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Nieuwsbrief voor leden en sponsors van het Historisch Genootschap Koudekerk

Voorwoord

Bij mijn terugblik op onze activiteiten blijkt dat er alles bij elkaar flink wat gebeurt en dat er
ook de nodige plannen zijn. Hieronder kunt u dat zelf vaststellen bij mijn overzicht.
Op 26 september hield Kees Schipper aan de hand van veel beeld- en filmmateriaal een
lezing over de Oude en Nieuwe Hollandse Waterlinie. Water als verdedigingsmiddel door
de tijden heen kwam daarbij ook heel duidelijk aan de orde. Een beslist interessante lezing
die ook uitdaagt om de plekken van linies te gaan bezoeken. Bij de volgende lezing op
14 november nemen wij een volgende stap terug in de historie met een lezing over de
opgravingen naar Romeinse vestigingen in Valkenburg. Ondanks dat het gebied van
Koudekerk “barbaars” gebied was in de Romeinse tijd, zijn de ontwikkelingen aan de
andere kant van de Rijn voor ons heel belangrijk geweest. Een aanrader dus, die lezing
van Wouter Vos.
Dit najaar is het druk met allerlei bijeenkomsten waar wij als Historisch Genootschap
Koudekerk vertegenwoordigd zijn. Zo was er een middag over het Naoorlogs erfgoed van
het Historisch Platform Alphen aan den Rijn waar wij ook bij aangesloten zijn. Als
voorbeeld van naoorlogs erfgoed vertelden we over de ontwikkeling van Park Ypenburg.
Verder waren wij met een eigen tafel aanwezig bij een presentatiebijeenkomst van het
Dorpsoverleg Koudekerk in de Ridderhof. De volgende dag voerden we gesprekken met
gemeenteraadsleden op het gemeentehuis over het belang van erfgoed en op wat voor
manier de gemeente dat kan ondersteunen. Eind oktober organiseerde Rijnlands
Geschiedenis een avond met een lezing over Wonen en Werken in Rijnland. Rijnlands
Geschiedenis is een interessant digitaal platform dat u kunt bezoeken via
www.rijnlandsgeschiedenis.nl
Als voorbereiding van de digitalisering van onze collectie zijn we bezig om ons archief aan
kant te maken. Dat betekent ook dat u als leden voor ons overbodige objecten en
publicaties kan aanschaffen. Op zaterdag 12 november bent u van 14.00 uur tot 17.00 uur
van harte welkom in ons archief in de kelder van de voormalige Apostolische Kerk aan de
Europasingel. Met de aankoop ondersteunt u het Historisch Genootschap Koudekerk.
Onze tentoonstellingscommissie is hard bezig met de voorbereiding van een
kunsttentoonstelling “Koudekerk door de ogen van …..” Begin 2023 ontvangt u daar
natuurlijk nog een uitnodiging voor. In 2023 hopen we weer een nieuw jaarboek te
presenteren. Mocht u zelf daaraan bijdragen door een artikel in te sturen, dan stellen wij
dat erg op prijs.
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Graag vraag ik uw aandacht voor het betalen van de contributie voor 2022. Natuurlijk
houden we niet van aanmaningen, maar als de helft van de leden zijn contributie nog niet
betaald heeft, is het tijd om een beroep op hen te doen.
Vers van de pers kan ik u melden dat een team van ons genootschap met succes
deelgenomen heeft aan de Historische Pubkwis Alphen aan den Rijn. Deze werd
georganiseerd door het Gemeentearchief Alphen aan den Rijn in Cultuurcentrum Parkvilla.
Het was een nek-aan-nekrace met het team van de Historische Vereniging Alphen aan den
Rijn, maar uiteindelijk mocht het Historisch Genootschap Koudekerk de wisselbokaal mee
naar huis nemen op basis van de kennis van het erfgoed in de gemeente en de regio.
Albert Dorrestein
Voorzitter
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Agenda 2022
12 november (14:00-17:00) – Opening archief en verkoop overbodige objecten
14 november - Valkenburg (provincie Zuid-Holland), tussen Katwijk en Leiden, kent een
zeer rijk verleden als het gaat om de Romeinse tijd. Niet alleen is er een zeer goed
bewaard fort (castellum) grotendeels opgegraven tijdens de Tweede Wereldoorlog door
professor A.E. van Giffen, maar ook nadien heeft archeologisch onderzoek de restanten
van ruim een km Romeinse weg, een enorm grafveld, een vicus (kampdorp) en een minifort, graanpakhuizen en allerlei gebouwen blootgelegd.
Even ten westen van al deze Romeinse structuren bevindt zich een groot, onontgonnen
terrein waar tot voor kort een militair vliegveld was gehuisvest. Door de ontmanteling
daarvan, kwam dit enorme terrein beschikbaar voor archeologisch onderzoek. Hier zijn de
restanten van een ongekend Romeins verdedigingswerk gevonden op enkele honderden
meters afstand van het bekende castellum van Valkenburg. Gelet op de omvang moet er
sprake zijn geweest van een legioenskamp van ca. 20 ha.
Vraag is wat doet dat hier? Wat is er meer van te achterhalen? En in welke historische
context kan deze spectaculaire vondst worden geplaatst en wat betekent dat voor de
vroeg-Romeinse periode in West-Nederland en daarbuiten.
Dr. Wouter K. Vos (1969) is opgeleid aan de Vrije Universiteit te Amsterdam alwaar hij in
1994 afstudeerde, en in 2009 promoveerde op “Bataafs Platteland. Het Romeinse
nederzettingslandschap in het Nederlandse Kromme-Rijngebied”. Hij was als
archeologisch adviseur en kenner van Romeins Valkenburg nauw betrokken bij de
opgravingen op het vliegveld, en momenteel is hij met de uitwerking daarvan bezig.
Daarnaast start hij met een onderzoeksteam in november 2022 een door NWO
gesubsidieerd tweejarig project over Valkenburg, en is hij ook nog in
het NWO-project “Constructing the Limes” met studenten het grote Romeinse grafveld van
Valkenburg-Marktveld aan het publiceren én op zoek gaat naar de zogenaamde ‘tijdelijke
Romeinse legerkampen’ binnen de Nederlandse landsgrenzen.
De lezing getiteld ‘Een onverwacht legioenskamp uit de Vroeg-Romeinse tijd in
Valkenburg ZH’ start om 20:00 uur en vindt plaats in Honswyc naast de Ontmoetingskerk.
HGK-leden hebben gratis entree bij de lezingen, niet-leden betalen 5 euro.

