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Juryrapport Hollandprijs 2010 
 

De doelstelling van de Historische Vereniging Holland is de kennis van en 
de belangstelling voor de geschiedenis van Holland onder een breed 

publiek te bevorderen. De vereniging ontplooit daartoe diverse activiteiten 
zoals de toekenning van de Hollandprijs. Deze prijs wordt sinds 2007 

jaarlijks uitgereikt aan een historische vereniging uit Noord- of Zuid-
Holland. Hiermee hoopt het bestuur van de Historische Vereniging Holland 

de aandacht voor de lokale en regionale geschiedenis te vergroten en 

bovendien het belang van historische verenigingen te onderstrepen. 
 

De Hollandprijs 2010 wordt toegekend aan die historische vereniging die 
volgens de jury de beste website heeft. Er zijn dit keer twee prijzen van 

elk € 350: een voor een historische vereniging met minder dan 500 leden 
en een voor een historische vereniging met meer dan 500 leden. Deze 

prijzen zullen worden uitgereikt op de Hollanddag op 19 november in het 
Haags Gemeentearchief. Cultureel Erfgoed Noord-Holland en het 

Erfgoedhuis Zuid-Holland zijn nauw betrokken bij de organisatie van deze 
Hollanddag. 

 
Alle 241 historische verenigingen in Noord- en Zuid-Holland hebben in het 

voorjaar van 2010 een brief ontvangen met het verzoek hun website 
uiterlijk 1 september aan te melden voor de Hollandprijs 2010.  

 

Hieraan hebben de volgende 34 historische verenigingen gehoor gegeven: 
 

Stichting Historisch Abbekerk-Lambertschaag, Historische Vereniging Prins 

Alexander, Vereniging voor Heemkennis Ons Amsterdam, Historische 

Vereniging Bergen NH, Historische Kring Bussum, Vereniging Oud Edam, 

Historische Vereniging die Goude, Stichting Historisch Halfweg, Stichting 

Historisch Genootschap Hauwert, Stichting Vrienden van Oud Hillegom, 

Vereniging Oud Hoorn, Historische Kring Huizen, Historische Vereniging 

Koedijk, Historische Vereniging Koog-Zaandijk, Historische Stichting de 

Cromme Leeck, Historische Vereniging Lekkerkerk door de tijd, Historische 

Vereniging Maassluis, Oudheidkundige Vereniging Medenblick, Historische 

Vereniging Midwoud - Oostwoud, Historische Kring Nederhorst den 



2 

 

Berg, Historische Vereniging Nieuwerkerk aan den IJssel, Vereniging Oud 

Oegstgeest, Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk, Historische 

Vereniging Rijswijk, Stichting Oud Sassenheim, Historische en 

Genealogische Vereniging Scheveningen, Stichting Tussen Vecht en Eem, 

Historische Kring Velsen, Historische Kring Voorhout, Historische Kring 

Weesp, Westfries Genootschap, Genootschap Oud-Westland, Vereniging 

Zaans Erfgoed en de Historische Vereniging De Zijpe. 

 
Het bepalen van de winnaars van de Hollandprijs gebeurde in twee 

rondes. Tussen 29 september en 15 oktober zijn alle 34 websites 
beoordeeld door de jury, bestaande uit Marloes Wellenberg en Johan 

Knoester van het Erfgoedhuis Zuid-Holland, Tessa Jansen en Jan 
Sparreboom van Cultureel Erfgoed Noord-Holland, Marianne Brouwer, 

Genus Brand en Marcel Leechburch Auwers namens de Historische 
Vereniging Holland. In de tweede ronde werden de acht websites met het 

hoogste puntentotaal opnieuw beoordeeld aan de hand van dezelfde 
criteria als in de eerste ronde, namelijk:  
 

Algemeen:  

Wat staat er op de site over de plaatselijke geschiedenis? 

 Welke bronnen worden aangeboden op de website? (bijvoorbeeld foto‟s in 

een beeldbank) 

  Hoe helder wordt de plaatselijke geschiedenis op de website 

weergegeven? 

Is het uitnodigend om de website te raadplegen? 

  

Vorm: 

 Heeft de homepage een overzichtelijke structuur?  

 Hoe is de routing? Is er een Home, een sitemap en veel gestelde vragen?  

 Werken alle links en „lees verders‟?  

 Is de website actueel?   

 Zijn er mogelijkheden tot contact: e-mail adres, telefoonnummer, contact 

 met het bestuur of de secretaris of met de webmaster? Kan men zich 

 digitaal aanmelden als nieuw lid?  

 Zijn er elementen van interactiviteit? Web 2.0 elementen zoals Flickr, 

 Hyves, Twitter of een blog? Is er ruimte voor inbreng van bezoekers?  
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 Is de leesbaarheid en het taalgebruik afgestemd op schrijven voor het 

 web?  

