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Nieuwsbrief voor leden en sponsors van het Historisch Genootschap Koudekerk 

Voorwoord 
Namens het bestuur van het Historisch Genootschap Koudekerk wens ik u allereerst een 
heel gezond en historisch gezien interessant jaar toe. Er staan ongetwijfeld mooie dingen 
te gebeuren en wij hopen natuurlijk u zoveel mogelijk te zien bij de activiteiten van onze 
historische vereniging. 
 
Op 18 februari a.s. vindt weer onze jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats, waarbij 
wij u op de hoogte brengen van hoe het met het Historisch Genootschap Koudekerk gaat. 
In het algemeen is dat gelukkig een positief verhaal. De interesse voor historie in het 
algemeen en ook die voor de geschiedenis van Koudekerk neemt eerder toe dan af. Dat 
merken wij aan de toenemende belangstelling en de betrokkenheid van inwoners van 
Koudekerk, maar ook van buitenstaanders. Het tweede deel van de ledenvergadering is 
ingeruimd voor een lezing van ondergetekende over de historische figuur van Aleid van 
Poelgeest. Er zijn nog heel veel vragen, maar dat maakt deze lezing alleen maar 
interessanter. 
 
In eerdere nieuwsbrieven vroegen wij aandacht voor de behoefte aan nieuwe 
bestuursleden. Afgelopen jaar is Mauring Roest tot het bestuur toegetreden en daar waren 
en zijn wij nog steeds heel blij mee. Kort geleden heeft zich een nieuw adspirant-
bestuurslid gemeld, Linda Lubbers, die o.a. geschiedenis gestudeerd heeft. Graag stelt zij 
zich tijdens de ledenvergadering aan de leden voor. 
 
Wij zijn nog steeds hard bezig met het onderzoek naar de documenten van Groot 
Poelgeest. Wij wisten dat het een heidense klus was, maar het kost nu eenmaal tijd om de 
transcriptie (= omzetten in leesbare taal) en de vertaling (= omzetten in hedendaags 
Nederlands) uit te voeren. Het levert beslist interessante informatie op. Het komend jaar 
hopen wij u daar iets van te laten zien. 
 
In de vorige nieuwsbrief maakte ik melding van projecten in het kader van de viering van 
75 jaar bevrijding. Deze willen wij binnen het Historisch Platform Alphen aan den Rijn 
uitvoeren met plaatselijke partners als de 4/5 mei-comités en toneelverenigingen. Het 
aardige is dat bijna iedereen enthousiast is over de mogelijkheden van de samenwerking 
bij die projecten. Zo is er al overleg van mensen van de historische verenigingen, het 
Productiehuis Alphen (toneel) en een dansschool. Wat er precies uit gaat komen in 2020, 
weten wij nog niet, maar wij hebben er alle vertrouwen in dat het iets gedenkwaardigs gaat 
opleveren. 
 
Recent ontvingen wij van voormalig notaris Gerrit van Breugel, waarvoor nog onze dank, 
een pakket met kadastrale kaarten van Koudekerk. Deze gaan wij natuurlijk bekijken en 
digitaliseren. Kaarten vormen een belangrijk facet van onze ruimtelijke historie. Aan ons 
de taak om die zichtbaar te maken. 
 
Natuurlijk zijn er dit jaar ook weer lezingen en een excursie. Verder hoop ik u tijdens de 
algemene ledenvergadering op 18 februari te zien en te spreken. Het Historisch 
Genootschap Koudekerk is er per slot van rekening van u en voor u. Het bestuur houdt 
zich aanbevolen voor uw tips, ideeën en historisch materiaal. Zo kunnen wij er met elkaar 
weer een mooi historisch jaar van maken 

Albert Dorrestein 
         Voorzitter 
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18 februari - Op deze avond beginnen we met de ledenvergadering. Na de pauze 
houdt Albert Dorrestein een lezing over Aleid van Poelgeest. Zij leefde van 1370 tot 
1392 en was de dochter van Jan van Poelgeest. Opmerkelijk was dat ze een relatie 
kreeg met Albrecht van Beieren, graaf van Holland. Dat duurde maar een paar jaar, 
omdat Aleid in 1392 in Den Haag werd vermoord. Deze lezing gaat over het hoe en 
waarom en de gevolgen van de moord. Zo ontstaat een beeld van de adel in de 14e 
en 15e eeuw en van de bekendste historische figuur van Koudekerk: Aleid van 
Poelgeest. 
 
8 April - Deze avond houdt de heer B. Reidsma, voorzitter van het Leiderdorps 
Museum, een lezing over het klooster Engelendaal. In 1369 schonken Willem van 
der Made en Daniel Bruine 6 morgen land aan neef Daniel van de Poel om een 
klooster te stichten. Na vele jaren van voorbereiding en het verkrijgen van 
toestemming en geld werden in 1397 de bouwmaterialen aangeschaft. In 1400 
waren 10 kloosterlingen bezig met de bouw. In het begin van de 15e eeuw was het 
klooster welvarend en groeide in omvang door aankoop van nieuwe landerijen met 
grondbezit tot ver buiten Leiderdorp. De Beeldenstorm trof ook Leiden en omgeving 
en het klooster werd in 1566 geplunderd. 
 