Herinnering: contributie 2022
De contributie voor 2022 is tijdens de jaarvergadering van 21 februari 2022 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.

Schenking
Van mevrouw Ooms uit Hazerswoude-Rijndijk ontvingen wij een badhanddoek met
daarop een afbeelding van Rhijndael. Onduidelijk is hoe oud de handdoek precies is
(circa 30 jaar?) en tere waarvan deze handdoek is ontworpen. Als u meer informatie
over de handdoek heeft, houden wij ons aanbevolen.
Mocht u nog een Koudekerks object, document of een foto bezitten waarvan u
afstand wilt doen of waarvan wij een foto kunnen maken, dan houden wij ons graag
aanbevolen. Wij zullen dit in ons archief opnemen en zo mogelijk exposeren of
verwerken in een artikel in een nieuwsbrief of jaarboek.
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Koudekerk door de ogen van ….
De tentoonstellingscommissie is druk bezig met de voorbereidingen voor een nieuwe tentoonstelling. Kunstwerken uit de
20-ste eeuw die Koudekerk laten zien door de ogen van lokale en niet lokale kunstenaars. Van een pentekening tot een
groot schilderij, het passeert allemaal de revue. Onderstaand kunstwerk is gemaakt door C. van de Molen, onderwijzer
in Koudekerk en een gepassioneerd kunstenaar. Het laat de Lagewaard (Schinkeldijk) zien op een herfstachtige dag. De
bomen zijn net gepland en een paar meter hoog. Hoe anders dan de situatie van vandaag waarbij de bomen hoog
boven de huizen uitsteken. We zijn nog hard op zoek naar informatie over kunstenaar die we willen exposeren. Helpt u
ons aan informatie over de volgende kunstenaar? A.C. Mieog, L. Van Vliet, J Tuijnenburg, C. van de Molen, M.
Batelaan. K. Schellingerhout, Kemner, H.C. Hiep en J.W. van Wage. Kent u deze personen, heeft u kunstwerken
hangen, weet u meer over deze kunstenaars? Laat het ons weten via de mail: info@historischgenootschapkoudekerk.nl.

Schinkeldijk door
C. van der Molen
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Toen

Hoogewaard anno 1923
Gezicht op de ringoven van de
firma J.E.M. van Beers aan de
Hoogewaard. De naam van
het bedrijf nog net zichtbaar op
het dak van de fabriek met de
kenmerkende schoorsteen.
Later zou Bos beton zich daar
vestigen.
Foto uit Collectie:
Erfgoed Leiden en Omstreken,
afkomstig uit het archief van
het provinciaal vaarwegendistrict De Rijn te Leiden.

& Nu

De situatie anno 2022
Van de steenfabriek en de
directeurswoning is niets
meer terug te vinden. Het
terrein ligt er verlaten bij en te
wachten op een nieuwe
bestemming.
www.facebook.com/historischgenootschapkoudekerk/
www.historischgenootschapkoudekerk.nl
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