
Vlamingstraat 68 en 74, hoek Houthaak 

[Wijk 4-173; Verp 1259] 

 

Stinkende koemest ergert buren 

 

In augustus 1876 schreef J.N. van den Berg een kwade 

brief naar het gemeentebestuur over de stank van de 

koeien van zijn buurman, melkboer Arie Hoogendam 

van Vlamingstraat 68. Hoogendam hield daar ‘s zomers 

en ’s winters zes koeien in een schuurtje op zijn 

binnenplaats. De mest van de beesten verzamelde hij in 

een schuit in de gracht. ’s Zomers bij warm weer was de 

lucht die uit de schuur kwam niet te harden volgens de 

buurman. En het mest rijden door de poort ging ook op 

zondag door. De boze buurman vroeg de gemeente om 

in te grijpen en het houden van koeien in de binnenstad 

te verbieden. Ook uitte hij zijn bedenkingen over het 

gezondheidsgehalte van de melk van de koeien van zijn 

buurman.  

Op verzoek van B&W ging een delegatie van de 

gezondheidscommissie ter plaatse een kijkje nemen. Ze 

constateerde dat een zeer nauwe gang tussen de huizen een toegang gaf tot ‘een heel klein 

stalletje’ waarin zich het gehele jaar door ‘zes koebeesten’ bevinden. Ze bevestigden ‘dat de 

mest en het vuile stroo van die beesten een walgelijken stank veroorzaakt’. De ‘zeldzame en 

zonderlinge wijze waarop aldaar het boerenbedrijf wordt uitgeoefend’ was in hun ogen 

‘hoogst onaangenaam voor de buren’. 

 

Net als 50 anderen 

De veehouder verdedigde zich echter met het argument dat zijn koeien gras en spoeling 

aten, net als die van andere veehouders en dus niet meer konden stinken dan zij. Wat het 

vervoer en berging van de mest betreft hield hij zich keurig aan de voorschriften. De 

suggestie dat de melk van zijn koeien bedenkelijk zou zijn voor de gezondheid, vond hij een 

belediging. Het werd volgens hem ook gelogenstraft doordat de klager en zijn gezin al jaren 

melk van hem afnamen.  

B&W zagen in de klacht dan ook geen reden om in te grijpen. De ‘hinder die een enkel 

veehouder veroorzaakt’, kon in hun ogen geen reden ‘wellicht 50 andere veehouders’ in hun 

broodwinning te duperen door het houden van koeien in de binnenstad met een 

verordening te verbieden. De raad dacht daar na een uiterst beknopte beraadslaging weinig 

anders over en wees het verzoek van de klager met algemene stemmen af. 

 

 



 

Familiezaken 

Arie Hoogendam (1820-1905) was als boerenzoon in Rijswijk geboren en had na zij huwelijk 

met Maria van der Does eerst een achttal jaren in Stompwijk geboerd voordat hij zich in 

1861 op bovenstaand adres op de Vlamingstraat als melkboer vestigde. Hij bleef daar bijna 

veertig jaar zijn bedrijf uitoefenen. In 1883, zeven jaar na de klachten van de buren, kreeg hij 

vergunning om een nieuwe mestput achter zijn huis te mogen aanleggen. Ook mocht hij er 

vier varkens bij nemen. In 1889 stonden nog altijd vier koeien in zijn schuur achter het huis. 

Zijn oudste zoon Pieter Hoogendam (1854-na1934) was toen melkventer op het Oosteinde 

met elf koeien en een andere zoon Arie (1865-1906) op de Crommelinlaan met negen 

koeien. In 1895 mocht de oude Hoogendam mest laden in een schuit voor het huis in de 

Vlamingstraat.  

In 1897 verkocht Hoogendam het huis aan Simon van der Velde, die kort te voren ook al 

Vlamingstraat 70 en 74 had opgekocht. Vlamingstraat 74 op de hoek met de tegenwoordige 

Houthaak was omstreeks 1900 een spekslagerswinkel. 

Hoogendam bleef echter nog tot 1903 als huurder op 

Vlamingstraat 68 wonen. (Blijkt uit bevolkingsregister) 

 

Roomse melk 

In 1903 is het pand geheel vernieuwd en afficheerde het zich als 

'Melkinrichting'. Toen het pand in 1916 opnieuw te koop stond, 

was het een winkelpand met bovenwoning, met daarachter nog 

steeds een pakhuis met een melkhuis en mestput. Het werd 

toen eigendom van de Coöperatieve RK Melkcentrale 'Ons 

Doel', die eerder een onderkomen had op de hoek van de 

Koornmarkt en de Gasthuissteeg. Het nieuwe bedrijf  omvatte 

de panden Vlamingstraat 68, 70, 72 en 74 en Vlamingsteeg 1 en 

werd op 3 november 1917 feestelijk ingezegend door deken De 

Graaf. Twee jaar later moest ze al uitbreiden. Later betrok het 

ook pakhuizen aan het Rietveld erachter (nr 85). 

 



 

 

 

 

 
(Het gebouw op het terrein achter de Vlamingstraat uit 1917 van architect v Rossum) 

 



 

 

 

Melkbezorgers van Ons Doel op de binnenplaats in 1928. 

