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Nieuwsbrief voor leden en sponsors van het Historisch Genootschap Koudekerk 

Voorwoord 
 
Na het begin van een nieuw jaar heb je snel de neiging om toch nog even terug te kijken. 
Een menselijke eigenschap die terugkomt bij geschiedschrijving en het idealiseren van het 
verleden. Natuurlijk leek vroeger alles veel beter, maar dat is vanzelfsprekend schone 
schijn. Wie kritisch terugkijkt naar het verleden, ontdekt heel wat minder mooie zaken. Het 
besef dat wij toch heel rijk aan historische ervaringen zijn, komt dan misschien om de hoek 
kijken. Dat geldt zeker ook voor de historie van het dorp Koudekerk waar wij ons mee 
bezighouden. Wij willen zeker niet terug naar de tijd van de Hoekse en Kabeljauwse 
twisten waar de familie Van Poelgeest heel wat mee te stellen had, maar wij kunnen ook 
niet tevreden zijn met al de ellende van de tegenwoordige tijd. 
 
Namens het bestuur van het Historisch Genootschap Koudekerk wens ik u daarom aan het 
begin van 2018 vooral een gezond en gelukkig jaar toe. Met ons genootschap proberen wij 
er weer een gedenkwaardig jaar van te maken met veel interessante activiteiten in het 
teken van de historie van Koudekerk. 
 
Natuurlijk hopen wij u op de algemene ledenvergadering van 19 februari te zien en te 
spreken. Gelukkig hoeven wij als bestuur niet ontevreden te zijn over de belangstelling en 
betrokkenheid van onze leden. Het is heel plezierig als (vrijwillig) bestuurslid om dat mee te 
maken. Tijdens de ledenvergadering hoort u over onze plannen voor het komend jaar. Uw 
reacties en ideeën zijn weer van harte welkom. Verder is er die avond een heel 
interessante lezing van Sander Wassing die geen aanbeveling nodig heeft. 
 
In april kunt u in de koorzaal van de Brugkerk op de zaterdagen van 12.00 uur tot 17.00 uur 
de tentoonstelling “Gluren bij de (Alphense) buren” bezoeken. Deze expositie is door alle 
historische verenigingen en werkgroepen in de gemeente Alphen aan den Rijn in overleg 
met elkaar samengesteld ter gelegenheid van 100 jaar Alphen aan den Rijn. Deze reizende 
tentoonstelling is trouwens nu al te zien in het Boomkwekerijmuseum in Boskoop. 
 
Tijdens de ledenvergadering van 19 februari nemen wij afscheid van Ank van Klaveren. Zij 
is heel wat jaren secretaris van ons genootschap geweest en heeft met veel toewijding en 
accuratesse de notulen van de bestuursvergaderingen, de uitgaande brieven en de 
jaarverslagen gemaakt. Een “gouden” secretaris waar wij met weemoed aan terug zullen 
denken. Jammer genoeg hebben wij nog steeds geen plaatsvervanger kunnen vinden. Als 
u iemand weet of misschien zelf zin hebt om het bestuur te komen versterken of ons bij een 
aantal secretaristaken wilt helpen, dan houden wij ons van harte aanbevolen. 
 
In een volgende nieuwsbrief hoort u meer van mij over de cultuurhistorische waardenkaart 
van Koudekerk, de Limes in ons dorp en het mogelijk plaatsen van een Romeinse 
legionair, een nieuw ANWB-bord bij Groot Poelgeest en het bezoek van de Vrienden van 
Kastelen in Holland en Zeeland aan ons dorp. Het wordt dus vast weer een heel 
interessant historisch jaar! 
 
 

Albert Dorrestein 
         Voorzitter 



 

 

‘t  Torentje Pagina 2 van 4 
 

    
    
 
 
 
 
 

  
 
         

        
          
     
 
 

          
        
         
      
 
 
 

 
19 februari - Lezing over De Nederlandsche Stad- en Dorpsbeschrijver Lieve van 
Ollefe en zijn beschrijving van Koudekerk, aansluitend aan de ledenvergadering. 
 
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. 
 
