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Nieuwsbrief 
Datum: december 2020 

Nummer: 4 - Jaargang 4 

Even dachten we toch een avond voor de aangesloten verenigingen te kunnen 
organiseren. Dat was ijdele hoop. We zijn wel met iets anders bezig. In de Nieuwsbrief 
leest u daar meer over. Verder informatie over nieuwe artikelen en recensies op de 
Artikelenbank en meer. En … ook al zijn ze anders dan anders, gelukkige feestdagen en 
een hoopvol en mooi 2021. 

1. Binnenkort livestream over Kinderarbeid in Rijnland  

Toen we ook in november geen 
bijeenkomst voor de aangesloten 
verenigingen konden organiseren, 
dachten we: wat nu. We zijn niet de 
eerste organisatie die online gaat 
presenteren, maar we volgen graag. 
Eind januari houdt Cor Smit een live te 
volgen online lezing over kinderarbeid 
in Rijnland dat ook het startsein zal zijn 

voor een regionaal project over kinderarbeid. Cor staat garant voor een levendig en 
boeiend verhaal, ook zal er gelegenheid zijn voor de kijkers om te reageren. Zodra we 
weten wanneer het plaatsvindt, sturen we u bericht en kunt u zich opgeven. Elk nadeel 
heeft zijn voordeel, iedereen kan nu kijken en luisteren en de lezing blijft ook voor later 
gebruik beschikbaar.  

2. Nieuws en Agenda  

Sinds de vorige Nieuwsbrief zijn er aardig wat 
recensies en artikelen bijgekomen op de 
Artikelenbank. Meer daarover bij 3. Ook de 
rubrieken Nieuws en Agenda beginnen zich na 
maanden van gedwongen rust, weer te vullen, zij 
het nog mondjesmaat. Er kan zeker nog meer bij, 
want juist online/live stream lezingen en 
presentaties lenen zich voor vermelding onder 
Agenda. Ook veel regionale musea zijn weer 
geopend, al blijven voorlopig de strenge 
Coronamaatregelen van kracht. Hoe een museum een en ander geregeld heeft, is het 
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vermelden waard (zie ook 6.)  Nieuwe boeken, zoals het boek op de foto over De Oude 
Rijn tussen Leiden en Utrecht, blijven in de regio gewoon verschijnen en verdienen een 
plek onder Nieuws. Kortom, er is plek voor alles wat interessant is voor de geschiedenis 
van Rijnland. Hoe meer kijkers, - luisteraars en bezoekers, hoe meer vreugd.  

3. De Artikelenbank  

In de afgelopen maanden vonden vijf nieuwe recensies en maar liefst negen artikelen 
een plek op de Artikelenbank.  
Allerlei geplande feestelijkheden vanwege 75 Jaar Vrijheid gingen niet door wegens de 
Coronamaatregelen, maar in tijdschriften verschenen veel artikelen over de oorlog. 
Daaruit heeft Rijnlandse Geschiedenis een mooie selectie kunnen maken.  Onder de 
noemer 75 jaar Bevrijding vindt u op de website nieuw onderzoek, bijzondere 
onderwerpen, (auto)biografische verhalen en meer.  

Artikelen 

Verschenen zijn tot nu toe de volgende zes artikelen over de tweede wereldoorlog:  
 Sassenheimse hulpactie bij de wederopbouw van Berlicum en Middelrode, augustus 

1945 en  
 Noordwijkse evacués in Sassenheim tijdens 

WO II, beide van Aad van der Geest,  
 Gedenksteen uit Berlicum weer boven 

water van Herman Oost,  
 Een terugblik op de oorlogsjaren in Kaag en 

Buitenkaag van Jan Biemond,  
 De klokkenroof tijdens de Tweede 

Wereldoorlog in de dorpen van de voormalige gemeente Alkemade van Sjaak 
Bouwmeester 

 En als laatste De klok van de Visserskapel over de klokkenroof in Noordwijk van 
Michel van Dam.  

