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Jubileumbijeenkomst 75 jaar HVHB
De Historische Vereniging HeemstedeBennebroek viert feest en daarom nodigt de
HVHB u uit voor onze jubileumbijeenkomst op
zaterdagmiddag 14 mei in de Pinksterkerk in
Heemstede, Camplaan 18. Inloop tussen
14.30 en 15.00 uur.
We hebben enkele interessante sprekers
uitgenodigd:

Wim Gohres, voorzitter van het 75-jarige HVHB, opent met een hartelijk welkom en memoreert
75 jaar HVHB.
Elbert Roest, burgemeester van Bloemendaal en historicus, belicht het grote belang van onze
historische vereniging voor beide gemeenten. Hij spreekt ook namens de gemeente
Heemstede.
Michiel van der Burght, adjunct-directeur van Stadsherstel, praat ons bij over de activiteiten
van Stadsherstel, met name in onze regio. Zo is de Pinksterkerk eigendom van Stadsherstel –
net als het Wapen van Heemstede en Duinlust in Bennebroek.
Dorine van Hoogstraten, adjunct-directeur MOOI Noord-Holland, zal ingaan op de
samenwerking tussen historische verenigingen en gemeenten op het gebied van erfgoed en
monumenten. Hoe kun je elkaar versterken, elk vanuit de eigen rol in de samenleving.
Zita Pels, gedeputeerde in Noord-Holland met onder meer Cultuur en Erfgoed in haar
portefeuille, gaat met Jaap Verschoor in gesprek over provinciaal beleid op het gebied van
erfgoed en monumenten in onze provincie (en Kennemerland).
Daarna is er tot 18.00 uur een gezellig samenzijn met een drankje, hapje en lichte muziek. We
stellen uw aanwezigheid zeer op prijs.
Laat u even weten of u erbij bent? Graag via onze secretaris: secretaris@hvhb.nl.

Heemstede Lentefair 22 mei
Naast de vele marktkramen, waar het heerlijk
neuzen is, is de Lentefair een feest van zien en
gezien worden met diverse activiteiten op de
Binnenweg en de Raadhuisstraat. Ook de
HVHB is met een kraam vertegenwoordigd. Het
jubileumnummer HeerlijkHeden 192 is daar te
koop, maar ook diverse uitgaven van de HVHB.
Een aantal foto's uit de expositie in het
Raadhuis komt op de kraam. Aan drie foto's wordt een prijsvraag verbonden met de vraag 'wat
of waar is dit?' Op het prijsvraagformulier krijgt u negen antwoordmogelijkheden, waarvan er
drie juist zijn. Onder de goede invullers wordt een HVHB-boek verloot.

75 jaar HVHB, jubileumnummer HeerlijkHeden 192
verschenen
Eind april is het dubbeldikke Jubileumnummer HeerlijkHeden 192
verschenen in het kader van 75 jaar Historische Vereniging
Heemstede-Bennebroek.
Dit nummer gaat helemaal over de laatste 75 jaar. Over de
geschiedenis van de vereniging en de betekenis van de HVHB
voor het behoud van monumenten en het karakter van Heemstede
en Bennebroek. Maar zeker ook over alles wat er in die periode in
de beide dorpen veranderd is.
Bloembollenvelden maakten in de jaren zestig en zeventig plaats
voor huizen. Ook de pittoreske Zandvaart achter de Raadhuisstraat
werd gedempt om er flats en huizen te kunnen bouwen.
De woningnood was immers groot. Ouderen
verhuisden naar grootschalige bejaardenhuizen
die overal gebouwd werden.
Bennebroek was 75 jaar geleden echt nog een
klein dorp waarin de inwoners veel meer op
elkaar aangewezen waren dan nu. Het
verenigingsleven bloeide, de tram en daarna de
bus vormden de belangrijke verbinding met
Haarlem en Leiden.
Dit en nog veel meer verhalen en foto’s kunt u
lezen in dit prachtige tijdschrift. Verder in dit
nummer informatie over alles wat er rond het
jubileum georganiseerd wordt. Een editie om te
bewaren en ook later nog eens door te
bladeren!
U ontvangt het nummer bij een lidmaatschap
van de HVHB, maar het is ook te koop bij verschillende verkooppunten in Heemstede en
Bennebroek:
Primera de Pijp, Raadhuisstraat 30 in Heemstede.
Boekhandel Blokker, Binnenweg 138 in Heemstede.
B&B Print en Office, Binnenweg 68 in Heemstede.
Bruna, Binnenweg 125 in Heemstede.
Buurtgemak Van den Hoven, Zwarteweg 44 in Bennebroek.

