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Voorjaarsbijeenkomst HVHB donderdag 23 juni
Graag nodigen wij u uit voor de
voorjaarsbijeenkomst van de vereniging op
donderdag 23 juni 2022. Deze vindt deze plaats
in de Oude Kerk aan het Wilhelminaplein te
Heemstede.
De bijeenkomst begint om 20.00 uur. U bent
welkom vanaf 19.30 uur voor koffie en thee.
Programma
Opening door voorzitter Wim Gohres.
Algemene Ledenvergadering
Het volledige programma van de ledenvergadering kunt u lezen in de agenda van de HVHB
website. De diverse jaarstukken kunt u vinden onderaan de pagina ‘Over Ons’ op de HVHB
website.
Lezing: Thema Verduurzaming van monumenten
Spreker is Jeroen Twisk, tot februari jl. directeur van de Monumentenwacht Noord-Holland waar
hij 20 jaar werkzaam is geweest. Momenteel is hij adviseur Monumentenzorg en Duurzaamheid
bij MooiSticht in de provincie Utrecht.
De doelstelling van de Monumentenwacht is ‘Het voorkomen van verval van cultuurhistorische
bouwwerken in Noord-Holland en elders. Door middel van het nemen en bevorderen van
preventieve maatregelen en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt
of daartoe bevorderlijk kan zijn.’ Actueel thema is de verduurzaming van gebouwen.
Jeroen gaat onder meer in op de vraag hoe dat zich verhoudt tot het bewaren van het
monumentale karakter van die gebouwen en wat de bouwtechnische en bouwfysische gevolgen
zijn.
Informeel gedeelte
Na afloop, rond 21.30 uur, is er zoals gebruikelijk gelegenheid tot napraten bij een drankje en
een hapje.

Oeuvreprijs voor Hans Krol
Tijdens de jubileumbijeenkomst op 14 mei jl. in de
Pinksterkerk heeft historicus en bibliothecaris Hans Krol de
HVHB-oeuvreprijs ontvangen. ‘Niemand anders heeft zoveel
over Heemstede geschreven als Hans Krol’, lichtte voorzitter
Wim Gohres de prijs toe. ‘Zijn non-stop lopend blog
‘Librariana’ is immer educatief’. De lovende woorden golden
ook voor hem als langstzittend HVHB-lid én niet in het minst
voor de vele boeken die hij schreef. Die zijn op bijzonder
kunstzinnige wijze door kunstenares Rosita van Wingerden in
een sierlijke sculptuur verwerkt. Hans Krol (1943) heeft
diverse onderscheidingen mogen ontvangen. Zo is hij Ridder
in de Orde van Oranje-Nassau, ontving hij de Minerva
cultuurprijs en de Merlet-trofee en is hij erelid van de HVHB.
Daarbij komt dus nu deze welverdiende oeuvreprijs.
Bescheiden nam hij de lof in ontvangst met de woorden: ‘Er
zijn vast meer mensen die dit ook allemaal doen.’
(Foto: Harry Opheikens)

Restauratie Monumentale grafkelder Vollenhoven
(Foto: Theo Out)
In de zomer van 2020 werden
de drie lijkkisten uit de grafkapel
van de familie Van Vollenhoven
weggehaald. Op die manier
konden gespecialiseerde vaklui
het monument van eind
negentiende eeuw geïnspireerd op een Romeinse
tempel - in oude luister
herstellen. Inmiddels zijn ook de
kisten gerepareerd door
conservator Inske Immink.
Woensdagmiddag 18 mei werd
de grafkapel officieel heropend
door wethouder Annelies van
der Have en door initiatiefnemer Marc de Bruijn van de Historische Vereniging HeemstedeBennebroek. De kapel was een van de eerste bouwwerken op het kerkhof en het was Maurits
van Vollenhoven die het liet realiseren. Als telg uit een rijk geslacht van bierbrouwers vond hij
hier zijn laatste rustplaats samen met zijn echtgenote en zijn vader. De feestelijke heropening
van de kapel kreeg extra glans door het schenken van Van Vollenhoven bier.