Voor het eind van 2020 komen er nog meer artikelen over de oorlog en dan is de serie 75 
Jaar Bevrijding afgerond.  

Over andere onderwerpen verschenen drie artikelen:  

Kralen met een verhaal, het Merovingische grafveld van 
Rijnsburg gaat over het net geopende Merovechpark in 
Rijnsburg, met een filmpje van de opening. 

Het oude Gerecht in Warmond:  over de doodstraf, de 
galg en het rechthuis van Mathieu Fannee gaat over de 
rechtspraak in de late middeleeuwen in Warmond maar 
de reikwijdte gaat verder. 

http://www.rijnlandgeschiedenis.nl/
https://www.rijnlandgeschiedenis.nl/nieuws/alphen-historische-vereniging-alphen-aan-den-rijn/2020-11-25/nieuw-fotoboek-de-oude-rijn-tussen-leiden-en-utrecht
https://www.rijnlandgeschiedenis.nl/nieuws/alphen-historische-vereniging-alphen-aan-den-rijn/2020-11-25/nieuw-fotoboek-de-oude-rijn-tussen-leiden-en-utrecht
https://www.rijnlandgeschiedenis.nl/75-jaar-bevrijding?fbclid=IwAR2j3KuA6z3gNSqatu39YRSXhkOt5GMclkWKSvPmy9PhTu_9nPC2e5955xk
https://www.rijnlandgeschiedenis.nl/documenten/stichting-historische-publicaties-holland-rijnland/het-merovingisch-grafveld-van-rijnsburg-kralen-met-een-verhaal.pdf
https://www.allesoverkatwijk.nl/nieuws/algemeen/60567/opening-merovingpark-in-beeld?fbclid=IwAR3QKK0k1U1ZCSXU2QfiOya5pN556bARASj4YWYCZ4xWxbpe-bn2ustfHjg
https://www.rijnlandgeschiedenis.nl/documenten/warmond-historisch-genootschap-warmelda/het-oude-gerecht-in-warmond-over-de-doodstraf-de-galg-en-het-rechthuis.pdf
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Zoetermeerse smokkelaars van Gertjan Moers gaat over de smokkel van granen, zuivel en 
vlees in Zoetermeer tijdens de Eerste Wereldoorlog.  

Boekbesprekingen 

Kasteel de Boekhorst: Geschiedenis van een Hollands pronkjuweel, van Jan van der Elst en 
Maud Mommers. Over het verdwenen kasteel De Boekhorst, dat ooit lag aan de huidige 
Langevelderweg in Noordwijkerhout. Vlot geschreven en rijk geïllustreerd. Besproken 
door Aad van der Geest 

Bang voor mooi weer: Oorlogssporen in Leiden en omgeving 
van Ruurd Kok. Een prachtige tijdsopname van wat je nu nog 
aan sporen in Leiden en nabije omgeving vindt.  

Duizend jaar Dorpskerk: Geschiedenis van kerk, toren, kerkhof, 
orgel, pastorie en schoolhuis van Wim van den Eijkel e.a. Over 
de lange geschiedenis van de Dorpskerk in Voorschoten. 

Kinderen van Kaageiland: Afscheid van het grote gezin van 
Kristine Groenhart.  

En tot slot  

Duivenvoorde in Vogelvlucht: Antoinette van Dorssen e.a. De laatste vier 
boekbesprekingen zijn van de hand van Piet de Baar 

4. Redacteuren publiceren  

Twee van onze redacteuren publiceerden een boek. Reden om ze – en vooral hun 
boeken - in het zonnetje te zetten. 

Van Ton Vermeulen verscheen De 
Driemanspolder; boeren, 
baggeren, bouwen en bergen Ton 
Vermeulen werkte lang aan dit 
boek met onderzoek in archieven 
en literatuur en met het afnemen 
van interviews met het 
projectteam over de Nieuwe 
Driemanspolder, een wateropslag 
en recreatiegebied, en met de 
families Van Dam, Van Dorp en Groenewegen over het wonen, werken en afscheid 
nemen en met Henk Windmeijer over de eeuwenlange aanwezigheid van de familie Bos. 

