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Nieuwsbrief voor leden en sponsors van het Historisch Genootschap Koudekerk 

Voorwoord 
 
Een nieuw voorjaar is altijd een mooi begin voor nieuwe plannen en ontwikkelingen. Zo 
werkt het in de natuur en ook in de cultuurhistorie. Voor 2019 staan er weer interessante 
onderwerpen en activiteiten op het programma van het Historisch Genootschap Koudekerk. 
Via nieuwsbrieven als deze proberen wij u daar zoveel mogelijk van op de hoogte te 
houden. 
 
Bij de laatste ledenvergadering in februari hebben wij aan de leden een beeld gegeven van 
hoe onze Historisch Genootschap Koudekerk ervoor staat. In het algemeen heel positief, 
hoewel er wel enige zorgen zijn over de financiën in de toekomst. Tijdens genoemde 
ledenvergadering kon het bestuur zich weer verheugen op een positieve inbreng van de 
leden. Iets wat zeker niet vanzelfsprekend is, kan ik wel zeggen. Jammer genoeg kon onze 
penningmeester, Jos Heemskerk, vanwege ziekte niet aanwezig zijn bij de vergadering. 
Gelukkig is hij weer aan de beterende hand. Verder was het bestuur erg blij met de 
verkiezing van een nieuw bestuurslid, Linda Lubbers, die met haar achtergrond zeker een 
versterking genoemd kan worden. Zo gaan wij beslist met goede moed het nieuwe jaar in. 
 
Wat betreft de financiën is het zaak om de komende jaren nog meer een balans tussen 
inkomsten en uitgaven te krijgen. Een van de mogelijkheden daarvoor is het laten 
sponsoren van activiteiten. Zo zijn wij blij dat Eetcafé de Hoek ons het komend jaar gaat 
sponsoren, maar het bestuur streeft naar nog meer sponsors en ook andere inkomsten. 
Tips daarvoor zien wij altijd graag tegemoet. 
 
In vorige nieuwsbrieven maakte ik al melding van projecten in het kader van de viering van 
75 jaar bevrijding in 2020. Die projecten willen wij binnen het Historisch Platform Alphen 
aan den Rijn uitvoeren met plaatselijke partners als de 4/5 mei-comités en 
toneelverenigingen. Er is een goede voortgang te melden bij het uitwerken van de plannen, 
waarbij ook al duidelijk is welke financiën nodig zijn om de projecten te realiseren. 
Daarvoor benaderen wij natuurlijk de gemeente, allerlei fondsen en ook sponsors. 
 
Voor wat betreft Koudekerk willen wij dit jaar een eigentijdse kastelenroute ontwikkelen met 
een fiets- en wandeltracé in ons dorp. In dat kader vinden wij nodig om het plantsoen op de 
plaats van het voormalige kasteel Klein Poelgeest op te knappen met een nieuw 
informatiebord en het schoonmaken van de omgeving (o.a. het beeld). 
 
Ten slotte vraag ik graag uw aandacht voor de excursie op 10 mei naar het Streekmuseum 
in Reeuwijk met een presentatie over het ontstaan van de Reeuwijkse Plassen. Wij hopen 
natuurlijk veel leden op die middag te begroeten. En zo komt er nog veel meer op 
historisch gebied aan. Genoeg om je in de interessante historie te verdiepen en van te 
genieten. 
 

 
Albert Dorrestein 

         Voorzitter 
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23 September - Deze avond houdt de heer M. Hendriksma een lezing over de Rijn. 
Daarover heeft hij ook een boek geschreven, getiteld De Rijn, biografie van een 
rivier, dat te koop zal zijn op deze avond. Hij begint met een Rijnkwis, daarna vertelt 
hij een aantal verhalen over de ontwikkeling van de rivier tot transportas van 
Noordwest-Europa en wat daar nu nog van over is. De rivier is niet alleen een 
krachtig natuurverschijnsel, maar ook een grens, een industrieel afvalpunt, een 
politiek wapen in handen van Napoleon en Hitler en een inspiratiebron voor 
kunstenaars. Bovendien is het een lint waarlangs verhalen werden geboren- de 
Lorelei, verdronken dorpen, goudzoekers. Op deze avond hoort u ze allemaal. 
 
