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HISTORISCHE VERENIGING ALPHEN AAN DEN RIJN 

 

Het bestuur was per 31 december 2017 als volgt samengesteld (tussen haakjes het jaar van aftreden): K.E. 

Heijers, voorz. (2020), S.C.H. de Jong-Spek, secr. (2022), M.H. Kok, penningmeester (2021), A. Kuyven-

hoven, lid (2020) en M.W. Langeveld-Turkenburg, lid (2021). Daarnaast zijn er de volgende nevenfuncties 

(stand per 31-12-2018): 

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, penningmeester, en J.S. Vroege, adviseur. 

Stichting Molenviergang: J. Neeleman / Erfgoedhuis Zuid-Holland: A. Kuyvenhoven. 

Historisch Platform Alphen a/d Rijn en Erfgoedcommissie: K.E. Heijers. 

Het bestuur vergaderde in 2018 zes keer. Er waren geen bestuurswisselingen. 

De Algemene Ledenvergadering op 16 april 2018 werd bijgewoond door 43 belangstellenden. Het aantal 

betalende leden is in 2018 opnieuw gedaald.  

 

Ereleden en leden van verdienste 

De Historische Vereniging kent de volgende ereleden die allen overleden zijn: de heer A.J. Dekker, de heer 

J.W. van Zwieten en mr. H. van der Top. 

Op 31 december 2017 waren 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 

mw. G.A. van Staveren-Op 

den Kamp 

P. Leeflang † 

mw. J.M. de Graaf-van den 

Hoek 

 

In 2018 werden in Dans- en Partycentrum Harry Cools de volgende door K.E. Heijers georganiseerde lezin-

gen gehouden: 19 maart - Jan Dierdorp - Het ongelooflijke leven van Mien Abbo en ‘Wat eens verscheen en 

daarna weer verdween’ / 16 april - Anneke de Graaf - Kerk en Zanen / 28 mei - Cees van Leeuwen - 100 

jaar Post / 10 september - Henk-Jan Habermehl - 100 jaar Alphen a/d Rijn / 22 oktober - Wim Tuijn - De 

Hooftstraat rond de juwelierszaak van de fam. Tuijn / 19 november - Piet Dijkstra - 100 jaar Schiphol.  

 
Leden van de werkgroep genealogie zijn J.M. de Graaf–van den Hoek, C.J. van den Hoek, J.D. de Graaf, J. 

Neeleman, P. van de Ruit en C. Claessen. De inloopmiddagen voor stamboomonderzoek zijn door zestig 

zowel beginnende als gevorderde 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 vormden, werd ook advies gegeven over hoe de gevonden gegevens kunnen worden 

opgeslagen en/of gepresenteerd. In totaal werden 55 onderzoeken gedaan. Het enthousiasme bij zowel de 

bezoekers als de leden van de werkgroep blijft groot, vooral vanwege de resultaten van de diverse zoektoch-

ten. Door middel van berichten in De Viersprong, op onze website, via facebook en de plaatselijke pers werd 

deze activiteit bekendgemaakt. Buiten de inloopmiddagen probeert de werkgroep ook tijd vrij te maken voor 

onderzoek naar bekende Alphense families en hun herkomst, eventueel buiten de landsgrenzen 

De HVA beschikt behalve over een uitstekende website ook over een facebook-pagina. Eind 2018 waren er 

119 volgers. Via facebook wordt voornamelijk aandacht gevraagd voor de activiteiten van de HVA. 

 

Ook in 2018 zijn er twee excursies gehouden: op 24 april naar Den Haag en Voorburg (39 deelnemers) en 

op 4 september naar De Koninklijke Porceleyne Fles en de Technische Universiteit in Delft (35 deelnemers). 

De organisatie was in handen van H. den Bandt. 

 
Het verenigingsblad De Viersprong wordt uitgegeven door de Stichting De Vergulde Wagen. Op 31 decem-

ber 2018 bestond de redactie uit M.E. de Haan, M.M. van Meggelen-Alblas, M.W. Langeveld-Turkenburg, 

H. Wilbrink (sinds 1 februari 2018) en A.J.J. van ’t Riet, eindredacteur. Vormgeving, druk en verzending 

werden ook dit jaar verzorgd door Twigt Grafimedia te Moordrecht. In 2018 had het blad een oplage van 

1200 exemplaren. Het verscheen in februari, mei, augustus en november met in totaal 94 blz. tekst, excl. 

advertentiepagina’s. De advertenties en illustraties werden, indien gewenst, in kleur opgenomen. De inkom-



sten uit de advertenties zijn onmisbaar voor de uitgave van ons mooi verzorgde blad. Daarom opnieuw een 

woord van dank aan onze adverteerders! 

