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Nieuwsbrief 
Datum:  maart 2019 

Nummer: 1- Jaargang 3 

Een nieuwe lente, een nieuwe Nieuwsbrief. Met aandacht voor de nieuwe artikelen op 
Rijnlandgeschiedenis.nl, die net weer wat anders zijn, berichten van de redactie en het 
bestuur, een bezoek aan de expositie Nieuw Licht op Leithon en aankondiging 
voorjaarsbijeenkomst in Sassenheim.  

1. Nieuwe artikelen in de Artikelenbank 

Hoogheemraadschap van Rijnland 

Sinds kort op de site een serie van zes artikelen, afkomstig van de zeer interessante 
website van het Hoogheemraadschap van Rijnland, juist ook voor mensen die zich met 
de geschiedenis van de regio bezighouden. Het Hoogheemraadschap is een belangrijke 
speler in Rijnland, met een geschiedenis die teruggaat tot de dertiende eeuw: het is het 
oudste waterschap van Nederland. Via de website kan iedereen toegang krijgen tot de 

archieven van het 
Hoogheemraadschap en de 
andere collecties, zoals de 
fraaie kaartencollectie. Er zijn 
ook de nodige 
geschiedenisverhalen op deze 
site te vinden, te beginnen 
met de Canon van Rijnland. 

Sinds enige tijd verschijnen hier ook korte, toegankelijke artikelen over uiteenlopende 
facetten van de geschiedenis van het Hoogheemraadschap. Wij hebben met het 
Hoogheemraadschap afgesproken dat we daar een aantal van kunnen opnemen in onze 
artikelenbank. Ze zijn vormgegeven in de huisstijl van het Hoogheemraadschap en ze 
bevatten tevens links naar het voor liefhebbers van geschiedenis en erfgoed meest 
interessante deel van de website, namelijk www.rijnland.net/erfgoed. 

De artikelen 

Het eerste van de zes 
artikelen gaat over 
Rijnland en de 
stormvloedramp van 
1953; het tweede over 
de Haarlemmermeer, 
die in vorige eeuwen 
toen het nog een meer 

http://www.rijnland.net/erfgoed
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was Waterwolf werd genoemd; het  derde over de beroemde kaartenmaker Jan 
Pieterszoon Dou (1573-1635); het vierde over Elie François van Dissel, een ingenieur van 
Rijnland (1832-1908) met brede belangstelling; het vijfde over Bartholda van Swieten 
(1566-1647), die een belangrijke rol speelde bij allerlei diplomatieke verwikkelingen aan 
het eind van het Twaalfjarig Bestand en het zesde en laatste artikel gaat over Pieter van 
der Does (1564-1599), baljuw en dijkgraaf, maar ook admiraal van de Hollandse vloot 

Leitha in Leiderdorp 

In Leiderdorp is bij recente opgravingen een 
indrukwekkend aantal voorwerpen gevonden in de 
bedding van het verdwenen riviertje de Leitha. Die 
voorwerpen zijn nu te zien in een tentoonstelling in 
Leiderdorp. Eromheen werden en worden lezingen 
gegeven door de archeologen Arno Verhoeven en 
Menno Dijkstra (30 januari). Meta Henneke doet 
verslag. 

 

Zie ook: op bezoek in de regio. 

2. Voorjaarsbijeenkomst op 11 april in Sassenheim  

Op 11 april zijn we 's avonds te gast bij 'Stichting Oud Sassenheim' in het 
bezoekerscentrum 'De Coy' aan de Kagerdreef 72 te Sassenheim. Ook nu is er weer een 
gastspreker en wel Heiko Tjalsma die ons inzicht geeft in veranderingen in het historisch 
onderzoek die de laatste 25 jaar door digitalisering en automatisering hebben 
plaatsgevonden. De ‘officiële’ uitnodiging met meer info over programma en verzoek tot 
aanmelden komt eraan.  

Net zoals in 2018 zijn we in 2019 van plan twee bijeenkomsten te organiseren, waarvan 
die in het begin van het jaar een meer intern karakter zal hebben dan de tweede. Dus 
voortaan spreken we over de voorjaarsbijeenkomst en de najaarsbijeenkomst .  

3. Berichten van het bestuur  
• Graag herhalen wij ons bericht van vorige keer dat de aangesloten organisaties  

artikelen, na overleg en met bronvermelding, kunnen overnemen uit de 
Artikelenbank. . 

