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Nieuwsbrief voor leden en sponsors van het Historisch Genootschap Koudekerk 

Voorwoord 
Een nieuw seizoen, ook voor het Historisch Genootschap Koudekerk, is weer begonnen. 
Het wordt ongetwijfeld een jaar met vele, interessante activiteiten, waarbij vooral de 
herdenking van 75 jaar Bevrijding aandacht zal krijgen. Maar dat niet alleen, want er zijn 
nog veel meer historische zaken die om aandacht vragen. Wij staan altijd open voor uw 
suggesties en tips, omdat wij het heel belangrijk vinden dat zoveel mogelijk mensen met de 
historie bezig zijn.   
 
Eind augustus was er een speurtocht in het kader van de Jeugdvakantieweek Koudekerk 
die in het teken stond van de geschiedenis van Koudekerk. Het is hartverwarmend om een 
bijdrage aan die week te leveren, want het enthousiasme onder kinderen en ook ouders is 
groot. Aleid van Poelgeest is zo meer tot leven gekomen.  
 
Op zaterdag 14 september was het Open Monumentendag in Nederland en in Koudekerk, 
waarbij geïnteresseerden konden meedoen aan twee rondleidingen door ons dorp.  De 
interesse om mee te doen viel dit jaar wat tegen, misschien omdat er weer heel veel in de 
regio en het land georganiseerd werd. Wij blijven echter doorgaan met bijdragen leveren 
aan dit traditionele evenement. 
 
De afgelopen maanden hebben wij bezoek gehad van verschillende groepen in Koudekerk 
die aan een rondleiding en/of lezing konden meedoen. Verbazing over zoveel historische 
rijkdom in Koudekerk kwam telkens weer naar boven.  
 
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. Voor de theaterproductie “Het wordt zomer” zijn al oproepen gedaan om een 
bijdrage te leveren in materiële vorm of in de vorm van persoonlijke medewerking. Er 
worden ook flyers verspreid. Bij deze nieuwsbrief treft u eenzelfde oproep aan. 
 
De lezing op 23 september van Martin Hendriksma over De Rijn was zeer de moeite 
waard. In januari 2020 is er mede op basis van het door hem geschreven boek een 
vijfdelige serie over de Rijn bij Max op de televisie. Ondertussen is er ook een excursie 
geweest naar het Leiderdorps Museum over Leithon, het Leiderdorp in de Vroege 
Middeleeuwen.  Degenen die mee geweest zijn, waren onder de indruk van de kleine, maar 
heel professionele tentoonstelling met fraaie vondsten en een overzichtelijke publicatie.  
   
Verder zijn wij nog bezig met de kastelenroute (wandelen en fietsen), een informatiebord 
op de smederij van Dorpsstraat 61 en een folder over het z.g. Koudekerks ensemble, de 
historische kern van ons dorp. Bovendien werken wij aan de inhoud van een nieuw 
jaarboek dat in 2020 moet verschijnen. Daarin komt ook een verslag van het onderzoek 
naar de documenten van Groot Poelgeest.  
 
Genoeg plannen zijn er om er weer mooi historisch jaar van te maken!      
           
         Albert Dorrestein 
         Voorzitter 
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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 in deze lezing 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. 
 
 
 

Agenda 2019 

Gezocht 

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 - herinnering 

In de jaren ’60 t/m ‘80 van de vorige eeuw waren de vuilnisbakken nog een stuk kleiner 
en mocht al het afval ongescheiden in een metalen vuilnisemmer worden geplaatst aan 
de straatzijde voor de vuilnisdienst. Er waren 2 type vuilnisemmers in Koudekerk in 
omloop beide met de letters “K a/d R” op de deksel. Graag zouden wij van beide types 
een exemplaar in ons archief willen opnemen. Heeft u nog zo’n exemplaar of kent u 
iemand die er afstand van wil doen, dan houden we ons graag aanbevolen. 
 
Mocht u nog een ander 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. 

