
 

  

  
 
 
 
 
 
  

Mei 2021 
Jaargang 7, nummer 2 ‘t Torentje 

 

Agenda 2021  2 

Contributie 2021  2 

Burgemeesterstoel  2 

Geschonken  2 

Nieuwe brandweerauto 3 

Advertentie  3 

Toen & Nu  4 

Nieuwsbrief voor leden en sponsors van het Historisch Genootschap Koudekerk 

Voorwoord 
Hopelijk gaat alles goed met u in een jaar dat vol onzekerheid begonnen is en deze nog 
steeds voortduurt ondanks de toenemende vaccinering. Als het alles weer bij het oude is, 
als dat sowieso het geval kan zijn, kunnen wij een dik geschiedenisboek over de 
coronapandemie in 2020 en 2021 schrijven. Er is natuurlijk een plezieriger onderwerp te 
bedenken, maar dat geldt voor meer historische zaken. Nog meer dan anders blijkt 
gezondheid een kostbaar goed te zijn.  
 
Als bestuur hebben wij ons voorgenomen te doen wat wij kunnen doen. Het is lastig om 
zichtbaar te blijven en ook met de leden in contact te blijven, omdat ieder terecht toch wel 
uitkijkt in de contactsfeer. Nu de situatie wat normaler lijkt te worden, proberen wij weer een 
Algemene Ledenvergadering, zoals die al jaren in februari plaatsvindt, te houden en wel op 
maandag 27 september a.s.. Dat is nog wel even weg, maar dat biedt kansen. Wij doen dat 
alleen als dat toegestaan is en wij ook uw veiligheid kunnen garanderen. Als bestuur willen 
wij dan voorstellen om de contributie op 15 euro te houden. Mauring Roest wil, en daar zijn 
wij heel blij mee, nog drie jaar als bestuurslid fungeren. Ondergetekende zou graag na 12 
jaar de voorzittershamer overdragen aan iemand anders. Aangezien er binnen het bestuur 
geen kandidaten daarvoor zijn, doe ik hierbij een oproep aan de leden om zichzelf 
beschikbaar te stellen of ons namen mogelijke kandidaten door te geven. Ik wil overigens 
niet stoppen als bestuurslid, maar wel als voorzitter. Het lijkt mij goed als weer iemand 
anders die taak op zich neemt. Ik heb het altijd met veel plezier gedaan, kan ik in alle 
eerlijkheid melden.  
 
Eerder meldde ik u dat het jaarboek van 2020 zou verschijnen. Door allerlei 
omstandigheden die ook met corona en de persoonlijke situatie te maken hebben, lukte het 
de samenstellers niet om dit te realiseren. De planning is nu dat wij u in september bij de 
uitnodiging voor de ALV het jaarboek presenteren. In deze nieuwsbrief krijgt u daar al een 
voorproefje van. 
 
Vorig jaar november ontvingen van Joop 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 is nu gerestaureerd 
en overgebracht naar het oude raadhuis van Alphen aan den Rijn. Daar komt dit zitmeubel 
te staan samen met de burgemeestersstoelen van Alphen aan den Rijn en Zwammerdam.  
 
Het ziet er naar uit dat er in mei een fietstocht langs allerlei saillante punten uit de Tweede 
Wereldoorlog georganiseerd wordt. Via de media ontvangt u daar informatie over. Het 
project Kastelen wandel- en fietsroutes wordt naar verwachting dit jaar gepresenteerd met 
informatieborden en de routes in een folder, in een digitale vorm en op onze website.  Voor 
in het najaar zijn wij bezig met een expositie van schilderijen en tekeningen waarbij 
Koudekerk centraal staat. Verder staat er nog een filmavond gepland. 
 
Wij hopen u snel weer te zien bij onze activiteiten en wensen u veel gezondheid en             
goede moed toe.         
           
         Albert Dorrestein 
         Voorzitter 
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Vooralsnog zijn er tot en met de zomer geen activiteiten gepland waarvan we zeker 
weten dat deze plaats kunnen vinden. We houden u via deze nieuwsbrief op de hoogte. 
 
27 september - Op deze avond beginnen we met de ledenvergadering. Na de pauze 
komt Chris van der Klugt een lezing houden. 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 de lezing bijwoont van HGK-lid Chris van der 
Klugt. HGK-leden hebben gratis entree bij de lezingen, niet-leden betalen 5 euro. De 
lezing (start 20:00 uur) vindt plaats in Honswyc naast de Ontmoetingskerk. 
 
