
1 
 

Beleidsplan 2014-2016 

1. Het begin  

Enige jaren geleden, in 2011, werd binnen de Erfgoedkoepel Leiden, het 
samenwerkingsverband van de Leidse historische verenigingen, de gedachte geopperd te 
komen tot een historisch magazine voor Leiden en omstreken. Een drietal mensen, te weten 
Wim Bleijie, Cor Smit en José Niekus, is deze gedachte verder gaan uitwerken. Zij verkenden 
de mogelijkheid van een gedrukt historisch magazine dat de achterbannen van de lokale en 
regionale historische organisaties en een groter publiek zou aanspreken. Toen al werd 
uitgesproken dat, mocht een schriftelijke uitgave niet te realiseren zijn, de mogelijkheden 
van een digitaal tijdschrift in zicht konden komen.  

‘Leiden en omstreken’ betekent in dit verband het historische Rijnland, concreet Holland 
Rijnland plus Rijnstreek. Dit gebied werd van oudsher als een historische eenheid gezien en 
het historische Rijnland sluit ook aan bij de actuele groeiende regionale constellatie.  

In januari 2013 is de Stichting Historische Publicaties Holland-Rijnland opgericht om de 
plannen te gaan realiseren. Bestuursleden van het eerste uur waren Wim Bleijie en José 
Niekus uit het Leidse en Miep Smitsloo en Joop Kret uit de regio Rijnland. Cor Smit, de Leidse 
stadshistoricus en Bert Lever vormden de werkgroep. Al snel bleek dat de financiering van 
een gedrukt magazine een weinig haalbare kaart was. De stichting veranderde van koers en 
ging zich hard maken voor de komst van een website met dezelfde doelen.  

2. Wat we willen  

Overal in de regio Rijnland zijn verenigingen en andere organisaties actief met lokale 
geschiedenis en het plaatselijk erfgoed. Deze geschiedenis en dit erfgoed kent veel 
gezamenlijke componenten. De Stichting Historische Publicaties Holland-Rijnland wil met 
een website meer samenhang, communicatie en gezamenlijke publiciteit realiseren rond het 
cultuurhistorisch erfgoed in de regio Rijnland. Aan de lokale en regionale organisaties die 
meedoen wordt een belangrijke en zelfstandige rol toegekend bij het vullen van de website. 
Op termijn zou gedacht kunnen worden aan andere uitingen die het doel van de stichting 
verder ondersteunen.  

3. Wie we willen bereiken 

Met de website willen we de volgende groepen bereiken: 

 De verschillende cultuurhistorische verenigingen en vergelijkbare organisaties in de 
regio Rijnland, en daarbij aangesloten personen 

 Iedereen die geïnteresseerd is in lokaal en regionaal erfgoed 

 Het brede publiek  

 Bezoekers van de regio, die geïnteresseerd zijn in activiteiten of nadere informatie op 
dit gebied. 

4. Hoe we het aanpakken 
 
Op 8 oktober 2014 tijdens het landelijke Famillement in de Hooglandse Kerkgracht in Leiden 
heeft de stichting de website Rijnlandse Geschiedenis gelanceerd 
(www.rijnlandgeschiedenis.nl). De site biedt nieuws, agenda-items plus de mogelijkheid van 

http://www.rijnlandgeschiedenis.nl/
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een eigen pagina voor alle cultuurhistorische organisaties in Rijnland en links naar 
interessante andere sites. De site wordt in de loop van 2015 uitgebreid met (een database 
met) artikelen en een forum waar leden van verenigingen ervaringen kunnen uitwisselen en 
met vragen terecht kunnen.  

De historische organisaties kunnen de eigen pagina vullen met wat de organisatie zelf van 
belang vindt. Met die informatie bereiken zij een breder en ander publiek. Daardoor wordt 
het bereik (van de activiteiten) van de desbetreffende verenigingen groter. Het is niet de 
bedoeling dat de interne communicatie van de organisaties in de vorm van jaarboeken, 
tijdschriften, nieuwsbrieven en mededelingenbladen verdwijnt. De website biedt een extra 
kanaal gericht op de externe communicatie. Naast de eigen pagina’s komt er een 
redactioneel gedeelte met artikelen die nieuw licht werpen op de regionale geschiedenis, en 
boekrecensies, verslagen en signaleringen. 

5. Het tijdplan 

In 2014 stond het realiseren van de site centraal.  

In 2015 willen we bereiken dat 

 er meer artikelen, al dan niet nieuw geschreven, op de site te vinden zijn  

 er door het forum een levende uitwisseling van informatie en ervaringen is 

 minstens 50% van de historische organisaties in de regio een eigen pagina hebben  

 dat de database gevuld is 

Hiervoor is nodig dat: 

 de organisatie van de Stichting versterkt wordt  

 de bekendheid van de site verder toeneemt 

 er voldoende inkomsten zijn  

In 2016 gaan we ons richten op 

 nieuwe toepassingen voor de site (bijv. oude filmpjes) 

 de mogelijkheden verkennen van schriftelijke publicaties  

6. De organisatie  

Al het werk binnen de stichting wordt gedaan door vrijwilligers, die daarvoor op geen enkele 
manier een beloning ontvangen. Omdat de stichting de samenhang in de Rijnlandse regio wil 
benadrukken, komt dat ook in de bestuurlijke samenstelling aan de orde.  
De werkgroep, inmiddels aangevuld met Olav Siero als webmaster, voert in nauwe 
samenwerking met het bestuur de werkzaamheden uit.  
Een Comité van Aanbeveling ondersteunt het bestuur in de communicatie met fondsen e.d.  

De website als geheel valt onder de eindverantwoordelijkheid van het bestuur van de 
Stichting. Voor de invulling van de redactionele pagina’s wordt een kernredactie gevormd 
die bestaat uit mensen met ervaring en feeling voor de (regionale) geschiedenis van 
Rijnland. De deelnemende organisaties zullen via een te vormen redactieraad worden 

betrokken bij het beleid van de stichting.   
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7. De financiering  

De inkomsten die de stichting verwerft zijn afkomstig uit bijdragen van de deelnemende 
organisaties, van adverteerders, en, bij projectmatige activiteiten uit subsidies van fondsen. 
In 2015 wordt een beleid ontwikkeld voor het werven van particuliere donateurs. Mochten 
de inkomsten de expoitatiekosten van de site overtreffen, dan worden die gelden besteed 
aan andere activiteiten die helpen de doelen van de stichting te realiseren.  

April 2015, St. Historische Publicaties Holland-Rijnland 


