's en taxi's. We
trouwden in Koudekerk maar de moeder van Harry lag ziek bij haar dochter in
Leiderdorp. We zijn toen met die koetsen naar Leiderdorp gereden om haar te
bezoeken. Anderhalfjaar later overleed ze.

Aagje en Harry getrouwd op 15 oktober 1948.

Mijn moeder werd op haar 53 weduwe. Ze kreeg helemaal geen geld en ze leefde van
de diaconie en wat de kinderen haar toestopten. De een gaf een paar gulden en de
ander gaf haar groenten en aardappels uit de tuin en zo moest ze het redden. Ze heeft
nooit geklaagd maar ze was zo ontzettend blij toen het weduwepensioen kwam. Ze is
zelfs van haar AOW elf keer naar Canada geweest. Naar haar enige zoon die
geëmigreerd was. De eerste keer betaalde mijn broer de overtocht maar de volgende
keren leende ze het geld en de maanden dat ze niet in Nederland was spaarde ze haar
AOW op om het geleende geld terug te betalen. De eerste twee keer ging ze met de
boot. Daama ging ze vliegen. Ze ging in haar eentje naar Canada maar als ze naar
Alphen ging, moest ik mee. Naar Canada vond ze makkelijker zei ze altijd. Ze werd
op het vliegtuig gezet en weer afgehaald. Ze is zevenentachtig jaar geworden en dat
e
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terwijl ze een heel zwaar leven heeft gehad. Toen ze zevenenveertig was kreeg ze een
hartaanval en de dokter zei dat ze niets meer mocht doen want ze had een hart van een
oud mens. Mijn vader leefde toen nog en die heeft mijn moeder als een kasplantje
behandeld. Ze kreeg 's ochtends altijd een kopje thee op bed en mijn zuster ging er
werken. Naar de kerk ging ze met een rijtuig. Als je vroeger niet meer zelf naar de
kerk kon komen werd je door een rijtuig van Arie de Bruin gehaald. Dat werd door de
kerk betaald, maar mijn moeder geneerde zich ervoor dat ze zo naar de kerk moest
want het rijtuig was eigenlijk bedoeld voor oude mensen".
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Prachtige cijfers, maar mogelijkheden om door te leren waren er voor Aagje niet.

Met dank aan mevrouw Didden die zo vriendelijk was mij onder het genot van koffie
en zelfgemaakte koekjes haar levensverhaal te vertellen.
Anneke Bink, maart 2003.
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Register op het Jaarboek (3)

B

ij het verschijnen van het vijftiende jaarboek leek het de redactiecommissie een
goede zaak om het register op het jaarboek, zoals dat in 1998 voor het laatst
was bijgewerkt, aan te vullen met de artikelen uit de jaarboeken van 1998 t/m
2002. Het register is thematisch ingedeeld, waarbij de onderwerpen zijn aangehouden
waarin ook het register op de boeken, artikelen e.d. die het Historisch Genootschap
bezit, is onderverdeeld. Voor een beschrijving van dit laatste register wordt verwezen
naar het artikel "Ons historisch archief op blz. 70 in het jaarboek 1994.
In het register op het jaarboek zijn geen verslagen, mededelingen e.d. opgenomen. De
onderwerpen zijn de volgende:
A. Algemeen.
B. Kerken en kerkelijke aangelegenheden.
C. Kastelen en buitenplaatsen.
D. Openbare gebouwen en overige bebouwing.
Gemeentelijke zaken (o.a. brug, brandweer e.d.).
E. Landbouw, polders, boerderijen en molens.
F. Sociaal-economisch (bedrijven, middenstand, armenzorg).
G. Volksleven (o.a. verenigingen, evenementen).
H. Personen.
De vindplaats van de artikelen onder de verschillende rubrieken wordt aangegeven
met de laatste twee cijfers van het jaartal van het jaarboek waarin het artikel is
verschenen en, gescheiden door een liggend streepje, de nummers van de bladzijden.
Tevens is er een alfabetische lijst toegevoegd, die de namen van de auteurs bevat, die
in de loop van de jaren een bijdrage aan het Jaarboek hebben geleverd. Achter hun
namen staan weer de jaartallen en de bladzijden van het (de) jaarboek(en) waarin zij
gepubliceerd hebben.
A. Algemeen.
Het bombardement van 14 mei 1940 (foto's).

89-7/8
90-5

56

De Oranjepartij in Koudekerk (1795-1798).

89-15/18

Koudekerk en de geboorte van de koning van Rome in 1811.

90-28/36
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Uit de Rijnbode o.a. van 1902.

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

De Hoogewaard (foto's).

91- 10/11

Veldvondsten, maart 1991, achter Groot-Poelgeest.

91-32/35

Varia (1923 - 1931) - krantenknipsels.

91-49/54

De Engelse Tieranny.

91-60/66

Hoekse- en Kabeljauwse twisten in Koudekerk.

91- 67/72

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

92- 10/11

Artikelen uit de Leidse Courant (1929/1930).

92-40/41

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

92-44/54

Archeologisch allerlei uit kast en klei.

92- 58/61

Historische foto's op moderne cd's.

93- 10/12

De eerste benaming "Hollanders" werd gevonden in Bremen.

93-17/24

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

93- 25/30

Een wandeling door Koudekerk.

94- 9/23

Bepaling van de gemeentegrens van Koudekerk in 1828.

94-24/33

De kadastrale atlas van Koudekerk.

94-34/38
97- 86/87
98- 9

Kroniek van Koudekerk.
94-47/57
Ons historisch archief.
94- 70
Telefoonboek 1953.
Koudekerk aan den Rijn 1940-1945.
Oorlogsherinneringen.
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95- 7
95-8/17
95-18/23
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De Snibbe.

95-24/29

De geschiedenis en ontwikkeling van de Oegstgeester dakpan.

95-49/67

Matrone of moedergodin in verslag van de werkgroep
bodemvondsten.

95-83/84

Questions sur L'état Civil.

95- 45/47

Koudekerk en de Visbrug in Leiden.

96- 8/17

Opmerkelijke zaken in oude kranten.

96-18/22

Jacobus Baltus Samsom, een man met capaciteiten?

96- 50/59

Van goed geld naar waarde(loos) papier.

97- 58/68

Honderd jaar geleden.

97- 74/79

Koudekerk, vijf eeuwen geleden.

98- 11/27

Honderd jaar geleden.

98-47/62

Het Paradijs of de Zondeval "Eene broodbakkerij e in Koudekerk" 98-75/97
99-43/46
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Met poort ende gange "een overpad naar de Oude Rijn.

99-43/46

Langs de Oude Rijn, uit Leiden 's omgeving in vroeger dagen.

99-40/42

Schoolzaken 1810-1812.

99-47/52

De stedenband tussen Artesia en Koudekerk aan den Rijn.

99-65/73

De Openbare Lagere School 1967-1998.

99-83/87

De Christelijke Lagere School 1967-1995.

99-88/91

Honderd jaar geleden.

99-99/116

De oudste ambachtsrekeningen van Koudekerk 1440 - 1584.

00-7/30

Een Koudekerker die niet terugkwam.

01-8/10

Een uit de hand gelopen ruzie anno 1519.

02-17/24

Nog meer herinneringen aan Koudekerk.

02-29/35
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Octrooi voor de verbetering van een boorkop.

02-36/40

B. Kerken en kerkelijke aangelegenheden.
Ned. Herv. kerk.
Oude ansichtkaarten vertellen een geschiedenis.

89-4

Het gezangbord Botterman-Keth.

90-20/21

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

92-46/50

Rond de klok.

98-114/115

C. Kastelen en buitenplaatsen.
Klein-Poelgeest.
Bodemvondsten. Verslag van de groep inventarisatie vondsten.

89-19/21

Groep inventarisatie vondsten Klein-Poelgeest.

90-41/42

De spooklegende van de zwarte kamer op Klein-Poelgeest

91-38/40

Klein-Poelgeest.

92-62/63

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

91 -36/37

Afbeelding Groot-Poelgeest geschilderd door A. van Beerstraten. 93-31/33
Het scheve torentje van Koudekerk.
93- 34/38
94- 46
Gevonden: stukje Koudekerk in Groningen.

00-69/74

Vredeslust.
Foto's en kadastrale kaarten van de buitenplaats Vredeslust.

92-14/17

Den Tol.
Te koop een 'huize' in Koudekerk aan den Rijn.
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D. Openbare gebouwen en overige bebouwing.
Artikelen uit het Leids Dagblad (1927,1928)
over de Koudekerkse brug.

91-55/59

Over Rhijn, een beterhuis (1680-1770).

95-30/37
97-42/57
01- 31/44
02- 44/53

Nieuwenburg, van gesticht tot instituut.

95- 38

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

96- 28/32

De Koudekerkse gemeentehuizen tot 1935.

97- 9/41

Herberg 'De Roode Leeuw', het rechthuis van Koudekerk.

01-11/24

E. Landbouw, polders, boerderijen en molens.
Boerderijen.
Boerderij "Nooitgedacht" (foto).

91-13

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

92-16/17

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

93-41/42

Expositie over de boerin aan het begin van deze eeuw.

93-44/50

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

94-58/67

Familiewapens bij de boerderij Bronstee.

93^39/40

Het interieur van het Rijnlandse zomerhuis.

96-41 /49

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

96-61/67

De historie van RIJNHOEVE en haar bewoners.

98-34/46

De boerderij WITHORST.

02-7/16

De Ruige Kade duizend jaar.

02-54/63
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Molens.

Molen Bruimadesche polder (foto).

90- 10

De wipmolen van de Hoogewaardse polder (foto).

91- 12

De Hondsdijkse molen.

95-23, 48

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

Winkels in de Dorpsstraat (foto's).

89- 5/6
90- 6/7

De Brabanders; een verhaal over het boerenleven van vroeger.

89- 9/11
90- 5

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

90-8
90-10

Graanhandel v.d.Bijl (foto).
Het boerenleven voor, tijdens en na de oorlog.
Achter in de Lagewaard.
Smederij Slingerland in de Dorpsstraat (foto).
Afkleien voor de pannenfabriek in "Manus Schellingerhout op
zijn praatstoel".

90-9
90-14/17
90- 22/25
91- 14
91-27/30

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

91-41/48

De Engelse Tieranny.

91- 60/66

Winkel van Geerlof aan de Hoogewaard. (foto).

92- 8

Steenfabriek van Beers aan de Hoogewaard. (foto).

92-9

Bericht van zeker voorval van vleeschelijke conversatiën.

94-39/45

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

96-28/32

Bakkers in Koudekerk aan den Rijn.

98-63/74

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

00-36/60

Melkboeren in Koudekerk.

00-75/80
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De wagenmakerij van Zuijdwijk.

01-45/55

G. Volksleven (o.a. verenigingen, evenementen)
Mannenkoor "Onderling zanggenot", later
"Koudekerks mannenkoor".

92-25/29

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

92-30/35

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

92-36/39

Koninginnedag 1939.

92-42/43

Gedicht van de Lantaarnopsteker - anno 1897.

94- 68/69

Feestkrant De Vette Vaatdoek, 28 april 1891.

95- 39/44

De Christelijke Jongelingsvereniging Samuël 1940-1944.

95- 68/74

Een oud schoolschrift.

96- 60

Heksengeloof.

96-39/40

Een eeuw ij spiezier.

99-74/82

Christelijke Jongerengroep rond 1940.

02-41/42

H. Personen.
Bervoets, W
Binsbergen, Bert
Blijleven, mevr. L
Boer-Vrolijk, mevr. N.
Bostelen, M. van
Bijleveld, Kobus
Bijleveld, Jaap
Dam, A. van
Dorrepaal-Kwakemaak, mevr. CJ
Firet, Gijs
Francken, Piet K
Hogenes, Jan
Jong, Karei de
Klaver, Ewoud Bartholomeus
Kraan, CJ
Kuyper-van Kempen, mevr. C
Leeuwen, H.J. van
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92-37
99-59/64
91-25/26
02-25/28
93-13/16
92-38
98-28/33
97-69/73
90-14/17
92-37
99-94/98
96-33/38
96-23/27
99-39
89-12/14
91-21/24
01-8/10
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Leeuwen-de Vos mevr. J. van
Lekx, Gerrit
Molema, Pieter
Nieuwenhuizen, N. van
Ommering, mevr. K. van
Poelgeest, Aleid van
Poelgeest, geslacht van
Rademaker-Groen, mevr. W
Regt,G.A. de
Roeloffs, Nico P
Samsom, Jacobus Baltus
Schellingerhout, Henk
Schellingerhout, Manus
Stroo, mevr. G.J
Vegten-Oppelaar, mevr. J. van
Velden, J.M. van der
Verburg, gebroeders
Zuidwijk, J.P
Zweeris, mevr. Marry

93-49/50
01-56/61
92-21/24
92-36
90-11/13
92-13/16
93-51/52
...91-16/20
90-18/19
99-53/58
96-50/59
01-25/30
91-27/30
00-61/68
92-18/20
92-39
98-99/105
97-80/85
00-31/35

Auteursregister.
Berg, mevr. K. van den
Bervoets, W
Bink-van Wijk, J.A

Binsbergen, dr. A.J. van
Bruijne, J

Bruijne-Veneman, E.M
Butterman, A.M
Crucq, J
Didden, H.H
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90-22/25
92-42/43
.93-44/50
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91-21/26
92-21/24
93-13/16
90-20/21
89-19/21
91-16/20
89-4/6
90-8/10
91-9/14
97-74/79
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Driel-Dantuma, J. van
Eradus, Riet
Firet, G.G
Gaarthuis, H.T
Graaf, H.J. de
Hogenes-Leenheer, M
Hoogkamer- Vonk, H.Th.M
Katsman, S
Ketel, F. V
Kort, H. de
Kuilenburg, J.C. van

Lagerweij, W

Leest, A. v.d
Leeuwen, A. van
Leeuwen, D. van
Miedema-Potjer, J.H
Molen, C.v.d
;
Muller-de Ruiter, A
Neijman, J
Poelgeest, F.M. van
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92-36/39
98-9/10
96-39/40
99-83/87
93-10/12
95-9/10
90-11/17
92-18/20
94-58/67
96-41/49
96-61/67
95-39/44
95-18/23
94-9/23
89-12/14
98-63/74
00-75/80
01-25/30
94-24/33
95-24/29
96-8/17
97-9/41
97-86/87
98-11/27
00-36/60
01-11/24
02-17/24
02-54/63
97-80/85
92-40/41
02-29/35
90-41/42
95-83/84
89-7/8
90-5/7
92-10/11
92-25/35
92-74/76
93-41/42
98-114/115
99-25/38
91-27/30
91-32/35
92-58/63
93-17/24
99-94/98
00-69-74
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90-28/36
91-60/66
92-44/54
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91-38/40
92-64/73
99-7/24
95-49/67
00-7/30
95-13/17
99-88/91
91-41/59
98-99/105
99-74/82
00-61/68
89-15/18
90-37/40
91-36/37
91-67/72
93-25/33
94-34/38
95-68/74
96-50/59
99-65/73
90-26/27
93-34/40
94-46
95-30/37
95-38
95-45/47
96-33/38
97-42/57
97-74/79
98-34/46
98-47/62
98-75/97
99-39
99-43/46
99-47/52
99-99/116
01-8/10
01-31/44
02-44/53
01-45/55
02-7/16

Roefstra, E.l
Roest, M
Schellingerhout, A
Sloof, J.H.M
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Visser, W
Vlugt-v.Wijngaarden, A. v.d
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Wondergem, J
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Leven en werken op de boerderij rond 1900

I

n zijn boek Het leven van mijn grootouders
(1986) beschrijft Willem Hubertus Kwakernaak (geb. 1912) o.a. het leven en werken op de
boerderij in de loop van de seizoenen (blz. 31 t/m
40). In het kader van het Jaar van de Boerderij
2003 leek het de redactie toepasselijk om deze
verdienstelijke beschrijving in het jaarboek te
doen opnemen. Mevrouw N. Klerk-Kwakernaak
uit Hazerswoude-Rijndijk gaf hiervoor haar toestemming.