Lees hier alles over de grafkapel

Naar het artikel over Vollenhoven

Gemeente Heemstede wijst voormalig postkantoor
aan als gemeentelijk monument
De gemeente Heemstede heeft besloten het
voormalig postkantoor aan de Binnenweg 160
aan te wijzen als gemeentelijk monument. Het
gebouw (waar nu Rivièra Maison in is
gehuisvest) is van monumentale waarde. Als
gemeentelijk monument heeft het gebouw een
beschermde status om het voor de toekomst te
behouden. Dat betekent dat een eigenaar niet
zomaar het gebouw mag afbreken, verstoren of
wijzigen. Voor het restaureren van een
gemeentelijk monument kan de eigenaar in
aanmerking komen voor een subsidie.
Drie erfgoedinstellingen hebben in oktober 2021
de monumentenstatus aangevraagd. Na een
positief advies van de erfgoedcommissie sprak
het college van burgemeester en wethouders in
januari het voornemen uit het vroegere
postkantoor aan te wijzen als gemeentelijk
monument. Na de periode van het indienen van
zienswijzen heeft het college de belangen
afgewogen en besloten het gebouw aan te
wijzen als gemeentelijk monument.
(Bron: Heemsteder, Eric van Westerloo)
(Posterontwerp Pim Prins)

Jarige HVHB trakteert op boeiende sprekers,
gezellig samenzijn en wijn
Door Joke van der
Zee (Heemsteder)
(Foto: Harry
Opheikens)
In een volle
Pinksterkerk, met
het zonlicht prachtig
door het raam
mozaïek, hield de
Historische
Vereniging
HeemstedeBennebroek
zaterdagmiddag 14
mei haar
jubileumbijeenkomst.
De jubilaris is 75 jaar
geworden en dat
mocht (ook letterlijk gelukkig) worden gevierd! Daartoe trakteerde de vereniging haar gasten op
versnaperingen als petit-fours (met logo 75 jaar HVHB) en mooie wijnen (van Paul Brantjes)
maar tevens op muziek en boeiende sprekers.
De gezellige klanken van de Teisterband verwelkomden de bezoekers. Het was een opmaat
voor een sfeervolle bijeenkomst. Historie en geschiedenis worden steeds populairder. Ook
lokale verenigingen dragen een niet onbelangrijk steentje bij.
Foto onder van links naar rechts Sjaak Struijff, Michiel van der Burght, Astrid Nienhuis, Elbert
Roest en Dorine van Hoogstraten. (Foto: Harry Opheikens)
De jarige HVHB mag zich verheugen in een reputatie waar veel respect voor is, zo lieten de
sprekers van de middag weten. Onder hen Elbert Roest, burgemeester van Bloemendaal die
ook namens Astrid Nienhuis sprak, aanwezig in de zaal. ‘Ik ben van ons twee de historicus…’
Roest roemde de verantwoordelijke taken die de HVHB op zich neemt met enige activisme om
erfgoed in ere te behouden en ruimtelijke ontwikkelingen op de voet te volgen. Ook het fraaie
magazine ‘HeerlijkHeden’ kreeg een pluim.
Namens ‘Stadsherstel’, die sinds 1956 vergane glorie in Amsterdam van verval redt door via
reconstructie en wederopbouw vaak verrassend mooie resultaten te boeken, liet Michiel van der
Burght van zich horen. Stadsherstel heeft in Heemstede en Bennebroek een aantal objecten
nieuw – en vooral blijvend – leven ingeblazen zoals het Wapen van Heemstede (waar
appartementen in zijn gerealiseerd) en de Pinksterkerk. Op dit moment wordt de voormalige
kunsthandel aan het Wilhelminaplein onder handen genomen.
Dorine van Hoogstraten (‘Mooi Noord-Holland’) drukte ieder op het hart hoe belangrijk erfgoed
eigenlijk is.
‘Het is de identiteit van waar je leeft en woont. Het heeft betekenis en een verhaal. En, erfgoed
moet van de samenleving zijn. Historische verenigingen zijn ambassadeurs van erfgoed.’
Foto onder van links naar rechts Sjaak Struijff, Michiel van der Burght, Astrid Nienhuis, Elbert
Roest en Dorine van Hoogstraten. (Foto: Harry Opheikens)