Voor € 23 te bestellen bij Oud Soetermeer.  

http://www.rijnlandgeschiedenis.nl/
https://www.rijnlandgeschiedenis.nl/documenten/zoetermeer-historisch-genootschap-oud-soetermeer/zoetermeerse-smokkelaars.pdf
https://www.rijnlandgeschiedenis.nl/documenten/stichting-historische-publicaties-holland-rijnland/kasteel-de-boekhorst-geschiedenis-van-een-hollands-pronkjuweel-.pdf
https://www.rijnlandgeschiedenis.nl/documenten/stichting-historische-publicaties-holland-rijnland/ruurd-kok-bang-voor-mooi-weer-oorlogssporen-in-leiden-en-omgeving-ginkgo-leiden-2020-isbn-978-90-71256-79-0-152-p-195.pdf
https://www.rijnlandgeschiedenis.nl/documenten/stichting-historische-publicaties-holland-rijnland/wim-van-den-eijkel-piet-van-der-plas-jan-hm-sloof-karel-a-de-vries-en-henk-j-walvaart-duizend-jaar-dorpskerk-voorschoten.pdf
https://www.rijnlandgeschiedenis.nl/documenten/stichting-historische-publicaties-holland-rijnland/boekbespreking-van-kristine-groenhart-kinderen-van-kaageiland-afscheid-van-het-grote-gezin-querido-amsterdam-antwerpen-2020.pdf
https://www.rijnlandgeschiedenis.nl/documenten/stichting-historische-publicaties-holland-rijnland/duivenvoorde-in-vogelvlucht-stichting-duivenvoorde-voorschoten-2020-geen-isbn-112-p-1200.pdf
https://www.rijnlandgeschiedenis.nl/nieuws/zoetermeer-historisch-genootschap-oud-soetermeer/2020-12-03/de-driemanspolder-boeren-baggeren-bouwen-en-bergen
https://www.rijnlandgeschiedenis.nl/nieuws/zoetermeer-historisch-genootschap-oud-soetermeer/2020-12-03/de-driemanspolder-boeren-baggeren-bouwen-en-bergen
https://www.rijnlandgeschiedenis.nl/nieuws/zoetermeer-historisch-genootschap-oud-soetermeer/2020-12-03/de-driemanspolder-boeren-baggeren-bouwen-en-bergen
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En van Cor Smit verscheen Geschiedenis van 
het Leiden Bio Science Park  
Een fascinerend gegeven, hoe het Leiden Bio 
Science Park in korte tijd tot zo’n belangrijk 
centrum voor medische innovaties in 
Nederland kon uitgroeien. Biopartner, een van 
de voorlopers, vroeg de Leidse historicus Cor 
Smit om de geschiedenis uit te pluizen en 
verbanden te leggen. Volgens Cor Smit was er 

in 1982 ‘nog geen hond die nadacht over biotechnologie of Bio Science Park’. Twee jaar 
later was het gewoon feit.  
Deze fascinerende geschiedenis is te koop bij De Kler en Kooijker in de Leidse Breestraat. 
Thuis laten bezorgen kan ook.  

5. Uit de redactie – Meta Henneke 

We ronden het jaar 2020 af met een selectie artikelen uit de bladen van onze 
verenigingen in het kader van de viering van 75 Jaar Vrijheid.  

Boekbesprekingen, maar ook vele boekaankondigingen, informeren ons over wat er zoal 
wordt geschreven over onze regio. Ook werden weer diverse artikelen over boeiende 
onderwerpen voor de regio Holland-Rijnland gevonden. Steeds wordt gestreefd naar een 
aangename variatie in onderwerpen die in regionale thema’s passen: van een kijkje in de 
zuivelindustrie van de jaren ’20 en ’30 van de vorige eeuw waar vernieuwing troef bleek, 
het bereiden van zout in vroeger tijd, de arbeidsomstandigheden van Katwijkse 
nettenboetsters en hun werkzaamheden tot het oudste verleden van Romeinen en 
Merovingen of de middeleeuwse strafrechtspraak in Warmond. Wij hopen dat zij u 
interesseren en inspireren.  