 
 
 
 

Agenda 2021 

Geschonken 
Van mevrouw Coby van de Ven 
ontvingen wij twee zeer mooie 
objecten. Een tekening van het 
voormalig gemeentehuis 
getekend door de burgemeester 
L.V. Elfers en een groot 
tegeltableau van Piet Francken 
uit 1970 van het Koudekerks 
dorpsgezicht. Hartelijk dank 
daarvoor namens het HGK! 
 

Contributie 2021 
 

 

De contributie voor 2021 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. 

Burgemeesterstoel Koudekerk 
Van Jaap Waverijn ontvingen wij de burgemeestersstoel van 
Koudekerk (links op de foto). Deze stoel dateert of uit 1925, bij het 
aantreden van burgemeester Kwint, of uit 1937 als cadeau voor het 
12,5-jarig jubileum. De stoel heeft dienstgedaan tot ca. 1960 waarna 
het interieur van het gemeentehuis werd gemoderniseerd. De stoel is 
recent gerestaureerd door MAX meubelrestauratie uit Voorschoten en 
kan weer jaren mee. Het zou zonde zijn om de stoel in ons archief te 
laten verstoffen en dus hebben we besloten om de stoel in bruikleen te 
geven aan de gemeente Alphen in het oude gemeentehuis aan het 
Burgemeester Visserpark. Samen met twee anderen burgemeesters-
stoelen van Alphen (m) en Zwammerdam (r) kan je hem daar bekijken. 
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In het voorjaar van 1962 krijgt Koudekerk een nieuwe brandweerauto. Bijgaand de tekst van het krantenartikel: 
 
Gistermiddag is Koudekerk verrijkt met een nieuwe brandweerauto. Bij het gemeentehuis waren onder anderen 
tegenwoordig burgemeester Waverijn, wethouder Smit, de commandant van de vrijwillige brandweer, de heer Molema, 
voor het eerst in gala-uniform, ondercommandant Zuidwijk, de inspecteur van het brandweerwezen, de heer Wijnmans uit 
Den Haag en vertegenwoordigers van de leverende firma. De oude spuit heeft ruim 25 jaar dienstgedaan, dus was 
Koudekerk wel aan vervanging toe. De nieuwe wagen ziet men onmiddellijk aan, dat hij met de modernste snufjes is 
toegerust. Een technische uiteenzetting laten wij maar niet volgen, maar Koudekerk kan er zeker van zijn, dat deze spuit 
in alle opzichten in staat is brand energiek te bestrijden, mits uiteraard de kansen tot beperking gunstig zijn. Moesten de 
manschappen bij het uitrukken tot dusver plaats nemen op een truck, in de nieuwe auto is plaats voor tien, achter en naast 
de chauffeur. Noemen wij verder de opbergruimte voor het materieel en de ingebouwde motorpomp, welke laatste snel 
bedrijfsklaar kan worden gemaakt doordat hij op de automotor loopt. De pomp geeft 2500 liter water per minuut. Het 
chassis werd geleverd door de fa. Van Egmond te Alphen aan den Rijn, de opbouw is van fa. Geesink te Weesp. 
Gisteravond kwamen de brandweerlieden bijeen om de aanwinst te bekijken. Ieder was voldaan over het materiaal. De 
officiële overdracht zal op een nog te bepalen dag plaats hebben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Koudekerk krijgt een nieuwe brandweerauto 

Op de foto van links naar rechts: 
Burgemeester Waverijn, de 
brandweerinspecteur, commandant 
Molema en de ondercommandant. 
 
 
 
Op de website 
https://www.brandweervoertuigeno
nline.nl/korpsen.php?korps=451 
staat een kleurenfoto van deze 
brandweerauto en foto’s van 
brandweerauto’s die in Koudekerk 
hebben gediend of nog steeds 
dienst doen. 
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www.facebook.com/historischgenootschapkoudekerk/ 
www.historischgenootschapkoudekerk.nl 
 HISTORISCH GENOOTSCHAP KOUDEKERK 

 
 

  

& Nu  

De situatie anno 2021 ter 
hoogte van nr. 154. De 
flauwe bocht is nog duidelijk 
zichtbaar. De bebouwing aan 
de Rijnzijde is nu geheel 
anders. Ook is er niets meer 
dat herinnert aan de 
portierswoning van Den Toll 
en de lange zuidelijke oprit. 
Alleen de sloot tussen de 
Weidedreef en De Til lag er 
115 jaar geleden ook al. 
Als je goed zoekt, vind je hem 
nog terug. 
 

Hoogewaard anno 1905 
 
Geheel links is nog net 
zichtbaar het deurtje van het 
kolenhok. Rechts de 
portierswoning van Huis Den 
Toll en de zuidelijke inrit naar 
het huis toe met de twee 
toegangspalen nog duidelijk 
zichtbaar. 

Toen 


