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Nieuwsbrief voor leden en sponsors van het Historisch Genootschap Koudekerk 

Voorwoord  
Het jaar 2018 belooft weer veel interessante zaken op te leveren als het om de historie van 
Koudekerk gaat. Het bestuur, de tentoonstellingscommissie en andere vrijwilligers willen u 
graag voorgaan in die ontdekkingstocht. Cultuurhistorie krijgt steeds meer belangstelling 
van de verschillende overheden, lijkt het wel. Dat heeft ongetwijfeld te maken met de 
zoektocht naar identiteit en dus ook waar wij vandaan komen en welk verleden ons min of 
meer achtervolgt. Een mooi avontuur waar het HGK u graag in meeneemt. 
 
In een positieve stemming vond op maandag 19 februari de 29e jaarvergadering plaats. 
Voor het bestuur was het prettig om te merken hoe groot de betrokkenheid en interesse 
van de aanwezige leden was. Sander Wassink, conservator van het Historisch Museum in 
Hazerswoude, nam ons na de pauze mee naar de dorpsbeschrijving van Koudekerk van 
Lieve van Ollefe in de achttiende eeuw. Soms herkenbaar, soms heel verrassend, maar 
vooral ook interessant om even in de wereld van die eeuw te duiken. 
 
Op 10 maart bezochten 21 leden van de Vrienden van Kastelen in Holland en Zeeland ons 
dorp voor een programma over de kastelen van Koudekerk. Er waren twee lezingen in 
Onder Dak, een rondleiding in de Brugkerk, een wandeling naar boerderij Poelgeest om de 
maquette van het kasteel en ook het torentje te bekijken. Dat gebeurde telkens vanuit de 
historische omgeving van Eetcafé De Hoek. De deelnemers reageerden heel enthousiast 
op het programma en verbaasden zich over de vele aspecten van de historie van ons dorp. 
 
Op 7, 14, 21 en 28 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. Ik raad u dan ook aan om de tijd voor deze heel speciale tentoonstelling te nemen. 
 
Op 16 april houdt de heer C. van der Pols een lezing over geuzenpenningen. Hij vertelt er 
niet alleen over, maar laat ze ook zien. Het verhaal over de grote ellende in de zestiende 
eeuw in de Nederlanden hoort daar natuurlijk bij. Een uniek verhaal dat u zeker niet mag 
missen. 
 
Tijdens de ledenvergadering van 19 februari wilden wij afscheid nemen van Ank van 
Klaveren als onze secretaris. Omdat zij toen ziek was, lukte dat niet. Het bestuur heeft, 
toen zij weer op de been was, haar thuis opgezocht en haar met een cadeau bedankt voor 
het vele nuttige bestuurswerk voor het HGK. Ondertussen heeft Mauring Roest zich bij het 
bestuur gemeld om het te gaan versterken. Gezien zijn vele bestuurlijke ervaring en de 
eerdere prettige samenwerking bij tentoonstellingen zijn wij erg blij met deze aanmelding. 
Dat betekent direct dat wij binnen het bestuur ook de taakverdeling wat aangepast hebben. 
Natuurlijk moeten de leden zich nog officieel hierover uitspreken. Dat organiseren we op  
16 april, voorafgaande aan de lezing. 
 
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 
en  een nieuw ANWB-bord bij Groot Poelgeest. Het wordt zo  vast weer een  heel 
interessant historisch jaar! 

Albert Dorrestein 
         Voorzitter 
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Op 7, 14, 21 en 28 april kunt u in de Brugkerk van 12.00 uur tot 17.00 uur de 
tentoonstelling “Gluren bij de buren” bezoeken. Zaterdag 7,14 en 21 april om 12:00 
en 15:00 uur is er een speciale rondleiding in de Brugkerk naar plekken waar u 
normaal niet komt (bijvoorbeeld de klokkentoren). Komt u ook naar de officiële 
opening op 7 april om 11:00 uur in de Brugkerk? 
 
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 lI 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. 
 
17 September -  De heer F. v.d. Akker houdt een lezing over geld: “Van dinar tot en 
met de euro”. Om geld draait de hele wereld, maar wat is het eigenlijk? Het is een 
ruilmiddel om goederen en diensten te verkrijgen, en macht. Wat weten we van het 
ruilmiddel dat wij geld noemen? Weinig of helemaal niets. Het kunnen stukjes metaal 
zijn of kralen, steentjes, maar ook vrouwen of kamelen. Onze taal kent ook veel 
spreekwoorden over geld, b.v. geld stinkt niet. 
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. 
 
