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Nieuwsbrief 
Datum:  mei 2017 

Nummer: 2 

De tweede Nieuwsbrief van Rijnlandse Geschiedenis ligt voor u. De reacties op de eerste 
waren dermate positief, dat het duidelijk was dat dit initiatief in goede aarde is gevallen 
en dat we er mee doorgaan. In nummer 2 informatie over nieuwe artikelen op de site, de 
redactie, nieuwe partners, een interessant congres en over ons redactielid Piet de Baar. 

1. Nieuwe artikelen 

De afgelopen tijd zijn er vier nieuwe 
artikelen op de site geplaatst. Grote 
infrastructurele projecten doen een 
hoop stof opwaaien. Ook al in de 17e 
eeuw was er bestuurlijke 
evenwichtskunst nodig om een 
weggetje van 11 km tussen Leiden en 
Leidschendam geschikt te maken als 
jaagpad. ‘Het jaagpad Leiden-
Leidschendam’ van de hand van Henny 

van der Klis gaat over de aanleg van dit jaagpad. 

 Hans Endhoven brengt in ‘Leidens Ruhrgebied’ 
kort verslag uit van zijn onderzoek naar steen-, 
pannen- en kalkbranderijen rond Leiden in de 
periode tot ca. 1600. Het is de bewerking van een 
flitslezing tijdens een symposium van HVOL in 
november 2016. Verder verschenen er twee 
artikelen van de hand van Hans van de Wereld. 
Het een over priestergraven in de Nederlands 
Hervormde kerk van Rijnsaterwoude, het ander 
over de Alphense gebedsgenezer Willem Belt.  

2. Bericht van de redactie 

De redactie is volop aan het werk.  Vier artikelen zijn recent geplaatst, zoals u in deze 
Nieuwsbrief kunt lezen, en er is meer te verwachten de komende maanden. Piet de Baar 
werkt onverdroten door aan nieuwe recensies over boeken die interessant en relevant 
zijn voor de geschiedenis van Rijnland. Daarnaast wordt de laatste hand gelegd aan het 
redactiestatuut en de auteursrichtlijnen. De richtlijnen worden naar verwachting in 
september op de site geplaatst.  

 

 

Steenplaats in Valkenburg, 1608 (Kaartcollectie 

HHR, A-4850) 

Het Jaagpad 
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3. Nieuwe leden  

In de afgelopen maanden hebben we twee nieuwe leden welkom geheten. Oud, Groen en 
Leefbaar Voorschoten (OGLV) sloot zich aan en leverde ook meteen een artikel voor de 
site aan. Het artikel ‘Het jaagpad Leiden – Leidschendam’ komt uit de Voorschotense 
gelederen. Het tweede nieuwe lid is Stichting Vrienden Kastelen Holland en Zeeland.  

Er is ook een nieuwe adverteerder. Dat is Primavera, de uitgever met een aanbod vol 
historische boeken, ook over het Rijnlandse. Kijk eens op hun site (www.primaverapers.nl ). 
Er zit vast wat van uw gading bij.  

4. Het Leidse Lakenloodje  

Piet de Baar, redactielid van 
Rijnlandse Geschiedenis, kreeg 
woensdag 10 mei het Leidse 
Lakenloodje uit handen van de 
voorzitter van HVOL. Dit ereteken 
is 'bestemd voor mensen die zich 
op een uitzonderlijke wijze 
inzetten voor de vereniging'. 
Omdat de historische 
belangstelling van de Baar verder 
gaat dan het puur Leidse, weet hij 
ook heel veel van de geschiedenis van Rijnland. En daarom zit hij in onze redactie. 
Gefeliciteerd, Piet.  

5. De Dageraad van Holland, 1000-1300 – Meta Henneke 

Op 12 mei jl. woonde ik in Leiden het symposium De Dageraad van Holland, 1000-1300 bij. 
Het was georganiseerd door de Stuurgroep Ontstaan van Holland. Voor meer informatie: 
www.zuid-holland.nl/onderwerpen/landschap/cultuur-erfgoed/ontstaan-van-holland. Na een 
inspirerende lezing van Dick de Boer over het belang van regionale geschiedenis en van 
samenwerking tussen beroeps- en amateurhistorici - een lezing die binnenkort op onze 
website te lezen zal zijn - volgden voordrachten van, jawel, amateurhistorici en 
professionals. De onderwerpen waren nederzettingsgeschiedenis bij Woerden, de burcht 
en het hof van Graaf Dirk III in Vlaardingen met als uitsmijter een bijdrage van Rudi van 
Maanen over het Leidse stadsrecht. De belangstelling was zo groot, dat de bijeenkomst 
naar een grotere zaal moest worden verplaatst. Misschien was u wel één van 
aanwezigen? 

6. Nieuwsbrief  

Een keer in de twee maanden proberen we een nieuwsbrief te laten verschijnen met de 
zomer als rusttijd. Mocht er aanleiding toe zijn, dan komt er een extra Nieuwsbrief of een 
gewoon e-mailtje. Berichten voor de hele regio, aangesloten of niet, zullen als vanouds 
digitaal als bericht verstuurd worden. De Nieuwsbrief is voor de aangesloten 
verenigingen, stichtingen en instellingen. Wilt u de Nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen of 
heeft u suggesties voor de inhoud mail dan naar secretaris@rijnlandgeschiedenis.nl.  
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