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Nieuwsbrief voor leden en sponsors van het Historisch Genootschap Koudekerk 

Voorwoord 
In deze bijzondere tijd is het lastig om activiteiten op korte, laat staan op middellange of 
lange termijn te plannen. Dat geldt voor ons persoonlijk (gaan wij volgend jaar nog op 
vakantie?) en natuurlijk ook voor ons Historisch Genootschap Koudekerk. Of onze lezing 
op 16 november doorgaat, is nog de vraag. Toch gaan wij het proberen voor zover dat 
verantwoord is. Er is genoeg belangstelling, zo’n 22 leden hebben zich aangemeld, en de 
spreker ziet het ook zitten. Dat zijn positieve signalen en daar proberen wij ook iets mee te 
doen. Natuurlijk binnen de wettelijke regels en ook als wij het zelf verantwoord vinden.  Ik 
heb het idee dat veel mensen op dit moment zo bezig zijn.  
 
Wij voorzien nu al dat de ledenvergadering van februari 2021 verplaatst moet worden naar 
een tijdstip later in dat jaar, waarschijnlijk aan het begin van de zomer. Natuurlijk houden 
wij u daarvan op de hoogte. Omdat wij graag zoveel mogelijk leden bij die vergadering zien 
en spreken, willen wij de drempel voor die ledenvergadering zo laag mogelijk houden.   
 
Al eerder meldde ik dat er hard gewerkt wordt aan het jaarboek. Als er zich geen grote 
problemen voordoen, komt dat jaarboek nog in 2020 uit. Het geeft een verrassend en 
interessant beeld van historisch Koudekerk. Ik kan alvast verklappen dat er ook een 
bijzonder artikel van Stephan de Vos over het Rijnstreeks (niet Rijnlands, zoals ik eerder 
aangaf!) dialect in staat. De bedoeling van Stephan is ook binnen een paar jaar een 
Rijnstreeks woordenboek uit te brengen. Beslist iets om naar uit te kijken! 
 
Zoals de laatste tijd gebruikelijk krijgt het Historisch Genootschap Koudekerk schenkingen. 
Van de familie Waverijn ontvingen wij de burgemeestersstoel zoals die van 1925 tot 1959 
is gebruikt in het toenmalige gemeentehuis van Koudekerk. In overleg met de familie en het 
gemeentearchief hebben wij besloten dat deze stoel een plaats krijgt in het oude raadhuis 
van Alphen aan den Rijn waar ook de burgemeesters-stoelen van Alphen aan den Rijn en 
Zwammerdam staan. Wij denken dat de drie stoelen zo een mooie plek bij elkaar gaan 
krijgen. 
 
Nog steeds is het boek “75 jaar vrijheid in 75 beelden 1940-1945” van Arjan van ’t Riet en 
Bernadette Verhoef te bestellen. Een bijzonder leesbaar en interessant boek dat u kunt 
reserveren bij het HGK door 15 euro over te maken op NL29INGB0000171479 t.n.v. 
Historisch Genootschap Koudekerk met vermelding van “Boek 75 jaar vrijheid”, uw naam 
en adres.  Het boek wordt dan zonder kosten (als u in Koudekerk of Hazerswoude-Rijndijk 
woont) bij u thuisbezorgd.  
 
Namens het bestuur wens ik u voor de komende tijd veel gezondheid en goede moed toe. 
U blijft van ons horen via nieuwsbrieven zoals deze, onze website, onze facebook-pagina 
of artikelen in de Groene Hart Koerier.       
           
         Albert Dorrestein 
         Voorzitter 
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16 november – Er zijn - ook in Koudekerk- mensen die bij graaf- of grondwerkzaam- 
heden vast wel eens pijpenkoppen aangetroffen hebben. Hebt u zich wel eens 
afgevraagd hoe ze daar terechtgekomen zijn? Door wie en waar zijn ze gemaakt? Hoe 
oud ze zijn? Waarom zijn ze zo verschillend? Op deze en nog meer vragen kunt u een 
antwoord krijgen als u zich heeft aangemeld voor de lezing van HGK-lid Chris van der 
Klugt. Er is nog een aantal reserveplaatsen beschikbaar indien er leden zich afmelden 
die reeds zijn aangemeld. Alleen leden die zich hebben aangemeld, kunnen de lezing 
bijwonen. Stuur een email naar info@historischgenootschapkoudekerk.nl als u op de 
reservelijst wilt staan. We houden de persconferenties van de overheid nauwlettend in 
de gaten om de lezing conform de wettelijke regels te kunnen houden en ook als wij het 
zelf nog verantwoord vinden. 
 
De lezing begint om 20:00 uur, nadere informatie over de maatregelen die we treffen 
voor deze avond worden met de leden die zich hebben aangemeld, per email 
gecommuniceerd. 
 
 
ze 

Agenda 2020 

Geschonken 
Van #AlphenMarketing hebben wij een 8-tal posters gekregen van alle 8 kernen uit 
Alphen aan den Rijn. Deze posters hingen dit voorjaar en deze zomer langs de straten 
in alle kernen van gemeente Alphen aan den Rijn. Op deze posters wordt reclame 
gemaakt om de boodschappen te doen in de eigen kern om zodoende de winkeliers te 
steunen die getroffen zijn door de effecten van de coronapandemie. De 
postercampagne is na de zomer geëindigd en kon worden gearchiveerd, maar zou zo 
maar eens weer kunnen worden opgestart. De zeven posters van de andere kernen 
zullen we t.z.t. aan de andere historische verenigingen overhandigen. 
 