• Een meerdere malen gehoord verzoek uit de regio is of het plaatsen van nieuws 
en agenda-items op de site niet wat makkelijker kan. Men ervaart het als dubbel 
werk. Een berichten voor de eigen en een bericht voor Rijnlandgeschiedenis.nl 
Met plezier berichten wij u dat aan we een oplossing werken. Op 11 april meer 
hierover.  

• Een kleine maar welkome verbetering voor de overzichtelijkheid van de 
artikelenbank op de site is dat de informatie over bron en auteur nu meteen 
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zichtbaar is en niet pas na doorklikken.  
• Het jaarverslag over 2018 zal binnenkort beschikbaar zijn en daaruit zal blijken 

dat de Artikelenbank groeit en bloeit.  

4. Berichten van de redactie 

Kinderarbeid 

Op 8 maart heeft Cor Smit een succesvolle lezing gehouden in Hillegom over 
kinderarbeid, met de nadruk op het platteland en in het bijzonder de bollencultuur. 
Eerder deed hij dat op vergelijkbare wijze in Oegstgeest, Koudekerk en Alkemade. Net als 
toen kwamen ook nu weer veel reacties los uit het publiek. Binnen de redactie is het plan 
gerezen een project op te zetten over kinderarbeid buiten de stad Leiden. Schriftelijke 
bronnen zijn daarbij beperkt, dus het afnemen van interviews zal er een belangrijk 
onderdeel van zijn. We verwachten dat in het najaar dit plan, waarvoor de medewerking 
van mensen uit de hele regio heel belangrijk is, gepresenteerd wordt. 

Dick Parlevliet 

Een dezer dagen verschijnt in de Artikelenbank een uitgebreid verhaal van de recent 
overleden Dick Parlevliet over de vroege geschiedenis van Groot-Katwijk en de rest van 
de oude Rijnmond. Het is eerder een klein boekje dan een gewoon artikel geworden. 
Rijnlandgeschiedenis is er erg trots op dat Dick Parlevliet ons - kort voor zijn overlijden - 
benaderd heeft om zijn laatste bijdrage aan de regionale geschiedenis te publiceren. 

5. Signalement  
Op 1 februari 2019 is het Hoogheemraadschap van Rijnland gestart met een zes 
maanden durende pilot digitalisering van archiefstukken op verzoek. Bezoekers van de 
website en van http://www.archieven.nl kunnen bij inventarisnummers door middel van 

een knop een aanvraag tot 
digitalisering doen.  
Deze knop is alleen beschikbaar 
bij inventarisnummers waarvan 
de datering in z’n geheel ouder 
is dan 100 jaar. Dit om te 
voorkomen dat 
privacygevoelige gegevens 
worden gedigitaliseerd en 
beschikbaar gesteld. 
 
Een binnengekomen verzoek 
wordt vervolgens beoordeeld 

en als het aan alle criteria voldoet, wordt het inventarisnummer gedigitaliseerd. De scans 
worden beschikbaar gesteld bij de beschrijving in de online inventaris. 

http://www.archieven.nl/
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6. Op bezoek in de regio – Het Leiderdorps Museum 
Op 2 maart was in het Leiderdorps Museum de feestelijke opening van de archeologische 
tentoonstelling Nieuw Licht op Leithon, het vroegmiddeleeuwse Leiderdorp.  
Daar waar in de Merovingische en Karolingische periode het riviertje de Leitha liep, vond 
de opgraafploeg o.l.v. de archeologen Menno Dijkstra en Arno Verhoeven het enorme 
aantal van meer dan 200.000 voorwerpen. Woonplaatsen uit deze periode zijn in West-
Nederland zeer schaars, des te interessanter is dus dit grote aantal vondsten en dan nog 
in onze regio Rijnland ook!  

Na de opening, waar Middeleeuwse 
muziek te beluisteren viel, het boek 
Nieuw Licht op Leithon werd 
gepresenteerd en een lint doorgeknipt, 
mochten de genodigden de 
tentoonstelling bezoeken. Een absolute 
aanrader. Een zeer professionele 
expositie met speelse elementen over 
een bijzonder rijke opgraving.  
Het prachtige boek ‘Nieuw Licht op 
Leithon’ is in het museum te koop. 

http://www.leiderdorpsmuseum.nl/ 

7. 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 wit  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.  
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