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 Nieuwsbrief  
Datum: maart 2021 

Nummer: 1 - Jaargang 5 

Drie keer recht is scheepsrecht. Tot twee keer toe zat de avondklok ons dwars. Eerst was het 28 
januari, toen 4 maart, maar op 14 maart ’s middags ging het dan toch echt door, de livestream 
van Cor Smit over Kinderen aan het Werk. Het was het wachten waard en Rijnlandse Geschiedenis 
is tevreden met de beslissing digitaal te gaan. Meer over de livestream in deze Nieuwsbrief en 
verder nieuwe artikelen, de eerste cijfers over 2020, een nieuw lid en een nieuwe adverteerder.  

1. Cor Smit in livestream over Kinderen aan het Werk  

Een uur lang hield hij ons moeiteloos vast aan het scherm 
met zijn boeiende en inspirerende verhaal over de arbeid 
van kinderen in Rijnland in het verre en veel minder verre 
verleden. In kort bestek passeerden tuinbouw, landbouw, 
veehouderij, bollenteelt en visserij de revue, waarbij Cor 
informatie en illustraties mooi doseerde en de witte plekken 
benoemde. Wie molken er: jongens, dienstmeisjes? Kregen 
kinderen betaald voor hun werk? Hoe zat het met kinderen 
in de visserij? Tot slot ontvouwde hij de contouren van een 
plan van aanpak om meer over deze vergeten geschiedenis 

te weten te komen. En daarbij heeft hij hulp nodig van vrijwilligers in de regio. Heeft u de 
livestream gevolgd en wilt u met Cor in contact komen? Hij wil het liefst gemaild worden.   

2. Livestream blijft beschikbaar  

Meer dan 50 mensen hadden zich aangemeld voor de livestream van Cor Smit op 14 maart. Wie 
op zondag 14 maart niet in staat was de livestream te volgen, niet getreurd. De livestream blijft 
beschikbaar op YouTube en daar hebben al meer dan 130 mensen de livestream opgezocht. 
‘Kinderen aan het Werk in Rijnland’ leent zich er voor om thuis te volgen, maar is zeker ook 
geschikt voor vertoning als we binnenkort weer in groepen bij elkaar kunnen en mogen komen. 
De ervaring leert dat er een levendige uitwisseling na afloop zal plaatsvinden die weer 
waardevolle informatie voor het project kan opleveren. De link is 
https://www.youtube.com/embed/VJ9K_ZrRHhQ Mocht u de link kwijtraken, niks aan de hand. 
De link blijft op de site permanent staan onder Podcasts 

De kaasmarkt in Bodegraven 

http://www.rijnlandgeschiedenis.nl/
mailto:info@corsmithistoricus.nl
https://www.youtube.com/embed/VJ9K_ZrRHhQ
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3. Nieuwe artikelen  

We zijn 2021 goed begonnen 
met het plaatsen van vier 
artikelen en drie 
boekbesprekingen op de 
Artikelenbank. Aad van der 
Geest schreef een artikel over 
de aanleg en de ingebruikname 
van de A4 (44).    

Piet van der Plas schrijft over de 
Heimanswetering (ten westen van Alphen 
aan de Rijn) en het Utrechts-Hollandse 
vredesverdrag van 1202, Jaap Bergman 
over de kindersterfte in Sassenheim in de 

jaren 1706 tot en met 1811en 1811 tot en met 1940.  

 

Tenslotte verscheen van de hand van Reggie 
Baay, die onlangs een boek publiceerde over de 
koloniale geschiedenis van Nederlands-Indië, een 
artikel over het verzwegen Indië in Oude 
Wetering.  

Boekbesprekeningen 

De twee boekbesprekingen en een interview gaan alle drie over een archeologisch onderwerp.  

Mathieu Fannée bespreekt het boek van 
Menno Dijkstra over het Merovingisch 
grafveld in Rijnsburg, Leendert van Ent 
interviewde archeoloog Evert van Ginkel 
over de vele vragen over het castellum 
van Valkenburg, en hij doet verslag van 
een webinar over de spectaculaire 
vondst van een tweede castellum in 
Valkenburg.  