Inleiding
Aangezien de schrijver zijn jeugd heeft doorgebracht op de boerderij van zijn ouders
te Hoogmade, welk bedrijf hij daama samen met zijn broer Dirk van 1936 tot 1944
heeft voortgezet, is de beschrijving welke hieronder volgt moeilijk te dateren. We
kunnen echter aannemen dat het grotendeels betrekking heeft op de eerste helft van de
vorige eeuw, hoewel de beschreven situatie ook zonder meer van toepassing is op het
eind van de 19 eeuw, de tijd van zijn grootouders.
e

De grootvader van de schrijver,
Comelis (Kees) Kwakemaak, hoewel geboren in 1837 te Abcoude, is
opgegroeid in de Lagewaard te
Koudekerk. Hier had overgrootvader Willem Kwakemaak in 1844
de boerderij 'Het Vaderland'
gekocht, thans genaamd 'Ken U
Zei ven'. In 1868 treedt Kees in het
huwelijk met Niesje van Oosterom
uit Bodegraven en vestigen zij zich
op een nieuwe boerderij in de
Roode polder te Hoogmade. Hier
bezat vader Willem sinds 1862 een
boerderij met 30 ha. land, in
gebruik bij zijn oudste dochter en
haar man Dirk Sepers. Dit bedrijf
werd gesplitst en op de westelijke
helft werd aan de Hofdijksloot, op
de grens met Leiderdorp, door
Willem een kleine boerderij gebouwd voor zijn zoon Kees en zijn
bruid. Hier werd in 1875 Huibert
geboren, de vader van de schrijver,
De boerderij Ken U Zeiven in de Lag&vaard.
als vierde van zeven kinderen. Eén
van hen was zijn zus Neeltje, die later trouwt met Gerrit van der Bijl, graanhandelaar te
Koudekerk.
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Als in 1907 Kees en Niesje gaan rentenieren (beiden overlijden in 1923) in een huisje
aan de Rijn te Koudekerk, trouwt Huibert Kwakemaak met Elisabeth van Rijn uit
Hoogmade en vestigt het jonge paar zich op de ouderlijke boerderij in de Roode polder.
Elisabeth's ouders, Dirk van Rijn (1839-1916) en Maria Los (1846-1902), woonden op
'Buiten Verwachting', een fraaie en grote boerderij met 40 ha. land, gelegen aan het eind
van de Does ten noordoosten van de Hoogmadesebrug, welke boerderij door
overgrootvader Comelis van Rijn (1809-1862) in 1862, vijf maanden voor zijn dood,
werd gepacht van de landheer Guillaume Groen van Prinsteren, de stichter van de AntiRevolutionaire Partij. In 1879 ging de boerderij in eigendom over naar de familie De
Ranitz en werd ze verpacht aan Dirk en zijn moeder Marretje de Bree (1806-1896).
Comelis van Rijn, broer van Elisabeth en gehuwd met Jacoba Heijkoop, zette het bedrijf
op 'Buiten Verwachting' voort. De schrijver verblijft vaak bij zijn oom en tante als hij
op het dorp is voor school- en kerkbezoek en trekt veel op met zijn neef Dirk.
Genoeg familiegeschiedenis, de lezer heeft zich kunnen oriënteren het woord is aan
de schrijver.

HET LEVEN EN WERKEN IN DE LOOP DER SEIZOENEN.
Voorjaar
De koeien kalfden meestal in de periode Februari tot begin April. Dat gaf meteen veel
leven in de brouwerij. Het afkalven vereiste van de boer grote aandacht, aan de
'banden' bij de aanhechting van de staart kon de boer voelen of de ontsluiting bij de
koe al begon en zodoende kon het tijdstip van afkalven tijdig worden voorspeld. Een
goeie boer kon dit haarfijn aanvoelen en begon de ontsluiting vóór de nacht dan
moest er bij toerbeurt worden gewaakt. Er moest op worden gelet of alles goed
verliep, of het ongeboren kalfje goed lag en bij de geboorte moest meestal wat
worden getrokken. Na de geboorte moest het kalfje worden verzorgd, de koe worden
gemolken en getracteerd op wat lijnmeelslobber. Na het kalven moest erop worden
gelet dat de nageboorte goed afkwam en dat het ' l i j f (de baarmoeder) niet werd
uitgeperst. Er was voorkeur voor kuiskalveren, die werden voor de aanfok
aangehouden, de stierkalveren werden, op een enkele fokstier na, zo spoedig mogelijk
door de 'kalverknors' (opkoper en slachter van nuchtere kalveren) opgehaald. De
nuchtere stierkalveren werden vóór het seizoen veelal vooruit verkocht voor een
eenheidsprijs gedurende het hele kalfseizoen. Omdat ze zo achteraf woonden zette
Kees, als er een kalfje moest worden afgehaald, een witte vlag uit als sein voor de
kalverknors.
Allicht moest er in die tijd ook nog een zeug biggen en was er een kip die op een
verborgen plekje een aantal eieren bij elkaar had gehamsterd, broeds werd en
tevoorschijn kwam met een stel prille kuikentjes. In de regel echter werd een broedse
kip door de boer(in) op een rustig plekje te broeden gezet en kwam het broedsel
legaal ter wereld. Was het broeds zijn ongewenst (de kip legde dan geen eieren) dan
werd het hoender op een donkere plek onder een omgekeerde kist geplaatst, omdat,
naar de overlevering zegde, de kip in deze oncomfortabele toestand de hunkering naar
het moederschap spoedig kwijt raakte en weer aan de leg geraakte.
In het voorjaar moest er worden 'toegemaakt'. De baggerstalen met stalmest erop
werden omgestoken en met de riekfijngemaakt,zodat bagger en mest goed gemengd
waren én de massa over het land gespreid kon worden. De toemaak werd met de
kruiwagen op hoopjes op het land gebracht en daama met een houten schop over het
land gestrooid. Een arbeidsintensief karwei, waarvoor vaak een losse arbeider moest
worden ingehuurd om tijdig voor de grasgroei doorzette, klaar te zijn.
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De winterslaap was voorbij en er werd vroeger in de ochtend begonnen. Naarmate de
koeien afkalfden moest er meer worden gemolken, de kaasmakerij kwam weer op
gang, de kalfjes moesten verzorgd en er was op het land een massa werk. De
versgekalfde koeien moesten behalve hooi ook krachtvoer hebben en tegen het einde
van het stalseizoen kon het hooi wel eens opraken en de voedersituatie krap worden.
Met een mooie dag weer werden de koeien op stal onrustig en er waren er ook altijd
wel een paar die op stal slechte benen hadden gekregen. En de melkgift van de verse
koeien was op stal ook niet optimaal, dat was pas het geval wanneer de beesten in het
land liepen. Het was voor mens en dier een wat hunkerend afwachten tot er genoeg
gras was en het voorjaarsweer milder werd.
En als het dan zo ver was - een eersteling in de buurt stak de rest meestal wel aan werden de koeien één voor één los gemaakt en naar het land gebracht. Met de op stal
wat stram geworden ledematen werd er door de beesten wat schots en scheef gedanst
en gehuppeld, werden hoomgevechten geleverd en de buiken volgegeten met het
heerlijke malse gras.
De volgende dag was het 'strontboenen',
dat wil zeggen de stal schoonmaken. De
zolder schrobben met bezems aan lange
stelen, muren, vloeren en gruppen boenen met veel water en kalkzand. En met
alle hens aan dek lukte het altijd weer
om in één dag van een gedurende een
lange winter bevuilde stal een heldere en
fris ruikende ruimte te maken. De kaastafels van schragen en kaasplanken
werden in de schone stal neergezet om
daarop de versgemaakte graskaas te laten
rijpen. Het melken van de verse koeien
in volle productie ging op het land meer
tijd kosten, de koeien moesten 's
morgens en 's middags worden opgehaald en er moest 's morgens om vier uur
met melken worden begonnen. Maar het

Het melken in de frisse voorjaarslucht was
een genot.

melken in de frisse voorjaarsbuitenlucht was een genot, er was geen tijdrovend
gesjouw meer met mest en de koeien hoefden niet meer te worden gevoederd. De
voorjaarsschoonmaak van woonhuis en achterhuis was intussen achter de rug. Er
moesten nog wat hekken worden gerepareerd, stekels getrokken en langzamerhand
werd het hooiland leeg gemaakt. Dat laatste betekende dat de toegangsdammen naar
de verst afgelegen percelen, die gehooid moesten worden, met een hek werden
afgezet, zodat het gras zonder afgegraasd te worden kon doorgroeien.
Het voorjaar was op de boerderij een mooi seizoen, waar men van genoot. Wel druk
en met lange werkdagen, maar geen onaangenaam werk, zoals in andere jaargetijden
soms wél het geval was. In de lente werd het boerenbestaan overspoeld met de goede
verwachtingen van nieuw leven en een uitbundige natuur beloofde veel goeds. Juist in
deze tijd was het aantrekkelijk om het bedrijf eens rustig te bekijken. Kees en Niesje
zullen dat op zondagavonden ongetwijfeld hebben gedaan. Bedaard door het land
stappend, met aandacht voor elke koe alsof het een goede bekende was, de kalfjes, de
pinken en de schapen. Tegen elkaar zeggen dat er gelukkig 'heel wat gras onder de
koeien was' en dat het vroegste stuk hooiland al heel opschoot. Trof je dan nog een
burenechtpaar, dan werd het met een praatje over het weer, het vee en over de
kinderen nog des te meer een fijne avond.
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Voor de boer was het wekelijkse bezoek aan de Leidse markt een evenement.
Vrijdags was het kaasmarkt, bij het Leidse stadhuis en in de buurt van de Waag. Kees
laadde de partij kaas dan in de roeiboot, roeide ermee naar Leiden en verkocht de
kaas aan de handelaar die hem de hoogste prijs per pond bood. Een aansluitend
bezoek aan de veemarkt was ook altijd de moeite waard, ook al was het niet om vee te
kopen of te verkopen dan toch wel om de bekenden die je er ontmoette en om de
informatie die je er opdeed over prijzen van kaas, boter en vee.
Zomer
Zo in het begin van Juni begon het te kriebelen en werden er voorbereidingen voor de
hooibouw getroffen. Kees had zelf geen paard, behalve in de hooibouw kon het best
zonder en het spaarde een grote opvreter uit. Van een teelboer in de Haarlemmermeer
kon gedurende de hooibouw een paard worden geleend, voor de kost. Het beest werd
al meer dan een maand voor dat de hooibouw begon gebracht en had zich, voor dat
het werk begon, al lui en vet gevreten. De hooiwagen werd in orde gemaakt, de
hooiharken en -vorken moesten worden nagekeken en zonodig gerepareerd. Er moest
mankracht bij komen, namelijk een grasmaaier/hooibouwer. Dat was een losse
landarbeider uit de buurt, of liever nog een man uit Brabant, die als keuterboer een
armzalig bestaan leidde en in de hooibouw naar Holland ging om wat geld te kunnen
thuisbrengen. In een gedeelte van de schoongemaakte stal werd een bed neergezet;
terwijl Niesje zorgde voor 's mans kost en bewassing.
Voordat met maaien werd begonnen moest het gras goed zijn uitgegroeid, zodat het al
wat in de bloei stond en dan graag met flink wat ondergras. Er werd niet zozeer
gestreefd naar fijn gras van hoge kwaliteit zoals later het geval was ( j g ë "
hogere voedingswaarde), maar er moest veel massa zijn, een 'dik zwad' zoals dat
heette. En dan was het zover. De maaier trok er in de prille ochtend met het licht
worden op uit met zijn zeis, z'n spullen om de zeis te scherpen, een stikkezak met
brood en een aarden kruik met hooibouwbier. De man werkte met een schier
eindeloze regelmaat van beweging, slechts onderbroken om de zeis te scherpen, te
eten en te drinken. Dat scherpen was erg belangrijk, een scherpe zeis gaf een enorme
besparing van menselijke energie en gebeurde door af en toe met een strekel of
wetsteen langs het scherp van de zeis te strijken. Een paar keer per dag moest de zeis
worden 'gehaard'. Een ijzeren spit met een vlakke kop en voorzien van een
dwarshoutje werd in de grond geprikt. Daarop werd het snijvlak van de zeis met een
haarhamer dun geklopt. Dat vereiste vakmanschap, het snijvlak moest wel dun zijn
maar mocht ook weer niet 'tot blik worden geslagen'. Het snijvlak verloor dan
namelijk zijn hardheid, ging omleggen en het was een toer om dat weer goed te
krijgen. Het maaien was een slag en men moest er aanleg voor hebben. De maaier zal,
aanvankelijk nog ongetraind, de eerste dagen wel geducht pijnlijke spieren en een
stijve rug hebben gehad, maar na verloop van enige tijd paste het lijf zich wel aan bij
de eindeloos herhaalde bewegingen. Afhankelijk van de weersomstandigheden
werden na enkele dagen de zwaden met de hark gekeerd, om het hooi aan de andere
kant te laten drogen en luchtig op het land te leggen. Was het permanent mooi weer,
dan kon na twee keer keren of schudden wel worden gehooid. Viel er af en toe een
bui dan werd het moeilijker, moest het keren worden herhaald, raakte het hooi
vastgegroeid in het opkomende etgras en ging de kwaliteit van het hooi, hoe langer
het duurde, steeds meer achteruit. De blanke kleur ging er dan af, er kwam stof in, het
hooi werd voor de koeien onsmakelijk en de voedingswaarde liep steeds meer terug.
Het 'hooien' betekende dat drie zwaden met de hooihark op een wiers werden
gebracht, vanuit de wiersen werd het hooi op hopen gezet. Met grote hooivorken
werden enorme lokken hooi op hopen gestapeld, welke hopen goed van vorm
moesten zijn, geen inwateringsplekken mochten hebben en ook met wat wind
o n
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overeind moesten blijven. Het was een zwaar karwei, het tempo was hoog, met warm
weer werd er ontzettend getranspireerd en er moest veel worden gedronken. Het was
dan ook toegestaan om de bovenbroek uit te trekken en de mannen bewogen zich dan
voort in katoenen onderbroeken met kuitbandjes om de kousen op te houden.
Stonden de hopen tegen de avond overeind, dan moesten ze nog aan de voet met de
hooihark worden uitgekamd en moest er op de hoop een mooi afgeronde kop komen.
Tenslotte stonden de hopen keurig in het gelid en netjes afgewerkt op het gestoppelde
land. Het hooi kon zo een regenbui hebben en stond klaar om de komende dagen te
worden binnengehaald. Dat gebeurde met de hooiwagen, een disselwagen met een
vierkant raamwerk van slieten, waarop het hooi werd opgetast. Eén man moest het
hooi opsteken, de ander op de wagen voerleggen. De 'opsteker' had een zware klus,
met een hooivork moest hij het hooi op de wagen brengen wat naarmate de lading
hoger werd steeds meer inspanning kostte. De 'voerlegger' had het minder zwaar,
maar moest ervoor zorgen dat het voer rechtstandig werd opgestapeld. Zes lagen met
rollen op de hoeken en zodanig systematisch gelegd dat straks met het lossen de
lokken hooi voor de voet af en zonder zwaar sjorren konden worden 'afgestoken'.
Zo'n voer hooi werd wel 3 a 4 meter hoog en moest loodrecht zijn opgetrokken om te
voorkomen dat het geval tijdens het rijden naar het erf om zou kiepen. Gedurende het
binnenhalen van het hooi moest de met riet gedekte kap van de vijfroeiige hooiberg
steeds weer wat hoger worden opgekrikt; dat gebeurde met een 'win', een
verplaatsbaar houten hijstoestel, waarmee met een windas met handspaken een
horizontaal blok werd omhoog getakeld. Op het blok werd de meterslange 'spil'
gezet, de top van de spil werd onder het 'lan' (het houten raamwerk van de kap)
geplaatst en zo ging roe voor roe de kap zo'n 30 a 40 cm omhoog. Onderaan waren
twee mannen nodig voor het opwinnen, ze sjouwden zich te pletter met win en spil,
terwijl de man boven in de hooiberg enkel maar bij elke roe een ijzeren pen in een
hoger gat hoefde te steken en zodoende gedurende geruime tijd een luizebaan had.

