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JAARVERSLAG 2017 
Het jaar 2017 was wederom succesvol voor Rijnlandse Geschiedenis. Aandachtspunt dit jaar 
was het versterken van de redactie. We deden ook mee aan twee online-verkiezingen die we 
niet wonnen, maar die ons wel veel publiciteit en nieuwe bezoekers brachten. Hoe een en 
ander is verlopen, staat hieronder in het kort beschreven. 

Redactie en artikelen  

De database bestaande uit artikelen en recensies over de geschiedenis van Rijnland vormt 
de inhoudelijke kern van de site. De onderwerpkeuze voor artikelen valt binnen het kader 
van de geschiedenis van de regio Rijnland in de breedste zin, dus van sociale, economische 
of politieke geschiedenis tot kunsthistorische of archeologische geschiedenis. Het kan gaan 
om eerder verschenen artikelen uit bladen van de lokale organisaties, uit landelijke 
tijdschriften, bijdragen die door de redactie of door derden geschreven zijn, besprekingen 
van relevante publicaties en signaleringen van interessante initiatieven uit de regio. In het 
verslagjaar is verder gebouwd aan een stevige redactie, aan het redactiestatuut en aan de 
auteursrichtlijnen. Statuut en richtlijnen zijn eind van het jaar op de site geplaatst. In de loop 
van het jaar is de redactie, die op 19 januari voor het eerst bij elkaar kwam, uitgebreid met 
José van der Meer-van der Zwet en Ton Vermeulen. Cor Smit is hoofd/eindredacteur, Piet de 
Baar schrijft de recensies, de overige redactieleden bestrijken ieder een deel van de regio. 
Eind van het jaar was de redactie vrijwel op volle sterkte. Een vermelding is op zijn plaats 
voor Meta Henneke. Tijdens de ziekte van de hoofdredacteur heeft zij deze functie tijdelijk 
waargenomen, waardoor de continuïteit gewaarborgd bleef. 2018 is begonnen met een 
voltallige en gezonde redactie.  
In de Artikelenbank groeide het aantal artikelen van 38 naar 55 en het aantal recensies van 
14 naar 27. Naar verwachting zal de groei in 2018 aanzienlijk groter zijn.  

De regio  

Rijnlandse Geschiedenis sloot 2017 af met 45 partners (2016: 38), 29 lokale 
verenigingen/stichtingen, 9 musea en 7 instellingen. Nieuwe partners waren onder andere 
Historische Kring Benthuizen; Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten, Stichting Vrienden van 
Kastelen Holland en Zeeland en Museum Voorschoten. Zo’n 80% van de lokale historische 
organisaties is nu aangesloten bij Rijnlandse Geschiedenis.  
Op 2 februari vond de jaarlijkse bijeenkomst voor de aangesloten leden uit de regio plaats, 
dit keer in het Dorpscentrum Oegstgeest. Naar aanleiding van de vraag van de voorzitter: 
wat kunnen we nog meer doen om de site en de onderlinge band te versterken, vond een 
geanimeerde discussie plaats. Naar voren kwam o.a. de suggestie een Nieuwsbrief voor de 
aangesloten organisaties. Deze suggestie heeft geleid tot een Nieuwsbrief Rijnlandse 
Geschiedenis, waarvan in 2017 vier afleveringen zijn verschenen.  
De inhoudelijke bijdrage kwam dit keer van Harrie Salman over ‘Een dorp in de gouw ten 
noorden van de Rijn’. In een boeiende, visueel aantrekkelijke en humoristische presentatie 
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liet Harrie Salman ons kennis maken met de geschiedenis van de loop en monding van de 
Rijn en het oude Noordwijk.  