 Is er een actualiteitenrubriek?  

 Hoe is het gesteld wat betreft illustraties qua vorm en helderheid? . 

 Komen de plaatjes snel in beeld? Hoe is de relatie tussen de illustratie en 

 de tekst?  

  

Inhoud: 

 Zijn de doelstellingen van de organisatie op de website terug te vinden?  

 Hoe is de relatie tussen de doelstelling en de website?  

 Bevat de website educatieve onderdelen? (Lessen, cursussen, lezingen en 

 dergelijke)  

 Is er een overzicht van publicaties over lokale historie?  

 Is er ook een digitale ontsluiting van de publicaties?  

 Bevat de website iets bijzonders of vernieuwend, iets extra‟s?  

 

Bij de beoordeling van elke website kende de jury aan ieder criterium het 

cijfer 1 (slecht), 2 (gemiddeld) of een 3 (goed) toe. 
 

Hieronder volgt een aantal algemene opmerkingen naar aanleiding van de 
34 beoordeelde websites:  

  

Vorm: 

 
- Hoewel veel verenigingen hun best hebben gedaan om zoveel mogelijk 

informatie op hun website te plaatsen, is het wel belangrijk de 
leesbaarheid in de gaten te houden. Sommige websites lijden aan een 

beperkte leesbaarheid door lange teksten. 
- Menu‟s moeten op alle pagina‟s steeds in beeld blijven. Zo blijft het 

helder waar men zich bevindt en hoe terug te komen. Helaas hadden 
maar enkele websites een sitemap. 

- Kijk ook eens naar uw website met de ogen van een “buitenstaander”. 

Hebben de knoppen een duidelijke naam, die ook voor niet-ingewijden te 
begrijpen zijn? Bedenk bijvoorbeeld dat niet iedereen de naam van uw 

kwartaalblad kent.  
- Het is beter om het aantal links te beperken, dan dat een aantal van de 

links niet werken. 
- De websites hebben vaak een overvolle homepage, waarbij onderwerpen 

elders op de website nog een keer voorkomen. 
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- Het onderscheid tussen actualiteiten, agenda, activiteiten en nieuws is 

niet altijd even duidelijk. 
- Illustraties zijn belangrijk en maken een website een stuk 

toegankelijker. Het is van belang dat foto‟s en kaarten niet te klein 

worden getoond. Bezoekers moeten wel kunnen zien wat er afgebeeld is. 
Zorg dat bezoekers kunnen doorklikken naar een betere versie òf 

selecteer een detail uit de foto en plaats die op de website. 
- Er wordt soms gekozen voor kleuren die ervoor zorgen dat de menu‟s 

slecht leesbaar zijn. 
 

Inhoud: 
- Op sommige websites waren bruikbare historische stadswandelingen 

geplaatst, aangevuld met kaartmateriaal. Een voorbeeld dat navolging 
verdient. 

- Leuke voorbeelden van bronnen die we zijn tegengekomen: heel veel 
beeldcollecties, maar ook collecties van oudheidkamers, bidprentjes, 

overzichten van lokale monumenten en persoonlijke verhalen. 
- Ook leuk: spelen met Web 2.0. Een eigen YouTubekanaal, een profiel op 

Flickr of een blog. Het komt helaas maar sporadisch voor, maar ze zijn er 

wel, de verenigingen die experimenteren met Web 2.0 en interactiviteit.  
- het is de jury opgevallen dat regelmatig aankondigingen en verslagen, 

teruggaand tot vele jaren geleden, op de website blijven staan. Een 
website is geen archief. Slechts enkele websites hadden daarvoor de 

menukeuze “Archief”. 
- Een enkele foto bij vergaderverslagen maken de lay-out luchtiger.  

- Online leesbare artikelen ontbraken veelal.  
 

 
Genomineerde verenigingen: 

 
De volgende verenigingen met minder dan 500 leden zijn genomineerd 

voor de Hollandprijs: Historische Vereniging Prins Alexander, Stichting 
Historisch Halfweg, Historische Vereniging Koog-Zaandijk en de 

Historische Vereniging Rijswijk. 

 
Voor de Hollandprijs die ter beschikking gesteld zal worden aan een 

vereniging met meer dan 500 leden zijn genomineerd: Historische Kring 
Bussum, Historische Vereniging die Goude, Vereniging Oud Hoorn en de 

Historische Vereniging Maassluis.  
 

Als eerste volgt nu de beoordeling door de jury van de vier websites van 
de verenigingen met minder dan 500 leden. 