18 November - De heer C. van Leeuwen houdt deze avond een lezing over de PTT 
met de titel: De postgeschiedenis van Nederland vanaf 1450 tot nu. Het verzenden 
van brieven is eeuwenlang het belangrijkste communicatiemiddel geweest. Eerst 
door postiljons, toen per postkoets en trekschuit, daarna met trein, tram, auto en 
vliegtuig. Eerst via bedrijven en belangrijke mensen, rond 1900 begonnen ook 
gewone mensen post te verzenden. Postbodes waren belangrijke mensen en vaak 
ging dit beroep over van vader op zoon. In de loop van de tijd breidde het 
postverkeer zich uit wat in de zestiger jaren en daarna leidde tot het maken van 
diverse efficiencyslagen b.v. van 2 naar 1 bestelling per dag. In de zeventiger jaren 
werd met automatisering begonnen. 
 
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 vrijdagmiddag 10 mei naar het Streekmuseum in 
Reeuwijk. Voor meer informatie en hoe u zich kan aanmelden, zie de bijgesloten 
uitnodiging. Voor leden van het HGK zijn de kosten € 7,50 inclusief een kopje 
koffie/thee met een koek, introducés betalen € 10,00. Opgeven kan via 
malagerweij@gmail.com of telefoonnummer 06-28485248.  
 
 

Agenda 2019 

Schenking - ANBI 

De contributie voor 2019 is tijdens de jaarvergadering van 18 februari 2019 vastgesteld 
op € 15 per persoon per jaar. De penningmeester verzoekt u de jaarlijkse contributie 
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 2019 

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 inkomsten-
belasting 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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Eind maart hadden wij een afspraak met mevrouw Lyda 
van Veen, de dochter van de bekende kolenhandelaar uit 
de Dorpsstraat. Zij schonk ons veel documentatie, 
objecten en foto’s die behoorden bij de familie-
geschiedenis van haar vader Willem van Veen. 
 
Wie was Willem van Veen? 
 
In 1913 komt hij ter wereld in Koudekerk als zoon van 
Gerrit van Veen en Alida van Klaveren. In de jaren ’30 
meldt hij zich aan als vrijwilliger bij de Burgerwacht en is 
hij werkzaam als boerendaggelder ook tijdens de oorlog. 
In mei 1946 solliciteert hij bij de gemeente Koudekerk op 
de post tijdelijke reservekracht van het brugpersoneel 
naast zijn werkzaamheden als stratenmaker. De beloning 
bedraagt per gewerkt uur 0,69 gulden, ook voor de nacht- 
en zondaguren. Deze tijdelijke post wordt in juni 1946 
omgezet naar een vast dienstverband als reserve 
brugwachter. Veel hoefde hij niet te werken als 
brugwachter, omdat hij alleen bij ziekte en verlof van de 
brugwachters de brug mocht bedienen. 
 

 
 
Onbekend is hoe lang hij de rol als reserve brugwachter 
heeft vervuld. Naderhand heeft hij de kolenhandel van de 
firma Molema overgenomen en was hij tot circa 1970 de 
laatste kolenhandelaar in Koudekerk. Door de landelijke 
uitrol van gas als brandstof voor de centrale verwarming 
werden de kolen uiteindelijk niet meer verkocht. 

Willem van Veen – Reserve brugwachter 

 
 
Deze afbeelding laat de originele brugwachterspet zien 
die de Koudekerkse brugwachters op hadden tijdens 
hun dienst. Dit exemplaar behoorde toe aan Willem van 
Veen. 
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www.facebook.com/historischgenootschapkoudekerk/ 
www.historischgenootschapkoudekerk.nl 
 HISTORISCH GENOOTSCHAP KOUDEKERK 

 
 

  

& Nu  

In 1984 wordt de winkel van 
Piet Smit getransformeerd tot 
een Albert Heijn. Nadat de 
winkel links van de Albert 
Heijn, de winkel van 
textieldetaillist Cor Ketel, 
wordt aangekocht vindt er 
een forse uitbreiding van de 
supermarkt plaats. Ook in 
maart 2019 is er weer 
verbouwd, heeft het zelf 
scannen van boodschappen 
zijn intrede in Koudekerk 
gedaan en kunnen er nog 
steeds zegels worden 
gespaard. 

De supermarkt 4 = 6 van 
de familie Smit omstreeks 
1975.  In 1965 werd het 
pand gebouwd en zat de 
voordeur nog aan de 
raamzijde van de winkelpui. 
De cijfers 4 = 6 slaan op 
het zegelsysteem. ‘Vier 
gulden gespaard is zes 
gulden waard’. Bij elke 
aankoop van 1 gulden kon 
een zegeltje van vier cent 
gekocht worden.  


