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Nieuwsbrief 
Datum:  oktober 2020 

Nummer: 3 - Jaargang 4 

De zomer is voorbij en de herfst stormt aan. We waren vast van plan toch weer een 
najaarsbijeenkomst te organiseren tot ineens de maatregelen strenger werden. Omdat 
we er niet van uitgaan dat in november de maatregelen teruggedraaid zijn, lijkt het 
ons verstandig niet verder te gaan met het organiseren van een bijeenkomst. Helaas. 
Wel zijn we bezig met een alternatief voor de gemiste bijeenkomst. Verder in deze 
Nieuwsbrief het spijtige vertrek van Arjan van ’t Riet als hoofdredacteur, veel nieuwe 
bijdragen op de Artikelenbank, een In Memoriam voor de onverwacht overleden 
Tanneke Schoonheim, en ander nieuws.  

1. Hoofdredacteur  

Helaas heeft Arjan van ’t Riet, sinds eind vorig jaar hoofdredacteur, zijn werk voor de 
redactie neer moeten leggen. Zijn gezondheid laat op dit moment te veel te wensen 
over. Wij bedanken Arjan voor wat hij toch allemaal in die tijd heeft kunnen doen en 
wensen hem sterkte en een voorspoedig herstel. 

Gelukkig hebben we een vervanger voor Arjan gevonden. We zijn verheugd dat Meta 
Henneke het werk heeft willen overnemen. Meta, succes! 

2. Uit de redactie – Meta Henneke 

Met veel energie is de redactie deze zomer bezig geweest om artikelen en andere 
bijdragen op de website te plaatsen. Ondanks de Coronacrisis hebben we ook nog een 
redactievergadering kunnen organiseren met inachtneming van alle regels uiteraard.  

Er ligt een flink aantal artikelen en boekbesprekingen ter tafel 
én we zijn actief op zoek naar bijdragen uit de tijdschriften van 
al onze aangesloten organisaties in het kader van 75jaar 
Vrijheid. We beogen een selectie van zo divers mogelijke 
onderwerpen over de bezetting én bevrijding in Holland-
Rijnland te publiceren.  

Een aantal redactieleden heeft een eigen aandachtsgebied, 
zodat de taken goed verdeeld blijven. We hebben versterking bij het redactiewerk 
gekregen van Cor Smit die behalve adviseur van de redactie, nu ook weer lid is van de 
redactie. Welkom, Cor! 

De redactie blijft bezig om de vinger aan de pols te houden bij alle aangesloten leden om 
uitwisseling van ideeën te bevorderen.  

http://www.rijnlandgeschiedenis.nl/
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3. De Artikelenbank  

De redactie zat niet stil de afgelopen maanden. Ondanks het feit dat de hoofdredacteur 
ziek was maar dankzij de inzet van Meta en de redactie verscheen er veel nieuws op de 
Artikelenbank. Maar liefst vijf artikelen, vier boekbesprekingen en een interview vonden 
er een plek.  

Artikelen 

Trudo Bosch geeft in Leidse zoutzieders en hun keetmeyden een 
lezenswaardig en gedegen overzicht van de ontwikkeling van 
het produceren van het zo belangrijke zout in Leiden van het 
eind van de zestiende eeuw tot 1951. Daarbij speelde het 
zeewater van Katwijk een belangrijke rol. 

 

Lies van Beelen vertelt in ‘Wij slaan er de pezen en boeten het 
net’ over de werkzaamheden van de Katwijkse 
nettenboetsters.  

Piet van der Plas geeft een nieuw antwoord op de vraag Waar 
stond de elfde-eeuwse kerk van Esselijkerwoude? 

Tot slot: in twee gekoppelde 
artikelen van Jan Vork over De kaaszuiveringsfabriek van Bernard 
Maurits Domsdorf in Nieuwkoop, krijgt de wereld van de 
zuivelbereiding eind jaren ’20 van de vorige eeuw reliëf met 
experimenten als kunstmelk en kunstboter. 

 

Boekbesprekingen 

Het prachtig geïllustreerde boek Brittenburg, Verdronken 
hoeksteen van het Romeinse Rijk (van Tom Buijtendorp) 
werd besproken door Stella Ruigrok, master student 
Romeinse archeologie te Leiden en is nu te vinden in de 
Artikelenbank.  