Digitale Nieuwsbrief 
 Wilt u voortaan de nieuwsbrief digitaal ontvangen op uw email-adres? Mail uw email-
adres aan info@historischgenoootschapkoudekerk.nl. U ontvangt dan elk kwartaal de 
nieuwsbrief in full-colour in plaats van zwart-wit. Ook bespaart het HGK hiermee  elk 
kwartaal kopieerkosten, portokosten en inkoop van enveloppen. Met dit geld kan het 
HGK weer andere leuke zaken organiseren.  

Als het allemaal gaat, zoals het moet lopen, is er in de tweede helft van mei 2020 een 
bijzondere theaterproductie (tien voorstellingen) te bewonderen op een speciale locatie in 
Alphen aan den Rijn. Wie mee wil doen als acteur, figurant of vrijwilliger voor decor, 
kleding, organisatie en noem maar op, kan zich aanmelden via 
voorstellinghetwordtzomer@gmail.com of kijken op www.facebook.com/Hetwordtzomer.     

Historische theaterproductie “Het wordt zomer”                                                                                                
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Het pand Dorpsstraat 36 (zie onderstaande foto) is in 1880 gebouwd in opdracht van Marijtje Dorrepaal, weduwe van Klaas 
van der Lee. Ze was een van de erfgenamen in de rijke nalatenschap van haar ouders Gerrit Dorrepaal en Marijtje de Jong. 
Op 15 mei 1893 verkocht haar zoon Adrianus van der Lee het pand aan de in 1888 gestichte Gereformeerde Kerk ter 
huisvesting van haar eerste predikant Ds. J. Strijks en zijn gezin. Na hem heeft de pastorie nog aan 6 predikantsgezinnen 
huisvesting geboden, waarvan Ds. H.R. Zijlstra in 1960 de laatste was. 
Wegens de bouw van een nieuwe pastorie (Dorpsstraat 42) verkocht de kerk de oude pastorie op 3 juli 1961 aan de heer 
Kunst uit Oegstgeest. In 1968 verwierf tandarts W.F. van der Hooft de woning, die aan de westzijde een aanbouw voor de 
tandartspraktijk aanbracht alsmede een garage.  
Het pand wordt nu nog steeds bewoond door mevrouw Van der Hooft. De woning heeft één bouwlaag onder een afgeplat 
schilddak met geglazuurde pannen met aan de oostzijde een serre met afgeschuinde hoeken. De gevels zijn opgetrokken in 
rode baksteen in kruisverband, rijk gedetailleerd met sierankers en speklagen van kalkzandsteen. 
 

Pastorie Gereformeerde Kerk – een kleine gescheidenis 
 

Bijna honderd jaar geleden 
was de Dorpsstraat nog 
onverhard en waren er nog 
weinig auto’s te bekennen 
zoals te zien is op deze 
ansichtkaart uit 1925. 
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Anno 2019 is de bebouwing 
linksachter de pastorie: de uit 
begin 1600 daterende 
hofstede “Withorst” en de 
kerk nauwelijks te zien door 
de grote boom.  
 
De bovenste foto is de enige 
bekende foto waarop (een 
deel van) de eerste 
Gereformeerde Kerk is te 
zien. In 1912 werd op die plek 
de huidige Ontmoetingskerk 
gebouwd. 
 

Gezicht op de Dorpsstraat 
vanaf de Oude Rijn anno 
1907 met in het midden de 
pastorie met de vier 
schoorstenen. 
 
Het witte huis rechts op de 
foto is het huidige vervallen 
pand aan de andere zijde van 
de Dorpsstraat met nummer 
27. Helemaal rechts op de 
foto is nog net de ingang van 
een sloot te zien, deze 
‘kleisloot’ met een bruggetje 
in de Dorpsstraat is gedempt 
in 1948. Via die sloot werd de 
afgegraven klei uit de 
achterliggende polder met 
kleipetten naar de Oude Rijn 
getransporteerd. 

Toen 