 

Voor elk wat wils en dit is nog maar het begin van wat er gaat komen dit jaar! 

Feestelijke opening van Rijksweg 4  in 1938 

1957. De auteur en zijn zusje voor hun huis 

Gedeeltelijke plattegrond van 2e castellum Valkenburg 

http://www.rijnlandgeschiedenis.nl/
https://www.rijnlandgeschiedenis.nl/documenten/sassenheim-stichting-oud-sassenheim/de-aanleg-en-ingebruikname-van-rijksweg-a4-44-in-zuid-holland.pdf
https://www.rijnlandgeschiedenis.nl/documenten/stichting-historische-publicaties-holland-rijnland/de-heimanswetering-en-het-utrechts-hollandse-vredesverdrag-van-1202.pdf
https://rijnlandgeschiedenis.nl/documenten/sassenheim-stichting-oud-sassenheim/sassenheim-kindersterfte-in-de-jaren-1706-tm-1811-en-1811-tm-1940.pdf
https://www.rijnlandgeschiedenis.nl/documenten/oude-wetering-stichting-oud-alkemade/koloniale-geschiedenis-het-verzwegen-indie-in-oude-wetering.pdf
https://www.rijnlandgeschiedenis.nl/artikelen
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Net uit! 

Net voor het verschijnen van deze Nieuwsbrief vonden de 
volgende artikelen onder het thema Grenzen nog een plek op de 
website. Het eerste artikel gaat over hoe een plan van de 
regering van koning Willem I om gemeenten samen te voegen 
voor Koudekerk op niets uitliep. Het tweede artikel heeft als 
onderwerp: hoe de controle van de grenzen tussen het latere 
Zuid en Noord-Holland Rijnsaterwoude grondgebied kostte én 
gemeentelijke belastinginkomsten.  

En tot slot: hoe de lezer door met de toenmalige wethouder van 
Bourgonje mee te lopen bij de controle van de grenzen van Alkemade, zicht krijgt op de 
bijzondere grootgrondbezitter: het Amsterdamse Rooms-Catholieke Oude Armen Kantoor. 

4. Nieuw: Rijksmuseum van Oudheden  

Het doet Rijnlandse Geschiedenis groot 
genoegen dat het Rijksmuseum van 
Oudheden is toegetreden tot het bestand 
van organisaties die onderdeel uitmaken 
van Rijnlandse Geschiedenis. Zeker nu 
keer op keer blijkt hoe rijk het 
archeologische verleden van Rijnland is, 
zie bijvoorbeeld de artikelen hierover op 
de site, horen we graag over de mooie 
tentoonstellingen hierover in het museum.  

Het museum heeft op zijn site online rondleidingen die doorlopend te bekijken zij, bijvoorbeeld 
die Over Romeinen langs de Rijn gegeven door de nieuwe conservator Jasper de Bruin. Welkom 
Rijksmuseum van Oudheden! 

5. Uit de redactie door Meta Henneke   

Werken met thema’s 

Vorig jaar zijn we begonnen met het ‘bundelen’ van artikelen in het kader van 75jaarVrijheid. 
Helaas hebben we het idee van thema’s nog niet kunnen uitdiepen, maar enkele groepjes 
artikelen hebben alvast een themanaam gekregen. Deze is gekoppeld aan de titel van een 
artikel.  

Het gaat om Koloniale Geschiedenis en Grenzen. Waarom deze schijnbare willekeur? Naarmate 
het aantal artikelen groeit wordt het voor de gebruiker van de website interessanter om te 

http://www.rijnlandgeschiedenis.nl/
https://www.rijnlandgeschiedenis.nl/drie-artikelen-over-grenscorrecties-rijnsaterwoude-alkemade-en-koudekerk
https://www.rmo.nl/uw-bezoek/activiteiten/rondleiding-romeinen-langs-de-rijn/
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ontdekken dat er thema’s worden gevolgd. Dat wordt vanzelf duidelijk bij het openen van de tab 
Artikelen 

De thema’s volgen de trend in de tijdschriften van de aangesloten verenigingen en dat lijkt me 
een gepaste respons op het vele en interessante werk dat door een grote groep auteurs wordt 
verricht.  

