
 

 
 
 
 
 
 
  

November 2018 
Jaargang 4, nummer 4 ‘t Torentje 

 

Agenda 2018  2 

AVG-wetgeving  2 

Historische films  2 

Schenkingen  2 

Contributie 2018  2 

De Europasingel  3 

Advertentie  3 

Toen & Nu  4 

Nieuwsbrief voor leden en sponsors van het Historisch Genootschap Koudekerk 

Voorwoord 
Nagenietend van een zomerige herfst zijn we verder gegaan met allerlei zaken die de 
historie van Koudekerk aangaan. Op het moment dat je denkt dat  het even wat rustiger is, 
duiken er weer nieuwe projecten en aandachtspunten op. Dat maakt de geschiedenis van 
ons dorp ook zo interessant en afwisselend. Er is meer dan genoeg te onderzoeken en te 
genieten met telkens weer andere onderwerpen.  Zo is het onderzoek naar de documenten 
van Groot Poelgeest begonnen. Vijf (bestuurs)leden buigen zich ieder voor zich over een 
aantal documenten die eerst in leesbaar schrift worden omgezet en vervolgens in 
hedendaags Nederlands worden vertaald. Zo wordt bijvoorbeeld een notarisakte bewerkt. 
Vervolgens wordt bepaald wat de historische betekenis van het betreffende document is. 
Niet elk document is namelijk interessant en dus geschikt om een artikel aan te wijden. De 
komende tijd zijn wij nog wel even met dit intensieve werk bezig. 
 
Op 9 oktober vond de filmavond met allerlei films uit de zestiger en zeventiger jaren in 
Honswyc plaats. Bijna 100 mensen bezochten deze avond die in een ontspannen sfeer 
verliep. Er waren veel hilarische reacties van de eenentwintigsteeeuwse aanwezigen op de 
in hun ogen ouderwetse en soms kneuterige beelden van kleding, vervoermiddelen 
activiteiten en gedrag.  De tijd van de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog leek ver 
achter ons te liggen, hoewel het maar om ongeveer zestig jaar gaat. De filmpjes zijn 
overigens op YouTube te bekijken via de website van het Historisch Genootschap 
Koudekerk.  Gezien het succes van deze filmavond, die ook nog nieuwe leden opleverde, 
overweegt het bestuur om zo´n avond nog een keer te organiseren. 
 
Een onderwerp dat opeens opdook, was de vervanging van de huidige lichtmasten op de 
Dorpsstraat vanaf de Lagewaard tot de brug. Als HGK hadden wij graag gezien dat de 
huidige masten vervangen worden door historische lantaarnpalen. Een mooi streven dat 
echter stuit op technische, verkeerstechnische en financiële bezwaren. Mogelijk dat in de 
toekomst als het beleid veranderd is, wel tot een dergelijke vervanging wordt overgegaan. 
 
Ondertussen zijn ook de voorbereidingen gestart voor de viering van 75 jaar bevrijding in 
2020. Het is erg voor de hand liggend dat wij daar invulling aan gaan geven en dan bij 
voorkeur in samenwerking met andere historische verenigingen in de gemeente. De 
vooruitzichten daarvoor zijn in ieder geval positief. U hoort daar de komende tijd meer over. 
 
Ook is ons genootschap bezig om de eigen collectie te digitaliseren. Dat betekent 
bijvoorbeeld dat alle documenten van Groot Poelgeest die wij ontvangen hebben, 
gefotografeerd zijn en natuurlijk digitaal opgeslagen zijn. Onze jaarboeken waren al 
gedigitaliseerd, maar dat gaat ook met de rest van onze collectie gebeuren. Wij zijn daar 
nog wel even mee bezig, maar het begin is in ieder geval gemaakt.  
 
Inmiddels voldoet onze genootschap ook aan de AVG-wetgeving, d.w.z. de nieuwe 
regelgeving op het gebied van privacy. Dat betekent dat u soms het verzoek krijgt om 
toestemming te verlenen voor een bepaalde handeling, bijv. het digitaal toegestuurd krijgen 
van onze nieuwsbrief of het in beeld komen op een foto. Het is even wennen, maar het 
past natuurlijk wel bij deze tijd. 
 
Dit jaar hopen wij u weer regelmatig bij onze activiteiten te zien. Als u trouwens ideeën voor 
activiteiten hebt, kunt u de bestuursleden en dus ook mij altijd aanspreken. Het Historisch 
Genootschap Koudekerk is er namelijk voor u.  Het is maar dat u het weet. 

           
Albert Dorrestein, voorzitter 
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19 November – De heer Cor Smit zal een lezing houden over Leiden waarbij 
Koudekerk ook wordt meegenomen. Vroeger was Leiden een arme, verpauperde 
fabrieksstad. 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. 
 
