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Jaarboek 1989 (1): 
 
- Foto’s met onderschriften o.a. van de Ned. Herv. Kerk, de 

Dorpsstraat en het bombardement van 14 mei 1940. 
- Werkgroep Boerderij onderzoek o.a. over het maaien. 
- Interview met Cor Kraan van de Hondsdijkse molen, o.a. over de 

steen- en kleiwarenfabrieken, boerendaggelders, winkeltjes en het 
openbaar vervoer voor de oorlog. 

- De Oranjepartij in Koudekerk aan den Rijn (1795-1789). 
- Groep Inventarisatie vondsten Klein Poelgeest 1988. 

 
Jaarboek 1990 (2): 
 
- Foto’s met onderschrift o.a. van winkels in de Dorpsstraat. 
- Interview met mevrouw Klazien van Bostelen- van Ommering, o.a. 

over haar schooltijd in 1913-1917 op de openbare lagere school. 
Zij is geboren in 1907. 

- Het boerenleven voor, tijdens en na de oorlog. Interview met mw. 
C.J. Dorrepaal-Kwakernaak. Boerderij Kindervreugd 1934-1965. 

- Het voorgeslacht van de familie De Regt vanaf circa 1616. 
- Het gezangbord in de Nederlands Hervormde kerk, geschonken 

door de kinderen van Janneke van Klaveren, getrouwd met 
Cornelis Keth en Hendrik Butterman. 

- Achter in de Lagewaard. Gesprek met Karel de Jong, Bouw de 
Jong en Rijk van Varik, (vroegere) bewoners van Groot 
Rozenburg, Klein Rozenburg en Lutteke Rijn o.a. over het Bos van 
Piek, het Saargebied, Foreest en schuitverkeer. 

- Jaarverslag werkgroep boerderijen in 1989. 
- Koudekerk en de geboorte van de Koning van Rome in 1811. Dat 

ging over de zoon van ko9ning Lodewijk Napoleon, geboren op 22 
maart 1811. 

- De Rijnbode van 1902. 
- Groep Inventarisatie vondsten Klein Poelgeest. 

 
Jaarboek 1991 (3): 
 
- Enkele afbeeldingen waaronder de smederij van C. Slingerland. 
- Gemeentebegroting plm. 1880. 



- Gesprek met mw. Rademaker: Mien Groen, geboren op 8-8-1908 
in de Gnephoek, lid van de geitenfokvereniging ‘Ons Doel’. 

- Een vraaggesprek gehouden met mw. Van Kempen, geboren in 
1911. bakkerij van Kempen. 

- Een vraaggesprek met mw. L. Blijleven, geboren op 12-6-1903. 
- De klei van Klein Poelgeest. 
- Manus Schellingerhout op zijn praatstoel: Manus en de klei van 

Klein Poelgeest. 
- Uit het leven van een pannenbakker. 
- Veldvondsten van maart 1991 achter Groot Poelgeest. 
- Het vignet van het Historisch Genootschap. 
- De spooklegende van de zwarte kamer op Klein Poelgeest. 
- Knipsels uit de jaren ’20. 
- 1927 De Koudekerksche brug. 
- De Engelsche Tieranny. 
- Hoekse en kabeljauwse twisten in Koudekerk a/d Rijn. 
- Jaarverslag van de werkgroep bodemvondsten. 
- Rondom de Oudheidkamer. 

 
Jaarboek 1992 (4): 
 
- Foto’s winkel F.P. Geerlof, steenfabriek van Beers. Luchtfoto’s. 
- Foto’s van de verdwenen Hoeve ‘Vredeslust’, twee plattegronden 

Hondsdijk. 
- Interview met mw. J. van Vegten-Oppelaar, geboren 1909. 
- Interview met Pieter Molema, geboren op 11-2-1920, kolenhandel 

en transportbedrijf. 
- Het mannenkoor ‘Onderling Zanggenot’, o.l.v. C. van der Molen, 

opgericht in 1945. 
- De geschiedenis van het gemengd koor ‘Soli Deo gloria’ te 

Koudekerk, opgericht op 19-1-1919, op gereformeerde grondslag. 
- Kent u ze nog? Oude namen en beroepen. 
- Enkele publicaties uit De Leidsche Courant uit 1929/1930. 
- Koninginnedag 1939. 
- Een beschrijving van Koudekerk aan den Rijn in de tijd van de 

Bataafse Republiek. 
- Jaarverslag van de werkgroep bodemvondsten. 
- Archeologisch allerlei uit kast en klei. 
- Inleiding Aleid van Poelgeest herdenking. 
- Archeologie in lokaal bestek. 
- Klein Poelgeest. 



