
Wagenweg   65  - Zomerlust    wijk:  Koninginnebuurt

Soort : Gevelsteen
Naam : (Zomerlust) / herberg Nieuwenhout (Nieuwe Hout) / herberg De 

Vriesche Koedrift / herberg Koedrift
Architect : o.a. Jacob Martens
Bouwstijl :  -
Perceel : Rijksmonument 19813
Ontwerp gevelsteen : Joep Struyk uit Breda, (neef van dhr Henk van den Broek, de huidige 

eigenaar.
Beeldhouwer : Joep Struyk 
Datering gebouw : ± 1753
Datering gevelsteen : 2008
Oorspronkelijke gevel : Ja, omdat deze steen nieuw is en er in 2008 is ingemetseld. Hier voor zat 

van af ongeveer 1969 tot 2008 de gevelsteen met het wapen van 
burgemeester mr. Dr. L de Gou (1916-2000), burgemeester van 1969-1976
daarvoor heeft er de gevelsteen De Korendrager gezeten. Deze was 
ingemetseld in 1927 en tegenwoordig Houtmarkt 7.

Voorgevel Achtergevel

Plaats : Achtergevel Koetshuis
Omschrijving : Herberg tafereel met de naam Koedrift en het jaartal 1695
Materiaal : Hardsteen Irish Blue stone 
Afmetingen : ± 720 h x 520 br mm
Kwaliteit : Goed 
Kenmerken : Niet gepolychromeerd
Opgeknapt in : -
Geschiedenis :  Huis Zomerlust. Bestaande uit een 18e eeuwse vleugel aan de zijde van de
Haarlemmerhout en een 19e eeuwse vleugel. Aan de zijkant ertegen een koetshuis. Op de plaats 
waar nu de nieuwe steen Koedrift is ingemetseld heeft eerst een wapensteen van burgemeester mr. 
dr. L. de Gou gezeten met het jaartal 1969 het jaartal dat hij aantrad als burgemeester van Haarlem.
Deze gevelsteen heeft in 2008 plaats moeten maken voor de huidige steen van de nieuwe eigenaar 
de heer Henk van den Broek. De steen van de burgemeester was in bezit van de heer van den 
Broek en wordt thans beheerd door de SGVH.
In 1927 zat hier gevelsteen de Korendrager afkomstig van Houtmarkt 7 in gemetseld geweest. Daar 
is deze nu ook weer door de SGVH (nu eigenaar van de steen) ingemetseld.

De buitenplaats Zomerlust ontstond toen Willem Kops Nicolaasz zijn hofstede Bosch en Vaart van 
een overplaats wilde voorzien en daartoe aan de overzijde van de Wagenweg een stuk grond 
aankocht. Om het terrein aan de rand van de Hout te verfraaien liet hij er een buitenhuis neerzetten. 
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In 2008 ingemetseld 
In 1695 was hier gevestigd 
Herberg Koedrift De Korendrager vanaf 1927

Gevelsteen met wapen van 
burgemeester (1969 tot 2008)
mr.dr. L. de Gou 

In 1808 werd dit huis vergroot met een voorhuis. De architect hiervan, Jacob Martens, ontwierp een 
eenvoudige, voorname façade, met een middenrisaliet bekroond door een fronton. Omstreeks 1850 
liet de toenmalige eigenaar de gevel verrijken door een balkon en verscheidene ornamenten. 

Historische gegevens van Peter van Graafeiland: 

Op 2-6-1676 verkoopt Haesje Jacobs wed. Symon Claesz Pater een pand aan de Wagenweg aan 
Frans Claesz, rietdekker, voor 625 gulden.

Al voor 1676 stond er een huis op het terrein van het latere 'Zomerlust'. Het huis met erf werd in dat 
jaar getransporteerd van Haesje Payer aan Frans. Claesz. Tussen 1693 en 1695 werd er een 
herberg van gemaakt, genaamd Nieuwe Hout of Koedrift.

Op 14-2-1693 verkoopt zijn weduwe Jannetje het huis aan Gerrit Dirckz Langevelt uit Heemstede 
voor 2760 gulden.

Op 6-4-1695 verkoopt zijn weduwe Marijtje Cornelisz van Bourgondien het huis aan een groep 
mensen voor 2205 gulden met de vermelding: herberg Nieuwen Hout ofte KOEDRIFT.

Op 1-5-1709 verkopen deze lui het weer aan Johan Lucas Laars voor 800 gulden (!) en zijn weduwe
op 6-1-1723 aan Jacob van Gelder, schepen Heemstede, onder vermelding van: herberg Nieuwe 
Houtje of Vriessche KOEDRIFT.

Zijn weduwe verkoopt in 1753 aan Willem Kops Nicolaasz voor 2100 gulden "twee huysen en de 
erven bekwaam tot  herbergen en boerenwoningen".

in 1753 koopt de eigenaar van de buitenplaats Bos en Vaart, de doopsgezinde koopman Willem 
Kops Nicolaasz de herberg. Hij maakte er een overplaats voor de buitenplaats Bos en Vaart van. 
Omstreeks 1754 werd op de overplaats een buitenverblijf met huismanswoning, hooihuis en 
tuinkoepel gebouwd. In de tweede helft van de 18e eeuw werd het weer afgesplits van 'Bos en 
Vaart'.

Daar waar nu Zomerlust staat, stond vroeger dus herberg de (Vriessche) Koedrift. Deze diende 
tevens als boerderij. Na de aanplant van dit gedeelte van de Haarlemmerhout kreeg de herberg de 
naam Nieuwe Hout.
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Jacob van Gelder had een vervoersbedrijf en liet de exploitatie van de herberg over aan de tapper. 
Uit het huurcontract dat hij sloot met Maarten Celis op 26 december 1736, blijkt dat de herberg 
bestond uit vier vertrekken en een grote voorplaats met vaste banken, tafels en een toonbank. Ook 
de zolder werd door gasten gebruikt. Er was daar een schel aanwezig.
Toen zijn weduwe verkocht aan Willem Kops zat zij om onbekende reden in de gevangenis. 
Willem Kops was de eigenaar van het landgoed Bosch en Vaart, aan de overkant van de 
Wagenweg.

Meer hierover valt te lezen in:
LIT: C. van de Haar, Het buiten Zomerlust. Jaarverslag 1969 GAH 27-30.
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Joep Struijk de ontwerper 
en beeldhouwer van de 
nieuwe steen
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