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Nieuwsbrief 
Datum: December 2017  

Nummer: 4 

Nog net voor het eind van het jaar de vierde Nieuwsbrief. De nieuwsbrieven worden 
goed ontvangen dus we gaan er in 2018 mee door. In 2017 gingen we op voor de 
Publieksprijs van de Historische Vereniging Oud Leiden. De prijs wonnen we niet, maar 
tevreden zijn we wel. De afgelopen maanden werd de artikelenbank acht artikelen rijker. 
Het gaat dus zo goed met Rijnlandse geschiedenis dat we versterking nodig hebben. En 
daar beginnen we mee.  

1. Versterking gezocht 
De site groeit. Om deze groei vast te houden zijn we op zoek naar versterking, het liefst 
uit de regio. Heeft u een speurneus en gebruikt u die graag om artikelen, oud of nieuw, 
over historisch Rijnland op te sporen? Houdt u van redigeren en organiseren en heeft u 
plezier in- en gevoel voor communicatie? Als u ons wilt steunen maar eerst een gesprek 
wilt over wat u zou kunnen doen, dan is dat natuurlijk mogelijk. De werkzaamheden 
kunnen als bestuurslid gedaan worden, maar dat hoeft niet. Hoe u het wilt is het 
uitgangspunt.  

2. Door publieksprijsverkiezing meer bekendheid 
Tot onze verrassing bleek afgelopen 
september dat we genomineerd waren voor 
de Publiekprijs van Historische Vereniging 
Oud Leiden. De jury plaatste ons op de 
shortlist van zes en noemde met name als 
pluspunt onze gerichtheid op de samenhang 
tussen stad en de regio. De prijsuitreiking was 
tijdens het verjaardagsfeestje van Oud Leiden 
op 4 november, de Dies, in de Hooglandse 
Kerk. Met een ereplaats op het podium, een 
tegeltje rijker, een goedbezochte historische 
markt en toegenomen bekendheid waren we 
toch tevreden over deze niet gewonnen 
verkiezing.  
De verkiezing werd gewonnen door de “herbegrafenis van Diederik van Leyden Gael” op de 
begraafplaats Groenesteeg. 
 

De tegel! 
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3. Nieuwe artikelen  
De afgelopen maanden zijn er acht artikelen bijgekomen op de site. Eén artikel 
verscheen in Alkmadders, het kwartaalblad van de Stichting Oud Alkemade te 
Roelofarendsveen van afgelopen september. Het artikel ‘De Oude Kooi: van eendenkooi 
tot recreatieterrein’, van de hand van Alfred Bakker gaat over een eiland aan de rand 
van de Kagerplassen dat niet voor niets de Oude Kooi heet. De auteur laat zien dat 
Alkemade inderdaad een eendenkooi heeft gehad. Het artikel vormt een aanvulling op 
het onderzoek van Milja Tielhof uit 2004 naar eendenkooien in Rijnland. In de reeks 
“Geschilderd in Oegstgeest” verzorgde Ineke Oele een aantal jaren geleden voor het blad 
van Oud Oegstgeest biografische schetsen van een zestal schilders uit het eind van de 
negentiende en het begin van de twintigste eeuw: Menso en Harm Kamerlingh Onnes, 
Jan Toorop, Floris Verster, Arend Jan van Driesten en Joseph Raphael. De meeste 
kunstenaars hebben Oegstgeest en andere dorpen of polderlandschappen in Rijnland in 
beeld gebracht. 

Enige jaren later schreven Joke 
Nieuwenhuis en Willy Tordoir in 
het vernieuwde blad van deze 
vereniging een fraai geïllustreerd 
artikel over Jan Steen – geboren, 
getogen én overleden in Leiden, 
maar tussendoor ook in Warmond 
woonachtig. De schrijvers 
behandelen uitgebreid hoe hij in 
die Warmondse periode ook 
Oegstgeest schilderde. Daarbij 
overigens ook aandacht voor hoe 
Warmond in beeld kwam op een 
van Steens meesterwerken, De 
Hoenderhof.  

Mochten er in de regio artikelen zijn die goed zouden passen in de Artikelenbank, laat 
het de redactie (redactie@rijnlandgeschiedenis.nl) weten. Er is plek genoeg. En steeds 
meer lezers! 