Gelukkig kan de redactie telkens weer rekenen op de inbreng van niet-redactieleden. Zij leveren artikelen 

aan en zorgen er mede voor dat we een kwalitatief hoogstaand tijdschrift kunnen verspreiden. In 2018 ver-

schenen de nummers 134, 135, 136 en 137. 

De redactie streeft ernaar in te spelen op de actualiteit. Zo was er in 2018 speciale aandacht voor de 100-

jarige gemeente Alphen aan den Rijn en de 100-jarige Chr. HBS, nu scholengemeenschap Groene Hart. Een 

overzicht van de totale inhoud van de bladen en van alle artikelen die in de loop der jaren in De Viersprong 

zijn verschenen, ligt ter inzage in De Vergulde Wagen. Zie ook www.histveralphenadrijn.nl. 

 

In het verenigingsgebouw ‘De Vergulde Wagen’ verzorgden Jacques van der Velden, Jenny van Loon en 

Ria Langeveld in 2018 de volgende exposities. De tentoonstelling ‘Eeuwfeest Alphen aan den Rijn 1918-

2018’ werd op zaterdag 27 januari geopend door burgemeester Liesbeth Spies en was het hele jaar te zien. 

Speciale aandacht voor Aarlanderveen was er in mei en juni. De maanden daarna is de tentoonstelling ver-

vangen/aangevuld met een expositie over het Chr. Lyceum, dat ook honderd jaar bestond. Gezien de grote 

belangstelling zijn beide te bezoeken geweest tot eind december. De op initiatief van het Historisch Platform 

Alphen aan den Rijn samengestelde reizende tentoonstelling ‘Gluren bij de Alphense Buren’ (op 23 novem-

ber 2017 geopend in Boskoop) was het hele jaar te bezoeken in diverse kerngemeenten: Koudekerk aan den 

Rijn, Zwammerdam, Hazerswoude en Benthuizen. Op 3 november in de bibliotheek van Alphen voor de 

locaties Aarlanderveen en Alphen aan den Rijn. Op 19 januari 2019 is het project afgesloten bij de HVA. 

 

Nevenactiviteiten: De vereniging heeft haar medewerking verleend bij het project inzake dichter J.C.J. 

Bloem en foto’s en tekst aangeleverd voor de te plaatsen borden langs de Oudshoornseweg en in de Hooft-

straat. Verder werd deelgenomen aan de Verenigingenmarkt in de Baronie op 23 juni 2018 en aan het on-

derwijsproject cultuurmiddag Parkvilla op 26 september 2018. Ook waren er activiteiten rond de heropening 

van de markt op het Thorbeckeplein (o.a. d.m.v. van het aanleveren van foto’s) en was er bemiddeling bij de 

onthulling en plaatsing van het ANWB-bord aan de gevel van restaurant Fijn. 

 

De Vergulde Wagen trok in 2018 in totaal 980 bezoekers. De omzet van de winkel, excl. btw., bedroeg € 

1.948 (in 2017 was de omzet € 2.721). 

 

Stadsgidsen: Ook in 2018 werd op diverse manieren weer verteld over de historie van Alphen aan den Rijn. 

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

stellenden. Regelmatig werd een beroep op de stadsgidsen gedaan i.v.m. familiefeesten, een reünie of een 

bezoek aan onze woonplaats. Ook bedrijven en verenigingen wisten ons te vinden als ‘iets cultureels’ werd 

gezocht in combinatie met een officieel gebeuren. Zowel tijdens de vaste wandeling als tijdens speciale 

wandelingen bezocht men de remonstrantse kerk, de voormalige synagoge. De speciale wandelingen in 

voor- en najaar langs de Oudshoornseweg, met een bezoek aan de Oudshoornse kerk, waren een succes. Het 

Wellant College heeft net als in voorgaande jaren een beroep op ons gedaan wat betreft informatie over de 

bezettingsjaren ’40-‘45. Op vier locaties werden de leerlingen geïnformeerd over de gebeurtenissen in Al-

phen: Gouwsluis, Hazeveld, oude Raadhuis en bij het Joods monument aan de Laan der Continenten. Op 

Open Monumentendag (met als thema ‘In Europa’) was er een extra wandeling. Van de mogelijkheid een 

power point presentatie te krijgen over bepaalde wijken en onderwerpen werd door diverse ouderenorganisa-

ties dankbaar gebruik gemaakt. Ook werd medewerking verleend in buurtcentrum Swaenswijk met een PPP 

over de Tweede Wereldoorlog. 