De laatste hooivracht, door Cornelis Jetses (1873-1955)
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Met het lossen van het hooi was je al gauw op grotere hoogte bezig. Voor het lossen
waren tenslotte wel vier man nodig, één op het voer (de afsteker), één in het 'hoefgat'
en twee personen bovenin. De 'opsteker', de man aan de win en de afsteker was altijd
wel één en dezelfde, namelijk de krachtpatser van het team. Het voerleggen en de
klussen bovenin de hooiberg waren voor de wat minder vitale man, dan wel dat de
baas dat voor zichzelf voorbehield. De afsteker gaf het tempo aan en schepte er niet
zelden behagen in om het zo snel te doen dat de man in het hoefgat het niet bij kon
houden én onder de hooiaanvoer bedolven raakte.
Als de hooihopen van het land waren moest er nog worden schoongeharkt met de
hooihark. Er mocht geen hooi, hoe weinig ook, verloren gaan. En dan was na een
week of zes de hooibouw binnen. Er was dan niet meer het risico van regenachtig
weer en de jacht van het werken om het hooi zo snel mogelijk binnen te hebben was
eraf. De dag waarop het laatste voer werd binnengehaald was het 'bouwfeest', er
werd een borrel brandewijn of boerenjongens geschonken en de boerin maakte een
kostelijke maaltijd met vijfharten wafels klaar. De wafels werden warm en broos
gegeten met gesmolten boter en suiker. Dat smaakte heerlijk, er hoefde met het eten
niet meer gejaagd te worden en de opnamecapaciteit van het gedurende de afgelopen
weken min of meer afgebeulde manvolk was schier onbeperkt.
Een der volgende dagen werd de hooiberg aan de buitenkant geplukt en stond er dan
bij als een monument van noeste arbeid en als waarborg voor de voedervoorziening
voor het vee gedurende de komende winter. Een berg vol met prima hooi gaf een
veilig gevoel van 'zo kunnen we er de komende winter tegen'. Het leef- en
werktempo werd minder gespannen, er was lichter werk te doen zoals 'stekelen'
(distels) trekken en in de tuin werken. Er was voor de boer en zijn vrouw weer tijd om
verjaardagen van familieleden te gaan vieren en om meer uitvoerig naar de markt
resp. de stad te gaan.
In de nazomer moest er 'gesloot" worden, dat wil zeggen slootkanten afsteken en de
afgestoken plaggen met de sloothaak op de kant brengen, de begroeiing in de sloten
afsnijden en uit het water halen. Dat dit gebeurde was ook in het belang van de
polderbemaling en de boeren waren dan ook ten overstaan van het polderbestuur
verplicht dat werk tijdig en naar behoren te doen. Er werd in de nazomer 'schouw'
gehouden, enkele leden van het polderbestuur gingen dan te voet over de dijk de
polder rond om te controleren of de dijk zwakke plekken had waar wat aan gedaan
moest worden, of de molen reparatie behoefde en of de ingelanden behoorlijk aan hun
verplichting van sloten schoonmaken hadden voldaan. Dat laatste was vrijwel altijd
het geval, want het krijgen van een waarschuwing van het polderbestuur was weinig
minder dan een schande. De sociale controle werkte op dit punt voortreffelijk.
Overigens was het schouwen voor de bestuursleden een leuke bezigheid, je zag nog
eens iets van de bedrijven, het land en het vee van de ingelanden, er werd onderweg
genoten van koffie met koek en aan het eind van de schouw werd er (meestal ten
huize van de voorzitter) een stevige borrel gedronken. De daama op huis aan
trekkende bestuursleden waren dan veelal herkenbaar aan een ietwat onvaste gang.
Herfst
De zomer verstreek, de nazomer was meestal wat verstild en weemoedig mooi. Enige
tijd na de hooibouw groeide het gemaaide hooiland weer uit en konden de koeien de
jonge, verse 'etgroen' in. Het kon in September nog lekker groeien en hoewel de
koeien niet zo vers afgekalfd meer waren ging de melkgift er dan nog weer even op
vooruit en de Septemberkaas was een erkend kwaliteitsproduct. Maar wat later raakte
de groei eruit en teerden de koeien nog op de voorraad oud gras, waarvan de kwaliteit
gaandeweg achteruit ging. Wat later in de herfst, als het weer verslechterde ging het
met storm en regen snel naar de staltijd toe. Het sloten was gebeurd en er moest weer
gebaggerd worden.
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De herfst gaf aan het boerenleven een wat weemoedige sfeer, heel anders dan in de
lente met het ontwakende leven en de uitbundige rijkdom van de vruchtbare natuur.
De lange mooie arbeidzame dagen en de spanning van het binnenhalen van de oogst
waren voorbij. Voor de deur stonden de toeneming van de donkerte, de aftakeling van
de natuur, de afgang van de melkproduktie, het ongemak van slecht weer en nattigheid.
Daar tegenover stond wel weer de geborgenheid en gezelligheid van de lange
avonden in de warme huiskamer, de langere nachten in het warme bed en de
vertrouwde stommelgeluiden van het vee in de stal. En niet te vergeten het feest van
de huisslachting, 's morgens vroeg kwam de huisslachter met zijn spullen aan. Het
gillende varken werd gekeeld, wat velen niet goed konden aanzien. Daama werd het
beest met behulp van heet water geschrapt, ontdaan van ingewanden en in twee
helften overlangs aan een ladder gehangen. De volgende dag werd het varken
'afgehakt' en gedemonteerd tot zijden spek, hammen, carbonades en worstvlees. Het
spek en de hammen gingen de rookkast in, de carbonaden gingen onder zout in de
Keulse pot en er werd hoofdkaas en leverworst gemaakt, alsmede rookworst in de
zorgvuldig schoongemaakte darmen. Het spek van de vorige slacht was eerder al knap
garstig geworden en het was een genot om weer eens vers vlees en pas gemaakte
vleeswaren te kunnen verorberen.
Zo tegen half November werd het staltijd, door toenemende kou en nattigheid liep de
melkgift terug en ging de conditie van de koeien achteruit. De stal werd tijdig klaar
gemaakt, de ligplaats werd opgevuld met droge grond en droog slootvuil, voor het
vastzetten van de koeien werden er staken aan schoftbomen bevestigd, met grampels
en klaven. En als het dan zover was, meestal met een dag slecht weer, werden de
koeien uit het land gehaald en met veel geklap en geduw naar hun van te voren
vastgestelde plaats op stal gebracht.
Het melken buiten was met kou en regen een onaangename klus geworden en het was
een genot om in plaats daarvan 's morgens de warme stal te kunnen instappen. Het
melken was uiteraard vlugger klaar, maar er was overigens veel meer werk in de stal.
De koeien moesten worden gevoederd met hooi, water en lijnkoek en 's morgens
(behalve op zondag) moest de mest uit de grup in een kruiwagen worden geschept en
in de 'schouw' (een soort praam) worden gestort. Die mest werd elke dag weggevaren en verderop op een aan de slootkant gelegen baggerstaal gedeponeerd.
In de herfst werden de sloten uitgebaggerd, in de bredere sloten gebeurde dat met de
schouw. Er was een metalen beugel met een baggemet aan een lange stok en daarmee
werd de bagger van de bodem van de sloot geschraapt en in de schouw gebracht. Als
de schouw vol was werd de bagger met een speciale houten schop op de kant
gehoosd. De smallere sloten werden met 'kantbaggeren' gedaan, waarbij de man met
een kleiner baggemet rechtstreeks van de slootkant af de bagger op het droge bracht.
Het was zwaar werk, het kantbaggeren was volstrekt zonder afwisseling en derhalve
akelig eentonig, vooral in de toch al melancholieke herfstsfeer. Het wilde in die tijd
van het jaar ook al eens wat vriezen, waardoor de baggerstok soms glad van het ijs
werd en de man afschuwelijk koude handen kreeg, zodat hij de handen herhaaldelijk
gekruist onder de oksels moest beuken om er nog wat gevoel in te houden.
Wanneer de koeien op stal stonden moest er worden 'gestrondslecht'. De op het land
achtergebleven koeienhopen werden met een riek fijngeslagen, opdat er het komende
voorjaar geen kale plekken in de grasmat zouden ontstaan.
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/« t/e winter staan de koeien op stal

Winter
Intussen ging het de nachtschuit in, de dagen werden korter, de koeien kalfden in het
voorjaar, zodat de lactatieperiode begon af te lopen. De melkgift werd steeds minder
en de koeien werden gedurende een aantal weken vóór het kalven 'drooggezet'. Je
hoefde 's morgens niet zo vroeg meer te beginnen en met de vroeg invallende
duisternis kon je na het melken en voeren niets meer doen. Het kaasmaken werd
gereduceerd tot éénmaal per dag en werd omstreeks de kerst voor korte tijd stopgezet.
De avonden bij de warme kachel werden langer en gezelliger, de verlichting was
weliswaar niet luisterrijk, maar bij de petroleumlamp kon toch worden gelezen en dat
werd in heel wat boerengezinnen veel gedaan. Voor het vrouwvolk viel er altijd wel
wat te verstellen, kousen te stoppen of te breien.
Sint-Nicolaas feest werd nog niet uitbundig gevierd, de middenstand was nog niet op
het idee gekomen om het publiek op te voeden in een ongebreidelde geschenkencultus, hoewel de winkeliersters in het dorp in de huiskamer wel een tafel inrichtten
met allerlei snoepgoed, speculaas, suiker- en chocoladewerk in allerlei figuren. De
kinderen van bij voorkeur min of meer koopkrachtige ouders mochten daar komen
kijken om zich te vergapen aan de chocoladeletters en de suikerbeesten en om de
ouders in het aankopen van deze heerlijkheden aan te moedigen.
Het Kerstfeest was een ingetogen gedenken van de komst van Christus, de kerkdienst
stond in het teken van het Kerstevangelie en aan versierde kerstbomen deed men nog
niet. Thuis zocht men het in de knusheid van het lamplicht en de warme kachel met
wat lekkers bij de koffie, terwijl er aan de warme maaltijd extra zorg werd besteed.
Wanneer het ging vriezen ging het leven op de boerderij er wel wat anders uitzien.
Het gaf nogal ongemak, omdat alles ging bevriezen, maar er kwam ook een zekere
verruiming en ontspanning. Op het land kon niet meer worden gewerkt, de mest kon
niet meer worden afgevoerd en moest op het erf worden opgeslagen. Het werk
bestond uit een paar koeien melken, voeren en mest uitrijden, zodat er nogal wat vrije
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tijd was. De schaatsen werden opgezocht en naarmate het ijs sterker en betrouwbaarder werd trok men er ook verder op uit. Ineens ontstond de mogelijkheid om naar toenmalige begrippen - met een flinke snelheid grote afstanden af te leggen.
Hierdoor konden bezoeken worden afgelegd waar men anders niet aan toe kwam. Het
schaatsenrijden concentreerde zich meestal op mooie ijsvlakten in de buurt van
dorpskernen, waar kraampjes waren voor het verstrekken van speculaasachtige ronde
moppen met anijsmelk of chocolademelk, terwijl hardrijderijen voor het nodige
vertier zorgden. De ijsbaan was een sociale ontmoetingsplaats bij uitstek, de
mogelijkheid om flinke afstanden te overbruggen was zeer wel aanwezig en hier ligt
dan misschien ook wel voor een deel het antwoord op de vraag hoe de jongelui in die
tijd, woonachtig op vrij grote afstand van elkaar, soms contact met elkaar hebben
gekregen. Men kan er in elk geval zeker van zijn dat in dergelijke koele omstandigheden veel jonge harten in gloed zijn geraakt en dat op het gladde ijs vaak de basis
is gelegd voor een solide huwelijk.
De winter was ook de tijd voor het burenbezoek, men moest toch minstens eenmaal
per jaar bij elkaar op visite komen. Onder het genot van koffie met koek en daama
een borrel (voor de vrouwen een zoet slokkie) werd de gang van zaken op de
boerderij besproken, waarbij van elke koe wel een eigen geschiedenis kon worden
verteld. Het wel en wee van de (niet aanwezige) buurtgenoten was ook een geliefd
onderwerp, terwijl de daggelder, de meid en de knecht de revue passeerden en dat
meestal niet in positieve zin. Hoe dan ook, de burenvisites droegen bij tot een zeker
onderling verband en werden als erg gezellig ervaren. En het was ook zeer nuttig voor
het geval dat je elkaar soms hard nodig zou hebben. De kerk, de pastoor, de dominee
en zijn vrouw waren bij geloofsgenoten onder elkaar een uiterst dankbaar onderwerp
van gesprek. Wanneer je als protestant bij roomse buren op bezoek was - of
omgekeerd - ging dat echter niet op. Want een niet geheel schone was hield je in elk
geval tegenover andersdenkenden wel zorgvuldig binnenshuis, vooral wanneer het
over de kerk en haar voorgangers ging.
En dan gingen de dagen weer lengen, waarbij vaak echter juist de winter ging
strengen. Maar daama waren er toch weer de eerste tekenen van nieuw leven en een
ontwakende natuur. Met de zekerheid dat in de eindeloze cyclus de seizoenen zich
zoals altijd weer zouden gaan herhalen.
De redactiecommissie.
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Een bijzonder woordenboek uit 1839

I

n 1839 verscheen bij boekdrukker Jacobus
Noorduijn te Gorinchem de eerste aflevering
van een uiteindelijk 13-delig woordenboek, dat
was samengesteld door Abraham Jacobus van der
Aa met de hulp van eenige Vaderlandse/ie
Geleerden zoals hij dat noemde. Hij droeg zijn
noeste arbeid op aan de Koninklijke Prinsen en
deed dat in het verheven taalgebruik van die tijd.
Voor historici is het werk nog steeds een bruikbare bron van informatie, aangezien in de delen
een aardrijkskundige beschrijving van de Nederlanden in de eerste helft van de 19 eeuw wordt
gegeven.
e

