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Nieuwsbrief 
Datum:  maart 2018 

Nummer: 1    Jaargang  2 

Op 15 februari 2018 waren ruim dertig mensen, afkomstig uit zo’n achttien aangesloten 
organisaties, in Oegstgeest bijeen voor de jaarlijkse bijeenkomst. De voorzitter, Wim Bleijie, 
sprak tot de volle zaal een passend welkomstwoord waarin hij kort het afgelopen positief 
verlopen jaar memoreerde. Thema’s van deze avond waren nieuwe manieren om de 
historische werkelijkheid te reconstrueren en te presenteren. Maar eerst was er nog 
aandacht voor de redactie, statistiek en de toekomst. Hieronder een impressie van de avond 
en nog ander nieuws 

1. Redactie nu ‘volwassen’ 
Cor Smit benutte de bijeenkomst om de 
stand van zaken van de redactie toe te 
lichten. Op de website zijn sinds kort de 
auteursrichtlijnen en het redactiestatuut te 
vinden. Redacteuren kijken in hun regio naar 
geschikte artikelen, al geplaatst of in 
wording. Het gaat om artikelen die lokaal 
overstijgend of juist een voorbeeldartikel 
zijn. Op de avond zelf trad nog een nieuw 
redactielid aan, Aad van der Geest van Oud 
Sassenheim, en daarmee is de redactie 
compleet. 
 
 

Meta Henneke is het bestuurslid met de redactie in haar portefeuille. Onlangs zijn vier 
nieuwe artikelen geplaatst (zie 6.), vijf á zes artikelen zitten nog in de pijplijn. Cor sluit af 
met een oproep: ‘Kijk in uw bladen of er nog interessante artikelen zijn die geschikt zijn 
voor de Artikelenbank en meld dat bij redactie@rijnlandgeschiedenis.nl’. 

2. Trouwe bezoekers  
Nadat Onno Koerten de opbouw van en informatie op de site had toegelicht, was er tijd 
voor een paar conclusies en vervolgens wat cijfers. Het valt op dat niet alle aangesloten 
organisaties hun eigen pagina’s gevuld hebben en dat sommige organisaties veel actiever 
zijn met berichten op de site zetten dan anderen. Daar is nog veel winst te halen. Er 
staan nu ruim 50 artikelen op de site en 27 rapportages/recensies. Aan de hand van een 
aantal sheets liet Onno zien dat het aantal bezoekers en bezoeken blijft groeien. 
Verandert het gedrag ook van de bezoekers? Het valt op dat bezoekers trouwer worden: 
het aantal bezoeken per gebruiker is in 2017 met 30% toegenomen. Meer mensen 
komen ook terug na hun eerste bezoek en gaan meteen naar onze site. De artikelen 

De voltallige redactie: vlnr Piet de Baar, José van der 
Meer-van der Zwet, Cor Smit , Sylvia Braat, Aad van der 
Geest en Ton Vermeulen 
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worden steeds beter gelezen, in het laatste kwartaal van 2017 16% meer bezoeken aan 
de artikelenbank dan in het kwartaal daarvoor. Duidelijk is ook dat publiciteit werkt: de 
aandacht voor de prijs voor beste historische website en voor de Publieksprijs van Oud 
Leiden resulteerde duidelijk in meer bezoekers. Geïnteresseerd in de sheets? Neem 
contact op met webmaster@rijnlandgeschiedenis.nl. 

3. Samen Rijnlandse Geschiedenis meer bekendheid geven 

Het aantal bezoekers groeit, net als het aantal bezoeken en het aantal trouwe bezoekers, 
maar er kunnen er nog veel meer bij. In gesprek met de zaal passeerden een aantal 
suggesties de revue. Op de site staat een aantal externe adressen. We kunnen deze 
adressen benaderen met het verzoek onze site bij hun externe links op te nemen. Ook 
een goede manier om meer nieuwe bezoekers te trekken is het benaderen van huis-aan-
huisbladen en lokale/regionale zenders. Onze Facebookpagina doet het heel aardig. Het 
aantal likes en volgers nadert de 150 en we zien ook dat bezoekers van de pagina 
doorklikken naar de site. En daar is het ons natuurlijk ook om te doen. Mensen uit de 
regio, bent u actief op Facebook, volg en deel de pagina van Rijnlandse Geschiedenis.  

Forum 

Het forum wordt nauwelijks bezocht en gaat 
daarom van de site af. Dan blijft de vraag hoe de 
wisselwerking in de regio te bevorderen. Vanuit 
Zoeterwoude kwam de suggestie om een groep te 
maken binnen Facebook. Veel meer dan op een 
pagina staat in een groep de interactie centraal. 
Een mooi idee, het kost wel inspanning dat goed 
te doen. De vraag is of we dat kunnen realiseren 
en volhouden. We kunnen ook de artikelen beter vindbaar maken door meer meta-
woorden te gebruiken. Met de laatst geplaatste artikelen gebeurt dit consequent. 
Misschien is er een inhaalslag mogelijk.  

Tot slot: het blijkt dat ongeveer de helft van de aangesloten organisaties 
Rijnlandgeschiedenis.nl als externe link op hun eigen site heeft staan. De andere helft 
dus niet! Kijk uw site er eens op na. Vermeld ook in uw tijdschrift en nieuwsbrief 
rijnlandgeschiedenis.nl. 