Lees het hele verslag

Lentefair 22 mei 2022

(Foto: Harry Opheikens)
Annemarie Thoolen had een aantal vrijwilligers bereid gevonden de kraam tijdens de Lentefair
te bemannen. Wat was hun beleving van deze dag?
Wim Gohres
Een heerlijke meidag. Vrolijke mensen voor en achter de kraam. De fotoquiz van Willem Jan
Wiebosch was een goede lokker en dankbaar gespreksonderwerp. Het laatste gold ook voor de
poster over de aanwijzing van het Postkantoor tot gemeentelijk monument. Leuke gesprekken
gehad met Heemstedenaren en bekenden. Penningmeester Alexander Koopman was als
gewoonlijk uit enthousiasme de hele dag aanwezig en heeft goede zaken gedaan. Betaald kon
worden in contanten of via een handige QR-codekaart. Naar verluidt zijn ook nieuwe
Heemstedenaren erg geïnteresseerd in hun nieuwe woonplaats. Het was kortom zeer geslaagd.
Ronald Huigen (Rob Zieltjes sluit zich hierbij aan)
Zondag 22 mei om 10 uur met Rob afgesproken bij het Pomphuis om de spullen voor de
Lentefair op te halen. Alle spullen waren uitgezocht en keurig voor ons klaar gezet. Dank aan
Hanneke, Alexander en Rob.
Ruim voor 11 uur hadden wij de kraam ingericht, die ook dit jaar weer naast Kom in mijn Tuin’
stond. Samen met Alexander en Rob heb ik de eerste shift gedraaid. We hadden volop
aandacht en het weggeven van twee HeerlijkHeden incl. de flyer (waarop staat hoe je lid kan
worden) liep als een trein. Voor 12 uur moest Rob naar het Pomphuis om nieuwe HeerlijkHeden
te halen. De oude ansichtkaarten werden ook veel bekeken en meegenomen. Voordat ik het
wist was het 13 uur en werd ik afgelost. Het was een TOP-ochtend.
Harry Opheikens
Ik vond het reuze gezellig. Natuurlijk werkte het prachtige weer mee, met veel mensen gekletst,
een nieuw lid weten te strikken (weliswaar schoonfamilie, maar toch) en ook mensen geholpen
die iets vroegen over 'mjin stukjes’ en kunnen uitleggen hoe ik te werk ga, waarmee zij ook
verder kunnen. Het leuke van iets dergelijks vind ik toch wel het persoonlijke contact met de
mensen. Diezelfde mensen zien nu ook de koppen achter het digitale snelverkeer op mail en
facebook.
Persoonlijk was ik nog wel trots dat veel mensen mij persoonlijk nog feliciteerden met mijn
koninklijke onderscheiding.
Willem Jan Wiebosch
Aan de fotoprijsvraag met drie foto´s hebben 29 mensen meegedaan. Bij de kraam ontstonden
soms vermakelijke discussies over de vraag waar of wanneer een foto gemaakt was. Maar we
hebben de verleiding kunnen weerstaan om tips te geven. Uiteindelijk bleken er acht correct
ingevulde formulieren te zijn. Deze acht deelnemers krijgen een exemplaar van ons boek
Heemstede Vooruit.
Alexander Koopman
Fijn dat de voorjaarsmarkt, na een upgrade tot ‘Lentefair’, weer eens door kon gaan. Het was
prachtig weer en dus was het absoluut geen straf de hele dag op de Binnenweg aanwezig te
zijn. Het waaide ook niet, altijd wel prettig als er veel papier in je kraam ligt…. Voor de HVHB
verliep de Lentefair uitstekend: redelijk wat verkopen (vooral de goedkope boeken deden het
goed). Er zijn veel folders en gratis oude ‘HeerlijkHeden’ uitgedeeld (met name Ronald was erg
goed in het aanspreken van het langslopende publiek) en er hebben zich in totaal vier nieuwe
leden gemeld. Ook de prijsvraag was een succes: maar liefst 29 deelnemers. Kortom, een
gezellige dag…