Het woordenboek heet dan ook het Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden. In alfabetische volgorde worden alle toenmalige steden, dorpen en gehuchten
behandeld en voorzover zinvol, uitgebreid beschreven. Hoewel de titel doet
vermoeden dat het hier het gehele gebied betreft van het in 1814 ingestelde koninkrijk
der Nederlanden, ontbreken echter Belgische plaatsnamen, wat begrijpelijk is gelet op
het jaar van verschijnen van het eerste deel. Immers nadat Koning Willem I in 1838
de 24 artikelen van de Londense Conventie had geaccepteerd, was België definitief
afgescheiden en zelfstandig geworden. Wel worden de plaatsen in Luxemburg
beschreven, alsook die in Oost- en West- Indië, terwijl ook een aantal Nederlandse
fortificaties in het buitenland wordt vermeld.
Dat Van der Aa zijn werk mocht opdragen aan drie koninklijke prinsen, zonen van
Koning Willem 11, t.w. Willem Alexander Paul Frederik Constantijn (1817-1890),
erfprins van Oranje en latere koning Willem III, Willem Alexander Frederik
Constantijn Nicolaas Michael (1818-1848) en Willem Frederik Hendrik (1820-1879),
prinsen der Nederlanden, blijkt uit zijn in het eerste deel opgenomen overdreven
dankbrief, waarvan ik u de aanhef en het slot niet wil onthouden.
Koninklijke Prinsen,
Naar welke zijde de Nederlander in zijn gezegend
Vaderland zijne blikken keert, overal ontmoet hij plaatsen, die hem aan het
heldengeslacht doen denken waaruit Uwe Koninklijke Hoogheden gesproten zijn. De
geschiedenis des volks is de geschiedenis der Nassau 's, en schier elke plek van
Nederland herinnert den landzaat de wapenfeiten en lotgevallen van dat edele
geslacht. Vervolgens memoreert hij een aantal van die historische hoogtepunten, die
we ons allemaal nog wel herinneren van de geschiedenislessen op de lagere school,
om dan als volgt te eindigea Dankbaar voor de mij verleende vergunning, van Uwe
Vorstelijke namen aan het hoofd van dit werk te mogen plaatsen, draag ik het met den
diepsten eerbied aan Uwe Koninklijke Hoogheden op, biddende, dat Vorsten uit deze
roemrijken stam het dierbare Vaderland onder den zegen des Allerhoogsten, steeds in
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dien bloei en in die welvaart mogen doen deelen, welke het in de roemrijkste tijden
van zijn bestaan mogt genieten.
Van Uwe Koninklijke Hoogheden
de onderdanigste en gehoorzaamste Dienaar,
A. J. van der Aa
AART» 11 IJKS KI N Ui U
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Titelblad van het eerste deel.
In de Voorrede van het eerste deel wordt het öfoe/ en de strekking van dat werk nader
omschreven, aangezien er behoefte was aan een dergelijk woordenboek, waarin alle
plaatsen, die, hetzij om derzelver uitgebreidheid, hetzij om de aldaar plaats gehad
hebbende gebeurtenissen, hetzij om de daar gevestigde fabrijken, of wel om eenige
andere reden, vermelding verdienden, opgenomen waren, en hetwelk alzoo, wanneer
men van een of ander oord iets naders wenscht te weten, slechts behoeft nageslagen
te worden, om dadelijk het wetenswaardigste daaromtrent bijeen te vinden. Zulk een
werk moet zonder twijfel voor alle standen der maatschappij van onmiskenbaar nut
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zijn. Alhoewel het voor die tijd veel 'toeristische' informatie bevatte, was het werk in
de eerste plaats bedoeld voor de handelsman die er zijn voordeel mee kon doen. Maar
ook was het van belang voor den krijgsman, terwijl in het onderwijs en op de
gemeentelijke secretarieën het werk niet zou mogen ontbreken.
Het was uiteraard ondoenlijk voor Van der Aa om alle gegevens zelf te verzamelen.
Naast een tiental landelijke correspondenten, heeft hij ook via schriftelijk informaties
bij de gemeenten de nodige gegevens verzameld en deze uiteindelijk verwerkt in
dertien delen, welke tussen 1839 en 1851 zijn verschenen. Vanaf het tweede deel
werden eventuele correcties en/of aanvullingen op voorgaande delen achter in het
boek opgenomen, terwijl aan het slot alle zogenoemde aanhangsels in een veertiende
deel zijn vermeld. Het aantal bladzijden per deel varieerde van 420 (deel 1) tot
maximaal 1150 (deel 7).
Na de Voorrede is er in het eerste deel een Verklaring der verkortingen in dit werk
voorkomende. In de beschrijvingen zijn standaard opsommingen en woorden
opgenomen, die veelvuldig voorkomen en waarvoor afkortingen worden gebruikt.
Aangezien er meerdere woorden en begrippen worden gebezigd welke al lang niet
meer in onze taal voorkomen, is de lijst hierna als bijlage opgenomen. Hoewel voor
meerdere voorkomende benamingen een nadere toelichting wenselijk zou zijn, kan ik
me voorstellen dat de historisch belangstellende lezer zelf op onderzoek uitgaat ter
vermeerdering van zijn kennis. Hier wil ik mij beperken tot de vermelding dat in
eerder genoemde voorrede een toelichting wordt gegeven op de geografische breedte.
Opgemerkt wordt dat de geografische gegevens slechts worden vermeld van die
plaatsen, welke of om hare ligging aan de rivieren, of om andere reden belangrijk
waren en die voorkwamen in een lijst van Hydrografische en Topografische waarnemingen, waarbij echter door de luitenant-generaal Kraaijenhoff de lengte vanaf de
Meridiaan over Parijs is berekend, terwijl wij, op raad van een bekend wiskundige,
hebben gekozen voor de Meridiaan over het eiland Ferro, als zijnde die, welke onze
aardrijks- en wiskundigen in hunne opgaven het meest volgen. Er is ons in bedenking
gegeven, of het niet beter ware, de Meridiaan van Greenwich aan te nemen, of dien
van Amsterdam (Westertoren). Maar men kiest voor Ferro, als zijnde het punt waar
schier zonder onderscheid, op alle kaarten, de halfronden gescheiden worden. Echter
zij die de afstand van de Meridiaan van Greenwich willen weten, kunnen dit
makkelijk berekenen, wanneer zij in het ooghouden, dat die plaats 17°46' oostelijker
is gelegen.
Vervolgens is in het eerste deel ook de Naamlijst der Inteekenaren opgenomen, waar
uiteraard als eerste staat vermeld Zijne Majesteit den Koning en wel voor 12
exemplarea Zijne Koninklijke Hoogheid den Prins van Oranje en Hare Koninklijke
Hoogheid Mevrouw Prinses Albrecht van Pruisen hebben ingetekend voor 2
exemplaren van het woordenboek. De drie prinsen, aan wie Van der Aa het boek
heeft mogen opdragen, waren elk goed voor één exemplaar. Dan volgen in
alfabetische volgorde nog ca. 750 intekenaren, die met naam en woon- of verblijfplaats worden genoemd. Voor die tijd een respectabel aantal. Wat opvalt is dat er veel
officieren van de krijgsmacht bij zitten.
Dan volgt een bijzonder interessant gedeelte onder de titel Algemeen overzigt van het
Koningrijk der Nederlanden, dat in totaal 136 bladzijden tekst omvat. Hier komen aan
de orde zaken als de herkomst van de naam, de grenzen en grootte van het land, een
beschouwing op de ontwikkeling van de Nederlandse taal, de godsdienst, huwelijksen begrafenisplechtigheden, als ook de geschiedenis vanaf de oudste bewoners met
hun leefwijze tot aan het Koningrijk der Nederlanden, na den Belgischen Opstand.
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Uiteraard wordt stilgestaan bij de gevolgen die deze opstand heeft voor het land en
het bestuur ervan. Onder het hoofdstuk Regering van het Koningrijk der Nederlanden
volgt een uitgebreid overzicht van bestuurlijk Nederland na de afscheiding van
België. Op zich interessant, doch achterhaald want een grondwetsherziening stond op
stapel en zou spoedig in behandeling komen (1840). Een aantal zaken is wel waard
om hier vermeld te worden. Zo berustte toen de uitvoerende macht, ingevolge de
grondwet van 1815, bij de Koning, die daartoe een jaarlijkse toelage kreeg van
anderhalf miljoen gulden. Door de Koning werden de wetten voorgedragen aan de
Staten-Generaal, die ze kon aannemen of verwerpen. De Staten bestond uit twee
kamers waarvan de eerste 23 en de tweede 55 leden telde. De Koning benoemde de
leden van de eerste kamer, terwijl de leden van de tweede kamer door de Provinciale
Staten werden gekozen. Er waren negen departementen met aan het hoofd een door
de Koning benoemde minister, t.w. Staats-secretarie; Buitenlandsche zaken; Justitie;
Binnenlandsche zaken; Hervormde en andere eerediensten; Roomsch-Katholijke
eeredienst; Oorlog; Finantiën en Koloniën.
Alvorens de taken per departement te beschrijven, is er een paragraaf over Het
Muntwezen, waarin we lezen dat men houdt in de Nederlanden boek en rekent met
guldens, die in 100 centen verdeeld zijn. Vervolgens worden alle voorkomende
munten en hun waarde beschreven.
Gouden munten z i j n : de goiulcn p e n n i n j j — 10 gulden; de
halve {jouden p e n n i n g = 8 jultlen ; de gouden r i j d e r = 1 4 g ; i i l den ; de halve gouden r i j d e r = 7 (juld. ; de dukaat = 3 gulden
centen.
Zih-eren munten zijn : de gulden = 100 centen ; de ha Ive g n 1den — 50 centen ; de k w a r t g u l d e n of het v i j f j e = 23 centen; do
t i e n d e g u l d e n of het d u b b e l t j e = 10 centen; de t w i n t i g s t e
g u l d e n of s t u i v e r = S centen; de z i l v e r e n r i j d e r of d u c a t o n
=
/ ' 5 , l ï ) ; de d r i e g u l d e n = f 5 , 0 0 ; de zecuwsche r i j k s d a a l d e r of zeenw = f 2 , 60 ; de halve zecuwsche. r i j k s d a a l der of z e s e n t w i n t i g = /"1,30 ; de k w a r t zeeuwsche r i j k s d a a lder of het d e r t i e n t j e ==
centen ; de a c h t s t e zeeuwsche
r i j k s d a a l d e r , het p i e t j e of z e v e n d h a l f j e = Sü^ cent; de h o 1landsche r i j k s d a a l d e r of z i l v e r e n d u k a a t = /"SS.iSO; de halve
r i j k s d a a l d e r of v i j f e n tw i n l i g = f 1,2!> ; de k w a r t r i j k s d a a l der of d e r t i e n d h a l f == 621 cent, d e k r o o n ; — f % ; d e d a a l d e r
— ƒ" 1,150; de g o u d g u l d e n of a c h t en t w i n t i g = f 1,40.
Vroeger had men nog den s c h e l l i n g — 3 0 centen ende z c s t h a l f
= 27{ cent, maar deze zijn later beide tot eene waarde van 25 center»
verminderd.
De kopere munten zijn dc c e n t en dc h a l v e c e n t . Voorheen
was de koperen munt de duit, van welke er acht gelijk stonden aan
v i j f centen of éénen stuiver, maar deze munt is thans niet meer
gangbaar.
Overzicht der munten.

In de beschrijving van het departement van Binnenlandse Zaken komt o.a. aan de
orde een overzicht van Maten en Gewigten, van welke er vroeger bijna even zoo veel
onderscheidene soorten bestonden, als er landstreken, steden en dorpen in het
koningrijk waren. Ingevolge de wet van 21 Augustus 1816 is een tiendelig stelsel
aangenomen, waarvoor bij besluit van 29 Maart 1817 de benamingen vastgesteld
werden. Aan het eind van de beschouwing wordt tot meerdere duidelijkheid een
algemeen overzigt gegeven van het Tiendelig Maten- en Gewigtstelsel, welk overzicht
hierna is opgenomen.
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Verder worden Het beheer der Strandvonderij en Het Regt van Kopij (auteursrecht)
uitvoerig behandeld. Interessant is ook de paragraaf over De Waterstaat en de
Publieke Werken, die toen nog onder Binnenlandse Zaken ressorteerden.
Geconstateerd wordt dat de voordelen, welke de nabijheid van de Noordzee en de
rivieren den ingezetenen aanbieden enigszins opwegen tegen de hoge kosten die
gemaakt worden om de laagliggende landen tegen overstrooming te beschutten.
Vervolgens worden de vele stormvloeden gememoreerd die ons land tot dan hebben
geteisterd en de gevolgen ervan vermeld, zoals o.a. door eenen watervloed van 857 of
860 de Rijn bij Katwijk verstopt geraakt zou zijn, en het water van Wijk bij Duurstede
af eenen nieuwen loop door de Lek bekomen hebben. Dan volgt een beschouwing
over allerlei typen dijken en de constructies ervan; rivieren, kanalen en overige
vaarwateren {o.a. het toen nog bestaande Leidse- en Haarlemmermeer).
De paragrafen Nationale Militie en Schutterijen geven een aardig inzicht hoe het er
bij de jaarlijkse oproeping, loting en indienstste/ling van eene nieuwe klasse van
Militiens aan toe ging of wel hoe vrijstelling van dienst verkregen kon worden. De
schutterijen kwamen voor in plaatsen van meer dan 2500 zielen. In vredestijd dienden
zij tot behoud der inwendige rust en bij oorlog werden ze ingezet tegen aanvallen van
den vijand. Overigens zij die een onteerende straf hebben ondergaan werden van de
schutterij uitgesloten. Tot slot is er nog een interessant stuk over Het Armwezen,
waarin o.a. wordt vermeld dat in Leiden het Genootschap tot Ondersteuning van
schamele armen, 179 leden telt, welke aan 1159 personen onderstand verleent.

