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‘t Torentje

Nieuwsbrief voor leden en sponsors van het Historisch Genootschap Koudekerk

Voorwoord
De zomer lijkt weer bijna aan haar eind en wij beginnen met veel energie aan een nieuw
seizoen met interessante zaken als het om de geschiedenis van Koudekerk gaat. Er lijkt
steeds meer te gebeuren op het gebied van die historie en wij worden zo als HGK flink aan
het werk gehouden. Dat is alleen maar goed.
Begin mei gingen wij op excursie met 12 leden naar het Streekmuseum in Reeuwijk. Ieder
verbaasde zich over de leuke en interessante collectie van dit museum dat geheel door
vrijwilligers ook draaiende wordt gehouden. Het was een zeer geslaagde middag met
mooie verhalen en beelden.
Op 14 juni jl. overleed op 93-jarige leeftijd Fred van Poelgeest, nazaat van de familie
Poelgeest die bijna 400 jaar haar stempel heeft gedrukt op de Heerlijkheid Koudekerk en
Poelgeest. Fred heeft door zijn activiteiten, publicaties, initiatieven en onverminderd
enthousiasme veel betekend voor het historisch bewustzijn in Koudekerk. Een jaar geleden
was hij met zijn vrouw nog in Koudekerk en duidelijk was toen dat hij afscheid moest gaan
nemen van het leven. Gelukkig kon hij tijdens zijn bezoek nog de maquette zien die hij zelf
gemaakt had met zijn vrouw en die een paar jaar geleden door Karin v.d. Berg
gerestaureerd werd. Fred van Poelgeest zal zeker in onze herinnering blijven, als persoon
en als voorvechter van die mooie periode in de Koudekerkse geschiedenis.
De toenemende belangstelling voor de Koudekerkse historie blijkt uit allerlei activiteiten.
Eind augustus is er een speurtocht in het kader van de Jeugdvakantieweek Koudekerk die
in het teken staat van de geschiedenis van Koudekerk. Op zaterdag 14 september is het
weer Open Monumentendag, waarbij geïnteresseerden kunnen meedoen aan twee
rondleidingen door ons dorp. Verder ontvangen wij op woensdag 18 september een groep
oud-docenten van ROC Leiden voor een lezing over de kastelen van Koudekerk en voor
een rondleiding.
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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. Het gaat inmiddels de goede kant op met de financiering van de
projecten. Wij zijn nog wel op zoek naar fondsen en sponsors die activiteiten mogelijk
kunnen maken. Daarbij houden wij ons aanbevolen voor tips van onze leden.
De planvorming voor een eigentijdse kastelenroute (wandelen en/of fietsen) is bijna
afgerond. Het streven is om drie routes uit te zetten met digitale mogelijkheden,
informatieborden en luisterpalen. Hiermee hopen wij de Koudekerkse historie nog meer op
de kaart te krijgen. Heeft u misschien gezien dat er bij het informatiebord bij Groot
Poelgeest ook een nieuw bankje is geplaatst? Verder zijn wij nog bezig met een
informatiebord voor de ‘Oude Smederij’ van Dorpsstraat 59.
Het onderzoek naar de bijna honderd documenten met betrekking tot Groot Poelgeest
vordert gestaag. Rond deze tijd hopen wij de eerste fase van dit onderzoek af te ronden en
vervolgens te gaan kijken wat voor publicatie interessant is. Het streven is om in ieder
geval in 2020 tot een nieuw jaarboek te komen met ook een of meer artikelen over de
documenten. Het Historisch Genootschap Koudekerk blijft actief zoals u ziet en er komt
nog heel wat aan!
Albert Dorrestein
Voorzitter
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Agenda 2019
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 Rijn-quiz, 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.
5 oktober – Bezoek tentoonstelling ‘Nieuw licht op Leithon’; zie bijgesloten formulier.
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. Ook de post in Koudekerk komt ter sprake.
HGK-leden hebben gratis entree bij de lezingen, niet-leden betalen 5 euro. De
lezingen (start 20:00 uur) vinden plaats in Honswyc naast de Ontmoetingskerk.

