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Nieuwsbrief voor leden en sponsors van het Historisch Genootschap Koudekerk 

Voorwoord 
Voor het Historisch Genootschap Koudekerk is 2020 weer goed begonnen. Allereerst met 
de 31e jaarvergadering waar wij met de aanwezige leden allerlei activiteiten de revue 
konden laten passeren. Van Jaap Waverijn, zoon van voormalig burgemeester Waverijn, 
ontvingen wij een plakboek waarin zijn vader krantenartikelen over Koudekerk heeft 
geplakt. Deze vormt een mooie aanvulling op drie eerder ontvangen plakboeken van de 
jaren ‘60. Dergelijke geschenken, want dat zijn het echt voor ons, stellen wij zeer op prijs.  
 
Na het afscheid van Tineke Lagerweij als bestuurslid zijn wij op zoek naar een nieuw 
bestuurslid en dan vooral iemand die het secretariaat op zich zou willen nemen. Mocht u 
iemand weten, dan worden wij graag getipt. Zeker voor een historische vereniging zoals de 
onze is een secretaris namelijk erg belangrijk. 
 
Eind februari is het Inloophuis Koudekerk, een dagopvang voor licht dementerende 
ouderen, in de Ridderhof geopend. Het Historisch Genootschap Koudekerk was gevraagd 
om te werken aan de inrichting. Dankzij het uitzoekwerk van Matthijs Mey is er nu een 
wand met foto’s uit Koudekerk van de vijftiger en zestiger in de vorige eeuw ontstaan. 
Verder staat er ook een vitrine met voorwerpen uit die tijd. Daarbij hebben wij zoveel 
mogelijk rekening gehouden met de jonge jaren van de bezoekers. Wij zijn blij dat wij op 
deze wijze een bijdrage hebben kunnen leveren aan het sfeervolle interieur van de ruimte. 
 
Inmiddels vorderen de voorbereidingen voor de activiteiten rond de viering van Bevrijding 
75 jaar. Zoals eerder gemeld gaat het per kern van de gemeente om een 
thematentoonstelling, daarnaast 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. 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. Op de 
website 75jaarvrijheidalphenaandenrijn.nl is te zien wat er allemaal te doen is. Plaatselijke 
activiteiten kunt u altijd terugvinden op onze eigen website. 
 
Eerder informeerde ik al over de theatervoorstelling Het wordt zomer. Sinds kort is bekend 
dat de voorstelling door de gevolgen van de coronacrisis niet door kan gaan. Vanwege 
deze crisis komt ook de lezing van Chris v.d. Klugt over pijpenkoppen op 6 april te 
vervallen. Ongetwijfeld keert deze later in ons programma terug. De excursie op 
vrijdagmiddag 15 mei naar het Katwijks Museum gaat voorlopig wel door. U kunt zich 
daarvoor opgeven (zie bijgevoegd antwoordformulier) en wij houden u dan natuurlijk zo 
goed mogelijk op de hoogte. 
 
Wat er allemaal dit jaar nog meer gebeurt bij ons Historisch Genootschap, kan ik u in een 
volgende nieuwsbrief melden. Hopelijk is de coronacrisis dan weer verleden tijd en kunnen 
wij ons weer op een `gewone` manier bezighouden met de Koudekerkse geschiedenis. Tot 
het zover is, wensen wij u veel gezondheid en goede zin toe.    
           
         Albert Dorrestein 
         Voorzitter 
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6 April vervalt - Deze lezing van dhr. C. v.d. Klugt over pijpenkoppen vindt op een ander 
tijdstip plaats.  
 
De excursie dit jaar vindt vooralsnog plaats op vrijdagmiddag 15 mei naar het 
Katwijksmuseum, Voorstraat 46 in Katwijk aan Zee. 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 Katwijkse knip, introducés betalen € 10,00. 
Opgeven kan via info@historischgenootschapkoudekerk.nl of via bijgevoegde 
uitnodiging. 
 
De andere twee lezingen in 2020 vinden plaats op 21 september en 16 november. 
 
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 
Recent hebben wij van Jan Snatersen het ontbrekende type Koudekerkse 
vuilnisemmer ontvangen. Daarmee is de verzameling Koudekerkse vuilnisemmers 
compleet.  
 
Van Gerda Warmerdam ontvingen wij tijdens de ALV een grote fles ‘Eau de cologne’. 
Deze fles stond op de toonbank van winkelier Harskamp in de Dorpsstraat. Als klant 
kon je je eigen fles eau de cologne hier laten bijvullen. In de hals van de fles staan de 
letters M.J.H. gegraveerd en het jaartal 1956. Wie weet wat dat betekent? 
 