De gemeente Koudekerk omstreeks 1840
Na deze veelheid aan informatie begint de alfabetische opsomming van
aardrijkskundige locaties, waarvoor de benodigde gegevens, zoals eerder vermeld,
door een tiental correspondenten in het land werden verzameld. Doormiddel van
communicatie per post vond uitwisseling plaats en waarschijnlijk heeft Van der Aa
door bestudering van archieven en reeds bestaande literatuur, zijn kennis omtrent
steden en dorpen verkregen. Het moet een enorme klus geweest zijn, waar veel tijd in
gestoken is, wat blijkt uit de datering van uitgave van de 14 delen, n.1 de eerste in
1839 en het 14 en laatste deel in 1851. Hoe een en ander is gefinancierd is niet
duidelijk, maar we kunnen aannemen dat Van der Aa in opdracht van de boekdrukker/uitgever heeft gewerkt.
e

In het zesde deel, dat in 1845 verscheen werd op de bladzijden 604 tot en met 607 de
gemeente Koudekerk beschreven. Als voorbeeld hoe een dergelijke beschrijving er
uitzag is het Koudekerkse verhaal op de volgende bladzijden integraal weergegeven.
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KÜUDEIIUIZUM of KoLDEnuizum, buurs,, prov. Friesland, kw,
ff'estergoo, jjriet. Wonseradecl, arr. en 5^ u . N . W . van Sneek,
Lanl. en 1^ u . N . W . van Boistcard, f u. W . van Witinarsuni.
KOUÜKKERK , {jein. in R.jnland prov. 'Zuid-Holland, arr. Leijden, k.'mt. iyouhnujije (7 k. t l . , 19 m. k., 2 s t l . , 1 afd.); palende
N . aan de {JIMII. Alketnadc cn dc {jein. Wonlmigjjc, O. aan Oudshonrnen-dc-Gnnphnck, Z. aan den Rijn, die haar van Hazerswoude scheidt,
W. aa» Leyderdorp.
Deze' jjem. beval het d. K o u d e k e r k , benevens eenifp verstrooid
lipiftüide huizen; beslaat,'volgens hel kadaster, eene oppervlakte va»
1016 bund. 95 v. r. 73 v. ell., waaronder 1010 Ixind. 17 v. r. 08 v. d l .
belastbaarland; telt. VSi h . , bewoond door 227 huisgez., uilrnakende
eene bevolking van 1235 inw., die meest hun bestaan vinden iu landbouw en veeteelt. De weilanden , waarin groolemleels de grond vnn het
ambacht bestaat , zijn hier uilncnietid goed , cn geven tle beste soort
van boter cn kaas , welk zuivel hier ook den groolslcn handel u i t ruankl. Ock heeft men cr 3 pannen- en tegelbakkerijen , 1 sleeuhnkkerij , 2 kalkovens, 1 ischeeps-timmcrwerf, 1 azijnmakerij en 1 leerlooijerij.
De Herv., welke bier 990 in getal zijn , onder welke 540 Ledematen , maken eene getn. u i t , welke tot de klass. van Leyden, ring
van Aiphen, behoort. De eersle, die hier het leeraarambt heeft waargenomen, is geweest CUDHELIS BIIAKEL , die in hel jaar I!i81 herwaarts
k w a m , cn in het jaar 11586 opgevolgd werd door JOUANKIS NOBELIUS.
Het beroep geschiedt door den kerkeraad , onder agreatie van den
Ambachtsheer, nadat cr eene overeenstemming , over den Predikant,
die zal beroepen worden , tusschen den Ambachlshecr cn dc kerkeraad
Leeft plaats gehad.
Dc I t . K., welke hier 270 in getal zijn , maken, met die van
dc O o s t b u u r t , onder Haz ers w ou de , • ccne slat. u i t , welke tot
het aartspr. van Ilolfaiid-en-Zeeland, dek. van Rijnland, behoort, en
760 zielen, onder welke !>80 (jommuriikanlen , telt.
De i) Isr., welke men er aantreft,
behooren tol de ringsynagoge
van si iphen.
Men heeft in deze gem. eene school, welke door een gemiddeld
gelal van 130 leerlingen bezocht wordt.
Deze gem. is eene heerl., die, in het jaar 1331 , door WILLES 111,
Graaf van Holland, aan Jonkheer GERRJT VAN POELGEEST uitgegeven is
voor een regt leen ; doch met dit voorregt , dat dit regl of kwaad
Iteen , bij gebrek van zonen, ook op de dochters zou mogen versterven.
De hooge jnrisdiclic in deze ambaclilsheerl. werd, tot hel jaar
1600 toe, geoefend dour den Baljuw van R i j n l a n d ; doch op hel le
kennen geven van Heer GEI\ARD VAN POELCEEST , dat bij in vele jaren
niel had gcnolen den derden penning in de breuken, aan de ambaditsheerlijkhcid behoorende, en op verzoek dal hem , in Tergoeding van
dien , do hooge jurisdictie mogt worden opgedragen , gelijk aan den
Heer van Esselijkerwoude en anderen vergund was , hebben de Staten
van Holland cu West-Friesland den Heer van KOUDEKERK begiftigd met
tle bocge heerl. in dc voornoemde ambachtsheeri. Behalve dit regt was cr
vroeger aan deze bcerl. gehecht een leenhof, onafhankelijk van het buis
TAS POEI.ÜEKST, hetwelk met zijn tiendregt mede een onvcrsterfelijk leen ,
en leenroerig was van dc Stalen der provincie Holland. Het geslacht der
POELCECSTEH, een der oudste van Holland, stierf uit in het jaar 1713,
met GERUIT VAN POEICBE.ST , den vijftiende van dien naam, Majoor.van
t
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liet rcgimeiil Ruiterij , onder den Graaf VA* OEDAS , in dienst dezer
landen, die ongehuwd binnen 's Herlogenboseh overleed, en met wien
de wapenen vau dit stamhuis werden in het graf gelegd. Gedurende
zijne minderjarigheid «aren , ten behoeve van du schuldcischcrs , op
den boedel van Heer GERMT , den veertienden van dien naam , alle
de heerlijke goederen van POELGEEST verkocht, waaruil zeer langdurige
reglsgedingen zijn gcsprolen , die, na den dood van den laatsten Heer
VAN POELGEEST, schenen tc zullen levendig blijven, naardien de amhaclilsheerlijkheid van KOUDEKERK, bet voornaamslc dier goederen, als
ecu regt of kwaad leen , aan dc Staten van Holland en West-Friesland , als Leenheercn , moest vervallen , ten wiens behoeve de ambachtsheeriijkheid ook, op den 8 Februarij 1714, werd in beslag
genomen. Doch aangezien de andere heerlijke goederen , bij vonnis
van den Hoogen Raad , van den 22 December 1713 , bereids waren
toegewezen aan Vrouwe MARIA Tvo.naERSTEui, te wier behoeve alle deze
goederen, op den 8 Januarij 1G!)2, waren aangekocht, en zij op den
28 Maart 1714 daarmede was verleid, en voorts dewijl de koopschat van
goederen, voor meer dan twintig jaren , was voldaan, hebben de A l gemeene Staten, den 13 Deceuiher 1714, besloten om de ambachtshecrl. KOUDEKERK uit tc geven aan den bezitter der hooge heerl., doch
niet weder als een regt of kwaad leen , maar als een onvcrsterfelijk
cHleen , mits dat aan den lande daarvoor zekere som zou betaald worden , . die , bij nadere resolulie van 22 Maart 171i>, bepaald werd op
duizend dtikalons (3li>0 guld.}. Hierdoor namen die moeijelijkheden wel een einde , maar welhaast rezen er weder andere , tusschen
den zoon en de dochters kinderen van gemelde Vrouwe MARIA KOBBBRSTEIN, die eerst, op bet einde van het jaar 1737 , zijn opgeschort cn
geschikt geworden. Deze heerlijke goederen waren vroeger bezeten
door Jonkheer JAS WILLEM Baron \ \ n RIPPERDA, mindeijarigen nagelaten zoon Van LCBOLF ZCDRD Baron VAS RIPPERDA , weleer Afgezant
van den Koning van Spanje , bij Keizer KAREL V I , en uit ccn Gravin VAU KOBEMEL geboren. Deze Jonkheer JA» WILLE» , was dc kleinzoon van den Groningsche JAS WILLES Baron VAK RJPPEKDA , Heer «an
Jenmma, Ambassadeur bij den Koning van Spanje en naderhand eerste
Staatsdienaar van den Koning, wiens staatsverwisselingen wij reeds op
hel art. ENUIUJJBERG vermeld hebben. Thans wordt de heerl. KOCDEKERK
in eigendom bezeten door de erfgenamen van wijle Mevrouw ADRIANA
GATRAHITIA VOSSAER, in leven weduwe van den Wel-Eerwaardeh Heer
REIÏIER SVVEIGBOLT, woonachtig te Loenen.

Het d. KOOOEKERK , bij de landlieden meestal KOOKERK geheelen, ligt
I f u. O. van Leyden, 1£ u. Z. W . van Woubrugge, l i u. W . van
Alphen , aan den noordelijken oever van den Rijn , in eene zeer vermakelijke landstreek , zoodat zij in schilderachtige waler- en landgczigtcn, baars gelijken weinig aan die rivier heeft; hebbende bet gezigt
op de gebouwen en lustplaatsen , langs den zuidelijken oover van den
I l i j n , op den grond van Hazerswoude gelegen.
Men vindt er die gissen , dat dit d. den naam heeft naar de Kauchen , naburen der oude Eriesen , die noordelijk aan den regter oever
der Eems woonden , en hier eene volkplanting zouden gehad Lebben.
Dit wordt echter door anderen wedersproken.
Het strckl zich ter lengte van omtrent een half uur gaans langs
den oostelijken oever van den Rijn uit , cn is tamelijk wel bebouwd.
De doorvaart der trekschuiten naar alle sleden van Holland , is een
groot voordcel voor KODDEKERK, om dagelijks overal henen tc kunnen
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reizen. Aan hel öosteimlc, zoo wel ftls aan liet weslcindc der betimmerde l u m r l , ligt ceiio schouw, om de jagers der trekscbuilcti
cn liunnc j)aardcn , die bier van jaagpad moeien verwisselen , over tc
zetten.
Eer de straatweg van Gouda op Rollerdam werd aangelegd , was de
groolc doorlogl. van Amsterdcm naar Rotlerdatn , door dit dorp henen, un deze wonlt. tegenwoordig nog veel gebruikt, ten welken einde
vroeger, niet verre van dc k e r k , ccne pont op den Ilijn gehouden
werd , welke pont, in bel jaar 1838, door eene iVaaüc brug over die
rivier is vervangen. Men heelt, omlrcnt KOIJUKKERK, behalve den grooten weg langs den l u j u , nog eenen vrijen acblerweg , de L a g e w a a r d sc h c - w e g genaamd, gelegen len Noorden van den L u t l i ken-Uijn , oi liever vnn de Lngewaardsche-\Vetcring, welke, nn ,
iu plaats van dien onbrnikbarun arm des i l i j n s , bevaren wordt.
Dc kerk was vóór dc lleiormatia nan den 11. ÏSir.otAiis toegewijd , cn
uil eenen brief van hel jaar '11514 blijkt , dat er den 11. AVILLIBROHDCS
ook als 1'atroou bijzonder gevierd werd. Deze kerk slond onder dc
collegiale kerk van Onze Lieve Vrouw te 's Gravenhage, die ook den
i'astonr van KocnEKKnK aanstelde. Iu hel jaar 14153 beeft UODOLP,
de drie cn vijftigslc ftisscbop van Utrecht, zijnen Wijbisschop, 3cDOCIIS , Bisscho]) v;m Iliëropolis, door cenen brief gemagtigd, omhel,
koor der gemelde kerk te wijden. Ook heeft hij in dcnzelfden brief
aan alle Hcgeneii die, met, lierouw gcbicchl hebbende, de kcrkdicitst
daar zouden bijwonen , of iets len behoeve daarvan zonden opschieten ,
veertig dagen aflaat verleend. In dc/e kerk was , behalve bel hoofdaltaar , ccn altaar van het Ueilige Kruis en een van den I I . L j u m j i TIOS, waarvan ook eenige gillen cn makingen waren gedaan, die door
de Bisschoppen altoos bevestigd werden. Voorts wns deze kerk van zeer
vele ftn aanzienlijke giften , zoo van ce.nwigduremlc jaargetijden , als
andere zaken , voorzien , zoo dat zij in dat opzigl geen vnn de minsl
bedeelde kerken moet geweest zijn. Dit gebouw moet zich in vroeger
t i j d e n , anders dan mi , vertoond hebben, want men v i n d t , dal hot
ceni ii vicrkanlen loren , met eene hooge spits cn vier kleine spitsen
óp de hoeken , heeft gehad , en dat cr aan de kerk , omtrenL het jaar
14153, ccn nieuw koor zon geslicht zijn. Thans is het eene kruiskerk,
regelmatig gebouwd, met pilaren in het r u i m , die te gelijk mei het
koor opgetrakken , eenige voeten hooger, dan het oude gebouw gevrecst i s , waarvan het beloop nog voor eenige jaren , aan drn binnenste nimir des torens , te zien was. De ingang bestaat in een fraai
•voorportaal, koepetswijie gebouwd. De binnenruimte is in tweeën afgedeeld, welks ccne deel tot oefening van de godsdienst wordt gebruikt, cn ten dien einde van een predikstoel , een doopbek , een
Verheven gestoelte voor den lieer der plaats , nevens andere mindere
gestoelten cn zitplaatsen is voorzien; terwijl het andere deel lot koor
gebruikt, werd, iu hetwelk men ccne schoone consistorie, levens kcrkeraadsknnier, nevpus eene afzonderlijke kapel vindt, en daarin cenen
nieuwen grafkelder, toebehoorende aan de Vrouwe dezer plaals. Dc
toren, die mede verhoogd is, heeft een sierlijk opgaand spits, dat men
in het midden der vorige eeuw vernieuwd heefl. Op het kruis der
kerk slaat nog een kleiner torentje of lantaarn , met een spits daarbave.n , hetwelk men meent betrekking tc hebben op eene kapel, voormaals aan deze parochiekerk geslicht, t o l verzoening van den bekenden moord , in het jaar 1392 aan ALKIB TAS PoriLGEKST begaan , die.
io eene ongeoorloofde betrekking met Hertog ALBRKCIIT VAN BKUF.RE.N
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Ipcfdo. DeaM! kerk, welko zeer liouwvallig was (rewortkn , heeft, even
als de pastorij, in liet jaar 1 8 i 4 aanmerkelijke herstellingen ondergaan.
I)c R. K. kerk, aan den I I . Micn.ua toegewijd, slaande aan den
Hoogen-Rijndijk , onder Hazerswoude, is van een orgel vóórzien.
Re alhier bestaande Waag is éen partikulier eigendom. Ook heeft
men er een Weeshuis voor de Hervormden, dat iu het jaar 1835 door
weldadigheid is hersteld, waarin bejaarden en kinderen verpleegd worden. In de vorige eeuw bestond in deze gem. almede een Krankzinnigenhuis, hetwelk reeds voor vele jaren is le niel gegaan.
De dorpschool wordt gemiddeld door een getal van 130 leerlingen
bezocht.
Voorbeen stonden hier de adell. h. P o e l g e e s t , K1 é i n - P o e l gees t
en het H u i s - t e - T o l , van welke de beide laatste thans niet meer
bestaan. Het laatste is voor eenige jaren herbouwd en van eenen toren
voorzien.
Dit dorp wordt meestal opgegeven als de geboorteplaats van den
beroemden Schilder REBBBANT VA» RRIJN, hoewel de molen, waar h i j
het eersle licht zag, eigenlijk onder Hazerswoude staat.
Het wapen der gem. is een schild van zilver, met eenen klimmenden
leeuw, beladen met cenen balk van sabel, voor den leeuw zijn vier cn
achter hem twee blokjes van sabel (zwart). Dit wapen is uit den
huize VAN TEYLIKGBH VA* TOL voortgesproten.
^
KOUDEKERK, d. op liet c i l . Schouwen, prov. Zeeland. Zie KOÜDEKKHKE.

