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Jaarverslag 2020 van de Stichting Historische Publicaties Holland Rijnland  
Het jaar dat achter ons ligt stond bijna geheel in het teken van COVID-19. Bijeenkomsten gingen niet 
door, de rest van onze activiteiten gelukkig wel. Aan het eind van het verslagjaar waren de 
voorbereidingen klaar voor onze eerste livestream, die als onderwerp kreeg ‘Kinderen aan het Werk in 
Rijnland’. Wie anders dan Cor Smit, gepromoveerd op kinderarbeid in Leiden, zou de spreker worden 
in de livestream. Lees hieronder meer over de activiteiten van Rijnlandse Geschiedenis in 2020. 

Meer artikelen op de site  

De database bestaande uit artikelen, boekbesprekingen en rapportages vormt de inhoudelijke kern 
van de site. De bijdragen voor onze artikelenbank hebben als onderwerp de geschiedenis van 
Holland- Rijnland in brede zin; sociale, economische of politieke geschiedenis tot kunsthistorische of 
archeologische geschiedenis. Het kan gaan om eerder verschenen artikelen of bijdragen die door de 
redactie of door derden speciaal geschreven zijn voor de website.  
Nieuw dit jaar was het bundelen van artikelen in thema’s. Het eerste thema was 75jaarVrijheid en 
omvatte acht artikelen. Voor 2021 staat gepland een aantal artikelen over Grens(correcties) en over 
Koloniale Geschiedenis en de sporen die dat stuk van onze geschiedenis heeft nagelaten in de regio. 
In totaal groeide het aantal geplaatste artikelen in 2020 van 81 naar 104 en het aantal recensies, 
signaleringen en verslagen van 41 naar 50. Helaas heeft al vrij vroeg in het jaar Arjan van ’t Riet, 
gemeentearchivaris van Alphen aan den Rijn, we die tijdens het lustrumsymposium in 2019 als de 
nieuwe hoofdredacteur konden begroeten, vanwege zijn gezondheid afscheid moeten nemen als 
hoofdredacteur. Gelukkig vonden we Meta Henneke bereid het stokje van hem over te nemen.  

De regio 

Rijnlandse Geschiedenis sloot 2020 af met 47 partners; 30 verenigingen, 9 musea en 8 instellingen. 
De Historische Kring Liemeer sloot zich aan en Museum Lakenhal activeerde haar account. Vanwege 
de Corona-maatregelen hebben we in 2020 geen bijeenkomsten kunnen organiseren. Het bestuur 
besloot daarom haar achterban te bereiken via een livestream. We vroegen Cor Smit of hij bereid was 
een presentatie te verzorgen. Hij zegde graag toe en koos als onderwerp Kinderen aan het Werk in 
Rijnland. Over de arbeid van kinderen in Rijnland is niet veel bekend. Cor Smit wilde de livestream 
tevens het begin laten zijn van een regionaal Rijnlands project om deze vergeten geschiedenis naar 
boven te halen.  
Eind van het jaar was alles in gereedheid om op 28 januari de livestream uit te zenden. En toen kwam 
de avondklok. Op 14 maart 2021 is de livestream uiteindelijk – en met groot succes – uitgezonden.  

Communicatie 

De website 
Naast de Artikelenbank kent de website de rubrieken Nieuws en Agenda. Deze rubrieken worden 
gevuld door de aangesloten organisaties, die ieder een eigen pagina tot hun beschikking hebben. Ook 
in de regio zagen de aangesloten organisaties noodgedwongen af van het organiseren van 
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activiteiten. Desondanks bleek er in de regio de nodige creativiteit om ook in deze tijd nieuwe 
initiatieven te ontplooien.  

Omdat we er wel in geslaagd zijn het aantal nieuw geplaatste artikelen en besprekingen meer dan op 
peil te houden, groeide het bereik van de website. Wanneer we de cijfers van het hele jaar 2020 met 
die van 2019 vergelijken zien we een stijging van het aantal bezoeken aan de site met 7% en het 
aantal geraadpleegde pagina’s steeg met 15.5%. Als we een sprongetje vooruit doen en de cijfers van 
de eerste 3 maanden van 2021 vergelijken 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 de zoekfunctie, verenigingen en nieuws. Uitspringers zijn de dagen waarop nieuwe 
artikelen op de artikelenbank worden aangekondigd 

Vanaf juni 2020 gaat bij het verschijnen van nieuwe bijdragen op de site automatisch een attendering 
naar de webmasters van de aangesloten organisaties en naar de besturen daarvan. Uit de 
bezoekersaantallen blijkt dat deze service succesvol is. De attendering wordt voortgezet.  

Facebook 
Het aantal volgers van de pagina van Rijnlandse Geschiedenis blijft groeien. We sloten het jaar af met 
270 volgers (eind 2019 ca 200).  Ongeveer een keer in de vijf dagen plaatsen wij op Facebook een 
bericht over nieuwe artikelen op de Artikelenbank, landelijk nieuws dat interessant of van belang is 
voor regio Rijnland en natuurlijk nieuws uit de regio zelf.  

