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Nieuwsbrief 
Datum: oktober 2021 

Nummer: Nr. 3 Jaargang 5 

Het nieuwe seizoen is begonnen en iedereen hoopt dat het leven weer zijn oude glans 
krijgt. We wagen het erop en organiseren in december voor de bij Rijnland aangesloten 
organisaties weer een bijeenkomst zoals ooit. Verder aandacht voor nieuwe artikelen op 
de Artikelenbank, veranderingen in de redactie en een nieuw boek over Rijnland  

1. Nieuwe artikelen op de Artikelenbank  

In de afgelopen maanden werden de volgende interessante artikelen op de website 
geplaatst 

Scheepsbouw aan de Trekvaart 

Alweer het vierde artikel over scheepvaart in 
Rijnland  In de afgelopen eeuwen bevonden 
zich op Voorhouts grondgebied nog steeds 
de nodige scheepswerven die zich met name 
hadden toegelegd op het vervoer van 
goederen. Dit artikel behandelt in 
vogelvlucht enkele scheepswerven aan de 
Haarlemmertrekvaart, in de 19e en 20e eeuw 
op Voorhouts grondgebied. Een tijdsbeeld 
van een vervlogen periode geschreven door Kees den Elzen. 

De Hanzebank in Roelofarendsveen 

Rond 1900 was het voor kleine middenstanders moeilijk krediet te krijgen van de grote 
banken. Daarom werd voor deze beroepsgroep een speciale bank in het leven geroepen, 

de Hanzebank. In 1923 ging 
de bank alweer failliet. 

Gerard van der Meer schreef 
dit artikel over de 
geschiedenis van deze bank in 
Roelofarendsveen, maar het 
is goed mogelijk dat ook in 
andere plaatsen een 
Hanzebank is opgericht en 
weer verdwenen.  

Foto uit de betreffende periode met o.a. de veiling en café Wagenaar. Het 
grote reclamebord op de zijgevel van de Hanzebank is, komend vanuit het 
zuiden, duidelijk zichtbaar. 

Tekening uit circa 1837 van onbekende tekenaar met als 
titel ‘landschapsgezicht van een water en werf in 
Voorhout’` Foto Collectie HKV/HKV965040) 

http://www.rijnlandgeschiedenis.nl/
https://www.rijnlandgeschiedenis.nl/documenten/voorhout-historische-kring-voorhout/scheepvaart-4-scheepsbouw-aan-de-trekvaart.pdf
https://www.rijnlandgeschiedenis.nl/documenten/oude-wetering-stichting-oud-alkemade/de-geschiedenis-van-de-hanzebank.pdf
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2. Weer een echte bijeenkomst: 2 december 2021 Valkenburg 

Het ziet er nu toch echt naar uit dat we dit jaar nog een bijeenkomst kunnen organiseren 
voor mensen van de bij Rijnlandse Geschiedenis aangesloten organisaties. Naast de 
webmasters en bestuursleden gaan we ook de redacties rechtstreeks uitnodigen. Zie ook 
onder 5. Een datum hebben we al: 
donderdag 2 december, en een plaats 
ook: het Dorpshuis in Valkenburg. Het 
programma gaat bestaan uit een lezing – 
over de inhoud bewaren we nog even 
het stilzwijgen – en ruim de tijd voor 
informele contacten. Dat mag wel weer 
eens na zo’n lange tijd. Nadere berichten 
volgen.  

3. De redactie  

In de redactie is het een en ander veranderd. Hoofdredacteur Meta Henneke heeft om 
gezondheidsredenen haar functie van hoofdredacteur moeten neerleggen. We danken 
Meta voor al het werk dat zij heeft verzet. Gelukkig gaat het alweer een stuk beter met 
haar. Ook Piet de Baar verliet de redactie, hij gaat zijn enorme expertise elders inzetten. 
Dank aan Piet voor zijn bijdragen in de Artikelenbank. De vier redacteuren (Aad van der 
Geest, Jose van der Meer-van der Zwet, Cor Smit, en Ton Vermeulen) werken onverdroten 
voort en zorgen voor een gestage aanwas van de Artikelenbank. Zij speuren alle vier een 
deel van Rijnland af op zoek naar artikelen (nieuw of al gepubliceerd) die de kennis over 
de geschiedenis van Rijnland verrijken en verdiepen. Daarnaast worden mensen van 
buiten benaderd voor het schrijven van recensies. 