KOUDEKERKE, gem. op hfct eil. Walcheren, prov. Zeeland, arr.
Middelburg, kant. Flissingen (1 k. d., 2 m . k., 1 s. d.) ; palende
N . W . aan dc gem. Biggekcrke-en-Krommenhoeke , N . aan GrijskcrkePoppcndamme-Butlinge-Zaudvoort.cn-Hoogelande, N . O. aan de gem.
Middelburg, O. aan Oost- cn West-Souburg, Z . aan Vlissingen, W . aan
dc Zee.
Deze gem. bevat het d. K o u d c k c r k c , dc gch. D i s h o e k , het
Z a n d en Z w a n e n b u r g , benevens eenige verstrooid liggende h . ; beslaat, volgens het kadaster, eene oppervlakte van 1819 bund. 12 v. t .
56 v. ell., waaronder 1817 bund. 152 v. r. 54 v. d l . belastbaar land;
telt 187 h . , bewoond door 270 huisgez., uitmakende eene bevolking
van ruim 1260 inw., die meest htm bestaan vinden in den landbouw.
De inw., die op 10 na, alle Herv. z i j n , onder welke 5150 Lèdemalen , maken ecih: gem. u i t , welke tot de klass. van Middelburg , ring
van Vlissingen behoort. De eerste , die in deze gem. het leeraarambt
heeft waargenomen , i s geweest I'IETER VAS BEN BROECKE. die in het jaar
11583 herwaarts kwam. Het beroep geschiedt door den kerkeraad, met
Hicdestemming v i n den Ambachtsheer.
Dc 10 R. K., welke men er aantreft,
behooren tot de stat. van
Vlissingen.
Men heeft hier eene school, welke door een gemiddeld getal van CO leerlingen bezocht wordt.
Deze gem. is eene hccrl-, zijnde dc grootste van het cil. Walcheren
welke thans aan onderscheidene eigenaren, cn voor het grootste gedeelte nan dc stad Vlissingen toebehoort.
Del d. KottDEKERKE , ook. wel KOCDEKERK . b i j de landlieden meestal
KOI:KI:RKE genoemd , ligt 1 u. Z. W . van Middelburg , £ u . N . N . AV. van
Vlissingen. Sommigen willen, dat het even als KOUDEKERKE in Holland, zijnen naam van de Kauchcn , welker volkplanting cn woonstede
-

r
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Een tweede woordenboek
Nadat het laatste deel van het Aardrijkskundig Woordenboek in 1851 gereed was
gekomen, heeft Van der Aa zich ingezet voor de uitgave van het Biographisch
Woordenboek, waarvoor hij al gedurende bijna twintig jaar de nodige gegevens had
verzameld. Een boek bevattende levensbeschrijvingen van zoodanige personen, die
zich op eenigerlei wijze in ons vaderland hebben vermaard gemaakt. Uiteraard had
hij zich weer verzekerd van de medewerking van een groot aantal deskundige lieden.
Hij gaat voortvarend van start want al in 1852 verschijnt het eerste deel A-B. Als hij
in 1857 komt te overlijden, is hij gevorderd tot de naam Coehoom, de bekende
bouwer van militaire fortificatiën. In het voorwoord van het tweede deel, dat in 1858
uitkomt, is een In Memoriam aan Van der Aa gewijd van de hand van K.J.R. van
Harderwijk. Deze krijgt de beschikking over het archief van Van der Aa en samen
met dr. C.D.J. Schotel zet hij het werk voort en completeren ze het alfabet van
vermaarde personen. In totaal omvat het woordenboek zeven delen, waarvan het
laatste deel in 1878 verschijnt en waarin opgenomen een aanvulling van 140
bladzijden met personen welke intussen alsnog het vermelden waard waren. Hoewel
Van der Aa onder historici zeker niet onbekend zal zijn en zijn arbeid voor beide
boeken vermaard genoemd mag worden, staat zijn naam als zodanig niet vermeld in
'zijn' Biographisch woordenboek. Wel heeft hij zijn vader vermeld, die op het gebied
van het recht het één en ander gepubliceerd heeft.
Een vermaard persoon welke wel vermeld wordt in het woordenboek is Nicolaas
Holtius (1694-1773), wiens vader Gualtherus Holtius predikant was te Koudekerk.
Als zijn vader in 1717 komt te overlijden, volgt de 23 jarige Nicolaas hem op als
proponent (kandidaat-predikant). Het was geen gemakkelijke voorganger, hij was een
geleerd man, doch bemoeiziek, driftig en onbedachtzaam, een voorvechter der
regtzinnigheid, welke hij met kracht, door Alexander Comrie geholpen, verdedigde.
Hij twistte met bijna allen die eenigermate tolerant waren. Hij openbaarde zich als
een ultra-voetiaan en een hevige vijand van het Coccejanisme. Hij publiceerde
diverse geschriften waarin hij fel van leer trok en beschuldigingen van ketterij uitte
aan het adres van de anders(vrij)denkenden, waaronder hoogleraren in de
Godgeleerdheid te Leiden. Hij maakt het zo bont dat in 1759 de raadspensionaris, op
last van de Hollandse Staten, hem op het matje roept en eiste dat hij zonder verlof der
hooge overheid geen publikaties meer het licht zou doen zien. Zo kwam er een einde
aan een periode van groote onrust. In 1757 was Holtius met emeritaat gegaan en tot
aan zijn dood, op 10 februari 1773, verbleef hij op de buitenplaats Kerkrust te
Koudekerk. (In augustus van datzelfde jaar wordt Kerkrust verkocht aan ene
Hoogstraten, die het zes jaar later weer doorverkoopt aan Gerardus Spoors. De
buitenplaats heette toen Rhijnleven en lag in de Hondsdijkse polder ter hoogte van het
Boerenschouw. Van Rhijnleven resteert nog de bebouwing van Hondsdijk 61.) Uit
zijn huwelijk met Anna Geertruida Zwaan had hij een zoon, Gualterus genaamd,
welke een beroemd rechtsgeleerde en advocaat te Leiden was en tevens baljuw te
Koudekerk. Ook diens doopceel komt in het BW voor.

Wie was A. J, van der Aa
Abraham Jacob wordt op 6 december 1792 te Amsterdam geboren, waar zijn vader
een advocatenpraktijk had. Van zijn 6 tot 12 jaar bezocht hij de dagschool te
Amstelveen, waama hij ter kostschool werd gezonden bij de heer J.E. van Iterson te
Alphen (Julianastraat). Zijn vader was in 1796 baljuw van Amstelland geworden,
doch had deze functie weer moeten opgeven en was korte tijd secretaris van het
e
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ambacht Amstelveen. Het waren onzekere tijden en in 1805 verhuisde het gezin naar
Leiden, waar vader weer de advocatuur ging uitoefenen. Het was kennelijk geen
vetpot, want na een verblijf van slechts één jaar te Alphen, wordt Abraham terug naar
huis gehaald. Korte tijd volgt hij onderwijs op de Latijnse school te Leiden, waama
zijn ouders hem naar het Seminarium te Lingen (Duitsland) sturen om de doode talen
te leeren. In 1810 is hij weer terug in Leiden en gaat medicijnen studeren aan de
Leidse Hoogeschool. Deze studie moet hij echter afbreken als in 1812 zijn vader komt
te overlijden. De Nederlanden zijn inmiddels ingelijfd bij het keizerrijk Frankrijk en
als hij wordt opgeroepen voor het vervullen van de dienstplicht kiest hij voor de
zeedienst. Hij wordt geplaatst op het fregat "De Wezer" en als de Engelsen zijn schip
veroveren, gaat hij als krijgsgevangene naar Londen.
Als Napoleon definitief verslagen is, meldt Abraham zich in Londen voor militaire
dienst onder de Prins van Oranje en wordt hij vanwege zijn jeugdige leeftijd tamboer
bij een korps Hollanders. In 1814 keert hij terug naar de Nederlanden en maakt als
kadet de slag bij Waterloo (1815) mee, waar hij door de suizing van een kanonskogel
ter aarde werd geworpen. Met het zegevierende leger trekt hij mee naar Frankrijk. In
1817 is hij weer terug in de Nederlanden en verlaat de militaire dienst en vestigt zich
als boekhandelaar in Leuven. Maar als dit geen succes blijkt te zijn wordt hij leraar in
de Nederlandse taal. In 1825 wordt hij particulier secretaris van de Auditeur-Militair
te Antwerpen.

Abraham Jacob van der Aa, 1792 - 1857

In 1830 breekt de Belgische Opstand uit en vlucht hij naar Breda. In opdracht van de
Gouverneur gaat hij terug naar Antwerpen om spionagewerk te verrichten. Na de
afscheiding en vrede met België (1839) wijdde hij zich uitsluitend aan letterkundige
arbeid en vestigt zich in Gorinchem. Hij was gehuwd met Francina Johanna Jacoba
Gastelaars.
Jan Wondergem
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Bijlage: Verklaringen der Verkortingen in dit Werk voorkomende.
V E R K L A R I N G E N DER V E R K O R T I N G E N I N D I T W E R K
VOORKOMENDE

aartspr. aartspncslcraoin.
ads. resitl. «Jsistent resiclcntsckip.
afd. afilcelinff.
akk. akkers.
anili. ambaclit.
amb. heerl. auibaclitshccrlijkheid.
A . I ' . Amsteidamsclie peil.
arr. arrondissement.
arr. lioofdpl. arrandissemcntsl)oofd|ilaals.
bisd. bisdom,
bund. bunders,
b. buurt.
buurscli. buurscliap.
cïer, clerexij.
coinm. communienntm.
dek. dekenaat of dekenscliaji.
dep. departement.
distr. distrikt.
doopsj. doopsjjezinden.
d. dorp.
drocigm. droogmakerij,
eil. eiland.
cil. gr. eilaudenjjroep.
ell. cilen.
Ev. L n l l i . Evaiijjelisch-Lntbcrsclicn.
fakt. faktorij.
geb. geboren.
geh. gehucht.
jjein. gemeente.
geniet, gemeten.
gen. genaamd.
gl. guldens.
gouv. gouverncincnt.
griel grietenij.
gr. groep.
grooth. groothertogdom.
liecrl. heerlijkheid.
H . of H H . Heilige of Heiligen.
Herst. L n t h . Hcrstclde-Lutliersclicu.
Herv-. Hervormden.
H . E. H . G. Uoog-Edel Hoog geboren.
h. huizen.
HEGM. Hunne Edele Groot Mogcnden.
inw. inwoners.
3ari5. Jansenisten,
kanl. kanton.
kant. hoofdpl. kantons hoofdplaats,
kast. kasteel.
katoenpl. katoenplantaadje.
klass. klassis.
k l . klein.

Jtoflfijpl. kodïjplantaadje
kol. kolonie,
kon. koningrijk,
kostgr. koslgroiul.
kw. kwartier,
lands. lamksehap.
landv. laudvoogdij.
Luth. Luthersohen.
Menu. MennisUn.
in. k. militie katilon.
Ncderd. Nederdnïtseli.
Ncderl. Nedcrlandsch.
neg. negorij.
N. B. Noorder Breedte.
N. Noord.
O. Oost.
O. L . Oostcr Lengte,
palm. palmen,
plaul. plantaadje.
pold. polder,
p. pond.
priusd. prinsdom,
prov. provincie,
reg. regentschap,
rcg. disl. regeringsdislrikt.
regtsg. reglsgi'bied.
Hein. Remonstranten,
resid. residentschap,
riv. rivier of riviertje,
roed. roeden.
R. K. Roomsch Katholijken.
schiercil. schiereiland,
s. d. schooldistnkt.
suikcrpl. suikerplantaadje.
u. uur.
vad. vademen,
verl. verlaten,
vic. vicariaat.
vic. gen. apost. vicariaat genrranl npostolijk.
v. voeten.
v. c. vierkante ellen,
v. ni. vierkante mijlen,
v. p. vierkante palincn.
v. r. vierkante roeden,
v. v. vierkante -voeten,
voorin. voormalig,
voorst, voorstad,
voi-st. vorstendom.
W E W . Wel Eerwaarde.
AV. West.
W . L . Weslcr Lengte.
Z. Ziel of Zielen.
Z. Zuid.
Z. B. Zuider Brccdle.

N.B. Het Aardrijkskundig Woordenboek is in te zien bij het Streekarchief Rijnland-Midden te Alphen. het
Stadsarchief van Leiden en de Openbare Bibliotheek te Leiden, hoewel bij de laatste niet meer volledig. Het
Biographisch Woordenboek is bij genoemde bibliotheek in te zien.

Jaarboek 2003

87

De Lagewaardse heeft weer haar 'wip'.

N

ee bet gaat hier niet om een speeltuinobject
maar om een poldermolen, type wipwatermolen, kortweg wip genoemd. Op zaterdag 27
september 2003 werd in de noord-oosthoek van de
Lagewaardse polder een gerenoveerde watermolen geplaatst op de aldaar gemaakte fundering.
Een indrukwekkend karwei, dat veel belangstelling trok. In de kranten is er de nodige aandacht
aan geschonken. Voor ons is het interessant om
nog eens in het polderarchief te kijken m.b.t. de
historie van de Lagewaardse molen.

Het ontstaan van de polders.
Omstreeks het begin van de 11 eeuw is men vanaf de noordelijke Rijnoever het
aangrenzende gebied gaan ontginnen en in gebruik gaan nemen. Het bestond
grotendeels uit kleigrond naar het noorden overgaand in het hoger gelegen veen. De
hoogteligging van het land was dusdanig dat men geen wateroverlast kende en de
afvloeiing van overtollig water op natuurlijke wijze, via gegraven watergangen of
sloten, naar de Oude Rijn kon plaatsvinden. Toen de Rijnmond nabij Katwijk
omstreeks 1200 verzandde, waardoor afvoer van het Rijnlands boezemwater naar zee
niet meer mogelijk was, vond men een uitweg in noordelijke richting naar het IJ.
Door inklinking van de grond, vermeerdering van de waterafvoer via de Oude Rijn
vanuit het Stichtse en de stijging van de zeewaterspiegel werd de natuurlijke
ontwatering in de loop van de tijd steeds problematischer. Men was gedwongen om
door middel van keersluisjes een te hoge waterstand in de Rijn buiten te houden en te
wachten tot deze zodanig gezakt was dat afvloeiing weer mogelijk was. Omstreeks
deze periode ontstaan de eerste polders, eenvoudig bedijkte gebieden die in de
stukken worden vermeld als polre. Als gevolg van de steeds vaker voorkomende
hogere waterstanden in Rijnlandsboezem, begon men dijken aan te leggen. Reeds
eerder was om wateroverlast vanuit het noorden tegen te gaan, langs de noordzijde
van de ambachten Oudshoom, Koudekerk en Leiderdorp een zogenaamde agterdijck
aangelegd, waarvan de huidige Ruige Kade een onderdeel vormde.
Op den duur was natuurlijke afvloeiing niet meer afdoende te realiseren en begon
men te zoeken naar mogelijkheden om het overtollig water op andere wijze te lozen.
Zo kwamen er, naast de bestaande keer- of uitwateringssluisjes, hant-, tred-, kettingen paardenwatermolekens, waarvan de capaciteit slechts gering was en daardoor
alleen geschikt voor kleine gebieden.
e

Omstreeks 1300 had men in Vlaanderen en Holland voor het malen van het koren een
windmolen ontwikkeld, de zogenaamde standerdmolen, waarbij de gehele molen met
maalinrichting op de wind gezet wordt. De molen, welke behalve de maalstenen
geheel in hout was uitgevoerd, draaide om een houten as op een open voetstuk, de
standaard of standerd geheten. Uit dit molentype heeft men de karakteristieke eerste
poldermolen ontwikkeld, welke we heden ten dage nog steeds in het polderlandschap
zien staan, de wipwatermolen.
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Rond 1400 wordt bij Alkmaar een windwatermolen gebouwd, waama Floris van
Alkemade in 1408, achter zijn huis Cronesteijn te Zoeterwoude, een soortgelijke
windwatermolen laat bouwen om de aldaar gelegen lage kasteelgronden tegen
wateroverlast te kunnen behoeden. In dezelfde tijd moet het gebied van het ambacht
Koudekerk zijn bepolderd, want op 4 maart 1444 verleent het Hoogheemraadschap
van Rijnland vergunning aan de ingelanden (eigenaren/gebruikers) van de
Hondsdijksepolder tot het schouwen (toezicht c.q. controle op het onderhoud) van de
kaden en de watergangen. De polder, die dus als spuipolder kon worden beschouwd,
besloeg ongeveer 2/3 van het deel van het ambachtsgebied tussen de Oude Rijn in het
westen, de Lagewaard (Lutteke Rijn) en de Ruige Kade. In oktober 1485 verlenen
dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland aan Gerijt van Poelgeest ende die gemenen
buijren van Coudekerck consent (toestemming) om een watermolen te setten in een
polder van ses hondert morgen (ca. 510 ha) lant of daaromtrent, op de plaats waar
nog steeds de Hondsdijkse molen staat.

