Februari 2021
Jaargang 7, nummer 1

‘t Torentje

Nieuwsbrief voor leden en sponsors van het Historisch Genootschap Koudekerk

Voorwoord
Allereerst wens ik in deze eerste nieuwsbrief van 2021 namens het bestuur van het
Historisch Genootschap Koudekerk een vooral gezond en goedgeluimd jaar toe. Natuurlijk
hopen wij met zijn allen dat de coronacrisis snel tot het verleden behoort. Corona schrijft
geschiedenis en ik kan mij daarom voorstellen dat in een jaarboek van 2040 een artikel aan
deze situatie gewijd is. Wij maken nu zelf de geschiedenis hartgrondig mee en dat zullen
wij niet zo snel vergeten. Dat geldt ook voor ons Historisch Genootschap Koudekerk dat
haar activiteiten vanzelfsprekend moet aanpassen. Toch blijven we actief, al is dat
misschien minder zichtbaar.
Normaal gesproken houden wij in de maand februari onze algemene ledenvergadering.
Een digitale vergadering zien wij als bestuur niet zitten, zodat wij hebben besloten om deze
naar augustus of september te verplaatsen met het idee dat wij dan mogelijk weer bij
elkaar kunnen komen. Bestuurslid Mauring Roest die dit jaar aftredend is, stelt zich
herkiesbaar. Het financieel jaarverslag van 2020 is door onze penningmeester al gemaakt
en door het bestuur bekeken. De contributie willen wij in 2021 op 15 euro handhaven. Het
is in het algemeen geen probleem om het komend halfjaar op de bekende voet verder te
gaan. Het bestuur vergadert nu overigens digitaal en dat werkt prima.
Eerder meldde ik u dat het jaarboek van 2020 zou verschijnen. Door allerlei
omstandigheden die met corona te maken hebben, lukte het de samenstellers niet om dit
tot op korte termijn te realiseren. Het moet echter in 2021 wel gaan lukken. Een voorproefje
krijgt u in de volgende nieuwsbrief te lezen.
Vorig jaar november ontvingen van Jaap Waverijn, de zoon van onze voormalige
burgemeester, de burgemeestersstoel zoals die vanaf het begin van de twintigste eeuw
gebruikt is in het toenmalige gemeentehuis van Koudekerk. Deze stoel wordt nu door een
restaurateur hersteld. Het is de bedoeling dat deze burgemeestersstoel in het oude
raadhuis van Alphen aan den Rijn komt te staan samen met de burgemeestersstoelen van
Alphen aan den Rijn en Zwammerdam.
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Van de familie van de bekende huisarts Dr.Vlaanderen kregen wij de beschikking over een
van de oudste in Koudekerk gemaakte filmpjes (uit 1939). Dit filmpje laten wij digitaliseren,
zodat het ook voor het nageslacht behouden blijft. Samen met andere filmpjes willen wij
deze laten zien tijdens een nog te organiseren filmavond in het najaar van 2021. Gezien de
grote belangstelling bij een eerdere filmavond verwachten wij daar veel belangstelling voor.
Natuurlijk hopen wij snel weer een lezing te kunnen organiseren. Zoals de situatie nu ligt,
denken wij eerder aan het najaar dan aan de periode voor de zomer. De lezing van Chris
v.d. Klugt houdt u dus nog echt tegoed.
Wij hopen u snel weer te zien en wensen u veel gezondheid en goede moed toe.
Albert Dorrestein
Voorzitter
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Agenda 2021
Vooralsnog zijn er geen activiteiten gepland waarvan we zeker weten dat deze plaats
gaan vinden de komende maanden. We houden u via deze nieuwsbrief op de hoogte.

Lezersvraag
Het HGK verzamelt informatie en materialen groot en klein die de geschiedenis van
Koudekerk vertellen, zo ook bijvoorbeeld suikerzakjes. Op het afgebeelde suikerzakje
staat een naam van J.Th. Valkenburg. Wie kan iets meer vertellen over de ouderdom
van het suikerzakje en de eigenaar van Cafe-Slijterij ‘van Egmond’?