 

Vlamingstraat 74 

 

Ook het pand Vlamingstraat 74 dat opging in het imperium van Ons Doel had reeds lang 

daarvoor een agrarische bestemming. In 1798 overleed op deze plek aan de Vlamingstraat 

bouwman Nicolaas Verheul. Hij had zes koeien op stal en een hokkeling. Met het 

voorhanden zijnde hooi en stro, de melkemmers en de melkjukken werd dat vee door de 

erven in onderling overleg gewaardeerd op f 300, evenveel als het huis. (onad 3370-fo 320) 

Aan landhuur moesten de erven nog f 100 betalen en Huibrecht van der Hoeven kreeg nog f 

220 voor de melk die hij sinds verscheidene jaren had geleverd. En Pieter van der Winden 

f30 voor van hem gekocht hooi.  

Ook de voorgangers van Nicolaas Verheul, Jacob Ammerlaan en Gerrit Burghoorn waren 

waarschijnlijk melkboeren. Gerrit Burghoorn had in mei 1749 bij de opname van de Impost 

net het pand overgenomen. Het belastingregister verwees naar het hoorngeld dat hij moest 

betalen, maar noemt geen aantallen koeien. Jacob Ammerlaan kocht in 1768 het huis met 

poort, tuin en blekerij van hem voor f 450. 

 

Warmoesenierszoon 

Huibrecht van der Hoeven (1755-1845), zoon van een warmoesier, die in de boedel van 

Verheul als melkleverancier genoemd wordt, zou in 1804 (bij waarbrief 7 M 61v) het bedrijf 

aan de Vlamingstraat overnemen van de weduwe van Verheul, Maria van Veen. Huibrecht 

moet daar echter al langer gewoond en geboerd hebben, want in 1792 werd er daar aan de 



Vlamingstraat al een kind van hem begraven, en ook zijn eerste vrouw Petronella 

Kouwenhoven. In 1811 hertrouwde hij met Margretha Kalmer en tekende toen met een 

kruisje. 

 

 

Volgens het bevolkingsregister van 1825 was hij op dit adres (wijk4-173) 'melkboer' en bij 

het begin van het kadaster bezat hij huis met koestal, tuin, bleekveld en voor- en 

achterplaats met ruime poort naar de Vlamingstraat C 697 en schuur C 698 aan de Houthaak 

en aan de overzijde van de Oostsingel ongeveer vier hectare land (A 1127-1129 en 1137). 

In 1834 verkocht hij de percelen aan de Vlamingstraat/Houthaak aan Martinus Croppert, 

bouwman en warmoesenier. (not S.A. Scholten, 23 jan 1834). Droppert, die ook eigenaar 

was van enkele percelen tuingrond bij Delfgauw, kocht er nog een stal bij aan het Rietveld 

(C 667 - later Rietveld 111). Na zes jaar zette Droppert in 1840 alles te koop en na de 

jaarwisseling werd in 1841 Abraham van Alphen, reeds wonende op Vlamingstraat wijk 4-

173, de nieuwe eigenaar.  

 

 

 



In 1858 verkocht Willem van Vliet het huis met koestal, tuin en blekerij, voor- en 

achterplaats en twee achterhuisjes, genummerd wijk 4 -173 en 174 aan Arie Koppert uit 

Schipluiden. Deze Koppert kreeg twee jaar later vergunning om in de Houthaak op grond 

achter zijn woning aan de Vlamingstraat wijk 4-173 vier huisjes neer te zetten. Vervolgens 

verkocht hij het boerenbedrijf aan Arie Hoogendam. 

 

Kleerblekers 

Ook Van Alphen had kennelijk moeite de eindjes aan elkaar te knopen. Hij deed alles reeds 

na vier jaar van de hand. De stal op het Rietveld verkocht hij aan Philip Lugtigheid (Zie 

Rietveld 147). Het pand wijk 4-173 in een poort aan de Vlamingstraat verkocht hij in 1844 

aan kleerbleker Joris Jacobus van der Meer. (not S.A. Scholten, 1844 akte 187) 

Deze Van der Meer verkocht in 1856 het huis met stal, tuin en twee achterhuisjes wijk 4 nr 

173 en 174 aan Daan Willemsz van Vliet te Schipluiden. (not v Berkel akte 82) Twee jaar later 

verkocht Willem van Vliet het aan Arnoldus Koppert, ook uit Schipluiden. (not B. v Berkel, 

akte 60, 30 apr 1858).  

 

Opkamer en melkwagen 

Arnold Koppert was eveneens bouwman, annex melkverkoper. In 1867 had hij zeven koeien 

op stal staan (waarvan twee ziek waren geweest) en in 1872 kreeg hij vergunning om vier 

varkens te houden. Zijn vrouw Elisabeth Zwits overlijdt hier in 1877 en ruim een jaar later 

begin 1879 wordt de boedel beschreven voor de vijf minderjarige halfweesjes. Er stonden 

toen vier koeien achter het huis opstal. Er was een opkamer en een winkelruimte met een 

toonbank en schalen en gewichten. In het achterhuis stonden twee boterkarnen en twaalf 

melktesten. Op de plaats stond een melkwagen en een kruiwagen en in de Bieslandse polder 

lag een melkschuit. Maar er was ook nog maar drie gulden in huis en verder een hoop 

schulden.  

In 1882 moet Koppert mede namens zijn kinderen het bedrijfje met stalling, schuur , tuin en 

mestput verkopen aan Johanna Oosterlaan, de weduwe van Arend van Veen. Als deze het 

zes jaar later op haar beurt verkoopt is het geen bedrijf met stal meer, maar een winkelpand 

met bovenwoning. De nieuwe eigenaar, Herman Beijer, verkocht het in 1895 als zodanig 

door aan de bovengenoemde Simon van der Velde, die het verhuurde aan een spekslager, 

die achter zijn huis enige varkens hield. 

 

Kees van der Wiel (met dank aan George Buzing) 

 