De Lagewaardse polder.
In 1509 vindt met toestemming van het hoogheemraadschap van Rijnland aan de
oostzijde van de Hondsdijkse polder een afscheiding van het gebied plaats, door de
aanleg van een dwarskade. Deze kade, genaamd Sijmen Gijze of Mattenkade, gelegen
direct ten westen van de huidige boerderij Ken U Zeiven, liep van de Lagewaard naar

Detail van de Kaart van Rijnland 1615
Hierop is in de zuidhoek van de Burma of vel de Bruimadese polder
de plaats van de poldermolen aangegeven.

de Ruige Kade. Met de nog resterende grond tot de oostelijke ambachtskade, vormde
het afgescheiden gedeelte de Lagewaardse polder, groot ca. 344 ha.
Kennelijk was de hoogteligging van de polder zodanig, dat er de behoefte was om
middels een eigen bemaling een lager polderpeil te kunnen handhaven. Tussen beide
polderboezems is vandaag de dag een verschil van 0,25 m. Spoedig na het ontstaan
van de polder zal er een bemaling gerealiseerd zijn, want op de kaart van Rijnland uit
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1615 staat de Laege Waerts Mole aangegeven op de oostelijke ambachtskade, welke
molen via een 750 meter lange watering het polderwater uitslaat op de Ofwegenerwetering.
De Burma.
Op de eerder genoemde kaart van Rijnland uit 1615 is het resterend gedeelte van het
ambacht Koudekerk, oostelijk van de hierboven genoemde Ambachtskade, nader
aangegeven met de naam De Burma. Dit gebied heeft volgens de Kadastrale Atlas
1832 een oppervlakte van ongeveer 60 ha. Aangezien op de kaart een aantal
watergangen is aangegeven alsmede een tweetal molens, moet het gebied daarvoor
reeds zijn ingepolderd. Uit het archief van Rijnland blijkt dat de Bruijmaasepolder op
20 april 1566 is gesticht. De herkomst van de naam zal te maken hebben met de
slechte konditie van het terrein, dat uit drassig weiland (made) bestond. Van de beide
aangegeven molens zal de noordelijke betrekking hebben op een onderbemaling,
terwijl de zuidelijke de officiële poldermolen betreft. Het langs de oostzijde
aangegeven water met de naam de burma, wordt later vermeld onder de naam
Gemeenvaertsloot, Meervliet en tenslotte als Gemeenlandse watering. Het behoorde
tot de boezemwateren van Rijnland, dat wil zeggen dat het in open verbinding stond
via de Lagewaardse wetering met de Oude Rijn en via de Ofwegener wetering met de
Wijde Aa. Omstreeks 1955 is de vaarsloot afgedamd en het waterpeil verlaagd tot die
van de polder, zodat de vaarverbinding naar en van de Oude Rijn en de Wijde Aa niet
meer mogelijk is.

De twee polders gaan samen.
Op 27 januari 1748 schrijven schout en molenmeesteren van de Bruijmaasepolder
aan het Hoogheemraadschap een brief waarin zij kennis geven dat vermits haar
poldermoolen door den swaare storm van de 12 der maand december 1747 was
omvergewaaijt zij met de schout en molenmeesteren van de Lagewaardse polder zijn
overeengekomen dat voor het jaar 1748, door middel van een duijker te leggen in de
krimp van de Lagewaartse moolewatering, de bemaling van de Bruijmaasepolder
door de Lagewaardse molen zal worden meegenomen. Uit de brief blijkt verder dat
één van de ingelanden, t.w. dr. Nicolaas Holtius het niet eens is met de plaats van de
duiker en deze liever ziet aangelegd door de Ambachtskade, welk verzoek is
ingewilligd. In Van Dale lezen we dat onder de krimp o.a. wordt verstaan de ruimte
waarin het scheprad bij watermolens zich beweegt. Bij schrijven van 30 november
1748 bericht men aan Rijnland dat op 22 juli 1748 in het Regthuijs van Coudekerk
tussen beide polders overeenstemming is bereikt omtrent het gezamenlijk bemalen
door de Lagewaardsemolen en dat verder de beide polders worden gecombineert en
verenigt
op seekere conditiën. Namèntlijk en dan volgen zeven artikelen.
Op 26 februari 1749 doet Hillegon van Wijk, weduwe van Jacob van Duijkeren,
afstand van de huur van het molenerf van de Bruimaasepolder. Er is ook sprake van
een erjje dat tot dus verre tot den overscheep der aarde is gebruijkt geworden, welk
gebruik gehandhaafd blijft. Of het hier gaat om grond uit de polder, de zogenaamde
uitaarding, of dat het grondspecie is ter verbetering van het land is niet duidelijk.
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Vernieuwing van de poldermolen.
Gedurende driekwart eeuw wordt het overtollig water van de beide polders door de
Lagewaardse molen op Rijnlandsboezem uitgeslagen. Ongetwijfeld zal er gedurende
die tijd onderhoud zijn gepleegd aan de molen ca., maar in 1823 schrijven Schout en
Poldermeesteren der Lagewaardsche en Bruimaadsche Polders aan haar ingelanden
een brief waarin zij stellen dat gebleken is, dat aan denzelven Molen, eene volstrekte
reparatie van aanbelang moet plaats hebben. Het bestuur is echter van mening dat
ondanks een ingrijpende restauratie de molen in zoodanig een staat zal blijven, dat
daaraan in korten tijd, weder aanmerkelijke kosten zullen moeten volgen. Daarom
stelt ze dat eene geheele vernieuwing des genoemden Watermolens, meer verkieslijk
en in de gevolgen tot voordeel des Polders zal verstrekken. De brief is namens Schout
en Poldermeesteren door Nicolaas Samsom, de secretaris van het bestuur der gecombineerde polders, ondertekend. De ingelanden wordt verzocht om op donderdag 14
augustus 1823, om 10 uur, in het Gemeente-huis alhier bijeen te komen ter
bespreking van het voorstel, dat een zestal punten omvat, o.a. de benoeming van een
commissie die nader onderzoek zal doen en vervolgens aan het bestuur daarover
rapport zal uitbrengen met een advies.
Het is om bovengemelde redenen, dat wij UEd. verzoeken, op Donder*
dag den I 4
dezer maand, des voormiddags ten io uren te compareren in
het Gemeente - huis alhier, alwaar alsdan, door het Polder - Beftuur zal
worden overgegaan tot de mededeeling en voordrage, te weten:
d e n

Vooreerst. Tot het doen eener opgaaf der reparacien, welken thans aan
gemelden Molen moeten plaats hebben.
ten tweede. Het kenbaar maken van het bedrag dier reparatien.
, ten derde. De vermelding, in welk eene ftaac de Moletj alsdan zal blijven.
ten vierde. Tot het voordragen van een plan ter vernieuwing,
ten vijfde. Het doen eener opgaaf van het beloop dezer Vernieuwing, en
ten zesde. Der wijze en termijnen van betaling.
Gedeelte uit de in druk uitgegeven brief van 4 augustus 1823
aan de ingelanden van de Lagewaardsche en Bruimadesche polders

Uit een verslag gedateerd 24 januari 1824, dat op het Gemeenlandshuis van Rijnland
is opgemaakt blijkt dat de commissie aan het bestuur heeft voorgesteld een nieuwe
molen op te richten en het werk te doen uitvoeren door molenmaker G. van Heteren
en wel voor de som van ƒ 2.495,-. Al het benodigde hout zal worden geleverd door de
houtkoper C. Piek voor het bedrag van ƒ 2496,-. Door verhoging van de omslag zal
de aannemingssom over de jaren 1823/24 worden verrekend, terwijl voor de
verrekening van het hout een regeling wordt getroffen, waarbij in vier termijnen vanaf
1825 zal worden betaald alles telken jare met bijvoeging der daarop verlopen
Interesse van het gehele of resterende Kapitaal. Het polderbestuur heeft de kwestie
voorgelegd aan de weledele Heeren Hoog Heemraden van Rijnland waarbij zij
eerbiedig verzoekende, dat de voorzegde inbreng, aflossingen en betaling van
Interessen op den hiervoren gemelden voet, boven de ordinaire Kosten, in de
Rekeningen der gemelde polders, over de jaren 1823, 1824, 1825, 1826, 1827 en
1828 mogen worden in Uitgaafgebragt en dat daarvan aan hun Requestranten worde
uitgeleverd appointement in forma (rechtens vereiste beschikking). Vervolgens
hebben de Hoogheemraden van Rijnland het Request geannexeerd, hetzelve gecosenteerd en toegestaan. We mogen er dus van uitgaan dat in 1824 een nieuwe windwatermolen is opgericht, waarvan de totale kosten ruim ƒ 5.000,- hebben bedragen.
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Dit betekende voor de ingelanden een extra omslag gedurende zes jaren van HVi
gulden per hectare. Of de gesloopte oude molen uit 1509 stamde valt te betwijfelen,
doch daarover is geen duidelijkheid meer te verkrijgen.

De wipwatermolen van de Lagewaardsche en Bruimadesche
polders, bouwjaar 1824, gezien vanuit zuidwestelijke richting.

Een ingrijpende verandering.
Ingevolge de Keur van het Hoogheemraadschap van Rijnland moeten de boezemkaden
op een vereiste hoogte worden gebracht en gehandhaafd. Als gevolg hiervan eist
Rijnland dat de westelijke kade langs de voorboezem van de poldermolen moet worden
verhoogd. Gelet op de lengte van deze watering, t.w. 750 meter, vergt dit een behoorlijk
hoge investering. Het polderbestuur verzoekt dan ook het waterbouwkundig Bureau
Goldberg en Dekker te Leiden/Hazerswoude advies uit te brengen over een alternatieve
oplossing. Op 14 mei 1928 bericht genoemd bureau aan het bestuur dat de verhoging van
de kade een bedrag van ƒ 13.800,- zal vorderen. Als alternatief wordt voorgesteld de
bemaling te verplaatsen naar de uitmonding van de voorboezem in de Ofwegener
watering, waardoor de lange voorboezem komt te vervallen en de westelijke kade kan
worden geslecht. Voor de nieuw op te richten bemalingsinstallatie zijn er drie opties met
betrekking tot de aandrijving, t.w. elektrisch, olie of wind. De eerste is voorlopig niet
haalbaar aangezien in deze uithoek van de polder geen electriciteit aanwezig is. De
jaarlijkse kosten aan aflossing, rente, verbruik en onderhoud worden per ha berekend op
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ƒ 5,60. Bij toepassing van een met een dieselmotor aangedreven vijzel zal de omslag
jaarlijks ƒ 5,17 bedragen. Kiest men voor windbemaling d.m.v. een zogenaamde
Amerikaanse windmotor dan bedraagt de jaarlijkse omslag slechts ƒ 2,93. Daarnaast
komen uiteraard nog de kosten van de afdamming van de oude voorboezem en het
slechten van de kade, waar tegenover staat de eventuele opbrengst van overtollige grond.
In september 1928 bericht het polderbestuur aan Gedeputeerde Staten van ZuidHolland, dat in de vergadering van stemgerechtigde ingelanden van 6 augustus 1928
met algemene stemmen is besloten de bestaande wipwatermolen te doen vervangen
door een Amerikaanse windmotor. In november bericht G.S. dat zij akkoord gaat met
het besluit met de opmerking dat het door ons betreurd zoude worden, indien de
molen in verminkten staat zou worden behouden.
Spoedig daama wordt de aanleg van de onderbouw in de noord-oost hoek van de polder
opgedragen aan de molenmaker H.S.P. Vrijburg te Oud-Ade voor de som van ƒ. 5.350,-.
Aan R.S. Stokvis en Zonen te Rotterdam wordt voor de prijs van ƒ 10.835,- de levering
en plaatsing opgedragen van een Herculus Metallicus windmotor installatie met een
diameter van het windwerk van WA meter en een hoogte van de toren van 12 meter. De
te leveren stalen vijzel, met een diameter van Wi meter en een lengte van 4,89 meter,
heeft bij een opvoerhoogte van 91 centimeter en een windsnelheid van 6 meter per
seconde een capaciteit van 22,6 m3 wat voor de beide polders acceptabel is. In
september 1929 is de installatie bedrijfsklaar en wordt aan de Koudekerkse aannemer
Wed. H. van Driel opdracht gegeven tot het maken van de afsluitkade in de uitmonding
van de voorboezem, kosten ƒ 4.950,-. De totale kosten van de vernieuwde polderbemaling hebben ƒ23.466,01 bedragen.

De Amerikaanse windmotor aan het eind van de Ruige
Kade, omstreeks 1940, gezien vanuit het noordoosten
met op de voorgrond het fietspad naar
de Batelaan en rechts het water van de
Ofwegenenvetering.

Na 105 jaar dienst te hebben gedaan wordt de wipwatermolen buiten bedrijf gesteld.
Ondanks de wens van het provinciaal bestuur wordt de molen van haar wieken
ontdaan en het bovenhuis gesloopt om redenen van veiligheid. De onderbouw is
daama als woonruimte door het polderbestuur verhuurd. Zo meldt de molendeskundige A. Bicker Caarten in een aantekening over een bezoek aan de molen in
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maart 1940, dat ze wordt bewoond door drie oudere ongehuwde broers Kraan,
waarvan er één opmerkte dat als de ooilam het hier niet ziet zitten, ze weg mag
blijven, waarbij in dit geval met ooilam een jonge vrouw wordt bedoeld.
De Roerdomp in vlammen
Na de gebroeders Kraan hebben in de molen nog de families Binnendijk, Van Vegten
en tenslotte Zweeris gewoond. Sinds mei 1956
De Roerdomp in vlammen
woonden Jan Zweeris, zijn vrouw Marg van
Gisteravond omstreeks kwart voor
der Ent en hun twee zoons Arie (2) en Jan
negen brak brand uit in de onde molen „De Roerdomp".
Willem (1) op de molen. Een jaar later, op
De molen, welke stond aan het r f l maandagavond 6 mei 1957 als de kinderen naar wlelpad naar Woubrugge. was eigendom
van de Lagerwaardsepolder en
bed gebracht worden, ruiken zij een brandlucht
werd de laatste tijd bewoond door de
en als Jan buiten gaat kijken blijkt de molen in familie J. Zweris.
brand te staan. Aangezien de avonden fris
Uit het Leidsch Dagblad van 7 mei
1957
waren brandde de met afvalhout gestookte
kachel. De schoorsteen, bestaande uit gresbuizen, liep buiten omhoog over de met riet
gedekte ondertoren tot boven de nok van het dak. Kennelijk had het riet vlam gevat,
waardoor de houten ondertoren een gewillige prooi werd. De familie Zweeris kon
zich ternauwernood in veiligheid brengen. Als uiteindelijk de brandweer in dit
afgelegen gedeelte van de polder arriveert, is de molenwoning volledig uitgebrand en
valt er weinig meer te redden. Alleen de geblakerde spanten staan nog overeind. In
het verslag over de brand lezen we in de krant, dat de molenwoning de naam "De
Roerdomp" droeg, hetgeen door de familie Zweeris wordt bevestigd. Of de molen van
oudsher deze benaming droeg is niet meer te achterhalen.