Voor het eind van het jaar verschijnen nog de volgende artikelen op de Artikelenbank: 
Leendert van der Ent, “Interview Evert van Ginkel”, “Opening torenmuseum Valkenburg”. 
(Vereniging Oud Valkenburg); 

Inge Harkema & José Niekus “Veilig de oorlog door” (Vereniging Oud Oegstgeest);  

Menno Dijkstra & Pierre van Grinsven. Het Merovingische grafveld van Rijnsburg. Een 
bijzonder rijksmonument uit de vroege middeleeuwen. 

De besturen en webmasters krijgen bericht als de artikelen op de website geplaatst zijn. 
Ook op Facebook verschijnt een berichtje bij plaatsing.  
De redactie blijft ook in 2021 hard werken aan het selecteren van publicaties die boeiend 
zijn voor u als deelnemende organisatie of als individuele bezoeker van de website. 

 

 

http://www.rijnlandgeschiedenis.nl/
https://www.rijnlandgeschiedenis.nl/nieuws/stichting-historische-publicaties-holland-rijnland/2020-11-26/geschiedenis-van-het-leiden-bio-science-park
https://www.rijnlandgeschiedenis.nl/nieuws/stichting-historische-publicaties-holland-rijnland/2020-11-26/geschiedenis-van-het-leiden-bio-science-park
https://www.rijnlandgeschiedenis.nl/artikelen
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6. Musea weer open!  

Topsporters uit Alkemade (Museum Oud Alkemade) 

De musea mogen onder strikte voorwaarden weer bezoekers ontvangen. Zo heeft 
museum Oud Alkemade de tentoonstellingen Alkemade in de Tweede wereldoorlog en 
Topsporters uit Alkemade verlengd tot eind van dit jaar. Een mooie expositie, waaraan 
ruim 70 topsporters hun medewerking hebben verleend. Behalve een van de fietsen van 
Joop Zoetemelk, een gele én een regenboogtrui, zijn er ook medailles, foto’s en 
krantenberichten van Femke Heemskerk (zwemmen), Monique Velzeboer (shorttrack), 
Lia Brouwer (roeien) en vele, vele anderen te bewonderen! 

Romeinen langs de Rijn (RMO) 

In het Rijksmuseum voor Oudheden is nog tot 28 februari 2021 de fraaie tentoonstelling 
over Romeinen Langs de Rijn 
te zien. De NRC schreef 
hierover 'Romeinen langs de 
Rijn is de eerste 
tentoonstelling van de 
onlangs aangestelde 
conservator Romeins 
Nederland dr. Jasper de 
Bruin en het is gelijk een 
voltreffer'. 

 

Voor alle musea geldt: kijk op de website hoe de toegang geregeld is. 

http://www.rijnlandgeschiedenis.nl/
https://www.rijnlandgeschiedenis.nl/agenda/oude-wetering-stichting-oud-alkemade/2020-06-02/alkemade-in-de-tweede-wereldoorlog
https://www.rijnlandgeschiedenis.nl/agenda/oude-wetering-stichting-oud-alkemade/2019-09-08/eigen-sporters-in-museum-oud-alkemade
https://www.rijnlandgeschiedenis.nl/agenda/stichting-historische-publicaties-holland-rijnland/2020-07-27/romeinen-langs-de-rijn
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7. Vermeldenswaard  

Het hoogheemraadschap van Rijnland 765 jaar oud 

Rijnland ontstond ergens in de 
middeleeuwen. We weten niet precies 
wanneer. Het oudste stuk in het archief 
van het hoogheemraadschap bewijst 
dat Rijnland in 1255 al in wording was. 
Daarom viert het hoogheemraadschap 
- en wij dus ook een beetje - dit jaar 
het 765-jarig bestaan. 