Nieuwsbrief  
In 2020 verschenen vier Nieuwsbrieven. De webmasters en de besturen van de aangesloten 
organisaties ontvangen automatisch de Nieuwsbrief. Daarnaast hebben we een aantal losse 
abonnees. Het aantal individuele abonnees op de Nieuwsbrief (webmasters en besturen krijgen de 
Nieuwsbrief automatisch) groeit gestaag. We sloten 2020 af met 55 lezers (38 eind 2019).  
De Nieuwsbrieven zijn ook op de site te vinden onder het kopje Nieuwsbrief op de homepage.  

Bestuur en werkgroepen 

Bestuur 
In het bestuur hebben zitting Wim Bleijie (voorzitter), Gerard de Bruin (penningmeester), José Niekus 
(secretaris), Onno Koerten (webmaster), Joop Kret en Meta Henneke.  
Het lukte het bestuur toch om vier keer fysiek bijeen te komen. In het voorjaar lukte dat niet en toen 
is er via een intensief mailcontact toch een bestuursvergadering gehouden. Meer dan anders is er 
tussendoor gemaild, gebeld en geappt 
Een keer heeft het bestuur bij onze vaste gastheer Bert Lever van Drukkerij/Uitgeverij Nautilus-
Ginkgo in Leiden vergaderd. De overige vergaderingen konden we terecht bij het Dorpscentrum 
Oegstgeest waar de nodige afstand gegarandeerd kon worden. Terugkerende onderwerpen waren de 
plannen voor (en het annuleren) van de bijeenkomsten. Andere agendapunten betroffen het vertrek 
van Arjan van ’t Riet als hoofdredacteur en de situatie in de redactie, het vaststellen van het 
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beleidsplan voor de periode 2020-2023, het functioneren, uitbreiden en verbeteren van de site, en 
aan het eind van het jaar de voorbereidingen voor de livestream.  

Cor Smit geeft het bestuur gevraagd en ongevraagd advies.  

Redactie 
Helaas legde Arjan van ’t Riet het hoofdredacteurschap neer. Meta Henneke nam de functie over. De 
overige leden van de redactie zijn Piet de Baar, Aad van der Geest, José van der Meer, Cor Smit en Ton 
Vermeulen. 
 
Projectgroep livestream  
Redactielid en beoogd spreker Cor Smit, en bestuursleden, Gerard de Bruin, Onno Koerten en Jose 
Niekus namen de organisatie van de livestream op zich.  

Werkgroep ondersteuning 
Olav Siero nam afscheid van Rijnlandse Geschiedenis, Niels Olsthoorn ging door. Hij geeft de 
secretaris redactionele ondersteuning en adviseert de webmaster over Google Analytics.  
Het bestuur vergadert gewoonlijk bij Uitgeverij/Drukkerij Nautilus-Ginkgo waar Bert Lever de 
gastheer is. Dit jaar moesten we uitwijken naar een grotere accommodatie vanwege de 
anderhalvemetermaatregel. Het bestuur hoopt in 2021 weer bij Bert Lever te kunnen vergaderen.  

Financiën  

Rijnlandse Geschiedenis verwelkomde in 2020 een nieuwe adverteerder. Uitgeverij Verloren 
publiceert boeken en tijdschriften over de Nederlandse Geschiedenis, deels gericht op het 
academische publiek maar zeker ook op algemeen publiek met belangstelling voor deze 
onderwerpen. Deze nieuwe adverteerder maakt ons financieel sterker,  we blijven op de hoogte van 
alle uitgaven van Verlorenen we kunnen onze achterban attenderen op relevante uitgaven.  

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 2020 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 boekhouding. Het boekjaar 2020 werd met een positief saldo afgesloten 
zodat er ook voor 2021 – gezien ook het feit dat er vanwege Covid-19 weinig kon worden uitgegeven 
- meer dan voldoende middelen aanwezig zijn om voorgenomen activiteiten in 2021 zonder 
voorbehoud te kunnen uitvoeren. Voor een cijfermatig overzicht van de financiën verwijzen we u 
naar de Realisatie en begroting en toelichting over 2020.  

Accountantsverklaring 
In 2020 heeft accountant Michiel Polman van STOLP+KAB accountants in Roelofarendsveen zich 
bereid verklaard de tot en met 2019 gevoerde boekhouding te controleren.  
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Hij heeft geen fouten of verschrijvingen in de gevoerde administratie aangetroffen. Wel heeft hij de 
penningmeester enkele praktische adviezen meegegeven die vooral betrekking hebben op de vorm 
van de verslaglegging en de wijze van administreren gedurende het boekjaar. Vooruitlopend op het 
invoeren van voorgestelde wijzigingen (in het bijzonder het toewijzen van kosten naar boekjaar in 
plaats van, zoals aanvankelijk gebeurde, naar project) stelde hij het volgende vast: 

“Op voorhand wens ik kenbaar te maken dat ik tot op heden geen afwijkingen heb geconstateerd die 
duiden op onregelmatigheden. Ten aanzien van de verslaglegging (het jaarverslag) stel ik voor dat u 
een standaard gaat gebruiken welke ik zal verstrekken na afloop van de werkzaamheden.” De in deze 
opmerking genoemde standaard wordt thans gebruikt voor het voeren van de administratie. 

Maart 2021 

 


