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Nieuwsbrief 
Datum:  december 2019  

Nummer: 4, Jaargang 3 

Natuurlijk sluiten we het jaar af met een terugblik op de lustrumviering, waar we ook 
afscheid van hoofdredacteur Cor Smit namen. Voor de niet aanwezige organisaties ligt 
een mooi boek klaar om verzonden te worden. We stellen de nieuwe hoofdredacteur 
aan u voor, we attenderen u op nieuwe artikelen, op de St. Begraafplaats Groenesteeg 
die zich heeft aangesloten, twee interessante exposities, en we hebben wat cijfers over 
het websitebezoek. Toen was de Nieuwsbrief vol en wensen we u nogmaals mooie 
feestdagen.  

1. Lustrumviering geslaagd 

Op 23 november vierden we het vijfjarig 
bestaan  van de website Rijnlandse 
Geschiedenis. Het Katwijks Museum bood 
gastvrij onderdak aan ruim zestig gasten 
afkomstig uit de gelederen van de 
aangesloten Rijnlandse historische 
organisaties. Zij luisterden geboeid naar 
de drie archeologen die onder de kundige 
en humoristische leiding van Prof. Em. 
Hans Blom vertelden over hun werk in 
Rijnland en de relatie daarvan tot de 
‘gewone’ geschiedenis. Daarna nam de 
voorzitter namens ons allemaal afscheid 
van hoofdredacteur en veel meer, Cor Smit. Hij gaat het wat rustiger aan gaat doen maar 

blijft als adviseur betrokken bij Rijnlandse Geschiedenis. 
Over de nieuwe hoofdredacteur leest u elders in deze 
nieuwsbrief.  

Tot slot overhandigde de burgemeester van Katwijk, 
Cornelis Visser, het eerste exemplaar van Een ambacht 
aan de Rijnmond geschreven door de vorig jaar overleden 
Dik Parlevliet, aan zijn broer Arend. Al met al een geslaagd 
verjaardagsfeestje en op naar ons eerste kroonjaar.  

Van links naar rechts: Middagvoorzitter Hans Blom en de 
sprekers Ruurd Kok, Menno Dijkstra en Roos van Oosten 
(foto: Joop Kret) 

Burgemeester Visser van Katwijk overhandigt 
het eerste exemplaar van het boek aan Arend 
Parlevliet (foto Joop Kret) 

http://www.rijnlandgeschiedenis.nl/
Jose
Doorhalen
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2. Een ambacht aan de Rijnmond  (ook te koop) 

Kort voor zijn dood bood Dik Parlevliet het manuscript van Een ambacht aan de 
Rijnmond. Valkenburg en Katwijk in de middeleeuwen aan 
Rijnlandse Geschiedenis aan om het op de website te 
plaatsen. Dat deden wij met groot plezier. Een paar maanden 
later benaderde Matthieu Fannee ons om van het manuscript 
toch een echt boek te maken. Het vele werk werd door hem 
gedaan met ondersteuning van Piet de Baar, de financiën 
kwamen van ons. Het leek Rijnlandse Geschiedenis een mooi 
verjaardagscadeau voor onze trouwe achterban in de regio.  

Aangesloten organisaties die niet aanwezig waren op 23 
november krijgen in januari het boek nagestuurd. Willen de 
organisaties die het boek nog niet hebben, hun postadres 
mailen naar de secretaris? Het boek is ook  te koop. Zowel bij 
het Katwijks Museum als bij Bol.com is het boek verkrijgbaar voor € 14,95.  

Uitsnede uit de – inmiddels traditionele – Kerst 
en Nieuwjaarswens die u ook dit jaar zult 
ontvangen. 

http://www.rijnlandgeschiedenis.nl/
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3. Nieuwe artikelen  
De Tachtigjarige oorlog in Rijnland 

Twee nieuwe artikelen op de site over de Tachtigjarige Oorlog in Alkemade en 
Sassenheim.  