De excursie dit jaar vindt plaats op 10 mei naar het Streekmuseum in Reeuwijk 
inclusief een presentatie over het ontstaan van de Reeuwijkse plassen. De andere 
twee lezingen in 2019 vinden plaats op 23 september en 18 november. Meer 
informatie hierover volgt in de volgende nieuwsbrief van mei 2019. 
  
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 2019 

Schenkingen 
Het afgelopen kwartaal hebben wij een 3-tal zaken geschonken gekregen en ook in 
januari zijn er weer materialen geschonken waar in de volgende nieuwsbrief uitgebreid 
bij wordt stil gestaan. 
 
Van voormalig notaris dhr. Van Breugel kregen wij een aantal kadastrale kaarten en 
luchtfoto’s van Koudekerk. Hij zal deze kaarten hebben gebruikt bij aan- en verkoop 
van woningen, grond en andere roerende zaken in Koudekerk aan den Rijn. 
 
Van een anonieme schenker ontvingen wij een zgn. huurkaart. Op deze kaart noteerde 
de verhuurder elke maand het huurbedrag van de betreffende huurwoning. Na 
contante inning van de huur werd de huurkaart getekend en afgestempeld. 
 
Via Marktplaats zijn we in contact gekomen met iemand die ons 2 documenten uit de 
tweede wereldoorlog heeft geschonken. Het gaat om twee bekendmakingen van het 
hoofd van de Distributiedienst, Burgermeester Verheul. Op deze bekendmakingen uit 
1941 wordt vermeld waar, hoeveel, wanneer en onder welke voorwaarden de 
Koudekerkse families hun boter, vet, vlees, bloem, zeep en petroleum konden afhalen. 
 
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. 
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Het bestuur van het HGK is voornemens om weer een jaarboek uit te brengen. We zijn daarom nog op zoek naar 
enthousiaste schrijvers die een onderwerp willen oppakken of onderwerpen die in een jaarboek niet mogen ontbreken. 
Ook bestaande teksten, kleine momenten uit de Koudekerkse geschiedenis of een bijzonder foto of object kunnen 
worden aangeleverd om te worden verwerkt in het jaarboek. Voor meer informatie, aanmeldingen en tips neem contact 
op met: info@historischgenootschapkoudekerk.nl 
 
 
 
 

Oproep : schrijvers voor jaarboek 

Dirk Verrijk – gezicht op Koudekerk  

ADVERTENTIE RUIMTE 
 

Hier kunt u uw advertentie plaatsen. 
 

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

 
info@historischgenootschapkoudekerk.nl 

 

Theodorus (roepnaam Dirk) Verrijk (Haarlem, 7 juli 1734 – Den Haag, 3 mei 1786) was een Noord-Nederlands schilder, 
decoratieschilder, tekenaar, pentekenaar en kopiist. Rond 1761 is Dirk Verrijk werkzaam als zelfstandig, rondreizend, 
topografisch tekenaar. Aan de hand van zijn schetsboeken en uitgewerkte tekeningen valt na te gaan dat hij Gelderland, 
Overijssel, Brabant, Utrecht, Zeeland en vooral (Noord en Zuid) Holland als werkterrein had. Hij is ook bekend als 
landschapsschilder voor handbeschilderd behang en als decoratieschilder van interieurs. 

De oude dorpskern 
van Koudekerk rond 
1770. Er is nog geen 
brug maar wel een 
overzetveer. De 
huizen lijken 
ogenschijnlijk dicht 
op elkaar te staan en 
vertonen een grote 
mate van rijkdom. 
Was dit de fantasie 
van de tekenaar?  

Prins Bernhardstraat 56 
2396 GM, Koudekerk aan den Rijn 
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www.facebook.com/historischgenootschapkoudekerk/ 
www.historischgenootschapkoudekerk.nl 
 HISTORISCH GENOOTSCHAP KOUDEKERK 
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De situatie anno 2018. De 
winkels zijn verdwenen en 
sommige huizen hebben een 
nieuwe gevel gekregen of een 
andere raamindeling. De 
verkeersdrukte is toegenomen 
en de stenen bestrating 
vervangen door asfalt.  

De Dorpsstraat in de jaren 
vijftig van de vorige eeuw. Aan 
de Rijnzijde bevonden zich 
nog diverse winkels  
Links de woning/werkplaats 
van schildersbedrijf A. Scheer. 
Daarnaast, met de fietsen 
ervoor, de winkel/woonhuis en 
werkplaats van textielhandel 
en woninginrichting J. Ketel, 
wiens vader J.C. Ketel deze 
panden in 1908 kocht uit de 
failliete boedel van “Naai- en 
Breischool Cornelia Jeanne” 
en verbouwde tot een 
manufacturenwinkel. De 
panden ernaast hebben in 
1970 plaats gemaakt voor 3 
nieuwe woningen. 