Piet de Baar besprak CONTACT HOLLAND  1941-1942. Een 
soms spannend boek over de Duitse kustverdediging en 
landingen van geheim agenten in Noordwijk, Katwijk in 
1941/1942.  

Zijn tweede bespreking gaat over Gereformeerden aan de 
Nieuwe Rijn een interessante studie geschreven door M. 

http://www.rijnlandgeschiedenis.nl/
https://www.rijnlandgeschiedenis.nl/documenten/katwijks-museum/de-leidse-zoutzieders-en-hun-keetmeyden.pdf
https://www.rijnlandgeschiedenis.nl/documenten/katwijk-genootschap-oud-katwijk/wij-slaan-er-de-pezen-en-boeten-het-net.pdf
https://www.rijnlandgeschiedenis.nl/documenten/katwijk-genootschap-oud-katwijk/wij-slaan-er-de-pezen-en-boeten-het-net.pdf
https://www.rijnlandgeschiedenis.nl/documenten/historische-vereniging-oud-leiden/waar-stond-de-kerk-van-esselijkerwoude.pdf
https://www.rijnlandgeschiedenis.nl/documenten/historische-vereniging-oud-leiden/waar-stond-de-kerk-van-esselijkerwoude.pdf
https://www.rijnlandgeschiedenis.nl/documenten/stichting-historische-publicaties-holland-rijnland/de-kaaszuiveringsfabriek-van-bernard-maurits-domsdorf-te-nieuwkoop.pdf
https://www.rijnlandgeschiedenis.nl/documenten/stichting-historische-publicaties-holland-rijnland/de-kaaszuiveringsfabriek-van-bernard-maurits-domsdorf-te-nieuwkoop.pdf
https://www.rijnlandgeschiedenis.nl/documenten/stichting-historische-publicaties-holland-rijnland/brittenburg-verdronken-hoeksteen-van-het-romeinse-rijk-.pdf
https://www.rijnlandgeschiedenis.nl/documenten/stichting-historische-publicaties-holland-rijnland/brittenburg-verdronken-hoeksteen-van-het-romeinse-rijk-.pdf
https://www.rijnlandgeschiedenis.nl/documenten/stichting-historische-publicaties-holland-rijnland/contact-holland-1941-1942.pdf
https://www.rijnlandgeschiedenis.nl/documenten/stichting-historische-publicaties-holland-rijnland/gereformeerden-aan-de-nieuwe-rijn-.pdf
https://www.rijnlandgeschiedenis.nl/documenten/stichting-historische-publicaties-holland-rijnland/gereformeerden-aan-de-nieuwe-rijn-.pdf
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Houtman over de ontwikkeling van de Gereformeerde Gemeente in Leiden (en later 
Leiderdorp) van het begin af aan. Zijn derde recensie gaat over Leiderdorp tijdens de 80-
jarige oorlog. Schetsen van een dorpssamenleving van oud-hoogleraar Dick de Boer. Een 
interessant en fraai geïllustreerd boek  

Interview  

Jasper de Bruin, conservator bij het RMO, wordt in Romeins Valkenburg: “Veel grootser 
dan gedacht” geïnterviewd over de opgravingen in Valkenburg: “Nergens in het 
voormalige Romeinse rijk is zo'n mooi bewaard castellum uit de vroege periode 
opgegraven als in Valkenburg.”  

4. Homepage en podcasts 

Ook al maakt het Coronavirus het leven anders dan we gewend zijn, er gebeurt van alles 
in Rijnland. Vergeet daarom niet uw nieuws en evenementen op de site te plaatsen. Dat 
geldt ook voor podcasts die een deel van de Corona-leegte invullen bij diverse 
aangesloten organisaties. Wilt u een podcast plaatsen, neem dan contact op met 
webmaster Onno Koerten. 

Vanuit de regio zagen we de afgelopen maanden twee nieuwe podcasts op de site. 

De Warmelda-talks 

In deze historische podcasts over Warmond komen allerlei 
aspecten uit de afgelopen duizend jaar aan bod: de 
Warmondse kastelen en kloosters, de rechtspraak en het 
toepassen van de doodstraf op Warmondse bodem, 
kunstschilders actief in Warmond, de WO2 in Warmond, 
enz. enz.... 

De Cipierster 

Maria van Nispen was rond 1700 de cipierster van het 
Leidse Gravensteen. Deze podcast, samengesteld door 
Susan Suèr van Erfgoed Leiden en Omstreken, geeft een 
inkijkje in het leven in het Leiden van de tijd van Maria van 
Nispen. 

