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Nieuwsbrief voor leden en sponsors van het Historisch Genootschap Koudekerk 

Voorwoord 
Een nieuw jaar opent altijd weer de uitdaging om actief te worden en na te denken over 
allerlei activiteiten. Dat is niet anders voor ons Historisch Genootschap Koudekerk. Wij 
laten twee moeizame jaren achter ons en steken weer veel energie in het uitvoeren van 
allerlei plannen. Hieronder vindt u daar een overzicht van. 
 
Allereerst nodig ik u graag uit voor onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op 
maandag 27 februari a.s. Deze vindt niet meer plaats in gebouw Honswyc dat voortaan 
verder gaat als uitvaartcentrum en kinderopvanglocatie, maar in gebouw Onder Dak naast 
de Brugkerk. Met enige weemoed denken wij terug aan de oude versie van Onder Dak 
waar onze Oudheidkamer gevestigd was. Tegelijk zijn wij nog steeds blij met de stap naar 
de nieuwe aanpak, waarbij wij proberen naar de mensen toe te gaan om de mooie historie 
van Koudekerk onder de aandacht te brengen. Het nieuwe Onder Dak biedt beslist een 
prettige en comfortabele locatie voor onze ledenvergaderingen en lezingen. Bij activiteiten 
waarbij wij meer van 50 bezoekers verwachten, wijken wij uit naar een grotere locatie. 
 
De Algemene Ledenvergadering combineren we met de vertoning van een aantal films 
over Koudekerk. Gezien de interesse bij een vorige filmavond en de reacties daarop lijkt 
ons dat een mooie tweede helft van onze ledenvergadering.       
 
Als Historisch Genootschap Koudekerk werken we in het Historisch Platform Alphen aan 
den Rijn nauw samen met de andere historische verengingen en werkgroepen in onze 
gemeente. Dat doen wij ook bij het samenstellen van de Canon van Alphen aan den Rijn. 
Als een van de zeven kernen van de gemeente krijgt Koudekerk eveneens een plaats in de 
canon die op verzoek van de gemeenteraad wordt gemaakt.  
 
Onze tentoonstellingscommissie is hard bezig met de voorbereiding van de 
kunsttentoonstelling ‘Koudekerk door de ogen van’. U leest daarover meer in deze 
nieuwsbrief bij de Agenda. 
 
In 2023 hopen we weer een nieuw jaarboek te presenteren. Mocht u zelf daaraan willen 
bijdragen door een artikel in te sturen via info@historischgenootschapkoudekerk.nl, dan 
stellen wij dat natuurlijk erg op prijs.  
 
Op woensdag 4 januari jl. hebben wij tijdens de uitvaart afscheid genomen van onze oud-
penningmeester Jos Heemskerk. Jos is 21 jaar onze betrouwbare penningmeester 
geweest en wij hebben hem vorig jaar als erelid benoemd. Wij zullen hem kort herdenken 
tijdens de Algemene Ledenvergadering. 
 
Tot slot wens ik u namens ons bestuur een vooral gezond en positief 2023 toe. Laten we 
proberen er een mooi, ook historisch gezien, jaar van te maken.  
 
   

Albert Dorrestein             
 Voorzitter 

Februari 2023 
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27 februari – Algemene Leden Vergadering (ALV) 
Vanaf 20:00 uur bent u welkom in Onder Dak voor de ALV. Na de pauze worden er 
meerdere filmpjes uit Koudekerk vertoond die nog niet eerder te zien waren, waaronder 
een kleurenfilm uit 1939 en de afbraak van dakpannenfabriek Oppelaar halverwege de 
jaren 60 van de vorige eeuw. Komt u ook? 
 
Maart 2023 – Tentoonstelling ‘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. We houden u op de hoogte van de exacte locatie en 
openingsdata. Waarschijnlijk kunnen wij terecht in de leegstaande ‘Mijn Marktkraam’. 
 
17 april - Schuinmarcheerder, belastingpachter en ondernemers in Koudekerk. 
 
De heer Hans van Endhoven houdt een lezing over de steen-, kalk- en 
dakpannenindustrie in Koudekerk vanaf het jaar 1400. 
  
