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Nieuwsbrief 
Datum:  maart 2020 

Nummer: 1, Jaargang 4 

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van 2020. Een iets andere inhoud dan anders; geen 
signalement van nieuwe artikelen dit keer. Ziekte in de gelederen maakt dat niet alles 
loopt zoals we zouden willen. Maar toch: nieuws uit de redactie, activiteiten in de 
regio, een nieuw beleidsplan in de maak en – voor in de agenda – de 
voorjaarsbijeenkomst bij Oud Valkenburg op 15 april. Als dat door kan gaan natuurlijk.  

1. Nieuws uit de redactie 
Arjan van ’t Riet, onze nieuwe hoofdredacteur, is enthousiast begonnen met het 
afronden van artikelen voor op de site en werd vervolgens ziek. Hij is gelukkig weer 
beter. Daarom is het nog even wachten tot de nieuwe artikelen verschijnen. De volgende 
bijdragen kunt u verwachten: een interview met archeoloog Jasper de Bruin over 
archeologische vondsten in Valkenburg, artikelen over cholera in Alkemade en in 
Zoetermeer en recensies van de hand van Piet de Baar. 

2. Voorjaarsbijeenkomst op 15 april  
Op woensdagavond 15 april zijn wij in het 
Dorpshuis van Valkenburg voor de 
voorjaarsbijeenkomst te gast bij Oud-
Valkenburg. Spreker die avond is Gerrit 
Russchenberg, bestuurslid van Oud 
Valkenburg die veel weet over de woelige 
eerste dagen van WO II in en rond 
Valkenburg en daarover boeiend kan 
vertellen.  

We willen die avond ook ruimte inbouwen 
om met elkaar van gedachten te wisselen over wat er zoal in Rijnland gedaan wordt aan 
75 jaar bevrijding en we willen graag uw inbreng voor het beleidsplan dat we voor de 
komende jaren ontwikkelen.  

Begin april volgt de uitnodiging, met nadere gegevens over tijd en plaats en het volledige 
programma. Alleen het Coronavirus  kan een mooie avond in de weg zitten. We houden 
u uiteraard op de hoogte.  
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3. Historische Kring Liemeer heeft zich aangesloten  
Nog even en heel historisch Rijnland heeft zich bij  
Rijnlandse Geschiedenis aangesloten.  
De Historische Kring Liemeer omvat de dorpen  
Nieuwveen, Noordeinde, Noordse buurt, Noordse dorp,  
Vrouwenakker en Zevenhoven.  
 
Historische Kring Liemeer: van harte welkom!  

4. Bezoek aan de website in 2019 in cijfers 
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. 

1. Er zijn 1859 unieke personen naar het ‘museum’ gekomen in 2019. In 2018 waren 
dit er nog 1802, we noteren dus een stijging van meer dan 3%.  

2. Samen hebben deze bezoekers een totaal van 4960 verschillende bezoeken 
afgelegd; er zijn zogezegd een totaal van 4960 ‘toegangskaartjes’ verkocht voor het 
museum. Ook hier zien we een stijging: bijna 5%!  

3. Tijdens deze 4960 bezoeken zijn er 15503 pagina’s bezocht, er is dus zogezegd 
15503 (!) keer een zaal bezocht in 2019. Dit is bijna 10% meer dan de 14202 
zaalbezoeken van 2018.  

4. Ook het aantal verkochte kaartjes per persoon (mensen die het bezoek zo leuk 
hebben ervaren dat ze later nog eens terugkwamen) is gestegen met dik 7%.  

5. Nog mooier wordt het resultaat wanneer we kijken naar de gemiddelde 
bezoekduur. Deze is van 3:58 minuut in 2018, gestegen naar 4:34 minuut in 2019. 
Om in percentages te blijven spreken, een stijging van meer dan 15%. 

Kortom: Een goed jaar, dat op alle fronten verbeteringen noteert ten opzichte van het 
ook al goede jaar daarvoor! 
5. 75 jaar bevrijding in Rijnland  
Teveel om op te noemen, zoveel gebeurt er rondom 75 jaar bevrijding. Een kleine greep 
uit het aanbod. Komt u uw vereniging hieronder niet tegen en wilt u wel dat anderen 
weten wat er in uw plaats gebeurt, dan lukt het niet meer in het volgende nieuwsbericht 
maar wel op uw pagina op Rijnlandse Geschiedenis of op Facebook. 

Historische Vereniging Alphen aan den Rijn en Museum Hazerswoude  

De Historische Vereniging Alphen aan den Rijn organiseert als onderdeel van de 
projectgroep ’75 jaar vrijheid Alphen aan den Rijn’ een aantal activiteiten 
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Op 4 april geeft burgemeester Liesbeth Spies het startschot voor de activiteiten in de 
bibliotheek van Alphen aan den Rijn. Daarna fietst zij een stukje van de historische route 
naar Hazerswoude-Dorp en opent zij daar een tentoonstelling. 

