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Nieuwsbrief 
Datum: September 2017  

Nummer: 3 

De derde Nieuwsbrief van Rijnlandse Geschiedenis ligt voor u. Na een lange en rustige 
zomer nu weer actie. Het Open Monumentenweekend is achter de rug en was wederom 
een groot succes. In dit nummer informatie over drie nieuwe boekbesprekingen, een 
nieuwe partner, Facebook, het forum, onze eerste inhoudelijke bijeenkomst én nieuws 
over de Publieksprijs van Oud Leiden.  

1. Rijnlandse Geschiedenis genomineerd 
Zaterdag 9 september 2017 stond in het Leidsch Dagblad het artikel ´Jury publieksprijs 
Oud-Leiden maakt nominaties bekend´. Uit meer dan zestig inzendingen is de website 
Rijnlandse Geschiedenis terechtgekomen op de shortlist van zes. Het oordeel van de jury 
luidt: ’Zeer toegankelijk allemaal, prettig leesbaar en informatief. Een website als deze is 
een verrijking en heeft veel potentie in een gebied met meer dan gemiddelde interesse 
in de geschiedenis van stad en streek’. We berichten u nog hoe u uw stem kunt 
uitbrengen. Op 4 november tijdens de Dies van Oud Leiden wordt de winnaar bekend 
gemaakt. https://www.leidschdagblad.nl/leiden-en-regio/jury-publieksprijs-oud-leiden-
maakt-nominaties-bekend 

2. Nieuwe boekbesprekingen 
Nu te lezen op de site drie nieuwe prikkelende boekbesprekingen. De eerste gaat over 
‘Dou. Landmeters in Rijnland en Hollands Noorderkwartier, 1600-1680’. De familie die het 
kaartbeeld van een groot deel van Holland bepaald heeft.  
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De tweede bespreekt 
‘Voorschotense Verhalen III. 25 
pareltjes uit een dorp in bedrijf’. 
Het gemeenschappelijk thema is 
dit keer de historie van tal van 
indertijd bekende bedrijven. Door 
het economische wel en wee van 
die bedrijven wordt vooral de 
ontwikkeling van het dorp na de 
oorlog beschreven.  

Last but not least een recensie van 
‘Niet zonder tranen. Het strijdbare 
leven van Arnoldus Winsemius’. Het korte en tragische leven 
van een Leidenaar die in de 17e eeuw de bewoners van 

Formosa trachtte te bekeren.  

http://www.rijnlandgeschiedenis.nl/artikelen  

Mochten er in de regio artikelen zijn die goed zouden passen in de Artikelenbank, laat het ons 
weten. Er is plek genoeg. En steeds meer lezers! 

3. Najaarsbijeenkomst  
Allerwegen worden nieuwe middelen ingezet om het publiek te interesseren voor 
geschiedenis. Dat geldt ook voor de lokale en regionale geschiedenis. In Koudekerk is 
bijvoorbeeld een ‘virtual reality’ gemaakt door Matthijs de Rijk. Met een speciale virtual 
reality bril kun je kijken hoe de toegangspoort van kasteel GrootPoelgeest er ongeveer 
twee eeuwen geleden uitzag én van het uitzicht rondom de poort genieten. Op het 
thema ‘Nieuwe overdrachtstechnieken’ willen we verder ingaan in een regionale 
bijeenkomst voor besturen, webmasters en belangstellenden, te houden in november. 
Zijn er in uw vereniging of organisatie ook dergelijke initiatieven die u zou willen 
presenteren? Neem dan contact met ons op! Datum, plaats en programma volgen in de 
uitnodiging. 

4. Nieuwe leden  
Wij verwelkomen met plezier Museum Voorschoten in de Rijnlandse Geschiedenis 
gelederen.  

5. Forum  
Rijnlandse Geschiedenis is een paar jaar geleden ontstaan uit de wens de samenhang in 
de gezamenlijke geschiedenis meer te benadrukken én de uitwisseling te versterken 
tussen allen die zich ermee bezighouden. Dat resulteerde in een website met drie pijlers: 
Nieuws en Agenda, Artikelen en Forum. De eerste twee onderdelen lopen prima, de 
derde niet. Het Forum wordt nauwelijks gebruikt. Misschien is er geen behoefte aan, 
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misschien nog te onbekend. We gaan er nog een paar maanden mee door, en als het 
blijft zoals nu het is, gaan we ermee stoppen. Wat vindt de regio daarvan?  

6. Facebook  
We draaien al weer een tijdje mee op Facebook en ons bereik groeit duidelijk. Met enige 
regelmaat plaatsen we berichten van onszelf op de site en delen we interessante 
berichten van aangesloten verenigingen en van landelijke organisaties. Een deel van onze 
achterban zit op Facebook, een aanzienlijk deel ook niet. Wat wij constateren, is dat er 
nieuws van bij Rijnlandse Geschiedenis aangesloten organisaties wel op Facebook komt, 
maar niet op de site wordt geplaatst. Jammer, en een gemiste kans. Bij deze de oproep: 
plaats berichten op de site én op Facebook! 

7. Bezoek aan de website blijft groeien 

Gedurende het eerste halfjaar 2017 waren er 7.972 unieke bezoekers van de website. 
Dat was een stijging van 67% ten opzichte van dezelfde periode van het jaar 2016. Ook in 
de vakantiemaanden juli en augustus zette deze trend zich door. Het aantal 
geraadpleegde bytes steeg verdubbelde van 11.29 GB tot 22.54 GB. 

8. 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. Wilt u de Nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen 
of heeft u suggesties voor de inhoud mail dan naar secretaris@rijnlandgeschiedenis.nl. 
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