 
Historische Vereniging Prins Alexander 

 
De website bevat een overzichtelijke en uitnodigende homepage. Via het 

menu kan men gemakkelijk navigeren. De verschillende teksten zijn prima 
leesbaar en toegankelijk. De lokale geschiedenis wordt goed en 
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aantrekkelijk weergegeven. Op de site zelf is een aantal mappen met 

foto‟s te bekijken en ook is de vereniging te vinden op de fotowebsite 
Flickr. Aardig is dat bezoekers van de site worden opgeroepen om hun 

eigen verhaal te vertellen. Helaas kan dat (nog) niet direct op de website. 

Het is een goede manier om het publiek bij de website te betrekken en 
kan voor een interessante nieuwe inhoud zorgen. Enkele kanttekeningen: 

er is een aparte rubriek “Kaarten” maar helaas is de beeldkwaliteit wat 
mager, zodat de kaarten niet tot hun recht komen. Verder werkt de link 

naar “lid worden” niet en staat er op de website nog een oude 
aankondiging van een lezing die reeds geruime tijd voorbij is (constatering 

op 30 september).  
 

Stichting Historisch Halfweg 
 

De Stichting Historisch Halfweg bestaat nog maar kort. Op de 
overzichtelijke website van de stichting is al veel informatie te vinden, 

zoals bronnenmateriaal dat eenvoudig doorzocht kan worden. Heel 
toegankelijk is het bestuursoverzicht. Van ieder lid een foto, 

adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. De geschiedenis van 

Halfweg wordt verteld in vier van elkaar losstaande verhalen. Verder 
worden er persoonlijke verhalen getoond. Voor de bezoeker is de site 

wellicht niet altijd even duidelijk. De berichten op de homepage zijn soms 
maar half te zien en het gebruikte lettertype valt wat klein uit. Sommige 

bezoekers van de website zou kunnen ontgaan dat de rubriek “Archief” 
interessant bronnenmateriaal bevat en niet een verzameling is van oude 

nieuwsberichten. Helaas dateert (anno oktober 2010) het laatste 
nieuwsbericht van half januari  en leidt de knop “Markant” naar een lege 

pagina.  
 

Historische Vereniging Koog-Zaandijk 
 

De homepage ziet er eigentijds uit, is up to date en bevat heel veel 
informatie. Deze site van Koog-Zaandijk is één van de weinige websites 

die duidelijk is afgestemd op schrijven voor het web. Er zijn mooie kopjes, 

korte zinnen en niet te lange alinea‟s. Ook is er een uitgebreide 
beeldcollectie op de site te vinden en worden de plaatselijke monumenten 

op een eigen pagina getoond voorzien van een kaartje uit Google Maps. 
Door de grote hoeveelheid informatie kan de site wel wat onoverzichtelijk 

overkomen. Dit zou op te lossen zijn met een helder en gestructureerd 
navigatiemenu met duidelijke knoppen. Verder is het gewenst dat de 

bezoekers in de beeldbank kunnen zoeken.  
 

Historische Vereniging Rijswijk 
 

Op de website van de Historische Vereniging Rijswijk is een aantal 
bijzondere bronnen te vinden, waar veel onderzoekers blij mee zullen zijn. 

Zo is er een collectie rouwprentjes en kan er een lijst met 
telefoonaansluitingen in Rijswijk anno 1917 worden bekeken. Op de 
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website is een overzicht opgenomen van publicaties op het gebied van de 

lokale historie. Helaas is er op de website zelf weinig te vinden over de 
geschiedenis van Rijswijk. Verder is het gewenst dat er meer actuele 

onderwerpen op de site staan.   

 
Dan volgt nu de beoordeling door de jury van de vier verenigingen met 

meer dan 500 leden. 
 

Historische Kring Bussum 
 

Aan de website is te zien dat de Historische Kring Bussum een zeer 
actieve en dynamische vereniging is. De site is up to date. Dat wordt 

gewaardeerd door de bezoekers, zo is te merken aan de reacties in het 
gastenboek. Er is informatie te vinden over de geschiedenis van Bussum, 

onderverdeeld in niet erg overzichtelijke periodes. Verschillende 
krantenartikelen zijn beschikbaar in pdf. Als enige inzender heeft de 

Historische Kring Bussum een eigen vidoekanaal op YouTube, waarvan de 
filmpjes al enkele honderden malen bekeken zijn. Dat is een mooie manier 

om in aanraking te komen met een breder publiek. Een kanttekening: de 

site zou wel iets overzichtelijker mogen. De menubalk heeft vrij veel 
opties, die voor “buitenstaanders” niet per definitie duidelijk zijn. Zo is er 

een knop “Bussum en de tv” die – anders dan de jury dacht - niet leidt 
naar tv-rapportages over oud Bussum maar een verwijzing blijkt te zijn 

naar een oude expositie.   
 