4. Najaarsbijeenkomst verschoven naar 15 februari 
Een wens die we al een tijdje koesteren, is dat we naast de 
jaarlijkse vergadering in februari tussendoor ook nog een 
bijeenkomst organiseren, die dan puur gewijd is aan de 
inhoud van een voor de regio interessant onderwerp. 
Helaas is onze bezetting te mager om dat nu voor elkaar te 

Jan Steen - Kermis in Oegstgeest ca. 1655-1660 
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krijgen. Het inhoudelijk thema dat we in gedachten hadden – ‘nieuwe methoden om 
geschiedenis te presenteren’ – verlaten we niet, maar is verschoven naar de 
voorjaarsbijeenkomst op 15 februari 2018. We hopen de volgende keer weer verder de 
regio in te trekken, nu was Oegstgeest als plaats van bijeenkomst de beste optie. Begin 
januari volgt de uitnodiging en het programma. Zijn er in uw vereniging of organisatie 
interessante initiatieven die u zou willen presenteren? Neem dan contact met ons op! 
Noteer de datum alvast in uw agenda 2018. 

5. Redactie nog niet op sterkte  
Meta Henneke kwam een jaar geleden het redactieteam versterken, verzette een berg 
werk, maar verlaat nu de redactie om zich aan haar onderzoek te wijden. Gelukkig 
houden we haar denkkracht, want ze neemt zitting in het bestuur. Dank Meta voor al het 
werk en welkom in het bestuur. Er is gelukkig ook nieuwe aanwas in de redactie. José van 
der Meer uit Oud Alkemade is toegetreden. Welkom José. Er kunnen nog steeds mensen 
bij, zeker vanuit de andere kant van regio Rijnland.  
In januari staan het redactiestatuut en de auteursrichtlijnen op de site.  

6. Forum verdwijnt  
Rijnlandse Geschiedenis is een paar jaar geleden ontstaan uit de 
wens de samenhang in de gezamenlijke geschiedenis meer 
aandacht te geven én de uitwisseling te versterken tussen allen die 
zich ermee bezighouden. Dat resulteerde in een website met drie 
pijlers: Nieuws & Agenda, Artikelen en Forum. De eerste twee 
onderdelen lopen prima, de derde niet. We hebben het een paar 

maanden aangekeken en besloten het Forum af te schaffen. Als het vanaf nu tot 1 
januari storm loopt, zouden we nog van mening kunnen veranderen, maar daar geloven 
we niet meer in. Dus vanaf 1 januari 2018: Rijnlandse Geschiedenis zonder Forum.  

7. Meer bezoekers en dan? 
In oktober is BHosted, het bedrijf waar onze site is ondergebracht, van omgeving 
verhuisd zoals dat heet. Wat wij ervan merken is dat de statistieken veel uitgebreider zijn 
dan voorheen, maar helaas niet aansluiten op de vorige statistieken. Op dit moment 
weten we dat in 2017 tot en met oktober op alle fronten groei te zien was vergeleken 
met dezelfde periode in 2016. Er zal handmatig te werk gegaan moeten worden om voor 
2017 tot een totaaloverzicht te komen. Omdat we nu van die prachtige statistieken 
hebben en we een paar jaar draaien, willen we graag ook meer inzicht in het gedrag van 
bezoekers en gebruikers van de site. Daarover zijn we in overleg met Olav Siero, 
welbekend, die weer wat tijd over heeft voor de site, en met Niels Olsthoorn, die 
voorlopig twee maanden wat voor de site gaat doen.  
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8. Ook Facebook groeit  

We hebben nu 116 personen die trouw onze Facebookpagina volgen. In eerste instantie 
is Facebook voor ons een ondersteunend middel om de site te promoten, want met 
name de artikelenbank is op geen enkele wijze te realiseren op Facebook. Facebook is 
wel heel geschikt om belangstelling voor de geschiedenis van Rijnland en dus voor de site 
te creëren. Daarom plaatsen we berichten op Facebook die de weg wijzen naar de site, 
maar die zelf toch ook attractief zijn. Ook plaatsen we berichten van regionale en 
landelijke Facebookpagina’s die ook of juist op onze regio betrekking hebben. Volgers 
zijn van belang want als een volger ons liket ziet zijn/haar hele netwerk dat en komt het 
bericht veel mensen onder ogen. Dus: als u toch op FB zit, like onze pagina en onze 
berichten.  

9.  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, instellingen en belangstellenden. Wilt u de Nieuwsbrief 
rechtstreeks ontvangen of heeft u suggesties voor de inhoud mail dan naar 
secretaris@rijnlandgeschiedenis.nl  
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