Externe Link 

Tot slot: het blijkt dat ongeveer de helft van de aangesloten organisaties 
Rijnlandgeschiedenis.nl als externe link op hun eigen site heeft staan. De andere helft 
dus niet! Kijk uw site er eens op na. Vermeld ook in uw tijdschrift en nieuwsbrief 
rijnlandgeschiedenis.nl. 

4. Virtual Reality 
Het was een fraai gezicht de bezoekers van de avond met vr-bril op wat onwennig 
rondjes te zien draaien om de hele omgeving rond het virtueel gereconstrueerde poortje 
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van kasteel Groot Poelgeest in Koudekerk in zich op te nemen. Tijdens de inloop, pauze 
en na de bijeenkomst was het een komen en gaan van mensen die deze gelegenheid niet 
aan zich voorbij wilden laten gaan. 
 
Matthijs de Rijk, de maker van 
de virtual reality, heeft 
informatica gestudeerd en 
houdt van geschiedenis. Zijn 
missie is het tot leven brengen 
van vroeger. Hij vertelde voor 
een geboeid gehoor in het kort 
waar je voor komt te staan. 
Waar baseer je je op, hoe neem 
je beslissingen? Hij verkende de 
omgeving, hij bestudeerde oude 
tekeningen enzovoort. Dit is zijn 
eerste project en hij wil hier 
graag mee verder. Pieter-Jan de 
Vos van Erfgoed Leiden en 
Omstreken vertelde over zijn 
virtuele reconstructie van het Rapenburg voor het ELO. Met enige jaloezie constateerde 
hij dat zijn reconstructie veel statischer is opgebouwd dan die van Matthijs, hij werkte 
vanuit drie punten, terwijl Matthijs een 360º reconstructie maakte. Hij bevestigde dat er 
altijd discussie zal zijn over het gecreëerde  beeld. Belangrijk is dat mensen na het zien 
altijd meer willen weten. Voor wie meer over Matthijs de Rijk wil weten of contact met 
hem wil opnemen: https://www.artstation.com/mrtherich 

5. Nieuwe leden  
Tussendoor komen er nog steeds organisaties bij. Begin van het jaar sloot Leimuiden-
Rijnsaterwoude zich aan en met Archeon zijn we in overleg. Nog even en heel Rijnland is 
aangesloten. 

6. Nieuwe artikelen – en meer – in aantocht  
Er verschenen vier nieuwe artikelen op de site sinds de vorige Nieuwsbrief.  

In de nacht van 19 december 1893 vroor Huibert van Venrooij dood. Hij was zo arm dat 
hij geen plek kon betalen om te slapen. In de negentiende eeuw was de armoede groot 
en pas diep in de twintigste eeuw zou dat veranderen. In de ‘Rafelranden van de 
samenleving’ beschrijft Gert Jan Moers wat armoede voor een kleine gemeenschap als 
Zoetermeer betekende. Hoe ging men om met landlopers, bedelaars, behoeftigen en 
rondtrekkende kooplieden? 
 
Milja van Tielhof schreef over het bestuur van Hoogheemraadschap Rijnland. Lag in 
vroeger eeuwen de macht bij het platteland, in de late zestiende eeuw werden de steden 

Matthijs de Rijk maakt Sylvia Braat wegwijs in de virtual reality 
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de baas en dat kreeg gestalte in het nieuwe orgaan College van Hoofdingelanden. Dit 
artikel bekijkt de ontwikkelingen in onze regio in een bredere geografische context.  

Het woord sociëteit doet nu denken aan een 
gezelligheidsvereniging. Leimuiden kende eind 
achttiende eeuw een bijzondere sociëteit; een 
maatschappij waar armen een verzekering voor de oude 
dag konden afsluiten.  

Over die Leimuidense sociëteit zijn in het Amsterdamse 
Stadsarchief gegevens bewaard. Hoe die gegevens in 
Amsterdam beland zijn en waarom de sociëteit een 
verzekering wilde zijn, leest u in het artikel van Alfred 
Bakker.  

 

 

 

 

As was in vroeger eeuwen waardevol en 
daarover gaat het vierde artikel. Overal in 
Midden Rijnland werd deze uitstekende 
meststof ingezameld en verkocht. De kopers 
waren Brusselse handelaren die de mest in 
Vlaanderen en Brabant aan de man of vrouw 
brachten. De opbrengst ging naar de armen. 
Wederom een artikel van de hand van Alfred 
Bakker. 

 

Op de valreep: een interessant artikel over de mysterieuze Willem van Oegstgeest (rond 
1200) is net op de site geplaatst. 

Lees verder op http://www.rijnlandgeschiedenis.nl/artikelen 

7. 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 via e-mail verstuurd worden. De Nieuwsbrief Rijnlandse Geschiedenis is voor de 
aangesloten verenigingen, stichtingen, instellingen en geïnteresseerden. Wilt u de 
nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen of heeft u suggesties voor de inhoud mail dan naar 
secretaris@rijnlandgeschiedenis.nl 

 

Als klerk van Rijnland 
combineerde Dirk van 
Brouchoven van 1535 tot 1540 
de functies van rentmeester en 
secretaris. Anoniem. 

Asschuur in Sassenheim. Nu afgebroken 
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