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Nieuwsbrief voor leden en sponsors van het Historisch Genootschap Koudekerk 

Voorwoord 
 
Ook het Historisch Genootschap Koudekerk doet mee aan de moderne tijd. Dat betekent 
onder andere dat wij bijvoorbeeld deze nieuwsbrief zoveel mogelijk digitaal willen 
verspreiden. Mocht u dat nog niet willen of kunnen, dan is dat geen probleem. Uit het 
oogpunt van kostenbesparing voor onze vereniging doen wij dat echter graag, want wij 
moeten natuurlijk ook op de centen letten. Als u voortaan de nieuwsbrief via de mail wil 
ontvangen, kunt u dat doorgeven aan Ank van Klaveren, onze secretaris, of Jos 
Heemskerk, onze penningmeester of via info@historischgenootschapkoudekerk.nl. 
 
In september was er een bijzondere avond in Honswijc met een aantal bewoners van de 
Dorpsstraat. Van Hein de Graaf kregen zij een presentatie in 3D over hoe hun straat er 100 
jaar geleden uitgezien kon hebben. Het was een leuke en informatieve avond, waarop de 
historie van Koudekerk steeds om de hoek kwam kijken.  
 
Verder was op 9 september, Open Monumentendag Alphen aan den Rijn, een levendige 
middeleeuwse markt bij de Brugkerk waar ook het Historisch Genootschap een bijdrage 
aan leverde met een kleine expositie over Aleid van Poelgeest en een tweetal 
rondleidingen door historisch Koudekerk onder begeleiding van Jan van Poelgeest. Er was 
een redelijke belangstelling bij weersomstandigheden die beter waren dan verwacht.  
 
Het verzorgen van rondleidingen blijkt zo in de smaak te vallen dat wij dat ook meer willen 
gaan doen. Daarvoor hebben wij op dit moment drie deskundige rondleiders ter 
beschikking. Tegelijk is dat ook een inkomstenbron voor onze vereniging. Vindt u het leuk 
om met een groepje familieleden, vrienden of bekenden en rondleiding te krijgen door 
historisch Koudekerk, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende over de 
mogelijkheden (albdorrestein@gmail.com).   
 
Vanuit het Historisch Platform Alphen aan den Rijn, een overlegorgaan van alle historische 
verenigingen en werkgroepen in onze gemeente, is het initiatief genomen voor en 
gezamenlijke tentoonstelling in het kader van 100 jaar Alphen aan den Rijn. Het wordt een 
reizende tentoonstelling die in april 2018 in Koudekerk te zien zal zijn. Over waar en 
wanneer precies wordt u nog geïnformeerd.   
 
In de afgelopen maanden hebben wij verschillende acties ondernomen om nieuwe 
bestuursleden te werven. Al eerder heb ik uw aandacht daarvoor gevraagd. Een paar 
mensen denken nog na over een voorstel dat wij gedaan hebben, maar de behoefte aan 
nieuw bloed in het bestuur blijft bestaan. Wij hopen dat u met ons meedenkt en liefst ook 
met namen van mensen komt die wij kunnen benaderen. 
 
Als Historisch Genootschap Koudekerk blijven wij actief en daarvan kunt u de komende 
maanden natuurlijk weer het nodige merken. Ik vraag alvast uw aandacht voor de 
ledenvergadering van 19 februari, ook dit keer weer in combinatie met een lezing. Graag 
zien wij u bij een van onze activiteiten.  
 
 
 

Albert Dorrestein 
         Voorzitter 
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20 november – Lezing over Veenlijken. 
 
De heer R. Hopmans zal een lezing verzorgen met als titel "Het mysterie van de 
veenlijken". Het meisje van Yde, de man van Tollund, Rode Frans, het paar van 
Weerdinge, de vrouw van Zweelo, wat hebben zij gemeen? Zij doken tot schrik van 
veenarbeiders op uit het hoogveen. Bronnen uit oude tijden en wetenschappelijk 
onderzoek hebben veel, zij het niet alles, kunnen oplossen van de raadsels rond 
deze schepselen. Sommigen werden geofferd: waarom en aan wie? Wordt er een tip 
van de sluier opgelicht? 
 
19 februari – Lezing over De Nederlandsche Stad- en Dorpsbeschrijver Lieve van 
Ollefen (1749-1816) en zijn beschrijving van Koudekerk. 
 
Kunnen we ons Koudekerk nog zo idyllisch voorstellen zoals te zien is op deze 
gravure? Hoe zagen het dorp en de omgeving er twee eeuwen geleden uit? Waar 
hielden inwoners zich in het dagelijks leven mee bezig? Hoe kwamen de gravures 
tot stand en wat is erop te zien? Hoe kunnen we de beschrijving van Koudekerk met 
onze kennis van nu verder aanvullen? Tijdens de lezing, aansluitend aan de 
ledenvergadering, komen deze vragen aan de orde en waant u zich in Koudekerk 
zoals het eruit zag aan het einde van de achttiende eeuw. 
 
HGK leden hebben gratis entree bij de lezingen, niet-leden betalen 5 euro. De 
lezingen (start 20:00 uur) vinden plaats in Honswijc naast de Ontmoetingskerk. 
 

