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‘t Torentje

Nieuwsbrief voor leden en sponsors van het Historisch Genootschap Koudekerk

Voorwoord
De zomer is weer bijna voorbij. Een zomer met meer bewegingsvrijheid dan de tijd ervoor,
maar je merkt dat de meeste mensen nog steeds uitkijken. Terecht, denk ik, gezien de
soms onvoorspelbare besmettingscijfers. De vraag is natuurlijk hoe het in het najaar gaat
lopen. Ondanks de oplopende vaccinatiegraad kijken we met zijn allen uit naar een meer
gewoon leven. Als Historisch Genootschap Koudekerk willen wij tegelijk ook aan de slag en
dat gaan wij ook zeker proberen. Dat betekent dat wij een aantal inhaalacties ondernemen.
Wij gaan ervan uit dat onze uitgestelde Algemene Ledenvergadering op maandag 27
september a.s. doorgaat. De uitnodiging voor deze ALV treft u hierbij aan. Eerder meldde ik
al dat wij 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. Tot nu toe heeft nog niemand zich
gemeld, maar wij blijven zoeken naar een enthousiaste opvolger.
Bij de ALV zal Chris van der Klugt zijn eerder geplande lezing over pijpenkoppen houden.
Iedereen kent ze wel, maar het verhaal erachter meestal niet. Chris gaat ons ongetwijfeld
daarom inwijden. Het lang verwachte Jaarboek 2021 wordt tijdens de vergadering ook
gepresenteerd. Als bestuur zijn we natuurlijk benieuwd naar uw reacties.
Ze staan er alweer even: de hekken en banners met de verhalen over de Bevrijding van
inmiddels alweer 76 jaar terug. Tot eind september is het mogelijk om langs deze locaties
te wandelen of te fietsen in alle kernen van de gemeente. In Koudekerk gaat het om 13
plekken. Op de volgende website www.75jaarvrijheidalphenaandenrijn.nl/kernkoudekerk.php#expositie ziet u een overzicht van de plaatsen waar de verhalen op
banners staan.
Op zaterdag 11 september a.s. verzorgen wij tijdens de Open Monumentendag Alphen aan
den Rijn twee rondleidingen, waarvoor u zich via info@historischgenootschapkoudekerk.nl
kunt opgeven. De eerste rondleiding (in westelijke richting) start om 11.00 uur, de tweede
om 14.00 uur (in oostelijke richting), allebei vanaf Eetcafé De Hoek.
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Eerder maakte ik melding van de ontwikkeling van Kastelenwandel- en fietsroutes
Koudekerk. De routes die zowel gewandeld als gefietst kunnen worden, gaan langs de
plekken van vier kastelen en andere historische plekken in Koudekerk. Alle routes
beginnen in Eetcafé De Hoek waar u een informatiefolder met de routes kunt krijgen. De
aftrap voor deze nieuwe routes wordt op zaterdag 2 oktobera.s. om 11.00 uur in Eetcafé
De Hoek gegeven door wethouder Van Zuijlen. U bent daarbij van harte welkom als u zich
vóór 28 september aanmeldt via info@historischgenootschapkoudekerk.nl
U ziet dat wij weer aardig actief zijn. En er volgen nog meer activiteiten waarover wij u
graag in een volgende Nieuwsbrief informeren. Wij hopen u snel in goede gezondheid te
zien bij onze activiteiten.
Albert Dorrestein
Voorzitter
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Agenda 2021
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 (ALV). Na de
pauze komt Chris van der Klugt een lezing houden. Er zijn - ook in Koudekerk- mensen
die bij graaf- of grondwerkzaamheden 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. De ALV (start 20:00 uur) en de aansluitende lezing vinden plaats in Honswyc
naast de Ontmoetingskerk.
Wij trachten de lezing coronaproof te houden door iedereen een vaste plek toe te wijzen
op 1,5 meter van de andere gasten. In de pauze ontvangt u van ons uw koffie of thee.
Wij verzoeken u zoveel mogelijk op uw plaats te blijven zitten, ook in de pauze. Heeft u
coronagerelateerde klachten of verkoudheidsklachten of iemand in uw huishouden met
corona, dan vragen wij u thuis te blijven. Hartelijk dank voor uw begrip.