Verwacht worden een of twee vervolgartikelen bij Koloniale Geschiedenis, nog een artikel over 
de opgraving van het tweede castellum van Valkenburg, en nog meer. 

De redactie bijeen? 

Helaas, dit was nog niet mogelijk, maar daar gaan we iets aan doen!  

6. Bezoekers en volgers 

Vooruitlopend op het jaarverslag van 2020 volgen hier alvast enige getallen over hoe Rijnlandse 
Geschiedenis is gevaren en het jaar dat we niet snel zullen vergeten.  

Vergelijken we de cijfers van de eerste 3 maanden van 2021 met die van 2020, dan zien we een 
stijging van het aantal bezoekers van de website met 15%. Het aantal nieuwe gebruikers steeg 
zelfs met 21%. Het aantal pagina’s dat bekeken werd steeg met 33%. De meeste bezoekers gaan 
naar de artikelenbank 8%, daarna volgende zoekfunctie, verenigingen en nieuws. Uitspringers 
zijn de dagen waarop nieuwe artikelen op de artikelenbank worden aangekondigd 

Het aantal abonnees op de Nieuwsbrief (webmasters en besturen krijgen de Nieuwsbrief 
automatisch) groeit gestaag. We begonnen 2020 met 38 abonnees, we eindigden het jaar met 
55 individuele lezers van de Nieuwsbrief  

Ook Facebookpagina doet het goed. Sloten we 2020 af met ruim 270 volgers (eind 2019: ca 200) 
bijna drie maanden later zijn we de 300 met gemak gepasseerd.  

7. Bericht van het bestuur   

Het jaar 2020 is niet geworden wat wij er allen aan het begin daarvan hadden verwacht of voor 
ogen hadden. De bijeenkomsten die normaal tot ons kernpakket behoren konden geen 
doorgang vinden en daardoor werden er ook aanmerkelijk minder kosten gemaakt dan er waren 
begroot. De uitgaven die de Stichting in het boekjaar 2020 heeft gedaan en de verwachtingen 
voor 2021 zijn van een zodanige omvang dat wij met een gerust hart – in principe eenmalig – 
een tariefwijziging kunnen dragen.  

Het bestuur heeft daarom besloten de tarieven voor de aangesloten verenigingen, stichtingen 
en musea voor 2021 te halveren. Voor organisaties die zich in 2021 aansluiten is het eerste jaar 
tariefloos. De facturen zijn inmiddels verzonden.  

http://www.rijnlandgeschiedenis.nl/
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8. Een nieuwe adverteerder  

Bij het organiseren van de livestream hebben 
we een prima samenwerking gehad met het 
management van Kasteel Oud Poelgeest. De 
uitzending vond plaats in de Vijverzichtzaal in 
het kasteel. Een fraaie historische setting voor 
een onderwerp dat ook minder fraaie trekjes 
heeft. Kasteel Oud Poelgeest heeft zich in het 
rijtje adverteerders op de site geschaard. 
Mocht u een prachtige historische locatie 
nodig hebben voor een evenement (de 

lockdown duurt niet eeuwig) en een vriendelijke professionele verhuurder, denk dan eens aan 
het Kasteel of het aangrenzende Koetshuis.  

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.  

 

Kasteel Oud Poelgeest in lentetooi 

http://www.rijnlandgeschiedenis.nl/
https://kasteeloudpoelgeest.com/vergaderen-leiden-oegstgeest/
mailto:secretaris@rijnlandgeschiedenis.nl
mailto:secretaris@rijnlandgeschiedenis.nl

