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Nieuwsbrief 
Datum:  maart 2017 

Nummer: 1 

De eerste Nieuwsbrief van Rijnlandse Geschiedenis!  
Op de geanimeerde bijeenkomst voor bestuurders en webmasters van de aangesloten 
organisaties afgelopen 2 februari in Oegstgeest werd de wens geuit om vaker en beter 
geïnformeerd te worden over nieuws Rijnlandse Geschiedenis betreffende, bijvoorbeeld 
door middel van een Nieuwsbrief. We hebben er even over na moeten denken hoe zoiets 
te realiseren zonder al te ingewikkeld te doen, maar we zijn eruit. Hier is Nieuwsbrief nr. 1. 
We zijn benieuwd naar jullie reacties.   

1. Nieuwe artikelen 

Nieuw op Rijnlandgeschiedenis.nl: zes recensies van boeken, plus een nieuw artikel. Het 
artikel is ons aangeboden door José van der Meer van Oud 
Alkemade. Dank daarvoor. Het gaat over een krankzinnige vrouw 
uit Alkemade, die opgenomen werd in het Ceciliagasthuis in 
Leiden. Lees hoe de autoriteiten touwtrekken over wat er met de 
vrouw moet gebeuren en wie de rekening moet betalen! Een 
mooi, maar droevig verhaal. Recensies en artikelen; stuk voor 
stuk waard om te lezen.  
De artikelenbank van Rijnlandgeschiedenis.nl groeit verder en er 
zit nog meer in de pen. Rijnlandgeschiedenis.nl wordt steeds 
belangrijker voor iedereen die in de geschiedenis onze regio is 
geïnteresseerd. 

http://www.rijnlandgeschiedenis.nl/nieuwe-artikelen  

2. De redactie  

Bericht van Meta Henneke, lid van de redactie 

Tijdens de goed bezochte bijeenkomst van de deelnemende organisaties donderdagavond 
2 februari jl. in het Dorpscentrum van Oegstgeest heb ik een korte toelichting gegeven 
over de werkzaamheden van de nieuw gevormde redactieraad. Deze bestaat nu uit vijf 
mensen en het is goed om hen allemaal nog even aan iedereen voor te stellen: 

Hoofdredacteur Cor Smit, stadshistoricus van Leiden, en Piet de Baar, verbonden geweest 
aan het voormalig Regionaal Archief Leiden, zijn bij u allen waarschijnlijk welbekend. Zij 
worden ondersteund door Cootje van Doorn, historica, woonachtig in Sassenheim, door 
Sylvia Braat, voormalig bestuurslid. Zij doceerde Engelse taal- en letterkunde en schrijft 
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voor de Vereniging Oud Oegstgeest en door ondergetekende, Meta Henneke, 
kunsthistorica en sinds enkele jaren o.m. publicerend voor Huis Dever in Lisse en voor De 
Viersprong, geschiedkundig tijdschrift Alphen a/d Rijn. 

Samen zorgen wij ervoor dat er publicaties op de website komen te staan die op regionale 
belangstelling mogen rekenen. Daarnaast schrijven wij recensies van boeken en sporen we 
interessante artikelen uit de vroegere publicaties van de aangesloten historische 
verenigingen en andere organisaties op. Daarbij wordt uiteraard aandacht besteed aan de 
zorgvuldigheid waarmee de historische bronnen zijn gebruikt en wordt er met de auteur 
(of organisatie) overlegd over het  aanbrengen van kleine wijzigingen. 
Wij hopen op heel veel mooie stukken over de geschiedenis van onze regio van u én wij 
horen graag of u nog een interessante publicaties kent om te recenseren. 

3. Rijnlandse Geschiedenis op Facebook  

Enige tijd geleden hebben we onze eerste voorzichtige schreden op Facebook gezet. Onze 
aandacht is in eerste instantie gericht op de site met zijn complete aanbod van nieuws, 
agenda en de artikelenbank, maar Facebook is bijna niet meer weg te denken als je 
bekend wil worden. Met enige regelmaat plaatsen we berichten van onszelf op de site en 
we delen interessante berichten van aangesloten verenigingen en van landelijke 
organisaties als dat bericht ook voor de historie van Rijnlands interessant is.  Om 
herkenbaarder te zijn heten we op Facebook nu Rijnlandse Geschiedenis. Het bereik van 
onze pagina is heel behoorlijk, maar de likes blijven nog achter. Dus: kijk, like en deel.  

4. Jaarverslag on-line 

Bericht van het bestuur  

Vanaf 16 maart zullen het jaarverslag 2016 en de beleidsvoornemens 2017 op de website 
beschikbaar zijn. Zie: http://www.rijnlandgeschiedenis/over-ons  

5. Nieuwe leden  

Historisch Genootschap Benthuizen is toegetreden tot de Rijnlandse Geschiedenis 
gelederen. Welkom.  

6. Nieuwsbrief  

Een keer in de twee maanden proberen we een nieuwsbrief te laten verschijnen met de 
zomer als rusttijd. Mocht er aanleiding toe zijn, dan komt er een extra Nieuwsbrief of een 
gewoon e-mailtje. Berichten voor de hele regio, aangesloten of niet, zullen als vanouds 
digitaal als bericht verstuurd worden. De Nieuwsbrief is voor de aangesloten verenigingen, 
stichtingen en instellingen. Suggesties? Mail naar secretaris@rijnlandgeschiedenis.nl. 

  

 

http://www.rijnlandgeschiedenis.nl/
http://www.rijnlandgeschiedenis/over-ons
mailto:secretaris@rijnlandgeschiedenis.nl