• In Oude Wetering verwijzen twee straatnamen, Noordschans en Zuidschans, naar 
schansen die toen op die plek werden aangelegd.  
Op Kaageiland lag een derde schans en op het eilandje 
Faljeril in de 
Kagerplassen de 

vierde. Er zijn verslagen en brieven uit 
de tijd van het beleg van Haarlem en 
van Leiden van Don Frederik - de zoon 
van Alva - en van Francisco de Valdés 
over deze schansen. De eerste drie 
schansen verdwenen in de 17 en 18e 
eeuw. Pas in 1843 verdween de laatste.  
Hier leest u het hele artikel  

• Het tweede artikel voert ons naar de 
andere kant van Rijnland en naar de vooravond van de Tachtigjarige Oorlog. Het 
droevige einde van het beleg van Haarlem bracht een opmerkelijke bijrol met zich 
mee voor Sassenheim, Voorhout en Warmond. Hier kunt u het artikel lezen. 

Op de valreep nog twee nieuwe artikelen  

De laatste twee artikelen van 2019 op de site konden we nog net meenemen in deze 
Nieuwsbrief.  

Brief van Petrus Cornelisz Koninck, pastoor 

Wat kan de pastoor van Zoetermeer en Zegwaart gedacht hebben bij 
het nieuws dat de stad Leiden van de Spaanse bezetting was bevrijd?  
Zie het artikel  

De Bloemist-knechtsvereeniging Sint Isidorus.  

Een artikel over de Bloemist-
knechtsvereeniging Sint Isidorus die die in 
1904 werd opgericht en met succes streed 
voor loonsverhogingen, kortere werktijden en 

het naleven van het verbod op kinderarbeid. Zie het artikel  

 

Lees meer over wat er gaat komen bij: 7. Van de redactie 

http://www.rijnlandgeschiedenis.nl/
https://www.rijnlandgeschiedenis.nl/documenten/oude-wetering-stichting-oud-alkemade/schansen-in-alkemade-1573-1840.pdf
https://www.rijnlandgeschiedenis.nl/documenten/oude-wetering-stichting-oud-alkemade/schansen-in-alkemade-1573-1840.pdf
https://www.rijnlandgeschiedenis.nl/documenten/sassenheim-stichting-oud-sassenheim/de-achtervolging-tot-aan-sassenheim-9-juli-1573.pdf
https://www.rijnlandgeschiedenis.nl/files/files/Petrus%20Cornsz%20Koninck%20Ton%20V.%202019.pdf
https://www.rijnlandgeschiedenis.nl/files/files/Sint%20Isodorus%20compleet.pdf
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4. Een nieuwe hoofdredacteur  
door het bestuur 

Met veel genoegen stellen wij de nieuwe hoofdredacteur aan u 
voor: Arjan van ’t Riet, archivaris en historicus. Als archivaris 
van het Gemeentearchief Alphen en als voormalig 
hoofdredacteur van de Viersprong, het blad van de Historische 
Vereniging Alphen aan den Rijn, lijkt Arjan ons de geknipte 
kandidaat om Cor Smit op te volgen. Hij kent de regio, hij heeft 
een uitgebreid netwerk, hij heeft er zin in, wat meer kunnen 

we ons wensen? In een van de volgende Nieuwsbrieven zal hij ongetwijfeld zelf van zich 
laten horen. Voor nu: hartelijk welkom, Arjan.  

5. Signalement 

Groenteboeren in Alphen aan den Rijn  

Nog te zien tot februari te zien is de 
tentoonstelling over groenteboeren in Alphen in 
de Vergulde Wagen, het verenigingsgebouw van 
de Historische Vereniging Alphen. Verrassend 
om te zien hoeveel groenteboeren er waren en 
hoe weinig er zijn overgebleven. De 
openingstijden zijn op woensdag van 14:00 uur 
tot 16:00 uur en op zaterdag van 11:00 uur tot 
16:00 uur. Het adres is  Van Boetzelaerstraat 48, tegenover de Aarhof in Alphen aan den 
Rijn. Hier leest u het  

Ter Aar in de 50 en 60-er jaren 

Nieuw is de tentoonstelling in het Cultuur Historisch Museum 
Ter Aar over de roemruchte jaren vijftig en zestig. Er worden 
foto's, gebruiksvoorwerpen en materialen getoond die een 
beeld geven van die jaren . 