Schenking
Van het echtpaar Van der Pols ontvingen wij de welbekende eikeltjes kan met het
wapen van Koudekerk erop en een sigarendoos van winkelier L. de Wit die was
gevestigd op Hoogewaard 38. Deze krijgen een mooi plekje in het HGK-archief.
Van mevrouw Vorenkamp konden wij een glazen uithangbordje in ontvangst nemen
met daarop het gemeentewapen van de voormalige gemeente Rijnwoude die ontstond
in 1991 als gemeente Rijneveld uit een fusie van drie gemeenten. Van 1993 tot en met
2013 was Rijnwoude een zelfstandige gemeente.
Helaas is ook gewaardeerd lid Arga van der Vlugt overleden dit jaar. Vele boeken over
de geschiedenis van Koudekerk heeft zij geredigeerd. Van haar man ontvingen wij
diverse interessante documenten over scholen en ouderraden in Koudekerk.
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 2019
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.
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Koffie HAG - verzameplaatjes
In het begin van de 20-ste eeuw begon Kaffee Handelsgesellschaft AG (Kaffee
HAG) in Bremen met het uitgeven van een serie plaatjesalbums met Duitse
gemeentewapens. De twee Nederlandse albums werden uitgegeven door Koffie
HAG in Amsterdam, de eerste onder de naam ‘Nederlandse Gemeentewapens’, de
tweede onder de naam ’Nederlandsche Heraldiek’. Er werd begonnen rond 1925 met
de gemeentewapens van Noord- en Zuid- Holland en in de jaren erna volgde de
overige provincies. Het tweede album met familiewapens verscheen in 1930. In
totaal zijn er ongeveer 1.800 plaatjes voor de Nederlandse markt verschenen. Er kon
gespaard worden door middel van zegeltjes op de verpakkingen van de HAG koffie,
soms ook van andere bedrijven die met Koffie HAG samenwerkten, of door bonnen
in advertenties in kranten. De plaatjes hadden een afmeting van 4 x 5,66 cm.

Wist u dat ?

Sara Tromp

Kasteel Klein Poelgeest sinds de eerste vermelding in 1386 tot 1507 in bezit was van
de familie Van Poelgeest. Er sinds 1507 vele eigenaren zijn geweest van het kasteel
tot de sloop in 1832. Een van de bekendste eigenaressen was de kleindochter van
Maarten Tromp (een van de zeehelden uit de Gouden Eeuw). Zij was kasteelvrouw van
1687 tot en met haar overlijden in 1711. Zij trouwt twee keer en krijgt drie kinderen.
Ondanks dat in haar testament staat dat Klein Poelgeest niet verkocht mag worden en
een gemeenschappelijk familiebezit moest blijven, verkoopt haar zoon Robbert van der
Mast toch het kasteel in 1721. Het wordt omschreven als een “Voortreffelijk herenhuis
met grachten, landerijen, besloten stallingen, koets-, wagen- en tuinmanshuis,
boomgaarden, tuinen, lanen en vijvers”.

Historische Koudekerkse filmpjes op Youtube
Op ons Youtube kanaal is een nieuw filmpje verschenen met de titel ‘Sporen uit de oorlog’ van
Thomas Droste uit Hazerswoude-Riindijk. Hij heeft voor zijn opleiding Archeologie een opdracht
gekregen om sporen uit de Tweede Wereldoorlog in kaart te brengen. Via de link op de HGK
website of direct op ons eigen Youtube-kanaal kunt u dit bekijken. Tevens zijn er vier nieuwe
filmpjes toegevoegd aan de categorie ‘Extern filmmateriaal’ die u links in de kantlijn op ons
Youtube kanaal kunt vinden.
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Toen

De Dorpsstraat anno 1903,
een overharde weg waarbij
alleen de stoep verhard
was. De Dorpsstraat was
ook toen vrij smal en in het
midden van de foto is nog
1 van de 2 bruggetjes te
zien die toegang gaven
naar huisnummers 39 t/m
47 over de sloot die er lag.
De vrouw in de
deuropening draagt de
Rijnlandse kap.

& Nu

Anno 2019 is de Dorpsstraat
niet veel breder dan 100 jaar
ervoor maar door het dempen
van de sloot kunnen 2 auto’s
elkaar toch passeren. Huis
nummer 37 aan de
polderzijde heeft nog de
authentieke uitstraling en is
mooi geconserveerd. Aan de
Rijnzijde is er veel gesloopt
en vernieuwd. Hier heeft ook
nog een benzinestation van
de heer Wille gestaan en
werd vroeger de
Koudekerkse eierveiling
gehouden.

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