
 

Stichting Historische Publicaties Holland-Rijnland  Jaarverslag 2018  Pagina 1 van 3 
 

JAARVERSLAG 2018 
Het jaar 2018 was opnieuw een goed jaar voor Rijnlandse Geschiedenis. Aandachtspunt dit 
jaar was het privacyproof maken van Rijnlandse Geschiedenis en de gegevens die wij onder 
ons beheer hebben. Voor het eerst organiseerden wij in de tweede helft van het verslagjaar 
voor de regionale partners een succesvolle bijeenkomst met een inhoudelijk thema.  

Redactie en artikelen  

De database bestaande uit artikelen en recensies over de geschiedenis van Rijnland vormt 
de inhoudelijke kern van de site. De onderwerpkeuze voor artikelen voor onze artikelenbank 
valt binnen het kader van de geschiedenis van de regio Rijnland in de breedste zin, dus van 
sociale, economische of politieke geschiedenis tot kunst of archeologische geschiedenis. Het 
kan gaan om eerder verschenen artikelen uit bladen van de lokale organisaties, uit landelijke 
tijdschriften, bijdragen die door de redactie of door derden geschreven zijn, besprekingen 
van relevante publicaties en signaleringen van interessante initiatieven uit de regio.  
Op 19 januari kwam een grotere redactie voor het eerst in voltallige setting bij elkaar, met 
als nieuwste lid, Aad van der Geest uit Sassenheim. Cor Smit is hoofd/eindredacteur, Piet de 
Baar schrijft de recensies, de overige redactieleden (Sylvia Braat, Cootje van Doorn, José van 
der Meer en Ton Vermeulen) bestrijken ieder een deel van de regio. Meta Henneke neemt 
deel aan de redactie namens het bestuur.  

Wij hebben een inventarisatie gemaakt van de Witte Vlekken in de geschiedenis van 
Rijnland, niet uitputtend, maar om een ieder op weg te helpen die op zoek is naar een 
geschikt onderwerp voor verder onderzoek naar de geschiedenis van Rijnland. Deze witte 
Vlekken zijn te vinden bovenaan bij de Artikelen. 

Het aantal geplaatste artikelen groeide van 55 naar 66 en het aantal recensies van 27 naar 
32. Aan het eind van het jaar waren nog enkele artikelen en recensies in voorbereiding. Deze 
zijn in de eerste maanden van 2019 op de site gezet.  

De regio  

Rijnlandse Geschiedenis sloot 2018 af met 47 partners (2017: 45), 31 lokale 
verenigingen/stichtingen, 9 musea en 7 instellingen. Een nieuwe partners was Stichting Oud 
Leimuiden-Rijnsaterwoude. Ruim 80% van de lokale historische organisaties is nu 
aangesloten bij Rijnlandse Geschiedenis. 
 
Op 15 februari vond in Oegstgeest de jaarlijkse bijeenkomst plaats voor de aangesloten 
organisaties. Thema van de avond was hoe op een vernieuwende manier de historische 
werkelijkheid te reconstrueren en te presenteren. Het thema werd toegelicht door Matthijs 
de Rijk die een virtual reality presenteerde van kasteel Groot Poelgeest in Koudekerk.  
Omdat er vanuit de regio signalen waren dat de bijeenkomsten - en de persoonlijke 
contacten op deze bijeenkomsten - gewaardeerd werden, besloot het bestuur een tweede 



 

Stichting Historische Publicaties Holland-Rijnland  Jaarverslag 2018  Pagina 2 van 3 
 

bijeenkomst te organiseren in de Openbare Bibliotheek van Alphen aan den Rijn. Op 9 
oktober hield Milja van Tielhof, onderzoeker bij het Huygens Instituut voor Nederlandse 
Geschiedenis, daar een lezing onder de titel ´Van overstroming naar inundatie. Het 
Hoogheemraadschap van Rijnland in de zestiende eeuw´. De avond werd goed bezocht en er 
ontstond een levendige discussie. De positieve reacties waren aanleiding om ook in 2019 
twee bijeenkomsten te organiseren.  
 
Communicatie  

Facebook 
De facebookpagina van Rijnlandse Geschiedenis is niet 
meer weg te denken uit ons aanbod. Minimaal een 
keer per week plaatsen wij een bericht over nieuwe 
artikelen op de Artikelenbank, nieuws uit de regio of 
landelijk nieuws dat interessant of van belang is voor 
regio Rijnland. We sloten het jaar af met 174 likers en 
186 volgers.  

Nieuwsbrief 

De aangesloten verenigingen waarderen de Nieuwsbrief die in 2017 voor het eerst 
verscheen. In 2018 verschenen er wederom vier afleveringen. De besturen en webmasters 
van de aangesloten organisaties ontvangen de Nieuwsbrief automatisch, ruim twintig 
personen hebben zich daarnaast als abonnee opgegeven. We vervolgen het nieuwe jaar met 
een in 2018 geïntroduceerde rubriek: Op bezoek in de regio. 

Website  

Het aantal bezoekers per maand is een ruime 200. Het aantal terugkerende bezoekers 
groeide, er worden meer rubrieken 
geraadpleegd en het gemiddelde verblijfsduur is 
gestegen.  

Bestuur en werkgroepen  

In het bestuur hebben zitting Wim Bleijie 
(voorzitter), Gerard de Bruin (penningmeester), 
José Niekus (secretaris), Onno Koerten (webmaster) en de leden Joop Kret en Meta Henneke. 
Het bestuur dat vergadert met de hoofdredacteur erbij, kwam in het verslagjaar vijf keer 
bijeen met de nodige tussendoorcontacten. Als altijd vond het bestuur voor de 
bijeenkomsten gastvrij onderdak bij Bert Lever van Drukkerij/Uitgeverij Nautilus-Ginkgo in 
Leiden. Terugkerende onderwerpen waren de inhoudelijke ontwikkelingen van de site, de 
groei en contacten met (aspirant)leden, de financiën, versterking van de organisatie en de 
vorming van de redactie.  
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Het bestuur wordt ondersteund door Olav Siero, de beheerder van de Facebookpagina, en 
Niels Olsthoorn die redactionele ondersteuning geeft.  

Op 25 mei 2018 trad de Algemene verordening gegevensverwerking (AVG) in werking. Niet 
lang daarna kon ook Rijnlandse Geschiedenis op haar site een Privacy verklaring en een 
Register Verwerking Persoonsgegevens plaatsen. Ook met betrekking tot het Auteursrecht 
zijn richtlijnen ontwikkeld.  

Financiën  

Al het werk binnen de stichting wordt gedaan door vrijwilligers, die daarvoor op geen enkele 
manier een beloning ontvangen. De inkomsten van de stichting bestonden in 2018 uit 
bijdragen van de deelnemende organisaties. Verheugend was wederom de vlotte en goede 
respons op de facturen die gestuurd zijn. 

De inkomsten en uitgaven van Stichting Historische Publicaties zijn bescheiden, maar we 
kunnen spreken van een gezonde vermogenspositie. Wat betreft een overzicht van de 
financiën verwijzen we u naar de jaarrekening en toelichting over 2018. 

April 2019  

Stichting Historische Publicaties Holland-Rijnland  


