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Nieuwsbrief 
Datum:  september 2019 

Nummer: 3 - Jaargang 3 

De herfst is succesvol begonnen met de Open Monumentendagen en ook verder belooft 
het een mooie herfst te worden. Rijnlandse Geschiedenis gaat het eerste lustrum 
vieren! Datum en locatie zijn al bekend: op zaterdagmiddag 23 november in het 
Katwijks Museum. Daarnaast in deze Nieuwsbrief ook aandacht voor nieuwe artikelen 
en een bezoek aan de regio.  

1. Nieuwe artikelen 

Nicolaas de Stoppelaar, eerste niet-adellijke heer van de Boekhorst 

Een verhaal van Theo van der Poel over 
Nicolaas de Stoppelaar die in 1772 de 
eerste niet-adellijke heer van de Hoge en 
Vrije en Lage Boekhorst werd. Nicolaas 
de Stoppelaar heeft veel betekend voor 
met name de Lage Boekhorst, een 
buurtschap nu behorend tot Oud Ade. 
Maar er kleefden ook mindere positieve 
kanten aan zijn handel en wandel  

Lees hier wie hij was en wat hem naar de 
Boekhorst bracht.  

 

Rijnlandse musea 

Een nieuwe reeks over de geschiedenis van 
Rijnland. Ditmaal gaan we op bezoek bij de 
musea in onze streek en laten we ons 
verrassen door al het bijzondere of juist 
gewone dat wordt bewaard en getoond om 
de geschiedenis zichtbaar en voelbaar te 
maken. Meta Henneke vertelt over het hoe 
en waarom van deze reeks. 

Zij begint de nieuwe serie met het Katwijks 
Museum. Meer dan vijftig jaar geschiedenis 
van het Genootschap Oud Katwijk en het 
Katwijks Museum komen aan bod. Hierin 

De trapgevel van het voormalige Rechthuis van de Vrije en 
Lage Boekhorst is de enige nog resterende, monumentale 
herinnering die ons terugbrengt naar de tijden van weleer. 

Het Katwijks Museum 

http://www.rijnlandgeschiedenis.nl/
http://www.rijnlandgeschiedenis.nl/files/files/N.C.%20de%20Stoppelaar%20in%20Alkmadders%20146%20juni%202019.pdf
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wordt een complete vissersboot gered en vertellen vele prachtige schilderijen het 
verhaal over de kunstenaarskolonie die haar stempel drukte op het dorp. 

Lees het artikel hier. 

2. Het eerste lustrum  

! Voor in de agenda!: op zaterdag 23 november een feestelijke middag in het Katwijks 
Museum voor allen die Rijnlandse Geschiedenis een warm hart toedragen. Om twee uur 
begint een mini-symposium onder voorzitterschap van Prof. Dr. Hans Blom, die ooit het 
signaal afgaf om de geschiedenis van Rijnland als geheel te bekijken. Na een drietal 
lezingen volgt het aanbieden van het eerste exemplaar van het boek van de onlangs 
overleden Dik Parlevliet over het Ambacht aan de Rijnmond, met als afsluiting een kleine 
maar fijne receptie. Nadere gegevens over het programma volgen natuurlijk, maar de 
datum kunt u alvast in de agenda zetten.  

3. Nieuws over de website  
Agenda-onderwerpen plaatsen op onze website via RSS-feed  

Deze zomer is de proef geslaagd dat agenda-onderwerpen, die door HVOL op hun 
website geplaatst worden, via het inlezen van de RSS-feed van HVOL, op onze website 
geplaatst worden. De webmaster van Rijnlandse Geschiedenis past daar nog een kleine 
bewerking op toe, bijvoorbeeld het toevoegen van een afbeelding. 

Verenigingen die ook een RSS-feed aan hun website verbonden hebben kunnen aan onze 
webmaster kenbaar maken dat zij ook van deze mogelijkheid gebruik willen maken. In 
overleg met de systeembeheerder zullen wij de mogelijkheden per vereniging nader 
bekijken. 

Doorscrollen van de agenda 

Nieuw is ook dat nu alle geplaatste agenda-onderwerpen getoond worden. Tot voor kort 
verschenen deze pas een maand voor de datum waarop de activiteit zou plaatsvinden. 

