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Nieuwsbrief 
Datum: Juni 2022 

Nummer: 2- Jaargang 6 

Het leven lijkt voor even weer normaal en overal borrelen activiteiten op. Kijk maar eens 
op Rijnlandse Geschiedenis bij Nieuws en Agenda. Deze laatste Nieuwsbrief voor de 
zomer bevat informatie over de boeiende lezing van Wouter Vos op 7 april, plannen voor 
de volgende bijeenkomst in oktober, nieuwe artikelen en de mooie uitslag van de 
enquête. Tot slot, wensen wij u een mooie zomer.  

1. Nieuwe artikelen  

De twee nieuw geplaatste artikelen gaan, het kan ook bijna niet anders, over water en 
waterbeheer in Rijnland. 
Priester Hendrik, de eerste Nederlandse watermanager en zijn betekenis voor het 
ontstane polderlandschap in onze omgeving 

In Rijnsaterwoude staat een standbeeld van een in gedachten 
verzonken priester met een papierrol in zijn hand. Zijn naam is 
Hendrik, meer persoonlijke gegevens zijn niet bekend. Wel dat 
hij van grote betekenis is geweest voor de ontginning van het 
Hollands-Utrechtse veengebied. En niet alleen hier, zijn kennis is 
ook overgedragen aan boeren in een vruchtbaar gebied in 
noord-Duitsland. Het artikel dat geschreven is door Jan 
Beenakker, gaat over de ontwikkeling van het veenlandschap, 
het ontstaan van de copen en hoe onze kennis en ervaring zich 
over andere delen van Europa verspreidde rond het jaar 1100. 

Fusie van drie waterschappen en het hoogheemraadschap van Rijnland in 2005  
De Haarlemmermeerpolder behoorde tot 
het beheersgebied van het waterschap 
‘Groot-Haarlemmermeer’. De 
waterschappen ‘Groot-Haarlemmermeer’, 
‘De Oude Rijnstromen’ en ‘Wilck en 
Wiericke’ en het ‘Hoogheemraadschap van 
Rijnland’ zouden per 1 januari 2005 fuseren 
tot één all-in waterschap. De 
totstandkoming van deze fusie had nogal 
wat voeten in de aarde. Met dit artikel geeft Hans van Velsen een globaal overzicht van 
het gebeurde. 
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2. Rapportcijfer website: 8  

Na 5 jaar website rijnlandgeschiedenis.nl wilden we graag 
weten wat onze bezoekers van de site vinden. De enquête is 
nu gesloten en we hebben een goede indruk gekregen van 
wat de invullers van de site vinden. De site krijgt een dikke 
acht! We vroegen ook hoe de site gevonden is; meer dan we 
verwacht hadden gebeurt dat niet via sociale media(14%), 
niet via de Nieuwsbrief (28,5%) of zoekmachine (14%), maar 
via ‘overig’ (43 %). Uit de toelichting op die vraag blijkt dat 
veel mensen ons vinden via de aangesloten organisaties. Het 
merendeel bezoekt de site meer dan eenmaal, het percentage 
dat incidenteel of regelmatig de site bezoekt, ontloopt elkaar 
niet veel (rond de 47%). Trouwe bezoekers dus.  Nieuws-Agenda wordt door 60% 
bezocht en Artikelen door 74%. De meesten mensen vonden wat ze zochten (77%), de 
anderen zochten niets speciaals.  Bijna iedereen vindt de site duidelijk en begrijpelijk, de 
helft van de invullers wil graag Nieuwsbrief of Attendering toegezonden krijgen (de 
andere helft ontvangt die al), en tot slot zijn er weinig suggesties voor verbetering omdat 
men tevreden is. Wij zijn dat ook met deze resultaten.  

Omdat er veel mensen via (lokale) verenigingen en stichtingen de site vinden, krijgen de 
historische verenigingen binnenkort een voorbeeldtekst toegestuurd, die u kunt 
gebruiken om de lezers via uw publicatiekanalen te attenderen op de website. Met 
plaatsen van de tekst gaan nog meer mensen naar de site op zoek.  

