
Jaarverslag van de Historische Vereniging Alphen aan den Rijn 

over de periode 01-01-2017 t/m 31-12-2017  

 
Op 31-12-2017 bestond het bestuur uit K.E. Heijers, voorz., S.C.H. de Jong-Spek, secr., M.H. Kok, penn. en de leden 

R. van Rijn, A. Kuyvenhoven en M.W. Langeveld-Turkenburg. Daarnaast hebben (bestuurs)leden de volgende 

nevenfuncties (stand per 31-12-2017): Bestuur Stichting De Vergulde Wagen en Stichting Vrienden van De 

Vergulde Wagen: J.M. de Graaf-van den Hoek, voorz., M.W. Langeveld-Turkenburg, secr., M.H. Kok, penn. 

Stichting Molenviergang J. Neeleman. Stichting Behoud Alphens Erfgoed en Erfgoedhuis Zuid-Holland:  A. 

Kuyvenhoven. 

Stichting Open Monumentendag: K. E. Heijers. Het bestuur vergaderde in 2017 zes maal. 

R. van Rijn heeft zijn bestuursfunctie per 31 december 2017 neergelegd. S.C.H. de Jong-Spek is aftredend, 

maar stelt zich herkiesbaar. 

De Algemene Ledenvergadering werd op 10 april 2017 gehouden en door 43 belangstellenden bijgewoond. 

 

De Historische Vereniging kent de volgende ereleden: A.J. Dekker†,  J.W. van Zwieten† en mr. H. van der 

Top†. Per 31-12-2017 waren de volgende personen lid van verdienste: J.S. Vroege, A. de Kok†, J.A. Henry, 

A. Th. M. van Holstein, W. Koppe†, G.P. van Muijen†,  J.J. Pijpers,  J.C. Plomp†, mw. H.A. Roest†, Ir. Th. A. J. 

Schiere, G.A. van Staveren-Op den Kamp,  P. Leeflang† en J.M. de Graaf-van den Hoek. 

 

Ledenbestand:  Helaas is ook gedurende dit verslagjaar het aantal betalende leden afgenomen.  

Ledenbestand    01-01-2017  Ledenbestand    31-12-2017 

Betalende leden  1096              Betalende leden  1038 

Bijzondere leden  4   Bijzondere leden   5 

Leden van verdienste      9   Leden van verdienste        7 

Relaties   27   Relaties   27 

Totaal    1136   Totaal    1077 

Adverteerders Viersprong 38   Adverteerders Viersprong 39 

 

Lezingen 2017 

Gehouden in Dans- en Partycentrum Harry Cools en georganiseerd door K.E. Heijers. 

20 maart: Albert Dorrestein, Kastelen in Koudekerk 

10 april: Anneke de Graaf, power-point presentatie Totstandkoming Ridderveld 

15 mei: Sophie Oosterwijk, Jeroen Bosch 

11 september: Sander Wassing, Boeren, burgers en buitenlui, thema Open Monumentendag 

9 oktober: Harry Cools, Dansen in Alphen 

23 november: Jan Zeeman, Groei en bloei van een Alphense Textielsuper  

 
Werkgroep Genealogie bestaat uit J.M. de Graaf-van den Hoek, C.J. van den Hoek, J.D. de Graaf,  J. Neele-

man, P. van de Ruit en C. Claessen. 

 

De inloopmiddagen voor stamboomonderzoekers zijn door een kleine vijftig  zowel beginnende als gevor-

derde onderzoekers bezocht. Ook buiten deze tijden werd de Vergulde Wagen gevonden en kwamen leden 

van de werkgroep in actie. Hoewel de zoektochten naar voorouders nog steeds het grootste bestanddeel 

vormen, wordt ook advies gegeven over hoe de gevonden gegevens op te slaan en/of te presenteren. To-

taal werden er 49 onderzoeken gedaan Het enthousiasme bij zowel bezoekers als werkgroepleden blijft 

groot, vooral vanwege de resultaten van diverse zoektochten. D.m.v. berichten in De Viersprong en de 

plaatselijke pers werd men hierop attent gemaakt. Buiten de inloopmiddagen probeert de werkgroep ook 

tijd vrij te maken voor onderzoek naar bekende Alphense families en hun herkomst, eventueel van buiten 

de landsgrenzen. 

   



Excursies: Voorjaarsexcursie op 9 mei 2017 naar Glasstad Leerdam (39 deeln.). Najaarsexcursie op 25 ok-

tober 2017 naar de suikerfabriek Dinteloord (35 deeln.). De organisatie was in handen van H. den Bandt. 

 

De Viersprong wordt uitgegeven door de Stichting De Vergulde Wagen. De redactie bestond per 31 de-

cember 2017 uit mevr. M.E. de Haan, M.M. van Meggelen-Alblas, M.W. Langeveld-Turkenburg en A.J.J. van 

’t Riet, eindredacteur. Vormgeving, druk en verzending werden verzorgd door Twigt Grafimedia te Moord-

recht. In 2017 overleed J.Ph.Labordus, hij maakte vele jaren deel uit van de redactie  van De Viersprong. 