Communicatie  

Twee keer in het afgelopen jaar waren we onderdeel van een online verkiezing. In het begin 
van het jaar was het voor de Geschiedenis Online Prijs, de beste historische website. In korte 
tijd wisten we veel mensen te bereiken die aan onze oproep gehoor gaven en op ons 
stemden, maar dat bleek niet genoeg.  
In oktober vond de online verkiezing plaats voor de publieksprijs van Historische Vereniging 
Oud Leiden. Tot onze verrassing bleek dat we genomineerd waren voor de Publiekprijs. Uit 
meer dan 70 inzendingen plaatste de jury 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 op de Dies van Oud Leiden op 4 november. Ook deze verkiezing hebben we niet 
gewonnen, maar met een ereplaats op het podium, een tegeltje rijker, een goedbezochte 
historische markt en toegenomen bekendheid waren we toch tevreden. De verkiezing werd 
gewonnen door de ‘herbegrafenis van Diederik van Leyden Gael’ op de begraafplaats 
Groenesteeg. Beide verkiezingen leverden wel een aanzienlijke aanwas van het aantal 
bezoekers en bezoeken op.  
De Facebookpagina groeit langzaam maar zeker, eind van het jaar waren er 125 mensen die 
onze pagina volgden. We streven naar één keer in de week plaatsing van een bericht op de 
pagina Rijnlandse Geschiedenis, waarbij we nieuwe artikelen op de site aankondigen, 
interessante ontwikkelingen in de regio en relevant nieuws van andere pagina’s delen.  
Een nieuw intern gericht communicatiemiddel is de Nieuwsbrief. Er verschenen vier 
afleveringen en een extra als oproep om op de Publieksprijs te stemmen. In de reguliere 
afleveringen aandacht voor nieuwe artikelen, de redactie, nieuwe leden en anderszins 
interessante ontwikkelingen. De Nieuwsbrief is door de regio goed beoordeeld, dus in 2018 
gaan we hiermee door.  

Website  

In de loop van het jaar zijn we overgegaan van de statistieken aangeboden door de host van 
onze website naar Google Analytics. Deze laatste zijn een stuk nauwkeuriger en bieden veel 
meer mogelijkheden. Door deze overstap is vergelijking met vorige jaren moeilijk; wel 
kunnen we zien dat er in de laatste twee kwartalen duidelijk toename in bezoekers en 
bezoeken is en dat is in lijn met de trend van de voorgaande jaren. We zien ook dat we over 
het algemeen trouwe bezoekers hebben, meer mensen komen terug na hun eerste bezoek 
of gaan rechtstreeks naar onze site. De artikelen worden steeds beter gelezen, in het laatste 
kwartaal van 2017 16% meer bezoeken aan de artikelenbank dan in het kwartaal daarvoor.  
Het forum trekt zo weinig bezoekers dat we besloten hebben met dit onderdeel te stoppen.  
We beraden ons nog op andere manieren om de wisselwerking in en met de regio te 
bevorderen.  
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Bestuur en werkgroepen  

In het bestuur hebben zitting Wim Bleijie (voorzitter), Gerard de Bruin (penningmeester), 
José Niekus (secretaris), Onno Koerten (webmaster), Joop Kret en Meta Henneke die 
overstapte van de redactie naar het bestuur. Het bestuur dat altijd vergadert met de 
hoofdredacteur of vervanger erbij, kwam in het verslagjaar zes keer bijeen met de nodige 
tussendoorcontacten. Als altijd vonden voor de bijeenkomsten gastvrij onderdak bij Bert 
Lever van Drukkerij/Uitgeverij Nautilus-Ginkgo in Leiden. Terugkerende onderwerpen waren 
de inhoudelijke ontwikkelingen van de site, de groei en contacten met (aspirant)leden, de 
financiën, versterking van de organisatie en de vorming van de redactie. Meta Henneke ging 
uit de redactie maar kwam in het bestuur, zodat we haar kwaliteiten nog volop kunnen 
benutten.  

Financiën  

Al het werk binnen de stichting wordt gedaan door vrijwilligers, die daarvoor op geen enkele 
manier een beloning ontvangen. De inkomsten van de stichting bestonden in 2017 uit 
bijdragen van de deelnemende organisaties. Verheugend was wederom de vlotte en goede 
respons op de facturen die gestuurd zijn. 
De inkomsten en uitgaven van Stichting Historische Publicaties zijn bescheiden, maar we 
kunnen spreken van een gezonde boekhouding. Wat betreft een overzicht van de financiën 
verwijzen we u naar de jaarrekening over 2017. 
 
 
Maart 2018  
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