De gemeente heeft het straatnaambord W. van Vegtenplantsoen recent vervangen. 
Gelukkig konden wij dit bord overnemen en in ons archief plaatsen, voordat het zou 
worden afgevoerd. Hartelijk dank! 

Rijnlandse geschiedenis 
Rijnland is vanouds de naam van een gebied dat zicht uitstrekt van Hillegom tot en 
met Wassenaar en Zoetermeer, van de Noordzeekust tot Zwammerdam en Boskoop. 
Het was een van de kerngebieden van het graafschap Holland. Binnen Rijnland zijn 
nu veel verenigingen actief met de geschiedenis en het erfgoed van hun eigen dorp of 
stad. Ook het HGK is actief op deze website. Neem eens een kijkje om te zien welke 
activiteiten er zijn in de regio. Er is ook een interessante databank met historische 
artikelen: www.rijnlandgeschiedenis.nl 

Contributie 2020 
De contributie voor 2020 bedraagt € 15 per persoon per jaar. De penningmeester 
verzoekt u, indien u nog niet heeft betaald, 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 4 oktober 1966 vond er in Koudekerk voor het eerst een wielerwedstrijd plaats ‘de Ronde van Koudekerk’. Deze 
wielerwedstrijd werd georganiseerd door voetbalvereniging Koudekerk en de Leidse Ren- en Toer Vereniging Swift ten bate 
van het te bouwen zwembad. Vele bekende wielrenners, zoals Bart Zoet, Nol Kloosterman, Gerben Karstens en een jonge 
Joop Zoetemelk, deden mee. Voordat de wedstrijd begon, reikte burgemeester Waverijn deze vier renners van Swift een 
wandtegel uit voor het behalen van het Nederlands kampioenschap ploegentijdrit. Bart Zoet won na 55 ronden (60 km) de 
eerst Ronde van Koudekerk en Joop Zoetemelk finishte als negende. Twee jaar later werd er weer een wielerwedstrijd 
georganiseerd, maar de grote namen uit het mannencircuit ontbraken toen. Daarentegen nam de top van de Nederlandse 
dames wel deel aan de Ronde van Koudekerk. Burgemeester Waverijn reikte aan de wegkampioene van Nederland, Bella 
Hage, en baankampioene Keetie Hage een bos bloemen uit voordat de wedstrijd begon. De dames moesten 45 keer het 
parcours van 800 meter afleggen (35 km) en de heren 77 keer (60 km). De Haagse Irene Paul won de wedstrijd, doordat de 
favoriete Bella Hage twee keer een lekke band kreeg. In 1969 werd de derde ronde georganiseerd en daarna nog elk jaar tot 
en met 1973. De voetbalvereniging stopte met het organiseren ervan door de afnemende animo van renners en publiek, maar 
zij begon vanaf 1974 met het organiseren van de bekende ‘Nacht van Koudekerk’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

De ronde van Koudekerk 

Burgemeester Waverijn 
feliciteert de renners van 
Swift met het behalen 
van het Nederlands 
kampioenschap 
ploegentijdrit voor 
aanvang van de 
wedstrijd. Van link naar 
rechts: Joop Zoetemelk, 
Gerben Karstens, Nol 
Kloosterman en Bart 
Zoet. Foto genomen ter 
hoogte van Dr. 
Vlaanderenlaan 21. 
Bron: fotocollectie 
gemeente Alphen aan 
den Rijn. 
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& Nu  

De situatie anno 2020 ter 
hoogte van huisnummers 160 
en 161. De winkel van 
Geerlof werd gesloopt in 
1965, omdat de Hoogewaard 
werd verbreed en de winkel 
daardoor flink in de weg 
stond. De familie Geerlof ging  
verder met de winkel in de 
nieuwe winkelgalerij aan de 
Prins Bernhardstraat tussen 
de keurslager F. van Veen en 
de textielwinkel van Cor 
Ketel.  
 
Het terrein van Bosbeton ligt 
er nu verlaten bij. Wachtend 
op nieuwbouw? 
 
 

De Hoogewaard anno 1965. 
De kruidenierswinkel op de 
voorgrond is van familie 
Geerlof. 
 
Achter de winkel is nog net 
zichtbaar de betonfabriek van 
de Alphense firma Bos-Beton. 
In 1940 kocht Bos-Beton een 
terrein van 5.000 m2 in 
Koudekerk waar na de oorlog 
een fabriek werd gebouwd 
voor producten in de 
utiliteitsbouw, zoals 
bimsbetondaken, spanten, 
liggers en kolommen. Vanaf 
1953 werd ook hier de 
zogenaamde betonklinkerkei 
(BKK) geproduceerd. 

Toen 