De familie Six in Lisse 

Bij onze nieuwe adverteerder Uitgeverij Verloren verscheen 
Sporen van Six in Lisse. De voetafdruk van een Amsterdamse 
familie op een dorpsgemeenschap in de jaren 1640-1763. 
Geschreven door Jos en Maarten van Bourgondiën, Leo van 
der Geer, Rob Pex, Brigitte Rink, Henk Schaap, allemaal 
getrouwe leden van CHV Oud Lisse. 

De Nederlandse familie Six behoorde eeuwenlang tot de 
elite van de maatschappij. Over de verschillende generaties 
Jan Six is veel geschreven. Over de drie generaties Pieter Six 
is weinig bekend. Wie waren zij en welke sporen hebben zij 
achtergelaten in Lisse? 

Te bestellen bij Uitgeverij Verloren voor € 25.  

8. Meer bezoekers op de site welkom 

Veel bezoekers weten de weg naar rijnlandgeschiedenis.nl al te vinden, maar er kunnen 
er best nog meer bij. Er komen bezoekers via de Nieuwsbrieven Rijnlandse Geschiedenis, 
waarvan het aantal abonnees langzaam maar zeker groeit. Het kan nog beter. Het lijkt 
ons een goed idee de Nieuwsbrief ook naar de redacties van bladen en nieuwsbrieven 
van de aangesloten organisaties te sturen. De bladen kunnen de Nieuwsbrief onder de 
aandacht van hun lezers brengen, maar de redactie kunnen ook zelf putten uit de 
informatie in de Nieuwsbrief en daar hun voordeel mee doen. Redacties kunnen 
bijvoorbeeld via de Nieuwsbrief geattendeerd worden op artikelen of boekbesprekingen 
op de site die zij na bericht aan webmaster Onno Koerten kunnen overnemen, natuurlijk 
wel met bronvermelding.  

http://www.rijnlandgeschiedenis.nl/
https://www.rijnlandgeschiedenis.nl/nieuws/lisse-cultuur-historische-vereniging-oud-lisse/2020-11-13/sporen-van-six-in-lisse
https://www.rijnlandgeschiedenis.nl/nieuws/lisse-cultuur-historische-vereniging-oud-lisse/2020-11-13/sporen-van-six-in-lisse
mailto:koerten@kpnmail.nl
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U kunt ons helpen de adressen van de redacties actueel te houden. Graag ontvangen we 
de adressen van de contactpersonen van de diverse bladen en nieuwsbrieven. 

De meeste websites van de aangesloten organisaties hebben een rubriek links. Vaak 
staat daar rijnlandgeschiedenis.nl vermeld als de bron van informatie over de 
geschiedenis van Rijnland, maar 
niet altijd. Webmasters, kijk 
eens op uw website of 
Rijnlandse Geschiedenis daar 
vermeld staat en zo nee: graag 
vermelding! En als het kan met 
een korte omschrijving.  

Hierbij een voorbeeld van HV 
Boskoop. Dank Boskoop! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 

De Nieuwsbrief verschijnt vier keer paar, met de zomer als rusttijd. Mocht er aanleiding 
toe zijn dan komt er een extra nieuwsbrief. Berichten voor de regio zullen als vanouds 
digitaal via e-mail verstuurd worden.  

De Nieuwsbrief Rijnlandse Geschiedenis is voor de aangesloten verenigingen, 
stichtingen, instellingen en geïnteresseerden. Heeft u suggesties voor de inhoud of wilt u 
de nieuwsbrief rechtstreeks – persoonlijk – ontvangen (daarmee verleent u toestemming 
tot het registreren van de nodige gegevens) mail dan naar 
secretaris@rijnlandgeschiedenis.nl. 

Wilt u de Nieuwsbrief niet meer ontvangen, dan is een retourmail naar 
secretaris@rijnlandgeschiedenis.nl voldoende.  

 

http://www.rijnlandgeschiedenis.nl/
mailto:secretaris@rijnlandgeschiedenis.nl
mailto:secretaris@rijnlandgeschiedenis.nl