Een aantal keren werd de fietstocht naar de Molenviergang in Aarlanderveen gehouden met extra uitleg van 

molenaar Johan Slingerland. 

Stadsgidsen zijn M. de Graaf-van den Hoek, H.J. Habermehl, W.A. Krösschell, M.W. Langeveld-

Turkenburg en (op afstand) W. van Ofwegen. 

 

Archief: Ook in het afgelopen jaar waren er veel vragen van scholieren en studenten wat betreft begeleiding 

door onze archiefmedewerkers en inzage in onze archieven, ter voorbereiding van de te schrijven opstellen 

en scripties. Het digitaliseren van een groot deel van ons dia- en fotoarchief blijft een vaste activiteit. Voor 

onze ICT-apparatuur en -programmatuur is er voldoende ondersteuning van vrijwilligers met specialistische 

kennis op dat gebied.  



 

Giften en aanwinsten: Er zijn leden van de Vereniging die bij de contributiebetaling een gift overmaken. In 

2018 € 3.200 (vorig jaar  € 3.401 ), ca. 14% van de jaarcontributie. Uiteraard aar is de Vereniging hier erg 

blij mee. Verder  ontving de Vereniging in 2018 weer zaken van historische waarde van haar leden. Van 

deze schenkingen is een lijst beschikbaar bij het secretariaat. De Vereniging heeft in 2018 geen aankopen 

gedaan. Ook in 2018 is gefietst tijdens de jaarlijkse Rabobank Sponsorfietstocht. Dit heeft € 116 

opgebracht. 

 

De samenwerking met de Gemeente en het Stadsarchief blijft voor alle partijen effectief en stimulerend, 

terwijl de samenwerking binnen het Historisch Platform Alphen aan den Rijn (dat inmiddels drie jaar be-

staat) zijn meerwaarde heeft bewezen. De expositie "Gluren bij de 'Alphense' Buren" is eind 2018 succesvol 

afgesloten. Een nieuw project rond de 75-jarige herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog staat 

op stapel. Met de bibliotheek is een voornemen tot nauwere samenwerking uitgesproken, een samenwerking 

die in relevante gevallen ook binnen Historisch Platform-verband kan worden opgezet.  

 

Over de stadswandelingen, de lezingen, de werkgroep genealogie en de verschillende tentoonstellingen in 

De Vergulde Wagen worden telkens persberichten verstuurd, die ook in de lokale pers verschijnen..Op de 

website wordt het privacy beleid is van onze Vereniging uitgelegd. 

 

Vrijwilligers van de Historische Vereniging waren in 2018:  

H. den Bandt 

W. Bloemzaad 

C. Claessen 

D. de Graaf  

J.M. de Graaf-van den Hoek 

 J.D. de Graaf 

D. van Gog-Koren   

M.E. de Haan  

H.J. Habermehl 

G. Hamoen-Labordus 

J. Henry 

E.J. Henry-Beunder 

C.J. van den Hoek 

L.C.J. Jansen-Schouten 

W. Krösschell  

K. Lie 

J. van Loon  

E. Maurer 

M.M. van Meggelen-Alblas 

M.D. de Mon-de Nooijer 

J. Neeleman 

W. van Ofwegen 

A.J.J. van ’t Riet 

J. Turkenburg-de Bruin 

J. van der Velden 

G. Verkerk  

A. Verkerk-Pols 

H. Wilbrink 

 

Hun inzet was weer erg belangrijk, ook op deze plek dus een speciaal woord van dank. 

Daarnaast is het bestuur dankbaar dat zoveel leden het werk van de Vereniging actief steunen en daardoor 

mogelijk blijven maken. 

 

15 april 2019 /  w.g. door K.E. Heijers, voorz., en S.C.H. de Jong-Spek, secr. 