5. In Memoriam Tanneke Schoonheim  

Tanneke (Tannetje Hendrika) Schoonheim (1965-2020) 

Op 25 augustus, een week voor haar 55e verjaardag, overleed zeer onverwacht Tanneke 
Schoonheim. Tanneke was bestuurslid van de Historische Vereniging Oud Leiden, 

http://www.rijnlandgeschiedenis.nl/
https://www.rijnlandgeschiedenis.nl/documenten/nederlandse-genealogische-vereniging-afd-rijnland/leiderdorp-tijdens-de-80-jarige-oorlog-schetsen-van-een-dorpssamenleving-.pdf
https://www.rijnlandgeschiedenis.nl/documenten/nederlandse-genealogische-vereniging-afd-rijnland/leiderdorp-tijdens-de-80-jarige-oorlog-schetsen-van-een-dorpssamenleving-.pdf
https://www.rijnlandgeschiedenis.nl/documenten/valkenburg-vereniging-oud-valkenburg/interview-met-jasper-de-bruin-romeins-valkenburg-veel-grootser-dan-gedacht.pdf
https://www.rijnlandgeschiedenis.nl/documenten/valkenburg-vereniging-oud-valkenburg/interview-met-jasper-de-bruin-romeins-valkenburg-veel-grootser-dan-gedacht.pdf
mailto:koerten@kpnmail.nl
https://anchor.fm/warmelda
https://anchor.fm/de-cipierster
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taalwetenschapper en een enthousiaste en nieuwsgierige historica. Bovendien 
ondersteunde zij van harte de oprichting van Rijnlandse Geschiedenis. 

Naast wetenschappelijke publicaties op haar vakgebied is zij in Leiden toch vooral 
bekend geworden door haar publicaties in het Leidsch Dagblad, voor het HVOL en 
natuurlijk haar op die Leidsch Dagbladstukjes gebaseerde Langs Leidse Stegen (2013). 
Een boekje waarin alles samen komt wat Tanneke zo bijzonder maakte: enthousiasme, 
nieuwsgierigheid en een mateloze interesse in namen, naamgeving en hun oorsprong. En 
niet te vergeten een bijzonder gevoel voor humor. Uiteraard heet een hoofdstukje uit 
het ‘stegenboek’ dat gaat over de Beschuitsteeg Heel lang houdbaar.  

Niet voor niets was het onderwerp van haar proefschrift ‘Vrouwelijke persoonsnamen in 
Holland en Zeeland tot het jaar 1300 (2004) ingegeven door haar eigen bijzonder 
voornaam. 

Tanneke zal in onze herinnering blijven als een begeesterde, fijne historica met een groot 
hart en een gulle lach. 

Wij wensen haar echtgenoot Taco en dochters Pieternel, Anne en Maartje veel sterkte. 

6. Uitgeverij Verloren maakt geschiedenis 

We hebben een nieuwe adverteerder! Uitgeverij Verloren 
publiceert academische boeken en tijdschrift deels gericht op 
het academische publiek maar zeker ook op algemeen publiek 
met belangstelling voor deze onderwerpen. Deze nieuwe 
adverteerder maakt ons financieel sterker en we blijven nu op 
de hoogte van alle uitgaven en kunnen u daarop attenderen.  

7. Beleidsplan 2020-2023 staat op de site  

Ons nieuwe beleidsplan is met enige vertraging vastgesteld en op de site geplaatst. 
Vanwege het merkwaardige jaar 2020 hebben we er een vierjarig beleidsplan van 
gemaakt in de hoop dat er in 2021 weer voortvarend van start kan worden gegaan.  

8. Attendering uitgebreid 

De attenderingsservice aan beheerders over nieuwe bijdragen op de Artikelenbank is 
goed ontvangen. Omdat we signalen vernamen dat ook besturen belangstelling hadden 
voor deze signalering wordt deze nu uitgebreid tot de secretarissen van de aangesloten 
organisaties, voor zover we daar de emailadressen van hebben. We hopen dat de 
attenderingen binnen de organisaties breed verspreid worden. Nieuwe bijdragen op de 

http://www.rijnlandgeschiedenis.nl/
https://www.rijnlandgeschiedenis.nl/beleidsplan-2020-2023
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Artikelenbank worden ook op Facebook geplaatst en staan (met enige vertraging) ook in 
de Nieuwsbrief.  

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