4. Meer aandacht voor geschiedenis 

Na de Open Monumentendagen, die niet meer weg te denken zijn uit onze agenda, volgt 
Oktober Maand van de Geschiedenis. De Maand van de Geschiedenis is het grootste 
geschiedenisevenement van Nederland. Samen met honderden culturele, literaire en 
media-organisaties wordt geschiedenis onder de aandacht gebracht. Dit jaar staat het 
thema Zij/Hij centraal. In Rijnland is deze maand een aantal bibliotheken actief, wordt in 
Alphen door de afdeling Genealogie van de Historische Vereniging Alphen op 5 oktober 
hulp geboden bij een speurtocht naar voorouders, zijn er begeleide wandelingen langs 
de Limes en nog veel meer. In deze maand wordt ook de winnaar van de Libris 

http://www.rijnlandgeschiedenis.nl/
https://www.rijnlandgeschiedenis.nl/een-nieuwe-serie-musea-%E2%80%A6
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Geschiedenis Prijs bekend gemaakt. Ga naar de agenda van de Maand van de 
Geschiedenis om alle activiteiten te bekijken.  

5. Signalement  
Wij wijzen u op drie interessante tentoonstellingen die de komende maanden in Rijnland 
te bekijken en te bewonderen zijn, twee websites en een inspirerende app.  

Sassenheim voor 1920 

In De Coy wordt een bijzondere nieuwe expositie ingericht met de titel Sassenheim vóór 
1920. Daarvoor zijn drie interieurs nagebouwd uit vroeger tijden. Eén ervan is het huis 
van een hoogbejaard stel – beiden over de honderd – dat aan het eind van de 18 de 
eeuw in Sassenheim woonde. Daarnaast is een keuken te zien uit het begin van de vorige 
eeuw. Als derde interieur is de melksalon die ons dorp van 1908 tot aan de oorlog kende 
weer tot leven gewekt. 

De expositie is op elke donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur te bezichtigen tot en 
met 28 maart 2020 in de Coy, Kagerdreef 72, 2172 HM Sassenheim.  

Begraven verleden van de Hooftstraat in Alphen 

Heeft u de pop-up tentoonstelling 
'Begraven verleden van de Hooftstraat' 
gemist? Of wilt u hem graag nog een 
keer bewonderen? Kom dan naar 
Bibliotheek Rijn en Venen op het 
Aarplein! In de pop-up tentoonstelling 
'Begraven verleden van de Hooftstraat' 
wordt het verhaal van de Hooftstraat 
verteld. U kunt over het ontstaan en de 
geschiedenis van de Hoofstraat lezen, 
maar er zijn ook verscheidene 
opgravingen te bewonderen. Wilt u er 
graag meer over lezen? Neem dan een 

kijkje op de website van de Archeologiedagen die plaatsvinden van woensdag 9 oktober 
2019 tot zaterdag 12 oktober 2019. 

Topsporters uit Alkemade 

Vanaf 8 september 2019 is de tentoonstelling ‘Topsporters uit Alkemade’ te zien in 
Museum Oud Alkemade. Ruim zeventig topsporters hebben hun medewerking verleend 
aan deze expositie. Naast een van de fietsen van Joop Zoetemelk, een gele- én een 
regenboogtrui, zijn er ook bekers, medailles, foto’s en krantenberichten van Femke 
Heemskerk (zwemmen), Monique Velzeboer (shorttrack), Lia Brouwer (roeien) en vele 
anderen te bewonderen. Andere sporten waarvan trofeeën zijn te bewonderen zijn o.a. 

Een tipje van de tentoonstelling 

http://www.rijnlandgeschiedenis.nl/
https://www.archeologiedagen.nl/
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tafeltennis, kickboksen, darten, voetbal, 
auto- en motorsport, de Elfstedentocht en de 
Nijmeegse Vierdaagse. 

 

Het museum is open op zondagmiddag van 
14.00–17.00 uur en op dinsdagmiddag van 
13.30–16.00 uur. Adres: Saskia van 
Uylenburchlaan 22 in Oude Wetering. Zie ook 
www.stichtingoudalkemade.nl. 