16 April - Op deze avond houdt de heer C. v.d. Pols een lezing over de 
geuzenpenningen. In 1560 was er in Nederland vooral in het Zuiden grote ellende: 
hongersnood, rondzwervende bendes afgedankte soldaten en de inquisitie. En dan 
wil koning Philips l het ambtenarenapparaat versterken: de kooplieden in Antwerpen 
bevalt dat maar matig. In Brussel roeren zich in 1566 de Geuzen, lieden van adel. Zij 
dragen de geuzenpenning van Jonghelinck. De kooplieden hebben hun eigen idee 
en gaan al lange tijd naar de Hagepreken maar nu met de kreet “zilveren manen op 
de mouw, liever Turks dan Papouw” (Paaps). Hageprediker Modet introduceert de 
halve maan bij de watergeuzen die dit teken dragen bij het ontzet van Leiden. 
 
De excursie dit jaar vindt plaats op 11 mei naar het Limesmuseum inclusief een 
boottocht. De andere twee lezingen in 2018 vinden plaats op 17 september en 19 
november. Meer informatie hierover volgt in de volgende nieuwsbrief van mei 2018. 
  
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 2018 

Facebook en Internet 

Het bekende ‘ovaaltje’ van 
Anna Brouwer van eind   

18-de eeuw.  

De HGK-internetpagina is recent compleet vernieuwd door Bas Vos. U kunt nu 
eenvoudig contact met ons opnemen, de eerstkomende lezing bekijken, de laatste 
nieuwsbrief nalezen, meer informatie over schenkingen bekijken, een boek bestellen of 
het jaarverslag bekijken. 
 
www.historischgenootschapkoudekerk.nl/ 
 
Wist u dat het HGK al weer 2 jaar op Facebook actief is? Allerlei historische feiten en 
nieuwsberichten worden daar gedeeld.  Wilt u ook vrienden van het HGK worden op 
onze Facebookpagina? Like onze pagina zodat we als HGK nog meer vrienden krijgen 
en de historie van Koudekerk levend blijft. 
 
www.facebook.com/historischgenootschapkoudekerk/ 
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Wat weet u over het ontstaan van Holland tussen de jaren 1000 en 1300? Recent is een 
korte 3D-animatie film gelanceerd om het publiek te enthousiasmeren voor deze 
tijdsperiode en het provinciale project ‘Ontstaan van Holland’. Bekijk de film op: 
www.youtube.com/watch?v=Hzzg4SbgcXo.  
 
Binnen Rijnland zijn nu veel verenigingen actief met de geschiedenis en het erfgoed van 
hun eigen dorp of stad. Ook het HGK is actief op deze website. Neem eens een kijkje om 
te zien welke activiteiten er zijn in de regio. Er is ook een databank met historische 
artikelen: www.rijnlandgeschiedenis.nl 
 

Interessante websites 

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 
1912 verschijnt het verzamelboek ‘Honig Maizena album n° 2’ van N.V. Fabriek ‘De Bijenkorf’ voorheen M.K. Honig uit 
Koog aan de Zaan. Het album bevat een willekeurige verzameling van kleurenfoto’s van Nederland met bij ieder plaatje 
een beschrijving door “Tante Liz”. Koudekerk is hierin ook opgenomen met een verzamelplaatje (genummerd 140). De 
afbeelding laat de Oude Rijn zien ter hoogte van Boerenschouw in westelijke richting.  
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www.facebook.com/historischgenootschapkoudekerk/ 
www.historischgenootschapkoudekerk.nl 

HISTORISCH GENOOTSCHAP KOUDEKERK 
 

  

& Nu  

De twee huizen aan de 
linkerzijde van de Hoogewaard 
staan er nog steeds. De berg 
schelpen heeft plaatsgemaakt 
voor een parkeerplaats. Het 
wegdek wat toen helemaal wit 
was van de kalk is nu zwart van 
het asfalt.  

De Hoogewaard anno 
1905. Rechts liggen de 
transportschepen in de 
Oude Rijn. Links nog goed 
zichtbaar de berg met 
schelpen die in de 
toenmalige Kalkbranderij 
werden verwerkt tot kalk. 
Dit gebied had toen de 
naam Meerwijk genoemd 
naar de gelijknamige 
buitenplaats. Deze 17-de 
eeuwse buitenplaats is in 
de tweede helft van de 19-
de eeuw in verval geraakt 
en stond op de plek waar 
later Agrifirm heeft gestaan. 