Van mevrouw Vet-Niessen ontvingen wij een laken met daarin op regelmatige afstand 
van elkaar een gat. Dit laken lag opgevouwen in de linnenkast van boerderij Kastelein 
aan de Hoge Rijndijk op 14 mei 1940 toen de Duitsers meerdere bombardementen in 
de Rijnstreek uitvoerden. Het laken is geperforeerd geraakt tijdens deze beschieting en 
is daarmee een stille getuige van deze zwarte dag in de Koudekerkse geschiedenis. 

Gezocht 
Vanaf 1878 tot en met 1934 was op het spoortraject Leiden-Woerden een 
stationsgebouw in gebruik met de naam Hazerwoude-Koudekerk. In 1936 werd het 
gebouw afgebroken. Gedurende 56 jaar konden inwoners van Hazerswoude en 
Koudekerk hun treinkaartjes kopen in dit markante gebouw. Helaas is er niets meer 
wat herinnert (alleen een aantal foto’s) aan dit station. We zijn als HGK dan ook op 
zoek naar originele treinkaartjes van station Hazerswoude-Koudekerk. Heeft u er nog 
1 in een la liggen of ingeplakt in een album? Graag zouden wij hiervan een foto willen 
maken. Bijgaand een voorbeeld van een kaartje uit de collectie G.C. van Straaten. 
Heeft u nog een treinkaartje in bezit? 

Contributie 2020 
De contributie voor 2020 is tijdens de jaarvergadering van 17 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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Op 23 januari 1964 in de middag gleed het nieuw gebouwde motorschip de ‘Koudekerk’ de helling af en het water in van 
De Noord (een riviertak tussen de Oude en de Nieuw Maas) in Krimpen aan den IJssel. Onder toeziend oog van diverse 
notabelen waaronder burgemeester Waverijn, wethouders Van Vegten en Smit en de leerlingen van de hoogste klassen 
van de Burgemeester Herderschool uit Koudekerk. De Herderschool had het schip geadopteerd en de leerlingen zouden 
nog jarenlang met behulp van de scheepvaartberichten op de radio en de krant het schip volgen. U zult zich wellicht 
afvragen waarom dit motorschip de ‘Koudekerk’ werd genoemd? Burgemeester Waverijn trok een aantal jaren daarvoor de 
stoute schoenen aan en reisde af naar de Vereenigde Nederlandsche Scheepvaartmaatschappij (VNS) in Den Haag. De 
VNS, eigenaar van meerdere schepen, was ontvankelijk voor de argumentatie van de burgemeester dat het schip naar zo’n 
belangrijke historische plaats moest worden genoemd. Burgemeester Waverijn en zijn vrouw zijn in de jaren ’60 van de 
vorige eeuw meerdere malen meegevaren met de MS ‘Koudekerk’ en er ontwikkelde zich dan ook een vriendschappelijke 
band met de kapitein van het schip. Een lang leven was de naam en het schip helaas niet gegeven. 
 

Burgemeester Waverijn en de MS Koudekerk 
 

Het Motorschip ‘Koudekerk’ 
is gebouwd door Van der 
Giessen - De Noord en werd 
in 1964 opgeleverd. Het kon 
20 knopen per uur varen 
(37km/hr), had een totale 
lengte van 165 meter en 
werd ingezet op de Holland-
Australië lijn. Vanaf 1971 
krijgt het schip meerdere 
andere namen en eigenaren 
en het wordt uiteindelijk in 
1984 in Taiwan gesloopt. 
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& Nu  

De situatie anno 2020. Na de 
Tweede Wereldoorlog 
verdwijnt de naam Schinkelijk 
en wordt de straat Lagewaard 
genoemd. Het oude 
zandweggetje werd in 1937 
verhard met klinkers en later 
zelfs geasfalteerd. De weg is 
ook verbreed ten koste van 
de sloot. Maar nog steeds 
proef je hier de landelijke 
sfeer van oud Koudekerk. 
 
 

De Schinkeldijk anno 1925 
 
Al vier eeuwen geleden 
heette deze weg de 
Schinkeldijk. Die verbond de 
Lagewaardse wetering en de 
Lage Rijndijk met elkaar. In 
1925 wordt de Schinkeldijk op 
de waterleiding en 12 jaar 
later op het elektriciteitsnet 
aangesloten. 

Toen 