 

Website romeinen.nl live 

Op de nieuwe website is alle informatie te vinden over de limes en veel aandacht voor wat er te 
doen is op het gebied van het Romeinse erfgoed van Nederland. In de nieuwsrubriek informatie 
over belangrijke vondsten, interpretaties, gebeurtenissen enz. Ook het Onderwijsplatform maakt 
deel uit van deze nieuwe website. Hier vinden docenten en leerlingen alles wat ze willen weten 
over de Romeinen en het bijpassende lesmateriaal. 

www.romeinen.nl 

CBS historisch 

Wist u dat de historische collectie van de bibliotheek van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS) uit zo’n vijf miljoen handgeschreven en gedrukte pagina’s van historische 
statistische documenten bestaat? Al geruime tijd is het CBS bezig met het digitaal maken 
van deze unieke collectie. Via www.cbs.nl/historisch heeft iedereen er online toegang tot. 
Betrouwbare historische cijfers over bevolkingsverloop, bedrijven, prijzen enz. per 
gemeente uitgesplitst staan dan ter beschikking voor iedereen. 

Topsporters uit Alkemade 

Zag Valkenburg er ooit zo uit? 

http://www.rijnlandgeschiedenis.nl/
http://www.stichtingoudalkemade.nl/
https://romeinselimes.us8.list-manage.com/track/click?u=ec1d3aea350911a337ba8ed79&id=cd2deccd82&e=1077585fd1
http://www.cbs.nl/historisch
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Izi.travel 

In het kader van Monumentendag met 
het thema Plekken van Plezier 
organiseerde Oud Oegstgeest met gids 
een wandeling langs plekken waar ooit 
kroegen waren gevestigd. De gids was 
een digitale; route en uitleg zijn 
aangemaakt op izi.travel door Oud 
Oegstgeest. Download de app op je 
telefoon, typ Oegstgeest in en vind de 
Historische Kroegentocht. Een idee 
voor andere historische verenigingen?  

6. Uit de redactie  door Meta Henneke 
In de vorige nieuwsbrief werd al bekend gemaakt dat Cor Smit als hoofdredacteur 
afscheid neemt van de Stichting historische publicaties Holland-Rijnland, kort gezegd 
Rijnlandse Geschiedenis. Hij is met pensioen en verheugt zich erop zich aan zijn eigen 
onderzoeken te wijden en daarover te publiceren. Dat wordt hem van harte gegund.  

We hebben alle vertrouwen dat er binnen afzienbare tijd een waardige opvolg(st)er zal 
komen. Tot dat moment nemen Ton Vermeulen als lid van de redactie en ondergetekende 
namens het bestuur de taken van Cor over, terwijl de voltallige redactie ondersteunende 
werkzaamheden uitvoert. 

Gelukkig hoeven wij de ideeënrijkdom en het enthousiasme van Cor niet te missen, want 
hij is meer dan bereid om met ons mee te blijven denken en steun te geven.  
Natuurlijk gaan we op een later tijdstip aandacht besteden aan de belangrijke rol die Cor 
Smit heeft gespeeld bij het tot stand brengen van de stichting en tot bloei brengen van 
het online platform voor de Rijnlandse Geschiedenis.  

Voor nu nog geen afscheid, maar een overgangsfase waarin we ons eerste lustrum 
vieren! 

7. Op bezoek in de regio door Meta Henneke  
Schatten van Rijnland 

Op een mooie, zonnige ochtend in juli fietste ik van Leiden naar Katwijk. Ik had een 
afspraak met het Katwijks Museum voor het eerste artikel in de nieuwe reeks Musea in 
Rijnland. 

Het museum is gevestigd in een fraai jaren-'20 huis, dat met de nodige uitbreidingen is 
uitgegroeid tot het eerste en enige officieel erkende museum dat door vrijwilligers wordt 
gerund. In de ingangshal liggen naast fraaie ansichtkaarten en andere spulletjes, ook een 

Een oude uitspanning in Oegstgeest 

http://www.rijnlandgeschiedenis.nl/
https://www.rijnlandgeschiedenis.nl/
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flink aantal eigen publicaties over de vele kunstenaars waaraan een tentoonstelling werd 
gewijd in de loop van de jaren. In Katwijk bloeide immers een heuse schilderskolonie van 
het midden van de 19de eeuw tot de Eerste Wereldoorlog. Daarmee neemt het Katwijks 
Museum een bijzondere positie in. Er is echter ook veel moois en interessants te 
vertellen over andere museale collecties in Rijnland. Dat hoop ik u te laten zien in de 
artikelen die volgen op dat over het Katwijks Museum dat nu op de website staat. 

8. 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/
https://www.rijnlandgeschiedenis.nl/files/files/2019%20Katwijks%20Museum%20DEF.pdf
mailto:secretaris@rijnlandgeschiedenis.nl
mailto:secretaris@rijnlandgeschiedenis.nl
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