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‘t Torentje

Nieuwsbrief voor leden en sponsors van het Historisch Genootschap Koudekerk

Voorwoord
Na een in letterlijke zin hete zomer pakt ook het Historisch Genootschap Koudekerk weer
de draad op. Ondanks de hoge temperaturen hebben wij niet stilgezeten en daar hebt u
misschien ook het nodige van meegekregen. In de media stonden er artikelen over de
Koudekerkse brug, Koudekerk als dorp en ook een over de voormalige vier kastelen
waarvan de resten bekeken kunnen worden. Het toont wat mij betreft aan dat er in
historische zin genoeg leven in de brouwerij aanwezig is.
In april verzorgde de tentoonstellingscommissie de expositie “Gluren bij de buren” in de
koorzaal van de Brugkerk. Deze werd door ruim 130 mensen bezocht op de vier
zaterdagen. Deze tentoonstelling vormde ook een mooie aanleiding om de Brugkerk eens
rustig te bekijken en daar maakten veel mensen gebruik van.
Tijdens de lezing van 16 april kregen wij als HGK een aantal historische documenten over
Groot Poelgeest aangeboden door de familie Luigies uit Krimpen aan den IJssel. Heet van
de naald kan ik u nu melden dat de historische documenten over Groot Poelgeest allemaal
op de foto zijn gezet. Dat betekent dat wij met het onderzoek van de documenten kunnen
beginnen. Dat doen wij op de computer, zodat wij gemakkelijk kunnen inzoomen op allerlei
details en ook tot een vertaling van de tekst kunnen komen. Wij hopen u daar in de loop
van de tijd meer over te vertellen.
Op 11 mei gingen wij met 16 personen voor de jaarlijkse excursie naar Woerden om daar
een presentatie te krijgen over de Limes in ons land en meer specifiek in onze regio.
Daarna stapten wij in een replica van een Romeins schip om een rondvaart door de singels
van Woerden te maken. Voor een moment konden wij ons Romeinse burgers wanen. Een
mooie en interessante middag was het.
Ons historisch genootschap wil graag meer jongeren bij de activiteiten betrekken. Daarom
hebben wij op zaterdag 2 juni met een aantal (oudere) jongeren in café De Hoek gesproken
over het zichtbaar maken van de Koudekerkse historie. Dat leverde veel interessante
ideeën op waar wij ook zeker wat mee gaan doen.
Op zaterdag 9 juni onthulde wethouder Leo Maat in aanwezigheid van een aantal HGKbestuursleden het nieuwe ANWB-bord bij Groot Poelgeest. Niet alleen het bord en de
palen zijn vernieuwd, maar ook de tekst en de plattegrond zijn nog eens kritisch bekeken
en vervolgens aangepast. De onthulling was een goede aanleiding om de nieuwe
wethouder die erfgoed in zijn portefeuille heeft, een korte rondleiding te geven en bij te
praten over actuele historische zaken, zoals de situatie bij de Koudekerkse brug.
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Eerder meldde ik dat er gewerkt werd aan de z.g. Cultuurhistorische Waardenkaart voor de
gemeente en dus ook voor Koudekerk. Als HGK hebben wij daarvoor ons aandeel
geleverd. Op maandag 9 juli was de presentatie van de waardenkaart in het gemeentehuis.
Er wordt nu gewerkt aan een publieksvriendelijke digitale versie. Dat zo´n kaart nut heeft,
bleek wel toen wij wilden vaststellen of er op een bepaalde plaats van de Lagewaard
sprake is van boerengeriefbosjes. Wij verwachten daarom dat wij in de toekomst meer
gebruik zullen maken van de cultuurhistorische waardenkaart.
U ziet dat het leuk en spannend blijft om met de historie van Koudekerk bezig te zijn. Het
komend jaar hopen wij u daar weer van te kunnen overtuigen met onze activiteiten.
Albert Dorrestein, voorzitter
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Agenda 2018
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.
9 Oktober - Deze dinsdagavond organiseert het HGK een filmavond. Recentelijk
hebben we meerdere filmpjes uit de jaren ’60 van oud burgemeester Waverijn
gedigitaliseerd. Deze en andere filmpjes maken deel uit van een unieke avond.
19 November – De heer Cor Smit zal een lezing houden over Leiden waarbij
Koudekerk ook wordt meegenomen. Vroeger was Leiden een arme, verpauperde
fabrieksstad. Tegenwoordig is Leiden een bloeiende kennisstad met relatief veel
mensen met hoge inkomens. Zowel uiterlijk als wat betreft de bevolking heeft de
Sleutelstad sinds de jaren zestig een complete metamorfose ondergaan. Cor Smit
bespreekt deze veranderingen en probeert deze te verklaren. Daarbij zal hij ook
aandacht besteden aan de rol van Leiden als centrumgemeente. De centrale rol van
Leiden in Rijnland verdween met de verpaupering in de jaren vijftig en zestig. Anno
2018 is het opgebloeide Leiden weliswaar nog steeds de grootste stad in de regio,
maar zij speelt daarin duidelijk een andere rol dan vroeger.
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.

