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Jaarverslag 2021 van de Stichting Historische Publicaties Holland Rijnland 

Het jaar dat achter ons ligt stond weer bijna geheel in het teken van COVID-19. Tot twee keer toe 
dachten we dat er een bijeenkomst gerealiseerd kon worden, maar op het laatste moment moesten 
we de bijeenkomsten afzeggen. De laatste bijeenkomst, met archeoloog Wouter Vos als spreker, 
hopen we begin 2022 alsnog te kunnen houden. Het plaatsen van artikelen ging gewoon door, we 
hebben ook een aantal zaken op de website aangepast en verbeterd, en we hebben het nodige werk 
verricht om begin 2022 een enquête te houden onder bezoekers van de website over het gebruik en 
waardering ervan.  

De website 

De database die bestaat 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; van 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.  

Het aantal geplaatste artikelen is in 2021 gegroeid van 104 naar 120 en het aantal recensies, 
signaleringen en verslagen van 50 naar 54. Een aantal artikelen werd ondergebracht in Thema’s; het 
thema Scheepsbouw bevatte vier artikelen, het thema Koloniale Geschiedenis drie en het thema 
Grenzen twee artikelen.  

Zoekfunctie uitgebreid 

Aanvankelijk zocht de zoekfunctie op de homepage alleen in Nieuws en Agenda en de zoekfunctie op 
de pagina Artikelen in de documenten die daar geplaatst zijn. Nu zoekt de zoekfunctie op de 
homepage ook op de Artikelenbank. Als resultaat verschijnen de aantallen vermeldingen van het 
zoekwoord in Agenda, Nieuws en Artikelen.  

Aangesloten organisaties 

Rijnlandse Geschiedenis biedt via de website aan lokale verenigingen, musea, archieven en 
instellingen een unieke kans om meer bekendheid te geven aan hun bestaan en activiteiten en om bij 
te dragen aan de gezamenlijke geschiedenis van Rijnland.  
Rijnlandse Geschiedenis sloot 2021 af met 47 partners; 30 verenigingen, 9 musea (RMO trad officieel 
toe) en 8 instellingen. Aan het eind van het jaar nam Historisch Genootschap Nieuwkoop contact met 
ons op over mogelijke aansluiting. Als die aansluiting doorgaat is het grootste deel van Rijnlandse 
historische verenigingen nu aangesloten bij Rijnlandse Geschiedenis.  
Vanwege de Corona-maatregelen is het in 2021 niet tot fysieke bijeenkomsten gekomen.   
We planden een livestream over Kinderarbeid in Rijnland met als spreker Cor Smit op 28 januari, 
maar toen kwam de avondklok. Vier maart bleek ook niet haalbaar en uiteindelijk is op veertien 
maart 2021 de livestream uitgezonden.  
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Ruim 50 mensen bekeken de live-uitzending, en meer dan 130 mensen bezochten in de eerste week 
erna de uitzending op YouTube.  Kinderarbeid in Rijnland blijft beschikbaar en is via de website te 
volgen. 
Cor Smit ontving diverse enthousiaste reacties van mensen die aan het project mee willen doen.  
Vervolgens dachten we in december weer een fysieke bijeenkomst voor de achterban te kunnen 
organiseren. De gekozen datum was 2 december, de spreker Wouter Vos en de plaats Valkenburg. 
Maar helaas, er waren weer strenge Corona-maatregelen. De bijeenkomst werd verplaatst naar een 
gunstiger tijdstip in 2022. 

Communicatie 

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 
activiteiten. Desondanks bleek er in de regio de nodige creativiteit om ook in deze tijd nieuwe 
initiatieven te ontplooien, die dan ook een plaats vonden op de homepage.   

Het gebruik van de website vertoont een gelijkmatig verloop. Ondanks dat de redactie vanwege 
ziekte en vertrek minder artikelen heeft kunnen plaatsen dan het jaar ervoor en er veel minder 
activiteiten te melden waren, zien we slechts een bescheiden terugloop van het aantal bezoekers en 
de gemiddelde duur per sessie. We zien wel een toename van het aantal sessies per bezoeker en het 
aantal pagina’s dat per sessie bekeken wordt. Het gemiddelde aantal bezoekers per dag ligt tussen de 
5 en 15. Over de gehele periodes waren er circa 25 dagen met meer dan 20 bezoekers. Interessant is 
dat er jaarlijks bijna 20% nieuwe bezoekers zijn en dat ruim 80% van de bezoekers terugkeert. We 
hebben dus een groot aantal trouwe bezoekers. 