Wandelen door Heemstede
Roads, WIJ Heemstede, Kennemerhart en de
HVHB hebben het plan opgevat om de
bewoners van Heemstede historische/culturele
wandelingen te organiseren door Heemstede.
Dit initiatief wordt ondersteund
Preventieakkoord Heemstede – SportSupport.
In mei, juni en juli zijn een aantal wandelingen
vastgesteld. De start is om 10:00 uur. De
startlocaties zijn verschillend, zoals
aangegeven in onderstaande tabel. De duur van een wandeling is een uur met mogelijk een
kleine uitloop (max 15 minuten).
Geeft u zich wel graag van tevoren op. Vol is vol. Dat kan via de mail: info@wijheemstede.nl of
telefonisch: 023–548 38 28.

Puzzelstukje maart
Het archief van de Historische Vereniging bevat vele
schatten uit de historie van Heemstede en Bennebroek.
Foto's, filmmateriaal, boeken, tijdschriften, brochures,
(bouw)tekeningen, reclamemateriaal, wand- en
adresbordjes, u kunt het zo gek niet bedenken. Gelukkig
weten we van de meeste zaken wat ze voorstellen en
waar ze vandaan komen. Maar er zijn ook enkele
puzzelstukjes. En daar hebben we uw hulp bij nodig.

Het puzzelstukje van december is zeer zeker
de Emauslaan, aldus Peter van Graafeiland:
‘Het klopt allemaal. Het is inderdaad de
Emauslaan en de foto was in spiegelbeeld
(bijgaande foto is correct). Vergelijken met de
foto uit 1917 maakt het duidelijk. Kan niet
missen! Geheel rechts van het gebouw, waar
op de kleurenfoto een lange muur te zien is,
stond zo te zien in 1917 nog een restant van
het buitenhuis'.

Op beide foto’s (januari en april) in de nieuwsbrief van april heeft de HVHB nog geen
reactie gehad. U kunt in deze link beide puzzelstukjes nog eens nalezen.

Lees het hier!

Fotowedstrijd 75 jaar “Met het oog op de
toekomst”
Wederom doet de HVHB een oproep aan iedereen om mee te doen aan de fotowedstrijd
‘Met het Oog op de toekomst’. Heemstede en Bennebroek zijn dorpen met veel fraaie,
fotogenieke elementen in hun gemeente.
Op de social media komen veel mooie foto’s voorbij, waarom doet u daarmee niet mee
aan de fotowedstrijd 75 jaar HVHB? Uw digitale inzending is welkom!
Maar wat is voor ú een bijzondere plek en wat zou er in úw ogen voor de toekomst
bewaard moeten blijven in Heemstede/Bennebroek? Het kunnen panden zijn, uw eigen
woonsituatie, of kunstwerken, maar ook Groenendaal behoort tot de mogelijkheden.
Kortom, pak uw camera en ga op pad.
De wedstrijd is in twee leeftijdscategorieën: voor jongeren tot en met 18 jaar en voor
iedereen boven de 18 jaar. U wordt van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze
fotowedstrijd.
De HVHB heeft de uiterste inleverdatum vastgesteld op 1 oktober 2022 met de bedoeling
alle inzendingen ten toon te stellen, maar ook te publiceren in ons prachtige kwartaalblad
HeerlijkHeden.
Voor de winnaar in beide leeftijdscategorieën wordt een prijs beschikbaar gesteld. De
jurering wordt gedaan door Theo Out (fotograaf HVHB) en Harry Opheikens.
Het wedstrijdreglement leest u op de website van de HVHB: www.hvhb.nl.

Naar het wedstrijdregelement

Een vraag aan de historische vereniging
Bij onze vereniging komen vaak vragen binnen. Uit ons
rijke mailarchief gaan we de komende maanden een
aantal leuke vragen belichten.
Vraag:
Ik heb gezien dat er begin 18e eeuw veel inwoners uit
Noord-Brabant naar Heemstede en Bennebroek zijn
verhuisd. Zij trouwden vaak onderling weer met een
Brabander, dus dat moet een gemeenschap geweest
zijn. Een enkeling keerde weer terug naar zijn geboortegrond. Is er een verklaring voor deze
verhuizing?
Antwoord:
Uit het boek 'Heemstede in de historie' van mr. J.W. Groesbeek lees ik dat na de 80-jarige
oorlog vele bewoners uit de Zuidelijke Nederlanden (Brabant en Limburg) naar het noorden
trokken en zich in groten getale vestigden in en om Haarlem. De Zuidelijke Nederlanden hadden
het zeer pover. In die tijd was de opkomst van de blekerijen, waarvoor veel mankracht nodig
was, zo ook in Heemstede. Die blekerijen bestonden bij de gratie van het schone duinwater. De
blekerijen werkten voornamelijk voor de Amsterdamse gegoede burgerij, die ook
buitenverblijven lieten bouwen in Zuid-Kennemerland en langs de Vecht. Zo waren in 1588 in
Heemstede en Bennebroek 10 lijnzaadblekerijen gevestigd. Begin 1800 liep dat aantal sterk
terug. De import-bewoners huwden vaak onderling. De consequentie was vaak dat dan ontslag
bij de blekerij volgde. Veel ander werk was niet voorhanden en men verviel vaak tot de
armenzorg. Dat kan betekenen dat nogal wat 'Zuiderlingen' terug naar hun geboortegrond
gingen. Kwantitatief hebben we daar geen beeld van.

