van het bestuur

Verslag voorjaarsbijeenkomst en Algemene
ledenvergadering van de HVHB op 26 mei 2016
De ongeveer 120 aanwezige leden en belangstellenden worden in de Oude Kerk in Heemstede verwelkomd door HVHB-voorzitter Jaap Verschoor, die van de gelegenheid gebruikmaakt om de PKN en de
Stichting Oude Kerk te feliciteren met de zeer geslaagde actie om de kerk optimaal te kunnen gebruiken
voor concerten en bijeenkomsten.

Ledenvergadering
1. Mededelingen van het bestuur
De voorzitter memoreert de kernactiviteiten van de vereniging: het kwartaalblad HeerlijkHeden, historisch
onderzoek, excursies, karakterbehoud en de voor- en najaarsbijeenkomsten. Daarnaast is de vereniging steeds
meer actief op terreinen buiten de kernactiviteiten. Zo heeft de gemeente Heemstede de HVHB betrokken bij
de ontwikkeling van de gemeentelijke cultuurvisie 2016-2019. Dat heeft geleid tot intensivering van de contacten
met andere organisaties op cultureel vlak. Waar mogelijk en zinnig zal meer worden samengewerkt.
Daarnaast richt de HVHB zich op het gebied van karakterbehoud steeds meer op de (beeld)kwaliteit van
de openbare ruimte, bijvoorbeeld de inrichting van het Manpadslaangebied.
Andere voorbeelden zijn de nota ‘Dorps karakter’ en de opvattingen van de HVHB over de winkelvisie van
de gemeente; hierin zet de HVHB vooral in op behoud en versterking van de beeldkwaliteit. De vergadering
stemt in met het bewandelen van de genoemde zijpaden. Daarmee kunnen we Heemstede nog mooier maken.
Voor het boek over de ontwikkeling van Heemstede van 1890 tot 1940 komt zo veel materiaal naar boven
dat de voorgenomen uitgave in het komend najaar niet haalbaar is en moet worden uitgesteld tot voorjaar
2017.
Ten slotte kan de voorzitter melden dat het pomphuis naast de Heemsteedse watertoren het nieuwe onderkomen van de vereniging zal worden.
2. Vaststelling verslag Algemene Ledenvergadering 4 juni 2015
Het verslag wordt ongewijzigd door de vergadering vastgesteld.
3. Vaststelling jaarverslag 2015
Ook het jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

 Gerard Bettink maakt nog zelf
de notulen van de ledenvergadering
waarin hij aftreedt als secretaris.
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4. Verslag van de kascommissie over de jaarcijfers 2015
Daar de kascommissie, bestaande uit Ad van Amerongen en Aad Lamb, niet aanwezig kon zijn wordt het
verslag van de kascommissie door een van de verenigingsleden, mevrouw Pat van der Wilk, voorgelezen.
Volgens de commissie is de presentatie van de jaarcijfers helder en volledig en er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd. Vragen zijn door de penningmeester op bevredigende wijze beantwoord. De kascommissie stelt voor het bestuur en in het bijzonder de penningmeester, decharge te verlenen.
De vergadering stemt daar met applaus mee in.
5. Vaststelling van de jaarcijfers 2015 en begroting 2016
Omdat het aantal leden is toegenomen en omdat in toenemende mate meer wordt betaald dan de C 18,- contributie, zijn de inkomsten van de vereniging gestegen.
Voor de inrichting van het pomphuis is C 8000,- gereserveerd. In de begroting is een bedrag opgenomen
voor de inhuur van deskundigen van buitenaf.
De jaarcijfers 2015 en de begroting 2016 worden door de vergadering vastgesteld.
6. Benoeming nieuwe kascommissie
De benoeming van een nieuwe kascommissie wordt uitgesteld tot de najaarsbijeenkomst op 10 november
2016.
7. Verkiezing bestuursleden
De aftredende bestuursleden Gerard Bettink en Daan Kerkvliet worden door de voorzitter bedankt voor
hun inzet voor de vereniging.
Annemieke de Regt en Kees Wierda worden benoemd als secretaris respectievelijk bestuurslid karakterbehoud van de HVHB. Annemieke heeft veel ervaring als secretaris van andere organisaties. Kees heeft een
belangrijke rol gespeeld bij de aanpassingen van de Oude Kerk.
8. Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