- Aleid van Poelgeest, haar leven en haar einde. 
- Herdenking Aleid van Poelgeest en Willem Cuser te Koudekerk en 

te ’s-Gravenhage 1992. 
- De tentoonstelling over Aleid van Poelgeest. 

 
Jaarboek 1993 (5): 
 
- Interview met dhr. Van Bostelen. In 1915 in de Lagewaard komen 

wonen. 
- Verslag lezing Prof. v.d. Linden: De eerste benaming ‘Hollanders’ 

gevonden in Bremen.  
- Samenvatting van de lezing over de ontginning in de Hollandse en 

Utrechtse laagvlakte 1000-1200 van Prof. v. d. Linden. 
- Afbeelding Groot Poelgeest geschilderd door Antonie van 

Beerstraten. 
- Het scheve torentje van Koudekerk. 
- Familiewapens van de boerderij Bronstee. 
- Rondom de Oudheidkamer ‘De boerin rond de eeuwwisseling’. 
- Expositie over de boerin aan het begin van deze eeuw. 
- Duizend jaar Poelgeest; ‘Uit de tijd van Aleid’. 

 
Jaarboek 1994 (6): 
 
- Een wandeling door Koudekerk. 
- Bepaling van de gemeentegrens van Koudekerk 1828. 
- De kadastrale atlas van Koudekerk. 
- Bericht van zeker voorval van vleeschelijke conversatiën, 1796, uit 

Reglement en notulboek van het wees- en armhuis te Koudekerk. 
- Het scheve torentje van Koudekerk. 
- Kroniek van Koudekerk 1924-1972. 
- Boerderijkelders langs de rijn van Leiderdorp/Zoeterwoude tot 

Alphen aan den Rhijn. 
- Gedicht van de Lantaarnopsteker anno 1897. 
- Kaart Leidsch Ontzet. 

 
Jaarboek 1995 (7): 
 
- Koudekerk aan den Rijn 1940-1945. 
- Oorlogsherinneringen. 
- De Hondsdijkse molen. 
- De Snibbe, erfpachtbrief stukken land in de 16e eeuw. 



- Over Rhijn, een beterhuis (1680-1770). 
- Nieuwenburg, van gesticht tot instituut, een beterhuis in 

Hazerswoude-Rijndijk. 
- Feestkrant De Vette Vaatdoek, 28 april 1891. 
- Questions sur L’etat Civiel, 1810-1814. 
- De Hondsdijkse molen 2. 
- De geschiedenis en ontwikkeling van de Oegstgeester dakpan. 
- De Christelijke Jongelingenvereniging Samuel 1940-1944, 

Hervormde kerk. 
- Bodemvondsten: beeldje. 
 

Jaarboek 1996 (8): 
 
- Koudekerk en de visbrug in Leiden. 
- Opmerkelijke zaken in oude kranten, 18e eeuw. 
- Interview met Karel de Jong, Lagewaard 74, boerderij ‘Groot-

Rozenburg’. 
- ‘Kakebenen’ en de fa. J. Bijleveld en Zn. 
- Jan Hogenes (1912-1995), een steenplaatser. 
- Langs de Oude Rijn, aanleg jaagbrug 1932. 
- Heksengeloof aan de Lagezijde van de Rijn tussen Boerenschouw 

en Prinsenschouw.  
- Het interieur van het Rijnlands zomerhuis. 
- Jacobus Baltus Groen, een man met capaciteiten? 
- Oude schoolschriften. 
- Werken bij de boer, anno 1929, een dag uit het leven van een 

boerenmeid. 
 
Jaarboek 1997 (9): 
 
- De Koudekerkse gemeentehuizen tot 1935. 
- Het beterhuis Over Rhijn 2. 
- Van goed geld tot waarde (loos) papier. 
- Schipper van de ‘Sympathie’, man van varen en vertellen. 
- Honderd jaar geleden, kroniek van Koudekerk in 1897. 
- Interview met de heer J.P. Zuidwijk op 26 februari 1997. 