Agenda 2017 

Het bekende ‘ovaaltje’ van 
Anna Brouwer van eind   

18-de eeuw.  

Te koop 
Ter gelegenheid van de tentoonstelling ‘Adres Bekend’ en de VR-tour van de torentjes 
van Poelgeest (1837) heeft het HGK een mooie kaart laten maken (A5-formaat). Deze 
kaart is te koop voor €2,-. Bij de volgende lezing op 20 november is de kaart ook nog te 
koop. Mocht u verhinderd zijn, dan kunt u een email sturen voor uw bestelling aan 
matthijsmey@hotmail.com. Er is nog een beperkt aantal kaarten beschikbaar. 
 
 

Contributie 2017 
Nog niet iedereen heeft de contributie van 2017 betaald. De penningmeester verzoekt 
u dan ook de jaarlijkse contributie van onze vereniging van €15,- over te maken naar 
IBAN-nummer NL29INGB0000171479 ten name van het Historisch Genootschap 
Koudekerk onder vermelding van uw postcode en huisnummer. Voor elk 2e lid in een 
gezin bedraagt de contributie € 7,50. 

Meisje van Yde. 

In het Historisch Museum Hazerswoude is de expositie geopend over het werk van 
fotograaf en kunstenaar John Hakkaart. Een selectie uit de vele fotoreportages die hij 
in de afgelopen 50 jaar gemaakt heeft van historische gebeurtenissen in en rond 
Hazerswoude. Hierbij zijn een aantal prachtige opnamen over o.a. de sluiting van de 
Zwaantjeskerk, de laatste melkbus in het melkstation Hollandia, de opening van 
Scholtes Vleeswaren en ook Koudekerk ontbreekt niet. Daarnaast zijn er enkele van 
zijn tekeningen en oude camera’s te zien. Het museum is iedere zaterdagmiddag van 
13.00-16.30 uur geopend en deze expositie is tot 1-4-2018 te bekijken. 
 

Bij de buren - Werk van fotograaf John Hakkaart 
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Voordat het pand aan De Dorpsstraat 57 onder de slopershamer valt, hebben wij in goed 
overleg met de beheerder van het pand het karakteristieke naambord van Onder Dak van de 
gevel gehaald en gereinigd. Daarnaast hebben wij van Onder Dak een glastekening gekregen 
met daarop diverse beeldbepalende gebouwen uit Koudekerk. 
Mocht u nog een Koudekerks object, document of een foto bezitten waarvan u afstand wilt 
doen of waarvan wij een foto kunnen maken, dan houden wij ons graag aanbevolen. Wij zullen 
dit in ons archief opnemen, het beschrijven in onze nieuwsbrief en zo mogelijk tentoonstellen. 

Schenkingen 

Spaarplaatjes van Koudekerk 

ADVERTENTIE RUIMTE 
 

Hier kunt u uw advertentie plaatsen. 
 

Voor meer informatie over een 
bedrijfsabonnement neem contact met ons op: 

 
info@historischgenootschapkoudekerk.nl 

 

In de eerste helft van de vorige eeuw waren plaatjesalbums van Verkade, Honig, Van Nelle en Hille bijzonder populair. In 
1934 verschijnt het verzamelboek ‘Zwerftochten door ons land, Zuid-Holland” van Hille Koek- en beschuitfabriek uit 
Zaandam. Het album bevat 100 pagina’s met wandeltochten, auto- en rijwieltochten, watertochten, 96 kleine plaatjes en 10 
grote platen. Koudekerk is hierin ook opgenomen met een verzamelplaatje (genummerd 57). De afbeelding laat de Oude 
Rijn zien ter hoogte van Boerenschouw in oostelijke richting. De volgende HGK-nieuwsbrief bevat een plaatje uit het Honig 
verzamelalbum van 1912. 
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Toen 

 

www.facebook.com/historischgenootschapkoudekerk/ 
www.historischgenootschapkoudekerk.nl 

HISTORISCH GENOOTSCHAP KOUDEKERK 
 

  

& in 1945  

In de oorlogsjaren hebben de 
Duitsers aan de Koudekerkse 
kant van de brug een tweetal 
betonblokken met camouflage 
kleuren neergezet.   
De gaten in de blokken waren 
waarschijnlijk bedoeld om 
kettingen door te halen en 
zodoende de weg te versperren 
voor een tank en ander verkeer. 
Alle huizen vlak naast de brug 
werden ook gesloopt. De 
Lagewaardse brug was namelijk 
onderdeel van de weg van 
Leiden naar Alphen en diende 
bij een eventuele geallieerde 
kustlanding goed te kunnen 
worden verdedigd.  

De Lagewaardse brug in de 
Gnephoek anno 1920. De 
overzijde is grondgebied 
van Alphen. De gehele 
houten brug ligt op 
Koudekerks grondgebied 
en is in 1955 vervangen 
door een stenen brug. 
 
De brug is recentelijk 
geheel vernieuwd en zal in 
november weer geopend 
zijn voor voetgangers en 
fietsers. 