Presentatie over Jacob van Lennep
Marita Mathijsen, emeritus-hoogleraar aan de universiteit van Amsterdam, werkt aan een biografie over
Jacob van Lennep, die op Woestduin heeft gewoond. In een boeiend betoog geeft ze zicht op het leven en
werk van deze 19de-eeuwse schrijver. Jacob van Lennep was maatschappelijk zeer betrokken. Hij kwam
op voor het behoud van monumenten, zoals historische verenigingen dat tegenwoordig doen, en speelde
een belangrijke rol bij bijvoorbeeld plannen voor het Rijksmuseum, dat pas later gerealiseerd zou worden.
Heel belangrijk voor de volksgezondheid was dat Van Lennep in 1853 heeft gezorgd voor de aanleg van een
drinkwaterleiding vanuit de duinen bij Vogelenzang en Heemstede naar Amsterdam. Behalve een goed zicht
op het opmerkelijke leven van de schrijver schetst Marita ook het sociale leven van de rijke families op de
buitenplaatsen in en bij Heemstede in de zomer
en langs de Heren- en Keizersgracht in Amsterdam in de winter.
Wie niet wachten wil op de uitgave van het
boek in 2017, kan al vast een voorproefje lezen
op https://maritamathijsen.wordpress.com.

 Marita Mathijsen tijdens haar presentatie
over Jacob van Lennep.
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Video gemaakt door leerlingen van Hageveld
Vier leerlingen van Hageveld hebben in
het kader van hun maatschappelijke stage
enkele oudere inwoners van Heemstede
geïnterviewd over hun jonge jaren en hebben de interviews op video vastgelegd. De
vertoning wordt door de HVHB-leden zeer
gewaardeerd en de makers krijgen veel lof
en cadeaubonnen voor ijssalon Van Dam.
De film kan worden bekeken op onze website www.hv-hb.nl.

 Jaap Verschoor bedankt en complimenteert Sam Soetekouw, Stijn van den Boom,
Robin Arnold en Tijn Hijgenaar, de Hageveldleerlingen die de film maakten.

Uitreiking Burgemeester David Eliza van Lennep Erfgoedprijs 2016
De door de HVHB in 2015 ingestelde Erfgoedprijs wordt uitgereikt aan activiteiten/projecten die getuigen
van een liefdevolle zorg voor en/of het behoud van cultureel erfgoed in Heemstede en Bennebroek. Voor
2016 heeft de jury acht kandidaten voor de
prijs beoordeeld en drie daarvan genomineerd. Juryvoorzitter Olga van der
Klooster geeft een toelichting op de drie
genomineerden.
Bronsteeweg 100, gebouwd aan het eind
van de 19de eeuw, is met veel zorg gerestaureerd en aangepast aan de huidige
woonwensen, zonder aantasting van het
romantische en landelijke voorkomen. Het
huis heeft geen monumentenstatus.
De Oude Kerk behoort tot de belangrijkste rijksmonumenten van Heemstede.
Delen van de muren zijn nog van de in
1345 gebouwde Mariakapel, waar in 1624
gebruik van is gemaakt bij de bouw van
 Olga van der Klooster, voorzitter van de jury van de David
de huidige kerk. De aanpassingen om de
kerk geschikt te maken voor een groter
Eliza van Lennep Erfgoedprijs.
publiek zijn op een voortreffelijke wijze
uitgevoerd.
Het pand Raadhuisstraat 49 behoorde ooit tot de landelijke keten van 73 kruidenierswinkels Zijlstra. Het
tegeltableau met de naam Zijlstra is een van de twee die bewaard zijn gebleven. In afwijking van de vele
moderne winkelpuien langs Binnenweg en Raadhuisstraat hebben eigenaar en gebruiker van het pand de
moed gehad de gevel met respect voor het oorspronkelijke uiterlijk te restaureren.
De winnaars van de Burgemeester David Eliza van Lennep Erfgoedprijs 2016 zijn de eigenaars van Raadhuisstraat 49. Zij ontvangen een door kunstenares Christine van der Velden ontworpen penning.
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Hierna vertelt Martin Bunnik kort
iets over het door hem g eschreven
boek over het landgoed Huis te
Vogelenzang. Martin is lid van
de historische commissie van de
HVHB en schrijft artikelen voor
HeerlijkHeden. Het boek over Huis
te Vogelenzang is uitgegeven door de
Stichting Ons Bloemendaal en is te
koop bij de plaatselijke boekhandels.
Tot slot is er gelegenheid tot
bijpraten in de Pauwehof en velen
maken daarvan gebruik. Het was
een interessante en geanimeerde
avond.

 Jeanine en Robbert Reijn (rechts) zijn de eigenaars van Raadhuisstraat 49. Rob van de Wel (links) gaf de aanzet tot het realiseren van
de houten pui, naast hem architect Nico van Bockhooven.
 De HVHB kan niet functioneren zonder een groep heel enthousiaste vrijwilligers.

heerlijkheden zomer 2016 | 