3. Redactie 

De redactie bestaat uit vijf leden die ieder een deel van ons aandachtsgebied 'coveren' 
op lezenswaardige artikelen voor de rubriek Artikelen. De vijf redactieleden zijn Aad van 
der Geest, José van der Meer-van der Zwet, Arjan van ’t Riet, Cor Smit en Ton 
Vermeulen. Het resultaat van hun acties ziet u steeds aangekondigd op de website, in 
deze nieuwsbrief en in de Attendering, die u op verzoek krijgt toegestuurd. De 
redactieleden ontvangen echter niet van alle aangesloten verenigingen het 
verenigingsblad. Het kan daarom zijn dat er artikelen gemist worden die voor meer lezers 
interessant kunnen zijn. Wij doen daarom een oproep om ook zelf het initiatief te nemen 
en over artikelen waarvan u vindt dat ze in aanmerking komen voor plaatsing op de 
sitecontact op te nemen met de redactie via redactie@rijnlandgeschiedenis.nl. Op de 
website vindt u bij Artikelen ook meer informatie.  Wilt u zelf een bijdrage schrijven dan 
kunt u klikken op Auteursrichtlijnen. Wilt u eerst overleg of heeft u een suggestie voor 
een artikel dat niet mag ontbreken, neem dan contact op met de redactie.  

http://www.rijnlandgeschiedenis.nl/
mailto:redactie@rijnlandgeschiedenis.nl
https://www.rijnlandgeschiedenis.nl/files/files/Auteursrichtlijnen.pdf
mailto:redactie@rijnlandgeschiedenis.nl
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4. Lezing van Wouter Vos op 7 april op YouTube  

Na twee jaar eindelijk weer een 
bijeenkomst. We waren te gast bij 
het zeer behulpzame Valkenburg 
(dank!) waar we oude en nieuwe 
gezichten zagen. Voorzitter Wim 
Bleijie blikte terug, webmaster Onno 
Koerten vertelde over de verbeterde 
weergave van de site op de mobiele 
telefoon, Edward Sodderland hield 
een korte introductie op zijn 
onderzoek naar de Franse Tijd in 

Rijnland, en toen volgde het enthousiaste en geïnspireerde verhaal van Wouter Vos over 
de opgravingen naar het Romeinse legerkamp in Valkenburg. Voor de mensen die er die 
avond niet bij konden zijn, is de lezing vanaf 1 juli terug te zien op YouTube. De avond 
vloog voorbij en daardoor schoot het informele gedeelte erbij in. Dat doen we volgende 
keer anders.  

5. De roerige jaren 1780 - 1815 

Op 7 april lichtte Edward Sodderland het 
onderzoek naar de patriotse, de Bataafse 
revolutie en de Franse tijd in Leiderdorp toe, 
toe, dat hij graag verder wil uitbreiding naar 
heel Rijnland. In Oegstgeest gaan ze aan de 
slag. Wie volgt? De introductie van Edward 
Sodderland is te vinden op YouTube  

Heeft u interesse of vragen? Edward is te 
bereiken via e-mail 
ew.sodderland@casema.nl  

6. Voor in de agenda: 13 oktober in Oude Wetering  

We zijn er op tijd bij met de aankondiging van de volgende bijeenkomst; 7 april smaakte 
naar meer en naar vroeger. Omdat die avond (te) weinig tijd was om met elkaar in 
gesprek te gaan over wat ons bezighoudt in de geschiedenis van Rijnland, gaan we daar 
op 13 oktober meer tijd voor inruimen. We stemmen ook de inhoud van de avond af op 
wat u, betrokken mensen in Rijnland, nodig hebt of waarover u het een en ander wilt 
horen.   

http://www.rijnlandgeschiedenis.nl/
https://youtu.be/g0ckvSC2GOA
mailto:ew.sodderland@casema.nl
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We denken aan een korte lezing over een historisch onderwerp dat ons, Rijnlanders, 
allemaal aangaat en interesseert. Daarnaast weten we dat er bij veel verenigingen en 
stichtingen vragen leven over bijvoorbeeld de WBTR en de UBO, privacywetgeving en het 
auteursrecht. Op 13 oktober kunt u ons daarover bevragen, maar zeker ook elkaars 
bevindingen en ervaringen delen. Heeft u ideeën voor de avond en zijn er andere zaken 
die u graag met ons en met elkaar wil delen,  laat het ons dan weten.  

7. Zegt het voort 

De Nieuwsbrief Rijnlandse Geschiedenis en de Attendering op nieuwe artikelen is er voor 
bestuursleden, webmasters en redacties van de aangesloten organisaties, maar ook voor 
alle andere mensen die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van Rijnland. In de 
Nieuwsbrief vinden lezers links naar de nieuw geplaatste artikelen op de site, maar ook 
informatie over onze bijeenkomsten en andere wetenswaardigheden. Kent u mensen 
van wie u denkt te weten dat zij de Nieuwsbrief en/of Attendering op prijs stellen, laat 
het ons dan weten of attendeer de betrokken persoon erop.  

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.  
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