Interessante web-links
Bent u benieuwd naar het aantal en de verspreiding van uw achternaam in
Nederland kijk dan een op de website van het CBG: www.cbgfamilienamen.nl.
Wilt u de jaarlijkse populariteit en de verspreidingskaart van een voornaam weten,
kijk dan eens de website: www.meertens.knaw.nl/nvb/.

Schenkingen
Van de familie Van Metelen ontvingen wij een tweetal kleine aquarellen met
voorstellingen van Koudekerk en in het bijzonder de Hondsdijkse Molen. Van de heer
P. de Vreede uit Zoeterwoude ontvingen wij een tegeltableau van de bekende
Koudekerkse kunstenaar Piet Francken van het bedrijfspand van Carrier in Rijndijk.
Van de heer De Jong uit Koudekerk ontvingen wij een drietal prenten in fraaie lijsten.
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.

Contributie 2018
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.
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Verdwenen grenspalen – wie kent ze nog?

In Koudekerk op de grens met Leiderdorp en Alphen (Oudshoorn) hebben tot in de 20-stee eeuw een tweetal grenspalen
gestaan. Op de stafkaarten van het begin van de 20-ste eeuw staan ze nog aangegeven (G.P. = grenspaal). In 1826 werd
de gemeentegrens van Koudekerk en de aanliggende vijf gemeenten exact bepaald. Mede daardoor raakten de
grenspalen in onbruik en hadden alleen nog symbolische waarde. Waarschijnlijk betrof het hier twee grijsblauwe
hardstenen achthoekige palen, gedekt met een halve bol van ca. 80 cm hoog. Onze vraag is: wie kan zich deze palen
nog herinneren, heeft er een afbeelding van of weet waar ze zijn gebleven? Uw informatie graag sturen naar het HGK
mailadres: info@historischgenootschapkoudekerk.nl. Alvast hartelijk dank.

ADVERTENTIE RUIMTE
Hier kunt u uw advertentie plaatsen.
Voor meer informatie over een
bedrijfsabonnement neem contact met ons op:
info@historischgenootschapkoudekerk.nl

Prins Bernhardstraat 56
2396 GM, Koudekerk aan den Rijn
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Toen

De Schinkeldijk in 1936
met de kruising van de
Dorpsstraat/Hoogewaard.
Rechts, net buiten beeld,
ligt boerderij Poelgeest. De
weg is nog niet verhard en
voor de oprit met de
Dorpsstraat is er nog een
splitsing van de weg.

& Nu

De Schinkeldijk heet nu
Lagewaard. Het wegdek is
geasfalteerd en verbreed
waardoor de sloot aan de
linkerkant smaller is dan 82 jaar
geleden.
www.facebook.com/historischgenootschapkoudekerk/
www.historischgenootschapkoudekerk.nl
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