
2014 - Op weg naar website Rijnlandse Geschiedenis 

De Stichting Historische Publicaties Holland-Rijnland wil meer samenhang, communicatie en 
gezamenlijke publiciteit realiseren rond het cultuurhistorisch erfgoed in de regio Rijnland. 
Aanvankelijk dachten we aan een gedrukt tijdschrift om het doel te bereiken. Dit bleek echter 
geen haalbare kaart en het bestuur verzette herfst 2013 de bakens richting een website met 
hetzelfde doel. Enthousiast gingen bestuur en werkgroep in 2014 aan de slag en met als 
resultaat dat op 8 oktober 2014 tijdens het Famillement in de Hooglandse Kerk de lancering 
van www.rijnlandgeschiedenis.nl plaatsvond. Hoe een en ander tot stand gekomen is staat 
hieronder in het kort beschreven. 

De website 

In het begin van het jaar bespraken bestuur en werkgroep uitgebreid de verschillende offertes 
voor het bouwen en ontwerpen van een website. Mede door de vruchtbare samenwerking met 
Vereniging Oud Leiden in de persoon van Debbie Steenpaal konden we in februari de beslissing 
nemen om in principe in zee te gaan met Engelen en de Vriend als ontwerpers en Webstones als 
bouwers. In eerste instantie werd opdracht verleend om dat deel van de site te bouwen waarop 
agenda, nieuws en evenementen te vinden zijn én de pagina’s waarop de verenigingen en 
stichtingen uit de regio zich presenteren. Later zouden dan een forum voor het uitwisselen van 
informatie en ervaringen, en een artikelenbank vorm krijgen. In de zomer kwam het maken van 
de eerste fase van de site in versnelling; er kwam een 
domeinnaam www.rijnlandgeschiedenis.nl met als roepnaam Rijnlandse Geschiedenis, een logo, 
en de contouren van de uiteindelijke website werden zichtbaar. Ook werd het moment van de 
lancering vastgesteld op 8 oktober en die datum kwam snel naderbij. Maar het is gelukt en de 
site werkt nu naar tevredenheid. Op de valreep van het nieuwe jaar kon het besluit genomen 
worden opdracht te verlenen om de artikelenbank en platform verder te ontwikkelen. 

Regio 

Omdat er voor de ruim veertig lokale historische verenigingen, stichtingen, genootschappen en 
werkgroepen uit Rijnland (verder te noemen ‘de verenigingen’) een belangrijke rol is weggelegd 
op de website, was overleg op zijn plaats om er zeker van te zijn dat een aantal lokale 
organisaties vanaf het begin af aan mee zou doen. Op 27 maart 2014 waren we te gast bij 
Erfgoed Leiden en Omstreken met als gastheer Cor de Graaf van het Erfgoed. Belangrijkste punt 
van de bijeenkomst was te peilen hoe de verenigingen uit regio Rijnland stonden tegenover een 
website in plaats van een tijdschrift. Een eerste presentatie van de site werd getoond, waarbij ook 
de makers van de site voor toelichting aanwezig waren. Het idee van een website werd over het 
algemeen gunstig ontvangen en de eerste verenigingen 
spraken zich uit voor meedoen. Twaalf verenigingen vertegenwoordigd door vijftien personen, 
zowel bestuursleden als webmasters, woonden deze geanimeerde vergadering bij. De tweede 
regiobijeenkomst werd gehouden op 16 september. Vijftien personen van diverse organisaties, 
aangevuld met de bouwers van de site, bezochten deze bijeenkomst die een meer praktische 
invulling had, nl hoe concreet de eigen verenigingspagina (in) te vullen. De aanwezigen 
reageerden enthousiast en bij het testen werden nuttige suggesties ter aanvulling of verbetering 
gedaan. 
Oud Oegstgeest, Oud Leiden, Oud Soetermeer, Oud Soeterwoude, Oud Sassenheim, STIEL 
(behoud van industrieel erfgoed Leiden en omstreken) en het Leiderdorps Museum waren de 
eerste organisaties die op de site stonden met hun pagina. Ook het Streekarchief Rijnlands 
Midden toonde zich van meet af aan bereid om mee te doen. In de maanden erna sloten zich vijf 
nieuwe verenigingen aan en gingen we het nieuwe jaar in met dertien deelnemers en in de 
verwachting dat dit aantal verder zou gaan groeien. 

Lancering en publiciteit 
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Op 8 oktober was het dan zover. In de Hooglandse Kerk onthulde Cor Smit de 
website www.rijnlandgeschiedenis.nl. Het was een vlekkeloze en succesvolle lancering. De 
aanwezigen waren geïnteresseerd en enthousiast en de dagen erna ontvingen we veel positieve 
reacties over de site. Voor de publiciteit, nodig om mensen in Rijnland de site te laten vinden, 
hebben we voor een deel meegelift met de publiciteit rond het Famillement, maar we zochten die 
ook zelf en met resultaat. Een tweede openbaar moment was de presentatie op 1 november, de 
Dag van de Leidse Geschiedenis, wederom in de Hooglandse Kerk. De eerste twee maanden 
zag de site meer dan duizend bezoekers. 

Bestuur en werkgroep 

Bestuurslid Miep Smitsloo die in de eerste fase een inspirerende rol heeft vervuld, gaf in de loop 
van het jaar haar bestuurslidmaatschap over aan Sylvia de Braat, een actief lid van vereniging 
Oud Oegstgeest. Daarmee bleef tevens de inbreng vanuit de regio gehandhaafd. Wim Blijie die 
de functie van voorzitter en penningmeester combineerde, kon het penningmeesterschap 
overdragen aan Gerard de Bruin, een historicus met financiële ervaring. Het bestuur én de 
werkgroep kwamen twaalf keer bijeen met tussendoor het nodige contact. Het bestuur had de 
website nooit kunnen realiseren zonder de niet aflatende inzet van Cor Smit, stadshistoricus, en 
Bert Lever van uitgeverij Ginkgo. Een punt van aandacht was en is versterking van de 
werkgroep. Cor Smit verklaarde zich bereid tijdelijk als webmaster a.s. op te treden, en met deze 
tijdelijke oplossing voor de website gingen we het nieuwe jaar in. 

Financiën en fondsenwerving 

De twee fondsen die een bedrag hadden toegezegd voor het uitgeven van een gedrukt tijdschrift, 
te weten Cultuurfonds Leiden en het De Banderfonds (op naam beheerd door het Prins Bernhard 
Cultuurfonds) werden benaderd met het verzoek of we het toegezegde bedrag ook voor een 
digitale uitgave mochten gebruiken. Van beide fondsen verkregen we de toezegging. Ook onze 
aanvraag bij Stichting Historisch Leiden ontving een welwillend onthaal. Met deze drie 
toezeggingen konden we wel aan de slag, maar hielden we een tekort. Opnieuw benaderden we 
een aantal fondsen en dat leidde ertoe dat we met de toezegging van Fonds 1818 de website 
konden realiseren. 
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