Wagenmakerij in de Dorpsstraat. 
- Kadastrale atlas van Koudekerk. 
- Uit de Rijnbode van 21 februari 1897. 

 
 



Jaarboek 1998 (10): 
 
- Koudekerk, vijf eeuwen geleden. 
- Jaap Bijleveld, een jonge tachtiger, uit de buurt de ‘kakebenen’. 
- De historie van Rijnhoeve en haar bewoners, open eind aan de 

Hondsdijk. 
- Honderd jaar geleden, kroniek van Koudekerk in 1898. 
- Bakkers in Koudekerk aan den Rijn. 
- Het paradijs of de Zondeval. Eene broodbakkerije in Koudekerk. 
- Interview met de gebroeders Verburg, geboren in de jaren ’20. 
- Rond de klok. 

 
Jaarboek 1999 (11): 
 
- 130 jaar gemeentebestuur van Koudekerk. 
- Koudekerkse gemeentelijke bestuurders 1811-1941. 
- Top 25 hoofdelijke omslag gemeente Koudekerk. 
- Te koop een ‘huize’ in Koudekerk aan den Rijn. De Ridderhofstad 

Den Toll. 
- Een tragisch geval, over Ewoud Klaver, onderwijzer openbare 

school in Koudekerk in 1901. 
- Langs de Oude Rijn, Leiden’s omgeving in vroeger dagen. 1901. 
- Met poort ende garage, een overpad naar de Oude Rijn, over de 

voormalige bakkerij tegenover de oude smederij in de Dorpsstraat. 
- Schoolzaken 1810-1812. 
- Interview met Nico P. Roeloffs, geboren 1937, boerderij ‘Remigius 

Bavo’. 
- Jeugdherinneringen uit de jaren 1938-1949 van Bert van 

Binsbergen. 
- De stedenband tussen Artesia en Koudekerk aan den Rijn 1960-

1996. 
- Een eeuw ijsplezier. 
- De Openbare Lagere School, terugblik op het onderwijs 1967-

1998. 
- Een Christelijke Lagere School. Herinneringen van een oud-

schoolleider 1967-1995 door Wim Visser. 
- Koudekerk op oude prentbriefkaarten. 
- Tegeltableau naar kerkvenster? Piet Francken. 
- Honderd jaar geleden, kroniek van Koudekerk in 1899. 

 
Jaarboek 2000 (12) 



 
- De oudste ambachtsrekeningen van Koudekerk van 1440-1584. 
- Interview met Marry Sweeris (geboren in 1939) over o.a. het 

buurtje rond de winkel van Gerlof, werken bij de familie Dorrepaal 
op boerderij ‘Rust Roest’, het huishouden in die dagen. 

- Van herberg ‘De Vergulde Valck’ tot café De Hoek. 
- Interview met Gerda Stroo (geboren in 1925), dochter van meester 

Stroo, over haar familie en haar ambtelijke leven in Koudekerk. 
- Gevonden: Stukje Koudekerk in Groningen, over Groot Poelgeest. 
- Melkboeren in Koudekerk: de heren Smit en Rademaker. 

 
Jaarboek 2001 (13): 

 
- Uit Koudekerks verleden. Foto afscheid van burgemeester Kwint 

op 12-1-1940. 
- De Koudekerker die niet terugkwam: H.J. van Leeuwen, 

gesneuveld in Indië in 1947. 
- Herberg ‘De Roode Leeuw’: het Rechthuis van Koudekerk. 
- Interview met Henk Schellingerhout, zijn verblijf in Suriname en 

Korea. 
- Gillis Annocque, een commensaal in het beterhuis Over Rhijn. 
- De wagenmakerij van Zuidwijk, Dorpsstraat 29. 
- Interview met Gerrit Lekx, toen 90 jaar. 

 
Jaarboek 2002 (14): 
 
- De boerderij Withorst, Dorpsstraat 17, familie Zuijdwijk. 
- Een uit de hand gelopen ruzie anno 1519, ruzie tussen 

Hazerswoudenaren en Koudekerkers. 
- Interview met Neeltje Boer-Vrolijk, geboren 12-2-1917. Van 

Rijnzicht tot Rhijndael. 
- Nog meer herinneringen aan Koudekerk door Dick van Leeuwen 

(1927). 
- Octrooi voor de verbetering van een boorkop, 1914. 
- Christelijke Jongerengroep Koudekerk aan den Rijn-Hazerswoude-

Rijndijk. 
- Over commensaelen in het beterhuis Over Rhijn, over het 

Koudekerks (ver)beterhuis in de 17e en 18e eeuw. 
- De Ruigekade duizend jaar. De Middeleeuwse ontginning van 

Koudekerk. 
 