De samenwerking met de medewerkers van het Gemeentearchief is en blijft voor de redactie van groot 

belang. In 2017 had het blad in februari, mei en augustus een oplage van 1300 en in november van 1250 

ex. met in totaal 78 blz. tekst, excl. de advertentiepagina’s. De inkomsten uit de advertenties zijn onmis-

baar voor de uitgave van een kwalitatief hoogstaand tijdschrift. Opnieuw dank aan onze adverteerders! De 

vormgeving van het blad is vernieuwd. Net als de omslag wordt nu ook de inhoud in kleur gedrukt. In de 

loop van 2017 zijn de meeste advertenties eveneens gewijzigd in kleurendruk. In 2017 verschenen de nrs. 

130, 131, 132 en 133. Een overzicht van de inhoud en van alle artikelen die in de loop der jaren in De Vier-

sprong zijn verschenen, ligt ter inzage in De Vergulde Wagen en is opgenomen op onze website: 

www.histveralphenadrijn.nl. 

 

Exposities: In ‘De Vergulde Wagen’ verzorgde R. van Rijn een aantal exposities. De  laatste tentoonstelling 

in 2016 had als onderwerp: ‘In kannen en kruiken’, aangevuld met materialen van Archeon. In deze tentoon-

stelling waren voorwerpen uit de eigen collectie van de HVA te zien die goed aansloten bij materialen van 

Archeon. Deze tentoonstelling is nog te zien geweest tot 12 mei 1917. Van  13 mei 2017 tot 31 augustus 

2017 een expositie over ‘70 jaar tafeltennis in Alphen aan den Rijn’. 

Het thema van Open Monumentendag was dit jaar ‘Buren, Burgers en Buitenlui’. In de tentoonstellings-

ruimte van de HVA is daar aandacht aan gegeven. Deze tentoonstelling is vanaf 1 september 2017 tot aan 

het eind van 2017 te zien geweest. In 2017 hebben de gezamenlijke Historische Verenigingen uit Alphen 

aan den Rijn vorm en inhoud gegeven aan de tentoonstelling ‘Gluren bij de Alphense Buren’ die op 23 no-

vember 2017 in Boskoop is geopend door burgemeester L. Spies. Deze reizende tentoonstelling komt eind 

2018 naar Alphen aan den Rijn. In de gang van het clubgebouw van AAV’36 hangen enkele ‘wissellijsten’ 

met  historische materialen uit het archief van de AAV’36. Per 31 december 2017 is R. van Rijn (verant-

woordelijk voor de exposities) gestopt met zijn werkzaamheden voor de HVA. 

De Vergulde Wagen trok in 2017 in totaal 990 bezoekers. De winkelomzet excl. btw bedroeg  € 2.721,--. 

 

Stadsgidsen: De historie van Alphen aan den Rijn is ook dit jaar weer op diverse wijzen verteld. Tijdens de 

maandelijkse (vaste) wandeling op de eerste zaterdag van de maand hebben we een wisselend aantal belang-

stellenden. Regelmatig wordt een beroep op ons gedaan i.v.m. familiefeesten, een reünie of een bezoek aan 

onze woonplaats. Dag en uur worden in overleg vastgesteld. Voorkeur voor een wijk is mogelijk.   

Zowel tijdens de vaste als de speciale wandeling bezoeken we de remonstrantse kerk, de ‘bewaarder’ van 

de synagoge. 

Extra wandelingen zijn gemaakt langs de Oudshoornseweg, met een bezoek aan de Oudshoornse Kerk; dit 

laatste door een spontane toezegging vanuit deze kerk. 

Het Wellant-college heeft net als in de tien voorgaande jaren een beroep op ons gedaan wat betreft de 

bezettingsjaren ‘40/’45. Op vijf locaties worden de leerlingen geïnformeerd over de gebeurtenissen in Al-

phen. 

Op Open Monumentendag, zaterdag 9 september (met als thema Boeren, burgers en buitenlui), zijn twee 

wandelingen gehouden. Op vrijdag 8 september, de monumentendag voor de scholen, waren er rondlei-

dingen in park Rijnstroom over de geschiedenis van de Martha- Stichting. 

Behalve wandelen is het mogelijk een power point presentatie te laten verzorgen over diverse Alphense 

locaties/wijken. Toegevoegd aan ons assortiment: Van Plan Noord tot Ridderveld I en II; Kerk & Zanen, van 

drie polders tot woonwijk en Ging de Tweede Wereldoorlog aan Alphen aan den Rijn voorbij? 

De eerste maandag van de maand wordt er vergaderd. Gidsen zijn J.M. de Graaff-van den Hoek, H.J. Ha-

bermehl, W. Krösschell, R. Langeveld-Turkenburg (voorz.), W. Looyé (dit jaar voor het laatst geassisteerd 

op de dag van het Wellant-college) en W. van Ofwegen (op afstand). 

