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Betreft: subsidie restauratie grafkisten Van Vollenhoven

Geacht bestuur
De grafkapel van de familie van Vollenhoven is een van de belangrijkste monumenten op de
Algemene Begraafplaats aan de Herfstlaan. Over het belang van deze kapel en de achtergronden van
de familie die de kapel heeft opgericht en rust in de kelder eronder verwijzen wij naar Bijlage 1, een
artikel uit ons kwartaaltijdschrift HeerlijkHeden 166 (najaar 2015).
Indertijd heeft de HVHB de gemeente Heemstede gewezen op de noodzaak van restauratie van dit
monument en de noodzaak vaart te maken met het indienen van een plan om zo gebruik te kunnen
maken van subsidie van de Provincie Noord-Holland (de kapel is een voormalig provinciaal
monument, nu een gemeentelijk monument). Hierdoor wordt nu 40% van de restauratie betaald
door de Provincie en de resterende 60% door de gemeente Heemstede.
Restauratie van de kapel gaat ca. € 230.000 kosten. In februari 2018 is het plan tot restauratie van
de kapel goedgekeurd door de Gemeenteraad na voorbespreking in de Raadscommissie. De HVHB
heeft toen ook haar zienswijze gegeven om het plan te ondersteunen. Aannemingsbedrijf Holleman
en Zonen (onderdeel van van Braam Minnesma) is eerst in augustus jl. begonnen en het is de
verwachting dat de kapel voorjaar 2021 gerestaureerd is.
Restauratie grafkisten
In het plan indertijd is restauratie van de drie grafkisten in de grafkapel niet meegenomen. Deze
kisten (uit waarschijnlijk 1875, 1885 en een uit 1928 met daarin de stoffelijke overschotten van resp.
vader, zoon en diens echtgenote) bevinden zich in een matige staat. De HVHB heeft vanaf het begin
erop gewezen dat de kisten onlosmakelijk deel uitmaken van (het verhaal van) de grafkelder en ook
gerestaureerd dienen te worden. Dit standpunt wordt inmiddels door de gemeente ondersteund.
Voor de restauratie van de kisten is door Immink Restauratieatelier (gevestigd in Heemstede) in
2019 een offerte uitgebracht (bijlage 2). Grosso modo kost restauratie van de kisten € 10.000.
De gerestaureerde kisten worden dan als de restauratie van de kapel vrijwel afgerond is (zodat de
fragiele marmeren afdekplaat zo weinig mogelijk hoeft te worden verplaatst) terugzet in de kelder
van de grafkapel en zijn dan samen met het interieur te bezichtigen tijdens Open Monumentendagen, Weekend van de Begraafplaats, Lichtjesavond e.a. Op deze manier versterken de kisten heel
inzichtelijk de cultuurhistorische waarde van de kapel. Omdat de gemeente bij de restauratie van de
kapel speciale voorzieningen aanbrengt voor klimaatbeheersing is het de verwachting dat de kisten
weer minimaal honderd jaar meekunnen.
Van de volledige restauratie van de grafkapel en de kisten wordt door de HVHB een videoreportage
gemaakt; deze zal bij ingebruikname van de kapel in voorjaar 2021 voor het eerst worden vertoond,

en daarna worden geplaatst op de website van de HVHB en de begraafplaats zelf. Met behulp van
deze video vertellen we het verhaal van de kapel en de leden van de familie van Vollenhoven die
daar rusten op een moderne en inzichtelijke manier. Daarnaast zullen we aandacht besteden aan de
restauratie van kapel en grafkisten in ons kwartaaltijdschrift HeerlijkHeden en in regionale en lokale
pers.
Financiële aspecten / subsidie
De HVHB is op zoek naar instanties, die een bijdrage willen geven om de grafkisten te restaureren.
• De gemeente Heemstede neemt zoals al aangegeven het grootste deel van de restauratie van de
kapel (ca €160.000) voor haar rekening. Na overleg met de gemeente denken we niet dat er daar
nog budget is voor restauratie van de kisten: als gevolg van de coronacrisis zijn de uitgaven van
de gemeente sterk opgelopen en subsidie voor de kisten lijkt politiek niet haalbaar, hoe zeer we
ons ook als HVHB hier hard voor zullen maken.
• Wij zullen een verzoek indienen bij Fonds Perzik van Onsterfelijkheid (via Prins Bernard
Cultuurfonds) dat zich richt voor het behoud, herstel en instandhouden van graven, meer in het
bijzonder grafmonumenten en –tekens, van overleden Nederlandse cultuurdragers, met name
schrijvers. Van Vollenhoven was echter een familie van bierbrouwers en we achten de kans op
toekenning gering.
• Landelijke fondsen als VSB Fonds, DELA Fonds en Vaillant Stichting zullen wij ook benaderen en
ook regionale/lokale fondsen als [XXX en YYY].
• Er zijn contacten gelegd met Rotary Heemstede voor sponsoring. De restauratie past binnen hun
jaarthema “Dicht bij huis”, het is typisch Heemsteeds en de restauratie wordt verricht door een
Heemsteedse restaurateur, maar er is nog geen concreet resultaat.
• Onder de leden van de HVHB zullen wij een crowdfundingactie starten.
• Binnen de HVHB wordt nog gekeken of er zal worden bijdragen. In zijn algemeenheid
ondersteunt de HVHB zelf geen restauraties van monumenten.
• Het bier van Van Vollenhoven wordt sinds 2017 weer gebrouwen door Brouwerij Poesiat & Kater
in Amsterdam. Directeur Jesse van Vollenhoven (geen nazaat) staat sympathiek tegenover de
restauratie, maar heeft aangegeven dat mede als gevolg van de coronacrisis het zijn nog vrij
recent gestarte brouwerij aan middelen ontbreekt. Hij stelt wel bier en glazen beschikbaar bij de
opening.
Zoals u ziet is het verkrijgen van subsidie voor verlenging van eeuwige rust voor Willem, Maurits en
Maria van Vollenhoven bijzonder lastig. We zouden het zeer op prijs stellen als de Stichting XYZ een
deel van de kosten van restauratie van de grafkisten voor haar rekening zou willen nemen en hopen
op een bijdrage van € XXXX, uit te keren begin 2021.
Uw reactie zien wij met belangstelling tegemoet. Mocht u nog nadere vragen hebben of aanvullende
informatie wensen, dan vernemen wij dat graag.
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