Mocht u zelf een artikel weten dat past op onze website of heeft u een idee voor een 
artikel, neemt dan contact op met de redactie.  

4. De WBTR  

Op de bestuursvergadering van afgelopen 22 september is 
de Uitvoering Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen 
(WBTR) voor de stichting Historische Publicaties Holland-

Rijnland (Rijnlandse Geschiedenis) vastgesteld. Als er 
organisaties zijn die bij het formuleren van de eisen die de wet 

stelt, gebruik willen maken van dat wat wij ontwikkeld hebben, sturen 
we u de teksten graag toe. Een mailtje naar de secretaris is voldoende.  

 

http://www.rijnlandgeschiedenis.nl/
mailto:redactie@rijnlandgeschiedenis.nl
mailto:secretaris@rijnlandgeschiedenis.nl
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5. Oplaag Nieuwsbrief groter   

Wij ontvingen signalen dat redacties en bladen van aangesloten organisaties de 
Nieuwsbrief graag rechtstreeks willen ontvangen. De Nieuwsbrief gaat daarom vanaf nu 
naar alle ons bekende emailadressen. Daar zit ook meteen de angel. We weten niet of we 
ze allemaal hebben en ook niet of ze misschien verouderd zijn. Er is veel veranderd in 
bladenland de afgelopen jaren. Mocht u een correctie of aanvulling hebben: graag. 

Is er binnen uw verenigingen iemand nog iemand actief voor wie de Nieuwsbrief een 
nuttige bron zou kunnen zijn? Geeft u dan de naam en het emailadres door aan de 
secretaris.   

6. Rijnland in donkere eeuwen  

We kondigden dit boek al aan in de Nieuwsrubriek op rijnlandgeschiedenis en op 
Facebook, maar nu ligt het dan ook echt in de winkel. Dit boek, van de hand van Freek 
Lugt, beschrijft de geschiedenis van Rijnland, het gebied rond de Oude Rijn dat de kern 
vormt van het latere graafschap Holland. Het boek bestrijkt de periode vanaf de vorming 
ervan, zesduizend jaar geleden, tot aan het ontstaan van het 
graafschap, omstreeks het jaar 1000. 

Rijnland in de donkere eeuwen. Van de komst van de Kelten 
tot het ontstaan van het graafschap is overal te koop voor 
€34,50. Meer informatie op de site van de uitgever 
Primaverapers  

Freek Lugt schreef eerder over de geschiedenis van Rijnland, 
onder meer Het goed van Oestgeest (tweede druk 2005) en 
Oud-Poelgeest (2014). Bij Primavera Pers verscheen in 2012 
Het ontstaan van Leiden. 

7. Witte vlekken in de geschiedenis van Rijnland  

Er is al veel bekend over de geschiedenis van Rijnland, maar veel ook niet. Op de website 
(in de intro van Artikelen) vindt u een link naar de Witte Vlekken in de geschiedenis van 
Rijnland. Daar is in kaart gebracht op welke gebieden er nog te weinig kennis is en waar 
door onderzoek een nuttige bijdrage kan leveren om deze kennis aan te vullen.  Een kijkje 
waard.    

8. Nieuwsbrief 

De Nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar, 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.  

http://www.rijnlandgeschiedenis.nl/
mailto:secretaris@rijnlandgeschiedenis.nl
mailto:secretaris@rijnlandgeschiedenis.nl
http://www.rijnlandgeschiedenis.nl/
http://www.primaverapers.nl/p/rijnland-donkere-eeuwen/
https://www.primaverapers.nl/p/ontstaan-van-leiden/
https://www.rijnlandgeschiedenis.nl/files/files/WITTE%20VLEKKEN%20GESCHIEDENIS%20REGIO%20LEIDEN%20dat.pdf
https://www.rijnlandgeschiedenis.nl/files/files/WITTE%20VLEKKEN%20GESCHIEDENIS%20REGIO%20LEIDEN%20dat.pdf
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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

