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Jaarverslag 2019 van de Stichting Historische Publicaties Holland Rijnland  

In het jaar dat achter ons ligt vierde de website Rijnlandse Geschiedenis het eerste lustrum 

met een mini-symposium over archeologie in Rijnland en de presentatie van een bijzonder 

boek. Cor Smit, een van de oprichters van de Stichting, verliet ons als hoofdredacteur. Als 

nieuwe hoofdredacteur verwelkomden we Arjan van ’t Riet, werkzaam bij het 

gemeentearchief van Alphen aan den Rijn. Hierna gaan we uitgebreider op het jaar 2019 in.  

Het eerste lustrum 

Op 23 november vierden we het vijfjarig bestaan van de website Rijnlandse Geschiedenis 
met een mini-symposium over archeologie in Rijnland. Het Katwijks Museum bood gastvrij 
onderdak aan ruim zestig gasten afkomstig uit de gelederen van de aangesloten Rijnlandse 
historische organisaties. Zij luisterden geboeid naar drie archeologen, die onder de kundige 
en humoristische leiding van Prof. Em. Hans Blom vertelden over hun werk in Rijnland en de 
relatie daarvan tot de ‘gewone’ geschiedenis. Menno Dijkstra (archeologie van de vroege en 
volle middeleeuwen) ging in op de nederzettingsgeschiedenis in de middeleeuwen, Roos van 
Oosten (middeleeuwse en urbane archeologie) vertelde over afvalverwerking in steden en 
Ruurd Kok (archeoloog) sprak over zijn onderzoek naar de resten en sporen van de Tweede 
Wereldoorlog.  
Daarna nam voorzitter Wim Bleijie namens de Stichting afscheid van Cor Smit, 
hoofdredacteur en grondlegger van Rijnlandse Geschiedenis. Hij blijft als adviseur betrokken 
bij Rijnlandse Geschiedenis. Tot slot overhandigde de burgemeester van Katwijk, Cornelis 
Visser, aan Arend Parlevliet, het eerste exemplaar van Een ambacht aan de Rijnmond, 
Valkenburg en Katwijk in de middeleeuwen, geschreven door de vorig jaar overleden broer 
van Arend, Dik Parlevliet. De auteur had enige maanden daarvoor Een ambacht aan de 
Rijnmond aan ons aangeboden om op de website te plaatsen. Dat deden wij met groot 
plezier. Matthieu Fannee benaderde ons met het plan om van het manuscript een boek te 
maken. Het vele werk werd door hem gedaan met ondersteuning van Piet de Baar. De 
financiën kwamen van Rijnlandse Geschiedenis. Alle aangesloten organisaties ontvingen een 
exemplaar van het boek.  
Ter gelegenheid van het eerste lustrum verzonden wij een persbericht naar de regionale en 
lokale media in Rijnland, hetgeen in een aantal mooie artikelen resulteerde. Met name het 
boek Een ambacht aan de Rijnmond, eerbetoon aan Dik Parlevliet, trok de aandacht. 
Het boek is nog te koop bij het Katwijks Museum. 

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 kunsthistorische 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 
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geschreven zijn, besprekingen van relevante publicaties en signaleringen van interessante 

initiatieven uit de regio.  

Het aantal geplaatste artikelen groeide van 66 naar 81 en het aantal recensies, signaleringen 

en verslagen van 32 naar 41. Meta Henneke startte een nieuwe reeks ‘Musea in Rijnland’; de 

artikelen over Historisch Museum Hazerswoude en het Katwijks Museum verschenen in de 

laatste maanden van het verslagjaar. Tijdens het lustrumsymposium nam Cor Smit als 

hoofdredacteur afscheid van Rijnlandse Geschiedenis. Arjan van ’t Riet, gemeentearchivaris 

van Alphen aan den Rijn, nam het stokje van hem over. Als archivaris van het 

Gemeentearchief Alphen en als voormalig hoofdredacteur van de Viersprong, het blad van 

de Historische Vereniging Alphen aan den Rijn, leek hij de uitgelezen kandidaat om Cor Smit 

op te volgen.  

De regio  

Rijnlandse Geschiedenis sloot 2019 af met 46 partners; 30 lokale verenigingen/stichtingen, 9 

musea en 7 instellingen. Nieuwe partner was Stichting Begraafplaats Groenesteeg uit Leiden. 

Ruim 80% van de lokale historische organisaties is aangesloten bij Rijnlandse Geschiedenis.  

Evenals in 2018 hebben we twee bijeenkomsten georganiseerd voor de partners. De 

voorjaarsbijeenkomst was op 11 april in Sassenheim. De tweede bijeenkomst was de 

lustrumviering op 23 november die in Katwijk werd gehouden. 