Contributie
2021
Graag zien we u aanmelding vooraf tegemoet per email. U krijgt een vaste plek
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Judovereniging Yoshi
Wist u dat de judovereniging van Hazerswoude en Koudekerk zich
jarenlang in de oude school met de Bijbel was gehuisvest? De school
genaamd ‘Yoshi’ (‘gelukkig’ in het Japans) zat eerst in een
boerenschuur in Hazerswoude, maar kon gelukkig in 1965 een
leegstaand lokaal in de school omtoveren tot een Dojo. Het oude
kolenhok diende na een verbouwing tot kleedruimte voor de
kinderen. In de eerste maanden schreven zich al 100 jongens en
meisjes in. Burgemeester Quinten Waverijn opende de Dojo door de
penningmeester van de vereniging met een heupworp op de mat te
gooien. Jaren later is de vereniging naar de Ridderhof verhuisd.

Geschonken
Van de familie Van Zuylekom ontvingen wij dit klokje
van de Gemeente Rijnwoude. Van de families De
Gooijer, Van de Berg en Zon-Francken ontvingen wij
een album met krantenartikelen van de bekende
Koudekerkse kunstenaar Pieter Karel Francken (19301999), een boek over de geschiedenis van het
tegelschilderen en een paar manchetknopen en
broches allemaal door Pieter Francken gemaakt.
Hartelijk dank daarvoor namens het HGK-bestuur.
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Hoek Batelaan en Lagewaard
Op de foto staat het bruidspaar Dirk Visser en
Neeltje de Jong afgebeeld. Zij trouwden op 22
mei 1947 in Koudekerk met elkaar. Neeltje was
de dochter van boer De Jong die daar woonde.
De Lagewaardse boerderij, die hier is
afgebeeld, brandde 20 jaar later op 10 maart
1967 volledig af. Hieronder een fragment van
het krantenartikel uit de Leidse Courant:
In nog geen uur tijd is gisteren een kapitale
boerderij in de Lagewaard in de as gelegd.
Omstreeks elf uur gistermorgen vatte het rieten
dak van de boerderij, die bewoond wordt de
het echtpaar Binnendijk en elf kinderen, vlam
door vonken uit de schoorsteen.
Aangewakkerd door de harde wind stond in
een oogwenk het gehele pand in lichterlaaie.
Met veel gevaar kon het vee uit de stallen
gered worden, maar het huisraad en andere
bezittingen werden een prooi van de vlammen.
De brandweren van Koudekerk en Alphen aan
den Rijn, die snel ter plaatse waren en met
twaalf stralen de vuurzee te lijf gingen, stonden
in feite machteloos. Zij konden niet meer
verhinderen, dat het woonhuis, de hooiberg en
de stallen volkomen werden vernietigd. Met
veel moeite kon men voorkomen, dat een
naast gelegen boerderij ook in vlammen
opging, want overwaaiende vonken hadden al
een hooiberg en schuur in vuur en vlam gezet.
De schade van deze brand wordt geraamd op
enkel honderdduizenden guldens. De
huiseigenaar, de heer H. Binnendijk, die bij het
uitbreken van de brand niet aanwezig was op
zijn bedrijf en op de Leidse veemarkt van de
ramp hoorde, is tegen brand verzekerd.
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Toen

Lagewaard voor de Tweede
Wereldoorlog
De boerderij (zie artikel op
pagina 3) en het zomerhuis
zijn nog omgeven door een
sloot met een fraai
toegangshek. De naam van de
boerderij op het hek is slechts
gedeeltelijk leesbaar. Rechts
staat het woord ‘jacht’. Het
woord op het linker hek is
helaas onleesbaar.
Wie weet wat de naam van de
boerderij was? Graag uw
reactie naar:
info@historischgenootschap
koudekerk.nl

& Nu

Hoek Lagewaard 77 en
Batelaan
Het enige dat nog herinnert
aan de oude boerderij is het
schuine toegangspad naar de
voordeur. De sloot is
waarschijnlijk gedempt
tegelijk met de aanleg van het
fietspad aan de Batelaan en
de Ruige Kade.
www.facebook.com/historischgenootschapkoudekerk/
www.historischgenootschapkoudekerk.nl
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