Tot halverwege vorige eeuw stonden er in Koudekerk nog meerdere fabrieken, met name 
in de Hogewaard, die jaarlijks vele duizenden bakstenen en pannen produceerden. Oude 
Koudekerkers kunnen zich dat nog wel herinneren. Al in 1400 stond er een steenfabriek of 
"steenplaets", waarschijnlijk ten behoeve van het kasteel Poelgeest. In de lezing zal kort 
worden ingegaan op het ontstaan en de omvang van deze industrie in de regio. Ook 
nemen we een kijkje bij een steenfabriek, waar het zware werk eeuwenlang door mannen 
en vrouwen met de hand werd gedaan. En niet te vergeten de kinderen, want kinderarbeid 
was heel gewoon, zelfs nadat deze in 1870 werd verboden. De grootste uitbreiding in 
Koudekerk vond plaats rond 1600. Twee Leidse ondernemers kregen toen samen bijna 
alle fabrieken in eigendom. Dat waren zeer interessante heren!  Hun grote huizen in de 
stad en de bedrijven op het platteland vormden het toneel van menig avontuur. 
 
Mei – Gepland: excursie naar Fort Wierickereschans 
 
De ALV en alle lezingen beginnen om 20:00 uur en vinden vanaf nu plaats in Onder Dak 
naast de Brugkerk, gelegen aan de Dorpsstraat 55. Locatie Honswyc kunnen we niet 
langer meer huren, omdat het is verkocht. HGK-leden hebben gratis entree bij de 
lezingen, niet-leden betalen 5 euro. 
 
 

Agenda 2022 

Schenking 
Van de heer Bardelmeijer ontvingen wij o.a. kadasterkaarten van Koudekerk uit 
1913. We zullen deze kaarten laten digitaliseren en op onze website publiekmaken, 
zodat geïnteresseerden kunnen kijken hoe de bebouwing er 110 jaar geleden uit 
zag. Helaas ontbreekt er 1 kaart (een deel van de Dorpsstraat en Hoogewaard). 
 
Tevens ontvingen wij van de heer Reijneveld een administratie van lagere school De 
Rank van het jaar 1967 tot en met 1971. De administratie bestaat uit notulen en 
verslagen van de school en bevat ook alle correspondentie en plannen voor de 
toenmalige nieuwbouw. We zullen beoordelen welke stukken voor het 
gemeentearchief interessant zijn en welke bij ons in het archief een plek krijgen. 
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Hoogewaard 186 
anno 2002 
 
Het huis en de 
bomen stonden op 
de nominatie om 
gesloopt te worden. 
 
Foto: John Hakkaart 

Buitenplaats ‘Weltevreden’ 
Rond 2000 was het lot onzeker van villa Weltevreden en stond het op de nominatie om gesloopt te worden. Voor het pand 
uit het jaar 1896 was de sloopvergunning al gegund en het zou plaats moeten maken voor een bedrijfspand van 8 meter 
hoog. Ook de monumentale oude kastanje en beuk zouden dan waarschijnlijk door al de bebouwing in de verdrukking 
komen en ter ziele gaan. In 1997 werd het pand verkocht door Latexfalt die het gebruikte als archief- en vergaderruimte. 
Dankzij een aantal vastberaden inwoners (o.a. Ingrid de Roos, Ronald Split, René de Roos en Frank de Graaff) uit 
Koudekerk werd dit voorkomen. De projectontwikkelaar die het pand had gekocht, had gelukkig ook andere ideeën met de 
voormalige directeurswoning. Alleen de gemeente Rijnwoude moest nog overstag gaan, hetgeen gelukkig na veel 
actievoeren en praten gebeurde. De oude villa werd in 2005 zoveel als mogelijk in oude luister hersteld en is nog steeds in 
al zijn glorie, voor iedereen die er met de auto, fietsend of wandelend passeert, te bewonderen.  
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& Nu  

De situatie anno 2023 
 
De directeurswoning is in 
2005 grondig gerestaureerd 
waarbij de achtergevel 
gedeeltelijk opnieuw is 
opgetrokken en de garage 
(ontworpen als kantoor), 
veranda, erker, en lage 
tuinmuren zijn toegevoegd. 
 
 

Toen 

De situatie circa 1915 
 
De directeur van 
dakpannenfabriek 
‘Paanderen en Rijnleven’ de 
heer Oppelaar posseert met 
zijn gezin voor de camera. 
Fotograaf Eduard Sanders 
heeft het tafereel vastgelegd. 
 