De in juni 2020 gestarte service, om bij het verschijnen van nieuwe artikelen op de site de 
webmasters en de besturen daarop automatisch te attenderen, blijkt ook in 2021 prima te voldoen. 

Facebook 

Het aantal volgers van de pagina van Rijnlandse Geschiedenis blijft groeien. We sloten het jaar af met 
402 volgers (eind 2020 ca 270).  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 2021 verschenen vier Nieuwsbrieven. De webmasters en de besturen van de aangesloten 
organisaties ontvangen automatisch de Nieuwsbrief, vanaf de nummers 3 en 4 gaat de Nieuwsbrief 
ook naar de redacties van de bladen van verenigingen.  Daarnaast hebben we een aantal losse 
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abonnees. Het aantal individuele abonnees op de Nieuwsbrief groeit gestaag. We sloten 2021 af met 
72 lezers (55 eind 2020).  

De Nieuwsbrieven zijn ook te vinden op de site 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) en Joop Kret (algemeen lid).  

Het was opnieuw een merkwaardig (vergader-)jaar. Met wat digitale kunstgrepen voor twee 
vergaderingen zijn we er toch in geslaagd vijf keer te vergaderen. Op de fysieke vergadering van 22 
september was ook de voltallige redactie aanwezig. Terugkerende onderwerpen waren de plannen 
voor (en het annuleren) van de bijeenkomsten. Andere agendapunten betroffen het vertrek van 
Meta Henneke als hoofdredacteur en de situatie in de redactie, protocol WBTR, het functioneren, 
uitbreiden en verbeteren van de site.  

WBTR 

Veel (kleinere) verenigingen en stichting werden halverwege het jaar overvallen door de nieuwe Wet 
bestuur en toezicht rechtspersonen, waaraan alle verenigingen en stichtingen moesten gaan voldoen. 
De wet werd 1 juli van kracht.  
Rond 1 juli hadden we de conceptteksten gereed, waarmee we aan de wet voldeden. Op 22 
september is het bestuursreglement door het bestuur vastgesteld. Omdat er geen jaarlijkse 
accountantscontrole is, is er een kascommissie ingesteld waarvan de leden begin 2022 op de eerste 
regiobijeenkomst benoemd zullen worden (een lid uit het bestuur, een naar keuze). Het protocol 
WBTR is ook op de website te vinden. Wij hebben een paar historische verenigingen kunnen 
adviseren hoe aan de WBTR te voldoen. 

Redactie 

Helaas moest Meta Henneke de functie van hoofdredacteur neerleggen. Piet Baar verliet de redactie 
wegens drukke bezigheden elders. Dank aan beiden voor hun zeer gewaardeerde inzet. De 
overgebleven vier redactieleden, Aad van der Geest, Jose van der Meer, Cor Smit en Ton Vermeulen, 
verdeelden de taken. Ook met een gereduceerd aantal redactieleden bleef het aanbod nieuwe 
artikelen op de site op peil. 

Project enquête  

De website is nu een aantal jaren in de lucht. Het wordt tijd te peilen wat gebruikers en bezoekers 
van de website vinden. We hebben ons georiënteerd op wat de beste vorm zou zijn en gaan in de 
eerste helft van 2022 per email de bezoekers vragen een korte enquête in te vullen. 
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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 2021 uit bijdragen van de 
deelnemende organisaties en twee adverteerders. Omdat er ook in 2021 geen bijeenkomsten 
georganiseerd konden worden en de financiën het toelaten, heeft het bestuur besloten om voor 
2022 opnieuw de contributie voor de verenigingen en lokale musea te halveren.  
Verheugend was de vlotte en goede respons op de facturen die gestuurd zijn. 
We verwelkomden twee nieuwe adverteerders: Kasteel Oud Poelgeest en Uitgeverij Verloren.  

De inkomsten en uitgaven van Stichting Historische Publicaties zijn bescheiden, maar we kunnen 
spreken van een gezonde boekhouding. Het boekjaar 2021 werd met een positief saldo afgesloten 
zodat er ook voor 2022 meer dan voldoende middelen aanwezig zijn om voorgenomen activiteiten 
zonder voorbehoud te kunnen uitvoeren. Voor het controleren van het jaaroverzicht wordt een 
kascommissie ingesteld.  
Voor een cijfermatig overzicht van de financiën verwijzen we u naar de Realisatie en begroting en 
toelichting over 2021. 

Maart 2022 