Het Museum ligt aan de Westkanaalweg 118 in Ter Aar. Zie 
verder   

6. Begraafplaats Groenesteeg lid van Rijnlandse Geschiedenis  

Een van de mooiste plekjes in de Leidse binnenstad is de Begraafplaats Groenesteeg. De 
begraafplaats is in 1813 gesticht op een van de bolwerken in Leiden. Veel bekende 
Leidenaars hebben hier hun laatste rustplaats gevonden. De begraafplaats kent een 
actieve stichting die zich nu bij Rijnlandse Geschiedenis heeft aangesloten en hun eerste 
bericht is al in de Agenda heeft gezet. Welkom! 

http://www.rijnlandgeschiedenis.nl/
https://www.histveralphenadrijn.nl/nieuw2/expositie/
https://chvteraar.nl/nieuwe-tentoonstelling/
Jose
Doorhalen
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7. Van de redactie  
door Ton Vermeulen en Meta Henneke (interim-hoofdredacteuren) 

In de overgangsperiode tussen het afscheid van Cor Smit als hoofdredacteur en het 
aantreden van zijn opvolger, Arjan van 't Riet was het mogelijk om toch de nodige 
bijdragen te plaatsen op de website. 
Allereerst verschenen er twee artikelen over de plaatselijke situatie van Alkemade en 
Sassenheim in de jaren rond het beleg en ontzet van 
Leiden. Ook een artikel van Ton Vermeulen over 
Zoetermeer-Zewaart is inmiddels gepubliceerd (zie 
3).  Tot slot werd een nieuwe aflevering van de 
Museumreeks, ditmaal gewijd aan het Museum van 
Hazerswoude, toegevoegd. 
 
Er zijn de nodige signaleringen van nieuwe 
publicaties afkomstig uit de historische 
verenigingen verschenen. Meer signaleringen 
volgen snel.  
 
We verwachten een uitgebreid artikel waarin Jasper de Bruin, hoogleraar Romeinse 
archeologie (Universiteit van Leiden en conservator Archeologie van Nederland bij het 
RMO) ingaat op de vondsten die dit jaar werden gedaan op het terrein van het 
voormalige vliegveld Valkenburg.  Er werden al restanten van een poortgebouw of toren 
opgegraven die inmiddels zijn gedateerd tussen 33 en 45 na Christus. De verwachtingen 
zijn hooggespannen over wat er de komende jaren nog meer tevoorschijn zal komen. 
Was er nog een tweede castellum en misschien zelfs een haven? 
 

8. Hoeveel bezoekers op de site?  

Hieronder volgen de cijfers over 
het bezoek aan de website van 
de eerste negen maanden van 
2019. Om de getallen wat 
tastbaarder te maken, 
vergelijken we de website met 
een museum, de pagina’s binnen 
die website met de zalen van dat 
museum, en artikelen op de 
website met de collecties.  

 

Sleutel van de tolboom aan de Gemeneweg 
te Hazerswoude, (Historisch Museum 
Hazerswoude) 

http://www.rijnlandgeschiedenis.nl/
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1. Er zijn 1312 unieke personen naar het museum gekomen in deze periode. Voor 
1254 mensen was dit de eerste keer dat ze het museum bezochten. Dit betekent 
dat, net als in 2018, nog steeds veel nieuwe mensen hun weg naar het museum 
weten te vinden.  

2. In totaal zijn 3388 verschillende bezoeken geweest, dat wil zeggen dat er een 
totaal van 3388 ‘toegangskaartjes’ zijn verkocht voor het museum. 

3. In vergelijking met de 9 maanden daarvoor: 
• is het aantal museumbezoeken (verkochte toegangskaartjes) met meer dan 

3% gestegen. 
• is het aantal verkochte kaartjes per persoon (mensen die het museum zo 

leuk vonden, dat ze later nog een keer terugkwamen) gestegen met 8%. 
• is het aantal bezochte pagina’s per bezoeker heel licht gestegen (mensen die 

veel verschillende zalen en collecties bekijken). Maar, we zagen net al dat het 
aantal bezoekers is gestegen. Dus is ook het totale aantal bezochte pagina’s 
flink gestegen: van 9341 naar 9659! (3.4%) 

• is de gemiddelde duur van een museumbezoek met 9%  gestegen. Mensen 
blijven dus veel langer in het museum en bekijken meer verschillende 
collecties. 

Al met al een mooi 2019. 

9. 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