18 Februari - Albert Dorrestein, houdt in aansluiting op de algemene ledenvergadering 
een lezing over de historische figuur Aleid van Poelgeest (1370 tot 1392). Aleid was de 
dochter van Jan van Poelgeest die met zijn gezin op Klein Poelgeest woonde. Aleid 
kreeg in 1388 een relatie met Albrecht van Beieren, graaf van Holland. Die relatie 
duurde maar een paar jaar, aangezien Aleid in 1392 in Den Haag vermoord werd. Over 
het mogelijk hoe en waarom en de gevolgen van de moord gaat deze lezing. Zo 
ontstaat een beeld van de adel in de 14-de en 15de eeuw en van de bekendste 
historische figuur van Koudekerk, Aleid van Poelgeest.   
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, Dorpsstraat 13. 
 
 
  

Agenda 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. 

Contributie 2018 

Van Arie Schellingerhout ontving het HGK een tweetal opspeld emblemen. Dit 
embleem werd gedragen door de kistdragers bij een begrafenis in Koudekerk. Het laat 
het wapen zien van de voormalig gemeente Koudekerk aan den Rijn. 
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. 
 

Bent u benieuwd naar de filmpjes uit de jaren ’60 die we recent hebben laten zien op 
de filmavond? Via de link op de HGK website of direct op ons eigen Youtube-kanaal 
kunt u o.a. de opening van het PWA-bad bekijken en daarmee de jaren ’60 herbeleven. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Historische Koudekerkse films op Youtube 

Schenkingen 

Op de HGK internetpagina is een privacyverklaring te vinden welke onze plichten en 
uw rechten beschrijft m.b.t. uw persoonsgegevens (adres en/of email). Indien u geen 
toestemming verleent, kunt u dat kenbaar maken. De gehele verklaring vindt u op: 
www.historischgenootschapkoudekerk.nl/?page_id=369 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

AVG-wetgeving 
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Waarom heet de Europasingel 
eigenlijk zo? In 1963 werd Europa-
dag gevierd op 6 maart en was het 
de derde maal dat dit gebeurde. Ook 
in Koudekerk ging dit niet 
onopgemerkt voorbij, zoals te lezen 
valt in het foto-bijschrift, en werd de 
nieuwe straatnaam onthuld.  
 
Sinds 1985 wordt Europa-dag echter 
gevierd op 9 mei om stil te staan bij 
het feit dat in 1950 de Franse 
minister Roert Schuman pleitte om 
de Franse en Duitse productie van 
kolen en staal onder 
gemeenschappelijk beheer te 
plaatsen. Deze Europese 
Gemeenschap voor Kolen en Staal  
geldt als de eerste aanzet tot de 
Europese Unie, waarin zij later 
opging. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 

 
 

 
 

  

De Europa-dag ging in Koudekerk niet opgemerkt voorbij, al was alleen de schooljeugd, buiten enkele autoriteiten, 
hiervan getuige. ’s Middags verzamelden de klassen van de O.L. School en de Ned. Herv. school o.l.v. hun onderwijzers, 
de heren C. v.d. Molen en G. Bloem zich in het uitbreidingsplan Dorp-Oost om daar de in aanleg zijnde Europasingel ten 
doop te houden. Hierbij waren ook aanwezig burgemeester Q. Waverijn, de heer T. Kuipers, direkteur der technische 
dienst en de heer G. Corts, wnd. gemeente-sekretaris. Herinnerend aan de dag van 6 maart wees de burgemeester de 
jeugd op het feit, dat een Verenigd Europa er zal komen, al twijfelen de ouderen er wel eens aan. Het gaat moeilijk en 
vereist veel zorg, zoals de verwezenlijking van een uitbreidingsplan veel zorg vereist. “Er is momenteel hier op de  plaats 
van de Europasingel alleen maar een stukje straat en wat bouwmateriaal te zien. Maar de woningen zullen verrijzen en 
de straat zal groeien.” Hierna plaatste de burgemeester de paal met het naambord ‘Europasingel’. Adriaan Leenheer en 
Willy Favier hanteerden de schop om de paal stevigheid te geven, wat hun ondanks de modder goed afging. 
Burgemeester Waverijn bedankte de jeugd voor hun aktiviteit.                                            Bron: Leidse Courant 7 maart 1963 

De Europasingel in Koudekerk. 

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

HISTORISCH GENOOTSCHAP KOUDEKERK 
 
 

& Nu  

Met de aanleg van de 
Maximabrug (gedeeltelijk te zien 
op de foto) is dit stuk van de 
Hoogewaard in 2016 nog 
rechter getrokken. Het huis op 
de bovenstaande foto ligt 
verscholen achter de grote 
boom. De Lagewaardse brug is, 
zoals in nieuwsbrief 4/2017 viel 
te lezen, compleet vernieuwd. 

De Hoogewaard anno 1956. 
Links goed zichtbaar de nog in 
gebruik zijnde weg naar de 
Lagewaardse brug en 
Landlustweg. Deze weg was 
de oorspronkelijke weg naar 
Alphen aan den Rijn maar 
omdat de verkeersveiligheid 
met de scherpe bocht na de 
brug veel te wensen overliet, 
werd besloten de Hoogewaard 
te verleggen. Een jaar later 
werd de nieuwe brug over de 
Heijmanswetering geopend.  

Toen 


