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Nieuwsbrief voor leden en sponsors van het Historisch Genootschap Koudekerk 

Voorwoord 
Namens het bestuur van het HGK wens ik alle leden een gezond en inspirerend 2020 toe. 
Zonder aarzeling kan ik beloven dat dit jaar in cultuurhistorisch opzicht heel interessant 
gaat worden. 2020 staat vooral in het teken van de herdenking van Bevrijding 75 jaar. In 
dat kader zullen er veel activiteiten in onze gemeente en ook in Koudekerk plaatsvinden.  
 
De projectgroep Bevrijding 75 jaar, een samenwerkingsverband van alle historische 
verenigingen en werkgroep in de gemeente Alphen aan den Rijn,  heeft voor het komend 
jaar plannen voor de volgende activiteiten: per kern een thematentoonstelling, een 
herdenkingsboek over de bevrijding in alle kernen van de gemeente, een lespakket voor de 
basisscholen, een aanbod voor middelbare scholen, historische foto-/fiets-/wandelroutes in 
de gehele gemeente en dus ook in Koudekerk, activiteiten op het gebied van kunst en 
cultuur en een theaterproductie, geheten “Het wordt zomer”. Daarnaast worden door 
andere organisaties, zoals 4 en 5 mei-comités en Oranjeverenigingen, ook activiteiten 
georganiseerd, zoals het ontsteken van een bevrijdingsvuur, een Libertytour, concerten en 
nog veel meer. Vooral in de periode april-mei zullen er veel activiteiten plaatsvinden.  
Speciale aandacht vraag ik voor de theaterproductie “Het wordt zomer” die in de tweede 
helft van 2020 zal plaatsvinden op bedrijventerrein De Werf aan de Rijnhaven in Alphen 
aan den Rijn. Het gaat om een bijzondere productie waaraan ongeveer 100 vrijwilligers 
zullen deelnemen. Met muziek en zang uit de tijd van de Bevrijding, dans, spel, beelden, 
persoonlijke ervaringen worden de toeschouwers verplaatst in de wereld van 75 jaar 
geleden. Daarbij wordt ook het thema Vrijheid verder uitgewerkt. Het belooft een heel 
bijzondere theatervoorstelling te worden waaraan allerlei organisaties, zoals het 
Productiehuis Alphen, de Muziekfabriek, dansschool Mirjam Ouwerkerk, kindertheater 
Karibuni, koren en muziekkorpsen, een bijdrage leveren. Een niet te missen ervaring voor 
een heel breed publiek. U hoort hier de komende maanden meer over. Wilt u zelf 
misschien een bijdrage als vrijwilliger leveren, dan kunt u zich aanmelden via 
voorstellinghetwordtzomer@gmail.com. 
 
Op 18 november was er een goed bezochte lezing van de heer C. van Leeuwen over de 
postgeschiedenis van Nederland vanaf 1450 tot nu. Het was een heel aardige lezing over 
alle veranderingen in de postbezorging en vooral die in de laatste 50 jaar. De anekdotes 
van de spreker leverden ook veel plezier op bij de aanwezigen.  
 
Eerder meldde ik al dat wij bezig zijn met een 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. Die plannen krijgen steeds meer vorm en dat 
geldt ook voor het nieuwe jaarboek dat in de herfst moet uitkomen.  
 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op maandag 17 februari nemen wij afscheid van 
Tineke Lagerweij als bestuurslid. Tineke heeft heel wat jaren met veel plezier onze 
lezingen en excursies op een prima manier georganiseerd en daar is het bestuur haar heel 
dankbaar voor. Wij hopen haar natuurlijk nog heel veel jaren als bezoeker van onze 
activiteiten terug te zien.  
 
Het belooft weer een mooi historisch jaar te worden, waarbij wij u natuurlijk graag zoveel 
mogelijk zien bij onze activiteiten.          
         Albert Dorrestein 
         Voorzitter 
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17 februari - Op deze avond beginnen we met de ledenvergadering. Na de pauze komt 
dhr. J. Knoester een lezing houden over oude schoolplaten. Wie kent ze niet! De meeste 
mensen hebben er goede herinneringen aan. Ze werden in Nederland en in het 
buitenland gebruikt. De historische platen ter ondersteuning van de geschiedenis en de 
schoolplaten voor de zaakvakken om leven en werken te verduidelijken. De bekendste 
schilders van de Nederlandse schoolplaten zijn Johan Hermans Isings en Cornelis 
Jetses. Hun werk staat nog steeds in de belangstelling. 
 
6 April - Deze avond houdt dhr. C. v.d. Klugt een lezing over pijpenkoppen. Er zijn – ook 
in Koudekerk – bij graaf- of grondwerkzaamheden vaak pijpenkoppen aangetroffen. Hoe 
zijn ze daar terechtgekomen? Door wie zijn ze gemaakt, hoe oud zijn ze en waarom zo 
verschillend? Dhr. v.d. Klugt verzamelt al vanaf zijn jeugd pijpenkoppen, ruwweg 
gevonden in het gebied tussen Hillegom, Voorburg en Alphen a/d Rijn. Hij probeert zo 
veel mogelijk hun oorsprong en informatie hierover te achterhalen. 
 