Op 11 april waren we te gast bij de Stichting Oud Sassenheim. Het onderwerp van de avond 

was wat automatisering en digitalisering betekent voor het historisch bedrijf. Onze spreker 

die avond was Heiko Tjalsma, die vanaf het prille begin betrokken is geweest bij deze 

ontwikkelingen. Het was een boeiende avond. Tjalsma gaf ons aan de hand van een 

PowerPointpresentatie inzicht in de veranderingen – en niet te vergeten de mogelijkheden - 

in het historisch onderzoek van de afgelopen 25 jaar. 

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. Hieronder vindt u een overzicht over het aantal bezoekers van de site  

- Er waren in het verslagjaar 1859 unieke personen op de website. In 2018 waren dit er 

1802; we noteren een stijging van meer dan 3%.  

- Samen hebben deze bezoekers een totaal van 4960 verschillende bezoeken afgelegd. 

Ook hier zien we een stijging: bijna 5%. 

- Tijdens deze 4960 bezoeken zijn er 15503 pagina’s bezocht. Dit is bijna 10% meer dan 

de 14202 pagina’s van 2018.  

- Het aantal bezoekers dat de site meer dan eenmaal bezocht, is gestegen met ruim 

7%.  

- De gemiddelde bezoekduur is van 3:58 minuut in 2018 gestegen naar 4:34 minuut in 

2019. Een stijging van meer dan 15%.  
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Facebook 

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. We sloten het jaar af met 193 likers en 208 

volgers (in 2018 174 en 186).  

Nieuwsbrief  

Ook in 2019 verschenen vier Nieuwsbrieven. De webmasters en de besturen van de 

aangesloten organisaties ontvangen automatisch de Nieuwsbrief. Daarnaast hebben we een 

aantal losse abonnees. We begonnen 2019 met 26 en sloten het jaar af met 38 abonnees.  

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 
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 organisatie van de bijeenkomsten, waarbij uiteraard 
de lustrumviering en het tot stand komen van Een ambacht aan de Rijnmond veel aandacht 
kregen. Andere agendapunten betroffen het vertrek van Cor Smit als hoofdredacteur en het 
vinden van een opvolger, het functioneren van de site (er is voor verenigingen een 
mogelijkheid gecreëerd eenvoudiger berichten op de site te plaatsen; een zogenaamde RSS-
feed), de contacten met leden, de financiën. Aan het eind van het jaar kwam in zicht de 
ontwikkeling van een nieuw beleidsplan voor de jaren 2020-2022.  
Als we de doelstellingen van het eerste beleidsplan bekijken, zien we dat er op alle terreinen 
– bezoekers, aangesloten organisaties, de Artikelenbank, bereik - grote winst geboekt is, 
hoewel niet alle streefcijfers gehaald zijn. We zullen op de ingeslagen weg doorgaan maar 
zeker ook nieuwe initiatieven en activiteiten ontwikkelen.  
Verdere professionalisering door het zich uitbreidende netwerk en groei in activiteiten van 
Rijnlandse Geschiedenis zullen in het nieuwe beleidsplan ook de nodige aandacht krijgen. 
Redactie  

Sylvia Braat verliet de redactie en Arjan van ’t Riet nam het hoofdredacteurschap van Cor 

Smit over.  

Projectgroep lustrumviering 

De bestuursleden Meta Henneke, Gerard de Bruin en Jose Niekus namen de organisatie van 

het mini-symposium en realisering van het boek Een ambacht aan de Rijnmond op zich.  

Werkgroep ondersteuning 

Het bestuur wordt ondersteund door Olav Siero, de beheerder van de Facebookpagina, en 

Niels Olsthoorn, die redactionele ondersteuning geeft .  

Financiën  



 

4 
 

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 2019 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 2019 werd met een positief 
saldo afgesloten zodat er ook voor 2020 voldoende middelen aanwezig zijn om alle 
voorgenomen activiteiten zonder voorbehoud te kunnen uitvoeren. Voor een cijfermatig 
overzicht van de financiën verwijzen we u naar de Realisatie en begroting en toelichting over 
2019. 

Accountantsverklaring 

Omdat de Stichting vijf jaar bestaat (zie hierboven) heeft het bestuur bedacht om de 

financiële verslaglegging over die periode aan een accountant voor te leggen, zodat het 

lustrumjaar kan worden afgesloten met een weerslag van financiële stand van zaken 

gedurende deze jaren. Hiervoor heeft Stolp+KAB adviseurs en accountants te 

Roelofarendsveen zijn diensten aangeboden. In het volgend jaarverslag zal daarvan verslag 

worden gedaan. 

Maart 2020 

 