De excursie dit jaar vindt plaats op 11 mei naar het Limesmuseum in Woerden 
inclusief een presentatie, boottocht en een kopje koffie/thee. Voor meer informatie 
en hoe u zich kan aanmelden, zie de bijgesloten uitnodiging. Voor leden van het 
HGK zijn de kosten € 7,50, introducés betalen € 10,00. Opgeven kan via 
malagerweij@gmail.com of telefoonnummer 071-3412537. Het aantal plaatsen is 
beperkt, dus meld u snel aan als u mee wil. 
 
De andere lezingen in 2018 vinden plaats op 17 september en in november.  

Agenda 2018 

Schenking - ANBI 

Zilveren, gegoten en 
nabewerkte geuzenpenning 

'halve maan', circa 1570 

De contributie voor 2018 is tijdens de jaarvergadering van 19 februari 2018 
vastgesteld. De penningmeester verzoekt u 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. 

Contributie 2018 

Als u ons een geldbedrag schenkt, kunt u gebruik maken van belastingvoordelen 
omdat het HGK als culturele ANBI geregistreerd staat.  Voor culturele ANBI’s, zoals het 
HGK, geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte 
inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die 
onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift 
aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Voor mee informatie kunt u terecht bij 
onze penningmeester Jos Heemskerk. Het ANBI-nummer van het HGK is: 804284532. 
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Aan het eind van de Hoogewaard op de plek van Agrifirm 
en de toenmalige buitenplaats Meerwijk verrijzen diverse 
nieuwe panden op het Industriegebied van Koudekerk. De 
bedrijfspanden worden straks ontsloten door een nieuwe 
weg. In overleg met de Gemeente Alphen heeft het HGK 
een nieuwe straatnaam bedacht: J.G. van der Stoopweg.  
 
Wie was deze Jan (John) van der Stoop? 
 
In 1799 komt hij ter wereld in Berbice; een Nederlandse 
kolonie aan de noordkust van Zuid-Amerika (Guyana) met 
als hoofdstad Nieuw-Amsterdam.  
Als hij in Koudekerk gaat wonen in 1829, staat hij al te 
boek als rentenier. Hij koopt buitenplaats Meerwijk voor 
11.000 gulden. Deze buitenplaats, die al in 1681 bestaat, 
zal in het midden van de 19de eeuw worden afgebroken. In 
1837 laat Jan George een nieuwe kalkbranderij bouwen 
naast zijn buitenplaats. Deze kalkbranderij met zijn vier 
karakteristieke schoorstenen, eveneens genaamd 
Meerwijk, wordt na ca. 130 jaar in 1965 gesloopt.  
In 1840 koopt hij ook de pannen-en tegelfabriek 
‘Paanderen’ aan de Hoogewaard in Koudekerk die hij zes 
jaar later weer verkoopt aan de heer Wernink die deze op 
zijn beurt jaren later weer verkoopt aan de gebroeders 
Oppelaar. 
 
Naast zijn industriële werkzaamheden is hij ook werkzaam 
(1833-1847) voor de Koudekerkse gemeente in diverse 
ambten, zoals gemeenteraadslid, gemeenteontvanger en 
poldermeester. Na zijn vertrek uit Koudekerk in 1847 
vestigt hij zich in Leiden. Als tabakshandelaar overspeelt 
hij zijn hand en wordt in 1850 failliet verklaard in een 
juridische zaak die meer dan 10 jaar duurde. Bij zijn 
overlijden in 1861 was hij gemeenteambtenaar in Leiden.  

J.G. van der Stoop – een Koudekerkse industrieel in de 19-de eeuw 

ADVERTENTIE RUIMTE 
 

Hier kunt u uw advertentie plaatsen. 
 

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

 
info@historischgenootschapkoudekerk.nl 

 

 
 
Deze afbeelding is een uitsnede uit een miniatuurportret 
van 7 x 6 cm. Het laat een jonge Jan (John) George zien 
aan het begin van de 19de eeuw. Hij trouwt in 1829 in 
het Duitse Rees met Henriëtte Elisabeth Ann Mutz en 
samen krijgen ze acht kinderen. 
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Toen 

 

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

HISTORISCH GENOOTSCHAP KOUDEKERK 
 

  

& Nu  

In de jaren 70 van de vorige 
eeuw namen Peter en Lydia 
Borst het pand over en openden 
hier snackbar/ bistro De 
Smulpaap aan de Hoogewaard 
50. Straks zal hier een tweetal 
appartementen worden 
gebouwd. 

Slagerij (vleeschhouwer) 
Reijneveld aan het begin 
van de 20-ste eeuw aan de 
Hoogewaard. Voor de 
winkel staan Teunis 
Reijneveld (1858) en 
Johanna Spruitenburg 
(1861), zij kochten de 
slagerij van Jan Dompeling. 
Naderhand is de slagerij 
overgenomen door Van 
Walderveen en Vonk.  