De Oude Rijn tussen Leiden en Utrecht - 1925.
In de jaren twintig van de vorige eeuw ging een ambtenaar van Provinciale
Waterstaat van Zuid-Holland met een fototoestel op pad om foto’s te maken van de
Oude Rijn, tussen Katwijk en Utrecht. Afdrukken van de meeste foto’s bleven werden
zo’n twintig jaar geleden geschonken aan het Gemeentearchief Alphen aan den Rijn
terwijl een groot aantal glazen negatieven eigendom werden van Erfgoed Leiden en
omstreken.
Langzamerhand ontstond het idee om de foto’s voorzien van korte beschrijvingen te
publiceren. Voor het beschrijven van de foto’s en het bepalen op welke locatie de foto
was gemaakt, was in veel gevallen echter wel lokale historische kennis nodig van
Leiden en de plaatsen langs de Rijn vanaf die stad tot Utrecht. Die kennis was
aanwezig bij de drie archiefdiensten waarvan, het werkgebied van Leiden tot Utrecht
ligt, waaronder het Gemeentearchief Alphen aan den Rijn (voorheen Streekarchief
Rijnlands Midden). Alleen in nauwe samenwerking kon het idee om tot een uitgave te
komen, worden verwezenlijkt.
In het boek ‘De Oude Rijn van Leiden tot Utrecht’ zijn 140 foto’s opnieuw
bijeengebracht in de oorspronkelijke route van Leiden naar Utrecht die door de
fotograaf is afgelegd. Behalve foto’s van de Rijn met aanliggende stads- en
dorpsgezichten van een eeuw geleden, bestaat de serie uit opnamen van de vele
bedrijven die langs de rivier gevestigd waren. Bijzonder zijn ook de foto’s die werden
gemaakt van onderhoudswerkzaamheden, die aan de Rijn door de ambtenaren van
de provincie werden uitgevoerd. Deze unieke serie geeft daarmee een bijzonder
tijdsbeeld van het wonen en werken aan de Oude Rijn omstreeks 1925.
Het boek (harde omslag, 168 blz.) kost € 22,50 en is verkrijgbaar in de boekhandel,
bij de drie genoemde archiefdiensten, een aantal historische verenigingen en via
rijnhist@gmail.com of bernadette.verhoef@live.nl (zolang de boekhandels zijn
gesloten). Een schitterend bladerboek, een echte aanrader!

Geschonken
Van mevrouw Wilma van Rheenen-Biesheuvel
ontvingen wij diverse zaken die betrekking hadden op
de fietswinkel van haar opa Coenraad Francken. De
fietswinkel was voor en na de Tweede Wereldoorlog
gevestigd aan de Dorpsstraat (nu nummer 58). Naast
een paar stempels kregen wij ook een facturenblocnote en meerdere fietsplaatjes en stickers die op
de fiets werden gemonteerd, zodat duidelijk was
welke fietsenmaker de fiets had geleverd.
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Noodweer in Koudekerk

Het complete in aanbouw
zijnde huizenblok Kerklaan 13
t/m 23 wordt getroffen en
verwoest door het stormachtige weer. Op de
achtergrond goed zichtbaar
de Prinses Margrietstraat en
daarachter een huizenblok
van de Prinses Marijkestraat.
Geheel links Kerklaan 25 t/m
33. De openbare school ‘De
Rijnschans’ was nog niet
gebouwd.

Rond 7 uur ’s ochtends op zondag 16 december 1962 waait het hard in Koudekerk. Zo hard (windkracht 9) dat de net
gebouwde binnenmuren van een zestal woningen aan de Kerklaan instorten De woningwetwoningen waarvan de muren
tot op zolderhoogte waren opgetrokken, moesten compleet opnieuw worden gebouwd, omdat ook de betonnen vloer die
op het fundament rustte, geheel was bezweken. De schade werd geschat op f 25.000,-. Ook een ander huizenblok dat
nog in aanbouw was, had aanzienlijke schade. Uit de krantenarchieven blijkt het wel vaker te spoken met het weer in
Koudekerk. Op 21 juli 1966 vielen er hagelstenen zo groot als duiveneieren in Koudekerk, waarbij de schade aan
siertuinen, plantsoenen en auto’s groot was. De Leidsche Courant van 12 augustus 1913 bericht het volgende: Het
onweer van zondagmorgen heeft op meerdere plaatsen schade aangericht. Te Koudekerk waar het hemelvuur gepaard
ging met hevigen hagelslag en een krachtigen windhoos, is de bliksem ingeslagen in den toren van de Ned. Herv. kerk,
waar op dat oogenblik godsdienstoefening werd gehouden en de dominee juist het dankgebed uitsprak. Het geval wekte
hevige ontsteltenis en twee vrouwen verloren het bewustzijn. Nadat men van den eersten schrik bekomen was, ijlden
velen, ondanks den hagelslag, blootshoofd naar buiten. Het inslaan van den bliksem had achter geen brand veroorzaakt.
Slechts het uurwerk dat op 11.3 bleef stilstaan, werd onklaar.
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Toen

Dorpsstraat / Hondsdijk anno
1925
Aan de rechterzijde is nog
goed zichtbaar het toegangshek van de boerderij van
Dorrepaal. Het staat op
Dorpsstraat nummer 1. Aan de
andere zijde van de brug
(midden van de afbeelding)
begint de Hondsdijk. Aan de
linkerkant is ook nog een schip
zichtbaar dat heeft aangelegd
aan een loswal voor zand.

& Nu

De situatie anno 2021. De
brug is verlaagd en
nauwelijks meer zichtbaar
door het drukke verkeer. De
sloot tussen de Dorpsstraat
en de Hondsdijk verraadt nog
de vroegere scheiding tussen
de twee straten.
Door de verbreding van de
weg in de 20-ste eeuw is het
toegangshek verplaatst en dit
staat dichter op de boerderij
dan in 1925.
www.facebook.com/historischgenootschapkoudekerk/
www.historischgenootschapkoudekerk.nl
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