Schrijfwedstrijd Blokker HVHB
Heeft u al een prachtig verhaal of gedicht ingeleverd? Het kan nog steeds, uiterlijk 14
mei a.s. De schrijfwedstrijd is georganiseerd door Boekhandel Blokker i.s.m. onze
jubilerende HVHB.
Het thema van de schrijfwedstrijd is: 'Liefde in Heemstede – Liefde in Bennebroek'. Dit
sluit aan bij het thema van de Boekenweek: ‘Eerste liefde’. Schrijf een verhaal of gedicht
van maximaal 1000 woorden waarin jij de liefde in of voor Heemstede of Bennebroek
beschrijft. Dat kan op allerlei manieren: je eerste liefde, de liefde voor een gebeurtenis of
object, liefde op school, liefde op straat, enz.
Lever het aan per mail of lever het af in de winkel. Een handgeschreven tekst is helaas
niet mogelijk. Voorzie de tekst van naam, adres, woonplaats, emailadres,
telefoonnummer en leeftijd.
Inleveren bij Boekhandel Blokker – Binnenweg 138 – 2101 JP Heemstede o.v.v.
schrijfwedstrijd Boekenweek – of via info@boekhandelblokker.nl.
Het mooiste verhaal of gedicht wordt beloond met een boekenbon van € 150,-. De
tweede prijs is een boekenbon van € 100,-, de derde prijs een boekenbon van € 50,-.De
jury bestaat uit Jaap Verschoor (voorzitter jubileumcommissie HVHB), Ramy El-Dardiry
(inwoner en schrijver) en Louise Flick (Boekhandel Blokker).
De prijsuitreiking vindt plaats op zondag 22 mei (tijdens Lentefair in de
winkelstraat) bij Boekhandel Blokker in Heemstede. Over de uitslag kan niet worden
gecorrespondeerd.

Vrijwilliger gespot: Marc de Bruijn
Kennismaken met onze vrijwilligers
De vrijwilliger van deze maand is Marc de Bruijn,
oud bestuurslid, maar nog steeds nauw
betrokken bij de HVHB, niet alleen in de ‘Raad
van Advies’, maar schrijft ook nog regelmatig
voor HeerlijkHeden.
Marc is geboren in Bennebroek en opgegroeid in
Heemstede, daarna Haarlem en Hoofddorp en is
nu alweer 25 jaar terug in Heemstede. Hij is
getrouwd, heeft vier kinderen, waarvan nog één
thuis. Afgestudeerd als historicus aan de Vrije
Universiteit Amsterdam, maar de bank- en beleggingswereld ingegaan. Hij werkt nu als
relatiebeheerder bij “a.s.r. vermogensbeheer”. In zijn vrije tijd fietst hij graag, wandelen, koken
en is bijna klaar met vierde jaar Italiaanse les. Sinds zes maanden gaat hij drie keer per week
naar de sportschool.
Voor HVHB was hij twaalf jaar (van 2006 tot 2018), de maximale termijn, met veel plezier
bestuurslid met als aandachtsgebied Communicatie en PR. Nu is hij lid van de Raad van Advies
en schrijft vanaf 2011 regelmatig artikelen voor HeerlijkHeden en was o.a. nauw betrokken bij
de Erfgoedprijs en de boeken “Groenendaal. Van buitenplaats tot wandelbos” en “Heemstede
Vooruit!”.
Bij de HVHB kun je je passie en creativiteit
inzetten om wat mooi is in je eigen dorp te
behouden of er onderzoek naar doen en erover
publiceren. Je kunt zelf bepalen hoeveel tijd je
er in wilt steken. Je ontmoet leuke mensen die
net als jij allemaal wat goeds willen doen voor
de eigen directe omgeving en de generaties na
je. Heel dankbaar werk.
Op de vraag ‘heb je een leuke tip voor de
lezer?’ hoeft Marc niet lang na te denken:
De begraafplaats aan de Herfstlaan heeft mijn
bijzondere belangstelling, daar heb ik al veel
over geschreven. Ik ben nu begonnen aan een
boek dat in 2028 moet verschijnen bij het 200
jarig jubileum. De grafkapel van de familie Van
Vollenhoven is heel bijzonder en heel
onbekend. De kapel en grafkisten met Willem,
Maurits en Maria zijn prachtig gerestaureerd.
Op 2, 3 en 4 juni geef ik rondleidingen. Alle
informatie en een video over de geschiedenis
van de familie en de kapel en de restauratie kun je vinden via de website van de HVHB of
makkelijker nog: gebruik de QR-code.
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