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HISTORISCHE VERENIGING HEEMSTEDE-BENNEBROEK 

 
Commissie ruimte gemeente Heemstede    8 februari 2018 
Agendapunt 2 Restauratie grafkapel Van Vollenhoven Algemene begraafplaats 
 
 
Wij maken graag als Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek gebruik van de 
inspraakmogelijkheid betreffende het agendapunt Restauratie grafkapel Van Vollenhoven Algemene 
begraafplaats. 
 
Als bijlage bij de agendastukken heeft u het artikel uit 2015 in ons tijdschrift HeerlijkHeden over de 
kapel kunnen lezen. Over de bierbrouwende familie van Vollenhoven, voorbeeld van de nieuwe elite 
van industriëlen  die in de 19e eeuw belangrijke posities verkreeg in Amsterdam en Zuid-
Kennemerland. Waarom Maurits van Vollenhoven hier een grafkapel liet bouwen. Wie er nu rusten 
in de kelder. Hoe de kapel in bezit van de gemeente is gekomen. Ik hoop dat wij als HVHB voldoende 
duidelijk en overtuigend hebben aangetoond, dat deze kapel een cultuurhistorisch zeer bijzonder 
monument is. Een onlosmakelijk geheel van het ensemble van Sectie 1 met al zijn belangrijke graven. 
Allen monumenten aan de hand waarvan je de geschiedenis van het verleden van Heemstede kunt 
lezen en begrijpen. De kapel is niet alleen uniek qua bouwstijl en materiaalgebruik, maar ook om het 
verhaal eromheen van de familie en hoe men omging met de dood. Een funeraire parel dus. 
Als daar nog vragen over zijn, beantwoord ik ze graag. 
 
Het is zeer terecht, dat de grafkapel indertijd de status van provinciaal monument kreeg. Dat zorgt 
ervoor dat een deel van de kosten van de restauratie van de kapel – nu een gemeentelijk monument 
- gedragen worden door de provincie. We hebben als HVHB de gemeente indertijd gewezen op de 
noodzaak haast te maken met de restauratie, om de subsidie te kunnen behouden. Dat is door alert 
optreden van de ambtenaren ook gelukt en dat scheelt. Neemt niet weg dat het bedrag wat nu 
gevraagd wordt een flink bedrag is. Gelukkig kan het over een lange termijn worden afgeschreven en 
zijn de jaarlijkse kapitaalslasten beperkt. En lange termijn past zeker bij een begraafplaats, die 
dateert van 1828. En een grafkapel, de tempel van de begraafplaats, die dateert uit 1883. 
 
Wij als HVHB zien dit als een diepte-investering in de begraafplaats. We hebben al vaker in deze 
burgerzaal gezegd, dat het het beste voor monumenten is, als ze in gebruik blijven. Daarom is het 
goed, dat de kapel nu weer een bestemming krijgt. Met het creëren van een opbaarruimte op de 
begraafplaats vergroot de gemeente de voorzieningen daar en maakt hem aantrekkelijker. 
Restauratie en hergebruik van de kapel passen dus in het beleid van ‘revitalisering’ van de 
begraafplaats. Ze vormen een mooi startschot van een bredere aanpak van restauratie van 
cultuurhistorisch waardevolle delen van de begraafplaats. Zoals allemaal beschreven in het 
Activiteitenplan toekomstbestendige begraafplaats uit 2016, waarover we al eens eerder positief 
hebben ingesproken. Ook verwijzen we naar de nota Gemeentelijke Begraafplaats Heemstede Visie 
en scenario’s voor de toekomst die de HVHB augustus 2014 bij de gemeente heeft ingediend.  
 
Wij zijn en blijven als HVHB zeer betrokken bij de restauratie van de kapel en wij zullen daarbij zelf en 
op onze kosten de expertise van onze extern adviseur Leon Bok van Bureau Funeraire Adviezen 
blijven inschakelen. We gaan er van uit, dat het gebruik van de kapel er niet tot zal leiden, dat de rust 
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op en het aanzien van Sectie 1 van de begraafplaats wordt aangetast. En we blijven hierover continu 
in gesprek met de betrokken ambtenaren. 
 
 
Marc de Bruijn, bestuurslid 
Meerweg 39 
2103 VB  Heemstede 
E: communicatie@hv-hb.nl 
T: 06 – 47 816 222 
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