Jan Zweeris met zoon Arie voor
de restanten van z 'n woning,
1957

Het geblakerde houten skelet van de ondertoren
van de Lagewaardsche molen. Rijn en Gouwe
7 mei 1957

In 1958 verkrijgt het polderbestuur van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
toestemming om het voormalige molenerf met de daarop staande overblijfselen van een
afgebrande voormalige watermolen onderhands te verkopen aan Comelis Kraan voor de
som van ƒ 675,-, te verminderen met een bedrag van ƒ 125,- als vergoeding aan Henk
Binnendijk voor een met toestemming van het polderbestuur geplaatste opstal. De laatste
herinnering aan de locatie van de watermolen van de Lagewaardse polder was niet meer.
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Hoe het verder ging met de bemaling.
Eind 1960 constateert het bestuur van de polders dat er een grondige onderhoudsbeurt
moet worden uitgevoerd aan het windwerk van de bemalingsinstallatie. Zij acht het
zinvol om na te gaan of electrificatie uit oogpunt van kosten te overwegen is. Op 19
januari 1961 vraagt het polderbestuur aan de Stedelijke fabrieken van Gas en Electriciteit
te Leiden een kostenopgaaf voor de electrificatie van het windmotorgemaal aan de Ruige
Kade nabij Ofwegen. Het gaat om o.a. 300 meter krachtstroomkabel. Met het aansluiten
van het gemaal is een bedrag gemoeid van ƒ 9.785,-. Na goedkeuring van het besluit van
de ingelandenvergadering door Rijnland en de Provincie, wordt op 13 oktober van dat
jaar met de S.L.F. een contract gesloten over levering van stroom naar het gemaal. Nadat
een electromoter is geplaatst, wordt het karakteristieke windwerk gesloopt en resteert de
stenen onderbouw.
Nadat de polders zijn opgegaan in een groter geheel t.w. het waterschap de Oude Veenen
is de stenen onderbouw vervangen door een kleinere stalen behuizing voor het
aandrijfwerk. Inmiddels hebben zich in de noord-oosthoek van de Lagewaardse polder
weer grote veranderingen voorgedaan.
Een molen verhuist.
Sinds 1955 is de wipwatermolen van de Bospolder te Leiderdorp niet meer in gebruik
voor de handhaving van het officiële waterpeil in de polder als gevolg van de plaatsing
van een dieselgemaal. In 1980 werd een volautomatisch elektrisch gemaal in gebruik
genomen. De uit 1836 daterende molen kwam als monument in eigendom en onderhoud
bij de gemeente Leiderdorp. Als gevolg van de aanleg van de omleidingsweg Hoogmade
en thans de Hoge Snelheidslijn werd de locatie van de molen te zeer aangetast en werd
naarstig naar een bevredigende oplossing gezocht, d.w.z. dat men naar een andere plek
uitkeek waar de molen meer tot zijn recht zou komen, gelet op de oorspronkelijke
fimctie ervan. In dat geval was de Rijnlandse Molenstichting bereid de molen in
eigendom, beheer en onderhoud te nemen. In het overleg tussen alle betrokken partijen
waaronder uiteraard het waterschap, werd men het eens over de noord-oosthoek van de
Lagewaardse polder, te meer daar de molen op die plek zijn oude functie van het
bemalen van de polder weer op zich kan nemen. Dankzij meerdere belanghebbende
partijen heeft men voor de kostbare operatie de daarvoor benodigde financiën kunnen
realiseren. Op 9 december 2002 is de Bosmolen in gedeelten van zijn oude plaats
vervoerd naar het werkterrein van molenmaker Verbij te Hoogmade om aldaar een
grondige opknapbeurt te ondergaan. Intussen werd op het nieuwe molenerf de fundering
gebouwd waar de molen op geplaatst zou worden. In plaats van een bij dit type molen
gebruikelijk scheprad om het water naar de buitenboezem te brengen, zal dit nu door
middel van een stalen vijzel plaatsvinden. Tevens bleek het mogelijk om bij de molen
een molenhuis te bouwen en wel in dezelfde stijl als het inmiddels gesloopte huis op de
oude locatie. De nieuwe woning wordt bewoond door molenaar Andries Veloo en zijn
gezin. Op 27 september 2003 is de gerestaureerde molen in z'n geheel op een dieplader
over de weg getransporteerd naar z'n nieuwe plek. In de regionale pers is aan deze
spectaculaire operatie, die uiteraard veel bekijks trok, de nodige aandacht besteed. De
voormalige Bosmolen is weer in z'n element en de Lagewaardse polder heeft weer als
van ouds een wip. Na 75 jaar draaien er weer wieken voor de Lagewaardse en
Bruimadese polders. Misschien is het aardig om de molen een naam te geven en kan het
bestuur van het Historisch Genootschap Koudekerk aan de Rijnlandse Molenstichting de
suggestie doen, bijvoorbeeld "de Burma", als eerbewijs aan die omgewaaide molen.
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Achteruit rijdend wordt de voormalige Bosmolen over de smalle kade langs de
Oj\vegenerwetering naar de nieuwe locatie aan de Ruige Kade gereden, 27 september 2003.
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Jaarverslag 2003
Het bestuur.
Tijdens de jaarvergadering van 17 februari werden de heren W. Lagerweij en B.
Visser voor een periode van driejaar herkozen als bestuurslid.
In het afgelopen jaar vergaderde het bestuur vier keer. Naast de gewone huishoudelijke zaken die nodig zijn om een vereniging te besturen, kwamen o.a. de volgende
onderwerpen aan de orde:
De voortgang van de werkzaamheden die verband houden met de inventarisatie van
de bezittingen van het genootschap. Dit betreft foto's, prenten e.d. Na afronding van
deze inventarisatie zullen kwetsbare zaken in het streekarchief in Alphen aan den Rijn
worden ondergebracht.
Besloten werd om ons fotobezit te digitaliseren en op cd-rom op te slaan. Dit zal o.a.
de toegankelijkheid en het reproduceren van de foto's verbeteren.
Om het aantal bezoekers van de oudheidkamer te vergroten werd besloten om als
proef gedurende een jaar gratis koffie en thee in de oudheidkamer te schenken.
Tijdens de laatste drie bestuursvergaderingen kwam het boekje over de Koudekerkse
boerderijen, dat gemaakt zou worden ter gelegenheid van '2003 Jaar van de
Boerderij', aan de orde. Het zal niet meer lukken om nog in 2003 tot uitgave er van te
komen.
De werkgroepen.
Met uitzondering van de werkgroep Oudheidkamer en de werkgroep Krantenknipsels,
die haar werkzaamheden dit jaar weer heeft opgepakt, 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 17 februari in 'Honswyc' werd gehouden, waren
25 leden aanwezig. De heren W. Lagerweij en B. Visser werden voor een periode van
drie jaar herkozen als bestuurslid. Het secretarieel jaarverslag 2002, de financiële
verantwoording 2002 en de begroting 2003 gaven geen aanleiding tot op- of
aanmerkingen. Meer informatie over deze vergadering vindt u in de notulen.
De ledenavonden.
Dit jaar waren er vier ledenavonden georganiseerd, die met uitzondering van 26 mei
redelijk werden bezocht. De eerste twee avonden waren in Honswyc en de andere
twee in Onder Dak.
•
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17 februari. Aansluitend aan de jaarvergadering verzorgde professor dr.
P.C.M. Hoppenbrouwers, hoogleraar middeleeuwse geschiedenis in
Amsterdam en woonachtig in Koudekerk aan den Rijn, een interessante

97

lezing over een aantal aspecten van de historie van Koudekerk. De ontginning
rond het jaar duizend, de moord op Aleid van Poelgeest en de mogelijke
benaming die Koudekerk in de vroege middeleeuwen zou kunnen hebben
gehad kwamen aan de orde. Aanwezig waren 25 leden.
26 mei. De Hazerswoudse professor dr. J. de Roos, directeur van het
Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten in Leiden, hield een lezing met
als titel 'De Hettieten, een volk tussen Oost en West. Dit volk leefde van ±
2000 tot 1200 voor Chr. in het huidige Turkije. Slechts 14 leden woonden
deze interessante lezing bij.
8 september. In het kader van '2003 Jaar van de boerderij' verzorgde mevrouw
J. Karelse, lid van de werkgroep Boerenerven van de stichting Boerderij en Erf,
een diapresentatie over 'Het boerenerf en wat daarbij behoort'. Deze avond
werd bijgewoond door 35 leden.
10 november. De heer dr. J.H.M. de Waardt, werkzaam aan de Vrije
Universiteit van Amsterdam, hield een lezing met als onderwerp 'Toverij en
samenleving in Holland 1500 - 1800. Hij besprak de verschillende vormen van
toverij, die vroeger maar ook nu nog voorkomen. Vervolgens ging hij dieper in
op de heksenprocessen die in Holland en daarbuiten zijn gevoerd. Het onderwerp, maar ook de boeiende wijze waarop deze lezing werd gebracht, zorgde er
voor dat de 29 aanwezigen een leerzame avond hadden.
Excursie.
Op 11 april om tien uur 's morgens vertrokken we in twaalf auto's met 42 deelnemers
naar de abdij van Egmond. Na de ontvangst met koffie en koek kregen we een lezing
met dia's over de historie van de abdij en het leven van de monniken. Vervolgens
werd de groep in tweeën gesplitst en werden afwisselend de kaarsenmakerij en de
pottenbakkerij bezocht. Tussendoor namen we deel aan de middagdienst van de
monniken in de abdijkerk en nuttigden we onze meegebrachte boterhammen in de
ontvangstruimte. Nadat de winkel was bezocht en de nodige kaarsen waren
ingeslagen ging een ieder omstreeks half drie weer huiswaarts, terugziend op een
interessante maar vooral ook gezellige excursie.

De Egmondse pottenbakker aan het werk
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Overige activiteiten.
In de laatste week van januari verscheen het Jaarboek nr. 14 van het jaar 2002 in een
oplage van 200 exemplaren.
Door de voorzitter en/of secretaris werd een tweetal vergaderingen van de historische
verenigingen in het Groene Hart bijgewoond.
In april en november vonden de vergaderingen plaats van het bestuur met de
coördinatoren van de werkgroepen. De voortgang van de werkzaamheden werd hier
besproken, maar ook andere zaken zoals het digitaliseren van foto's en het maken van
het boekje over de Koudekerkse boerderijen kwamen aan de orde.
De secretaris.
Rondom de Oudheidkamer.
Voor een tentoonstelling in de oudheidkamer in 2003 is aansluiting gezocht bij het
landelijke thema '2003 Jaar van de Boerderij' en heeft die tentoonstelling de naam
'Het boerenerf gekregen.
Gerrie Geerlof schilderde een prachtige achtergronddoek, dat de illusie wekt alsof
men op het erf zelf staat. Dankzij de medewerking van enthousiaste leden van het
Historisch Genootschap Koudekerk konden we over een behoorlijke hoeveelheid
materiaal beschikken, zodat er tenslotte een redelijk inzicht ontstond in de situatie op
een boerenerf in het verleden en misschien ook nu nog wel hier en daar.
Zodoende konden we op 2 maart j . l . de tentoonstelling enigszins feestelijk openen en
dit gebeurde door het hijsen van de speciale boerderijvlag door mevrouw N. Klerk Kwakemaak en de heer G. de Regt, die ons veel informatie en materiaal hadden
geleverd.
Over het bezoekersaantal zijn we matig tevreden. Het gehele jaar door was er wel
enig bezoek, behalve op de Open Monumentendag toen er heel veel kijkers zijn
geweest.
Een woord van dank voor alle medewerking is hier zeker op zijn plaats.
De oudheidkamercommissie.

Jaarboek 2003

99

Activiteiten in 2004

7 februari

(zaterdag. Oudheidkamer). Opening van de tentoonstelling
met als titel:
'Een Koudekerkse in den vreemde; het leven van een
verpleegkundige in Pakistan'. Deze tentoonstelling geeft een
beeld van het leven van de Koudekerkse Marie Lieverse, die
van 1952-1970 in een ziekenhuis in Pakistan werkte.

16 februari

(maandag. Onder Dak). Feestelijke 15 jaarvergadering. Na
de pauze spreken twee Koudekerkse molenaars, de heren
Van Meeteren en Veloo, over 'Molens in de Koudekerkse
polders'.

29 maart

(maandag, Onder Dak). De heer C. Smit uit Leiden houdt een
presentatie over de rioleringsperikelen door de eeuwen heen
onder de titel 'Leiden met een luchtje'.

april/mei

Bij voldoende belangstelling zal op een nader te bepalen
datum een excursie naar het Streekmuseum KRIMPENERHOF te Krimpen aan den IJssel worden georganiseerd.

17 april

(zaterdag, Oudheidkamer). Extra openstelling i.v.m. de landelijke Museumdag

21 augustus

(zaterdag. Oudheidkamer). Sluiting van de tentoonstelling
'Een Koudekerkse in den vreemde'.

11 september

(zaterdag. Oudheidkamer). Opening van de nieuwe tentoonstelling t.g.v. Open Monumentendag onder het motto
'Verdediging' (onder voorbehoud).

13 september

(maandag. Onder Dak). De huidige bewoner van Het Huis
Tol te Koudekerk, de heer mr. Th.O. Vreugdenhil, vertelt
over de geschiedenis van zijn huis en de bewoners.

15 november

(maandag. Onder Dak) de heer H. Budel, oud-voorzitter van
de Stichting Industrieel Erfgoed Leiden, houdt een lezing
over het verzamelen van Oosters porselein in Nederland 'die
weergaloze nijverheidsvrucht' in de 19e eeuw.

e

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

Autobedrijf G. Kerkvliet

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

Uitstekend is niet duur
bij Albert Heijn.
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lOOOm' tiets-bromf iet spiezier bij de Koudekerkse brug
Koga - Gazelle - Grant • Balavus - Aldo
Alles op het gebied van lietsen en brommers en reparatie

Pr. Hernhardstriiat 3
telefoon: (071)341 25 78
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Brom-snorfietsen en scooters
Hometrainers - fitnessapparaten - tassen
manden - kinderzitjes
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