Winnaars schrijfwedstrijd ‘Liefde in
Heemstede/Bennebroek’ ontvangen prijs
Foto: V.l.n.r.: Flip Hammann, Therry Feije-Tuijp
en Frans Strunk. (Foto: Harry Opheikens)
Als onderdeel van de festiviteiten ter
gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de
vereniging, hebben we in samenwerking met
boekhandel Blokker een schrijfwedstrijd
georganiseerd. Het thema sloot aan op dat van
de Boekenweek en luidde: ‘Ode aan de eerste
liefde in Heemstede of Bennebroek’.
Op zondag 22 mei was de bekendmaking van
de drie winnaars. De eerste prijs ging naar Flip Hammann voor zijn verhaal ‘Eerste liefde in
Heemstede: zwembad 1965’. Hierin gaat hij terug naar zijn eerste liefde die opbloeide in de
oude zwemvijvers bij Groenendaal. De tweede prijs was voor Therry Feije-Tuijp voor haar
verhaal ‘Liefde in Bennebroek’ (over hoe zij in de oorlog liefdevol werd opgevangen in
Bennebroek), de derde prijs voor Frans Strunk en zijn verhaal ‘Café de Eerste Aanleg’ (over een
bijzondere ontmoeting in De eerste Aanleg). De drie winnaars werden beloond met een
boekenbon van respectievelijk 150, 100 en 50 euro, beschikbaar gesteld door boekhandel
Blokker.
De jury bestond uit Jaap Verschoor (HVHB), Ramy El-Dardiry (inwoner en schrijver) en Louise
Flick (boekhandel Blokker). De jury was aangenaam verrast door de variatie van de
inzendingen. Alle deelnemers hadden op eigen, persoonlijke wijze invulling gegeven aan het
thema. De drie winnende verhalen zijn te lezen op de site van de historische vereniging:
Prijswinnaars schrijfwedstrijd bekend - hvhb.nl

Lees de 3 winnende verhalen

Een vraag aan de historische vereniging

Advertentie Haarlem’s Dagblad 22 februari 1955 (krantenviewer NHA)
Bij onze vereniging komen vaak vragen binnen. Uit ons rijke mailarchief gaan we de komende
maanden een aantal leuke vragen belichten.
Vraag
Ik heb een vraag over Achterweg 5 Heemstede in 1955.
Heeft dit ook een andere functie gehad dan observatiehuis voor mensen met epilepsie?
Bijvoorbeeld voor meisjes die opgevangen werden omdat ze thuis niet konden blijven wonen?
Mijn moeder is hier als 16 jarige op 11 november 1955 geplaatst vanuit Sneek. Zij had geen
epilepsie. Ze heeft hier tot augustus 1956 gewoond en is daarna op een ander adres geplaatst.
Antwoord
Voor zover wij dat hebben kunnen nagaan is Achterweg nummer 5 altijd een onderdeel geweest
van Meer en Bosch, het epileptisch centrum.
Het is ons niet bekend dat het gebouw een andere functie gehad zou hebben in de vijftiger jaren
van de vorige eeuw.
Misschien kunt u bij de gemeente Heemstede informeren of uw moeder ingeschreven heeft
gestaan in het bevolkingsregister.
Een mogelijkheid is dat uw moeder (tijdelijk) werkzaam is geweest bij Meer en Bosch. Zie
bijgevoegde advertentie uit die tijd, waarin meisjes gevraagd worden voor
kantoorwerkzaamheden.