De excursie dit jaar vindt plaats op 15 mei naar het Katwijks Museum waar zich een 
zeer gevarieerde collectie Nederlandse en buitenlandse schilderijen met fraaie lokale en 
streekgebonden bezienswaardigheden bevindt en tevens een grote verzameling 
scheepsmodellen. De andere twee lezingen in 2020 vinden plaats op 21 september en 
16 november. Meer informatie hierover volgt in de volgende nieuwsbrief van april 2020. 
  
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 2020 

Geschonken 
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 het deksel. Mevrouw Gerda Warmerdam 
heeft ons 1 exemplaar geschonken, zie foto. We zijn dus nog steeds op zoek naar het 
andere type waarvan het deksel op 1 punt scharniert met de bak. Heeft u dit type 
vuilnisbak 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. 

75 Jaar vrijheid 
Medio januari 2020 gaat de website www.75jaarvrijheidalphenaandenrijn.nl in de 
lucht. Op deze website worden alle activiteiten beschreven die in de gemeente 
Alphen naar aanleiding van 75 jaar vrijheid worden georganiseerd. Het HGK neemt 
onder andere deel met een fietstocht, expositie en een reizende tentoonstelling. 
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Burgemeester Quinten Waverijn besloot om in 1960 nadat 
Hans Bos en Alie Leenheer in het huwelijk waren getreden 
en naar Amerika zouden emigreren, een brief te sturen 
naar de Amerikaanse burgermeester van Artesia 
(Californie) om het pasgetrouwde stel te introduceren. 
Burgermeester Waverijn heeft enige tijd later ook Artesia 
bezocht wat uiteindelijk leidde tot een zusterband met de 
gemeente in Amerika, een promotiefilm in kleur van 
Koudekerk, een straatnaam, een tennisvereniging met 
dezelfde naam en op 26 juli 1962 tot de eerste trans-
Atlantische telefoonverbinding in Nederland (samen met 
Nijmegen).  
 
Op deze zomerdag hingen naast het gemeentehuis 
meerdere geluidspeakers om het historische 
telefoongesprek voor alle belangstellenden te kunnen 
laten horen en werd de promotiefilm ‘Een dag in 
Koudekerk’ vertoond op een groot scherm. Aanwezig bij 
het telefoongesprek waren leden van de Amerikaanse 
ambassade, de Amerikaanse vliegbasis op Soesterberg 
en de directie van de PTT. De NTS (voorloper van de 
NOS) heeft ook opnames gemaakt voor het journaal. 
Naast het gesprek met burgemeester Parker van Artesia 
had burgemeester Waverijn ook een gesprek met Alie 
Bos-Leenheer en vroeg haar hoe laat ze thuis zou komen 
voor de 25-jarige bruiloftsviering van haar ouders.  
 
De Telstar satelliet werd op 10 juli 1962 gelanceerd vanaf 
Cape Canaveral met een stuwraket. De satelliet woog     
77 kg en had een diameter van 88 cm. Onbedoeld had de 
satelliet een levensduur van slechts 7 maanden omdat op 
de dag van de lancering ook een atoomproef plaats had 
die de transistors van de satelliet hadden aangetast. De 
satelliet hing 5.632 km boven de aarde en kon circa 10 x 
per dag gedurende 20 minuten worden gebruikt om 
contact te leggen tussen Amerika en Europa. 

Burgemeester Waverijn en de Telstar sateliet 
 

Een jaar na het historische telefoongesprek ontving 
burgemeester Waverijn uit Amerika een schaalmodel van 
de Telstar satelliet.  Het was gemaakt van plastic en 
voorzien van lichtcellen, antenne en stralingsdetectoren en 
daarmee geschikt voor het houden van lezingen en 
demonstraties. 
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www.facebook.com/historischgenootschapkoudekerk/ 
www.historischgenootschapkoudekerk.nl 
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De situatie anno 2020. Het 
pand aan de Dorpsstraat 55 
is drie jaar geleden volledig 
nieuw opgetrokken in oude 
stijl. 
 
Bovenstaande en nog 13 
schoolklasfoto’s uit de 
periode 1905-1920 zijn 
geschonken door dhr. C. Last 
en dhr. J.J. van den Berg (de 
zoon van Agatha Cornelia 
Pos en Arie van den Berg). 
 

Gezicht op de Dorpsstraat 
anno 1907. 
 
Schoolmeester Mathijs Pos 
staat samen met zijn vrouw 
Jacomina Pos-Verbeek voor 
de schoolmeesterswoning.  
De drie kinderen van links 
naar rechtst zijn: Agatha 
Cornelia, Jacob en Krijna. 

Toen 