 



Archief:  Elke woensdag is een aantal vrijwilligers in De Vergulde Wagen bezig met het archief. Hun taken 

zijn divers: Het archiefbeheer, bestaande uit het registreren en opslaan van aanwinsten. Er wordt geschip-

perd met de ruimte om de zich gestaag uitbreidende collectie overzichtelijk onder te brengen. Afhandeling 

van bestellingen van bezoekers en anderen. Er worden veel afdrukken van oude foto’s besteld, vooral nu 

informatie over het bezit van de Vereniging via internet kan worden geraadpleegd. Het beheer van de 

website van de Vereniging, die een nieuw jasje heeft, krijgt veel aandacht. www.histveralphenadrijn.nl. wordt 

zeer geregeld geraadpleegd. Ook via de gemeentelijke website kan verbinding worden gemaakt. We bie-

den hiermee een extra communicatiekanaal aan onze leden en vestigen voor derden ook aandacht op wie 

we zijn en wat we doen. De website wordt voortdurend aangepast. Naast de standaardinformatie bieden 

we ook een fotogalerie met historische foto’s. Onder het menuhoofd ‘studie’ is een index opgenomen van 

de artikelen in De Viersprong en van ons boekenbezit In het afgelopen jaar was er wederom veel vraag van 

scholieren en studenten naar begeleiding door onze archiefmedewerkers en inzage in onze archieven, ter 

voorbereiding van te schrijven opstellen en scripties. 

 

Giften en aanwinsten: We ontvingen talrijke financiële giften van leden van de Vereniging (€ 3.401,--, was 

vorig jaar € 3.139,-- ), vrijwel allemaal extra gestort bij de contributiebetalingen. Ze mogen niet onvermeld 

blijven. Ook ontving de Vereniging in 2017 weer vele geschenken van haar leden. Naast deze schenkingen, 

waarvan een lijst beschikbaar is bij het secretariaat, kon de Vereniging door aankopen haar bezit uitbrei-

den met een aantal zaken, waaronder verschillende voorwerpen en boeken. Daarnaast is er op zondag 26 

juni gefietst tijdens de jaarlijkse Rabobank Sponsorfietstocht. Dit heeft in totaal € 47,-- opgebracht. 

 

Samenwerking: De samenwerking met het Gemeentearchief blijft voor beide partijen stimulerend. Na 

twee jaar bleek dat het Historisch Platform Alphen aan den Rijn, waarin de verenigingen, gezelschappen en 

werkgroepen uit Aarlanderveen, Alphen aan den Rijn, Benthuizen, Boskoop, Hazerswoude, Koudekerk en 

Zwammerdam elkaar ontmoeten en samen optrekken, bestaansrecht heeft. Voorbeelden zijn het overleg 

met de gemeente inzake de nieuwe  Erfgoedverordening en het ingestelde Erfgoedfonds, maar ook de rei-

zende expositie ‘Gluren bij de Alphense Buren’. 

 

Interne activiteiten:  Inmiddels is voortgang gemaakt met de verdere automatisering van de HVA. De 

werkzaamheden om al het oude en nieuwe naadloos in elkaar over te laten lopen zullen ook dit jaar en de 

komende jaren nog wel de nodige energie en tijd blijven kosten. Door de grote omvang van onze collectie 

moet het digitaliseren van foto’s en documenten worden beschouwd als een continue bezigheid. Met be-

hulp van  de aanwezige en aangeschafte software zullen de verschillende afbeeldingen steeds sneller en 

eenvoudiger kunnen worden geraadpleegd.  

 

Propaganda en Publiciteit: Over de stadswandelingen, de lezingen, de werkgroep genealogie, het verschij-

nen van nieuwe uitgaven van De Viersprong en de verschillende tentoonstellingen in De Vergulde Wagen 

worden telkens persberichten verstuurd die ook in de lokale pers verschijnen.. 

 

Vrijwilligers van de Historische Vereniging in 2017 zijn: 

D. de Graaf, J.M. de Graaf-van den Hoek, J. Neeleman, mevr. M.E. de Haan, C. Claessen, J.D. de Graaf,  C.J. 

van den Hoek, P. van de Ruit, M.D. de Mon-de Nooijer, H.J. Habermehl, J. Henry, E.J. Henry-Beunder, L.C.J. 

Jansen-Schouten, W. Krösschell, W. Looyé, J. Turkenburg-de Bruin, A.J.J. van ’t Riet, A. van Holstein, M.M. 

van Meggelen-Alblas, D. van Gog-Koren, mevr. J. van Loon, W. van Ofwegen, G. Verkerk, A. Verkerk-Pols,  

K. Lie en H. den Bandt. De inzet van de hierboven genoemde vrijwilligers was weer van onschatbare waar-

de en verdient een speciaal woord van dank. Daarnaast is het bestuur dankbaar dat zoveel leden het werk 

van de Vereniging zo actief steunen en daardoor mogelijk blijven maken. 

                                                      

Datum:   28 maart 2018     

K.E. Heijers       S.C.H. de Jong-Spek  

Voorzitter       Secretaris. 

 