Fotowedstrijd 75 jaar HVHB

U maakt van die prachtige foto en plaatst ze vaak online op diverse facebookpagina’s. Hoe
mooi zou het zijn daar een prijs mee te winnen. Die mogelijkheid is er. Doe mee aan de
fotowedstrijd ‘Met het Oog op de toekomst’ van de 75-jarige HVHB.
Wat is voor ú een bijzondere plek in Heemstede en/of Bennebroek en wat zou er in úw ogen
voor de toekomst bewaard moeten blijven? Het kunnen panden zijn, uw eigen woonsituatie, of
kunstwerken, maar ook Groenendaal behoort tot de mogelijkheden. Kortom, pak uw
camera/mobiel en ga op pad.
De wedstrijd is in twee leeftijdscategorieën: 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.
Hoe u uw bijdrage kunt insturen en de wedstrijdreglementen leest u op de website van de
HVHB: www.hvhb.nl.

Wandelen door Heemstede
Roads, WIJ Heemstede, Kennemerhart en de HVHB hebben het plan opgevat om
Historische/Culturele wandelingen te organiseren door Heemstede voor bewoners van
Heemstede. Dit initiatief ondersteunt Preventieakkoord Heemstede – SportSupport.
In 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 1 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.

Wandelingen Plein 1
Maand
Datum
Juni
21

Op de eerste en derde dinsdag
van de maand om 10:00 uur
Onderwerp
Postkantoren Binnenweg

Juli

Konijnenberg

5

Gids

Vertrekpunt

Henk

Plein 1

Remmert Konijnenberg

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.
In januari en maart werden onderstaande foto’s geplaatst. De foto’s zijn blijkbaar moeilijk te
herkennen, want hierop mocht de HVHB nog geen reactie ontvangen. Via deze nieuwsbrief
opnieuw de oproep of er onder u iemand is die de panden herkent.
Weet u meer over de foto’s? Waar is het? Wat is het verhaal achter de foto? De HVHB ziet uw
reactie graag tegemoet in een e-mail aan communicatie@hvhb.nl.

Vrijwilliger gespot: Alexander Koopman
Kennismaken met onze vrijwilligers
De vrijwilliger van deze maand is Alexander
Koopman, onze financiële man oftewel de
penningmeester. Hij houdt zeer nauwkeurig de
in- en uitgaven van de vereniging in de gaten.
Wie is deze man met die verantwoordelijke
verenigingstaak?
Ik ben geboren in Haarlem, maar opgegroeid in
Heemstede in de buurt van het station. Ik ben
altijd hier blijven wonen. Begin jaren ’90 heb ik
nog een aantal jaren in Haarlem gewoond. Ik
voel mij ook een echte Heemstedenaar,
alhoewel mijn (voor)ouders niet uit Heemstede of omgeving kwamen. Ik heb altijd wel
belangstelling gehad voor de geschiedenis van mijn eigen omgeving. Hoe het vroeger was, wat
er allemaal veranderd was. Daarom ben ik later ook lid van de HVHB, toen nog VOHB,
geworden.
Lid zijn van de HVHB is natuurlijk fantastisch, maar een vereniging is altijd blij als leden iets
willen doen binnen de vereniging. Waarom is Alexander penningmeester geworden?
Ik heb altijd gewerkt in de financiële administratie. Boekhouders zijn saaie mensen, misschien
ben ik dat ook wel een beetje. Het werk dat ik bij de HVHB doe als penningmeester ligt dus erg
in het verlengde daarvan. Het leuke eraan vind ik dat alles uiteindelijk moet kloppen en de
cijfers duidelijk en herleidbaar moeten zijn. Er moet een duidelijk verhaal achter zitten. Ik doe
ook de ledenadministratie. Dat vergt best wat tijd: het verwerken en controleren van de
betalingen en het bijhouden van mutaties.
Heb je een leuke tip voor de lezer?
Het valt mij altijd op hoe snel je vergeet hoe iets vroeger was. Iets verdwijnt, er komt iets anders
voor in de plaats en daar ben je al heel gauw aan gewend. Daarom zou iedereen zijn eigen
omgeving regelmatig moeten vastleggen op foto of film en zo alle veranderingen bijhouden. Dat
is iets wat ik mij als kind had voorgenomen toen ik mijn eerste fotocamera had. Maar het is er
nooit van gekomen….
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