Er is meer te doen: historische fietsroutes die herkenbaar zijn door borden met QR-
codes. Ook zullen alle routes te vinden zijn op de app Viewranger. 

Op 4 april starten twee tentoonstellingen: 

• In het Verenigingsgebouw de 
Vergulde Wagen, Van 
Boetzelaerstraat 48, waarbij 
aandacht wordt geschonken 
aan de Joodse geschiedenis en 
het gewone leven in Alphen. 

• In de tijdelijke bibliotheek in 
Alphen aan den Rijn op het 
Aarplein. Hier zal door middel 
van posters en aanplakbiljetten 
een beeld worden gegeven van 
foute en opmerkelijke officiële bekendmakingen tijdens de bezettingstijd. Deze 
tentoonstelling is tot medio juni te bezichtigen 

Oud Alkemade  

In het kader van ‘75 jaar Bevrijding’ gaat de Stichting Oud Alkemade in een deel van het 
museum een tentoonstelling houden over de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding. De 
stichting is in het bezit van veel foto’s en voorwerpen uit de oorlog en de 
bevrijdingsperiode. De tentoonstelling wordt geopend op dinsdag 5 mei en is tot eind 
december 2020 te bezichtigen.  

In  Stal op de Kaag geeft Jan Biemond op 22 april een uiteenzetting over de oorlogsjaren 
in Kaag en Buitenkaag.  

Daarnaast worden er door het Comité 4 en 5 mei Kaag en Braassem op 5 mei allerlei 
activiteiten georganiseerd. Eén daarvan is een wandel-/fietstocht door de gemeente 
Kaag en Braassem met als startpunten De Spreng in Oude Wetering, en Stal op de Kaag 
(Julianalaan 13a 2159 LB Kaag). De route komt ook langs het Museum Oud Alkemade.  

6. Het Leiderdorps Museum  
Het Leiderdorps Museum gaat verhuizen en is daarom gesloten tot zaterdag 28 maart 
2020. De nieuwe expositieruimte wordt gehuisvest in twee lokalen van basisschool ´De 
Bron´, Vronkenlaan 46. 
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Ook het Leiderdorps Museum besteedt aandacht aan 75 jaar bevrijding. In de binnenkort 
te openen tentoonstelling wordt een beeld gegeven van de bevrijding van Leiderdorp in 
mei 1945 en ingegaan op het leven van de Leiderdorpers gedurende de bezetting.  

Met voorwerpen, foto’s, afbeeldingen en verhalen wordt het dagelijks leven geschetst 
en een beeld gegeven van hoe werd omgegaan met de bezetter. 

7. Pilgrims naar de Lakenhal – en de grenzen van vrijheid 

'Pilgrims naar Amerika - en de 
grenzen van vrijheid' onderzoekt de 
grenzen van vrijheid. De 
tentoonstelling toont de opmerkelijke 
reis van de Pilgrims aan het begin van 
de zeventiende eeuw. Van het 
Engeland waar ze vandaan kwamen, 
via de stad Leiden waar ze elf jaar in 
vrijwillige ballingschap verbleven, 

naar de wereld van de Native Americans die ze koloniseerden. Welke grenzen kwamen 
deze Pilgrims tegen in hun zoektocht naar vrijheid en hoe gingen ze met deze grenzen 
om? En wat vertelt het historische Pilgrimverhaal ons nu over grenzeloze vrijheid?  

Museum De Lakenhal 27 maart t/m 12 juli 2020 

Meer informatie op www.lakenhal.nl/pilgrims  

8. Een nieuw beleidsplan 

Ons eerste beleidsplan liep van 2017 tot en met 2019 en gaat dus vervangen worden 
door een nieuw. De doelstelling uit dat plan zijn wel niet helemaal gehaald, maar op elk 
terrein is grote vooruitgang geboekt. Waar willen we op inzetten de komende jaren? We 
zijn aan het brainstormen aan de hand van de volgende punten  

- de website toegankelijker maken en het bereik ervan vergroten  
- stimuleren van het schrijven van nieuwe artikelen en opsporen van bestaande   
- het verder vorm geven van het platform door en voor verenigingen  
- publieksfunctie versterken; bijeenkomsten, sociale media 

Op de voorjaarsbijeenkomst willen we graag met u van gedachten wisselen om uw 
ideeën te horen. Heeft u nu al een idee, laat het ons weten. We komen er zeker op 
terug. 

http://www.rijnlandgeschiedenis.nl/
http://www.lakenhal.nl/pilgrims


 

www.rijnlandgeschiedenis.nl 
Stichting Historische Publicaties Holland-Rijnland is een erkende culturele ANBI. 

Volg ons op Facebook  Pagina 5 van 5 

 

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.  
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