Jaarboek 2003 (15): 
 
- De oude smederij gerestaureerd. 
- De maquette van Groot Poelgeest. 
- Kolven in Koudekerk. 
- Koudekerk in grote geldproblemen rond 1700. artikel n.a.v. het 

vertrek van notarus en secretaris van Koudekerk, Johannes 
Biggen, met o.a. de kas. 

- Van Hogenes tot Didden. Aagje Hogenes, geboren in 1925 en in 
1948 getrouwd met Harry Didden over haar jeugd en jonge jaren. 

- Leven en werken op de boerderij rond 1900, uit ‘Het leven van mijn 
grootouders’ uit 1986 door Willem Hubertus Kwakernaak (geb. 
1912). 

- Een bijzonder woordenboek uit 1839: Aardrijkskundig 
woordenboek der Nederlanden door Abraham van der Aa. Eerste 
deel verscheen in 1839. Een aardrijkskundige beschrijving van de 
Nederlanden in de eerste helft van de 19e eeuw. 

- De Lagewaardse heeft weer haar ‘wip’. Over de poldermolen, de 
wipwapmolen. Over het ontstaan van de polders, de Lagewaardse 
polder, de Bruma en de vernieuwing van de poldermolen, de brand 
in De Roerdomp en de verhuizing van de molen. 

 
Jaarboek 2009 (16): 
 
- Kaart van Koudekerk circa 1616. 
- De buitenplaats Puikzicht, thans boerderij Bijkerk. 
- Schoolgaan in Koudekerk door de eeuwen heen. 
- Sterrebeeld Koudekerk, familiekroniek door Gerrit van der Sterre. 
- Koudekerk en de ambachtsheren Van Poelgeest. 
- ‘Koudekerks trots’ overwon kerkelijke scheiding, de geschiedenis 

van het Verenigingsgebouw. 
- Koudekerk onderdeel van een Duitse verdedigingslinie. 
- Gemeentelijke samenvoeging ion het begin van de 19e eeuw, de 

samenvoeging van Koudekerk en Hoogmade. 
- Koudekerkse dakpan verwerkt in een beeld. 
- Dorpsstraat 37, een huis met een tastbaar verleden, 

brandstofhandelaar Jan Wille. 
- Handboogschutterij Apollo. 
- Hoogewaard 70, thans bewoond door de heer en mevrouw Van 

der Ploeg. 



- Dorpsdetaillist blaast verlopen zaak nieuw leven in, textieldetaillist 
Cor Ketel. 

- Leven aan de Rijn, Dorpsstraat 30, thans uitvaartonderneming 
Schellingerhout. 

 
Jaarboek 2021 (17): 
 
- Het grote misverstand over de Luttike Rijn en de Lagewaardse 

wetering 
- Een interpretatie van de moord op Aleid van Poelgeest 
- Groot Poelgeest, een kasteel met een rijke geschiedenis 
- Het scheve torentje van Koudekerk 
- De heren en vrouwen van Koudekerk 
- Een don quichotte als kasteelheer van Koudekerk en Poelgeest 

(Johan Willem Ripperda) 
- De heerlijkheid Koudekerk en Groot Poelgeest 
- De drie andere kastelen van Koudekerk (Klein Poelgeest, 

Ridderhofstaden De Toll en Van Foreest) 
- De Schinkeldijk 
- De oude smederij 
- Het echte verhaal over de Rembrandt molen 
- Historische geloofsstrijd in dichtvorm 
- Cafe De Hoek, een eeuwoude pleisterplaats 
- De draad weer oppakken (Oranjecomitee 1945) 
- De nieuwe luidklok van de Hervormde Kerk (1948) 
- Bijkerk – een wederopbouw boerderij 
- De eerste verkeersdrempel in Koudekerk (1974) 
- De geschiedenis van Park Ypenburg (1966) 
- Herinneringen van bakker Bas Visser 
- Prossers, schriepes en warrelspaikers: over de komst van het 

Rijnstreeks woordenboek 
- Kluchtlied over een Koudekerkse non 