Historische Vereniging die Goude 
 

De website van Die Goude is helder en duidelijk opgebouwd. De 
geschiedenis van Gouda komt via een beknopte tijdlijn aan bod. Deze 

wordt aangevuld met informatie over monumenten en bekende 
Gouwenaars. De site is actueel en wordt vaak bijgewerkt. De foto‟s op de 

website zijn mooi en duidelijk. Hoewel Die Goude een eigen blog heeft, 
zijn hierin slechts nieuwsberichten te vinden die ook elders op de site 

staan en dus geen persoonlijke impressies bevatten. Verder is het even 

zoeken naar de doelstelling van de vereniging. Deze blijkt te staan binnen 
de rubriek “Activiteiten”.   

 
Vereniging Oud Hoorn 

 
De zeer overzichtelijke website bevat een grote hoeveelheid historische 

informatie over onder andere bedrijven uit Hoorn, gevelstenen en scholen. 
Bijzonder is dat de bibliotheek van de vereniging digitaal doorzoekbaar is. 

Ook de zeer uitgebreide bibliografie met publicaties over Hoorn valt op, 
hoewel deze helaas alleen is ontsloten op jaartal. Erg leuk zijn ook de 

stadswandelingen. Op de website is een redactiestatuut opgenomen dat 
keurig gelinkt is aan de doelstellingen van de vereniging. Verder is er een 

overzicht van de organen waaraan de Vereniging Oud Hoorn deelneemt en 
is er informatie te vinden over het vrijwilligersbeleid van de vereniging. Al 
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deze zaken komen bijzonder professioneel over. Een gemiste kans: de 

vereniging beschikt over een uitgebreide digitale beeldbank, 
ondergebracht bij de Noord-Hollandse Geschiedenisbank, waarnaar op de 

eigen site nauwelijks verwezen wordt. 

 
Historische Vereniging Maassluis 

 
De website van de Historische Vereniging Maassluis is mooi vormgegeven 

en bevat veel informatie over de lokale geschiedenis. Er is een beeldbank 
met directe toegang tot oude foto‟s met verbindende teksten. De teksten 

zijn soms wel wat lang en de knoppen in het menu zijn niet altijd even 
duidelijk. Zo verwijst de knop “Historische schetsen” niet naar verhalen 

over de geschiedenis van Maassluis maar naar het eigen tijdschrift van de 
vereniging. Het is goed dat de nieuwsbrief van de vereniging terug te 

vinden is op de site. Het is aan te bevelen om daarnaast af en toe ook 
andere nieuwtjes op te nemen. Dan biedt de website een meerwaarde 

naast de nieuwsbrief en worden bezoekers gestimuleerd wat vaker een 
kijkje te nemen op de website. 

 

De winnaars 
 

Ieder jurylid heeft de websites van alle genomineerde verenigingen 
bekeken aan de hand van de criteria. Daarbij gaf men aan ieder criterium 

een cijfer. Alle cijfers bij elkaar resulteren in een totaalscore. De scores 
zijn per vereniging bij elkaar opgeteld en gedeeld door het aantal 

juryleden. De vereniging met het hoogste gemiddelde puntentotaal is de 
winnaar.  

 
In de categorie van de verenigingen met minder dan 500 leden is de 

Historische Vereniging Prins Alexander de winnaar. De jury is van oordeel 
dat de vereniging een aantrekkelijke en overzichtelijke website beheert. 

Deze website is meer dan een digitale folder. Men informeert over het 
verleden van de Prins Alexanderpolder en biedt bezoekers van de site de 

mogelijkheid te participeren. Ook positief wordt de deelname in Flickr 

beoordeeld. Hierbij moet bedacht worden dat de Historische Vereniging 
Prins Alexander een kleine vereniging is met ongeveer 60 leden.   

 
In de categorie van verenigingen met meer dan 500 leden is de 

Vereniging Oud Hoorn de winnaar. De website van Oud Hoorn komt  
professioneel over. De structuur van de site is zeer duidelijk opgezet. Er is 

een schat aan informatie te vinden. De teksten zijn niet te lang en 
voorzien van goede afbeeldingen. Vernieuwende onderdelen op de site 

zijn de virtuele stadswandelingen,  de transparantie van de vereniging als 
organisatie (met organogram) en een overzicht van alle werkgroepen met 

hun vrijwilligers. Ook het vrijwilligersbeleid staat op de site. In de rubriek  
“Bestuur” zijn veel uitgaande brieven en stukken van het bestuur te lezen. 

In de rubriek “Documentatie” is een grote keuze aan literatuur over Hoorn 
digitaal beschikbaar. 


