Nieuwsbrief voor leden en relaties van de
Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek

Bekijk de webversie

HVHB-nieuws
Nummer 6 | augustus 2022

HeerlijkHeden 193 verschenen
Ook dit keer weer een diversiteit aan artikelen
over Heemsteeds- en Bennebroeks verleden,
geïllustreerd met tal van prachtige foto’s.
Het zomernummer van HeerlijkHeden opent
met een verhaal over een heel bijzonder
tuinkoepeltje, dat misschien wel de status van
rijksmonument verdient. Het koepeltje staat in
de tuin van de voormalige buitenplaats Uyt den
Bosch, tot 1927 Heemsteeds grondgebied.
Spoorloos verdwenen! Het grote Heilig
Hartbeeld dat vroeger prominent voor de Sint
Bavokerk stond, net als het beeld uit de tuin van
het Bavogesticht aan de Kerklaan. Het Heilig
Hartbeeld heeft nooit een monumentenstatus
gekregen.
De grafkapel van Van Vollenhoven op de
Algemene Begraafplaats aan de Herfstlaan
heeft wel een monumentenstatus en is
voorbeeldig gerestaureerd. Veel foto’s van deze
restauratie staan in de nieuwe HeerlijkHeden. .
Het jubileum van de HVHB wordt nog het hele
jaar gevierd: in de serie ‘Bennebroek 75 jaar HVHB’ gaat het over het bestuur in het dorp. In het
kader van 75 jaar HVHB kunt u in deze HeerlijkHeden ook het winnende verhaal lezen van de
schrijfwedstrijd. Op onze website zijn ook de nummers twee en drie te lezen.
Verder in HeerlijkHeden 193 aandacht voor Coby Riemersma. Zij was landelijk bekend als
zangpedagoge, maar plaatselijk zeker ook als activiste voor het karakterbehoud van de
Blekersvaart en omgeving.

Najaarsbijeenkomst HVHB, donderdag 10 november
2022
’t Trefpunt, Bennebroek, vanaf 20.00 uur.
Op dit moment staat het programma nog niet helemaal vast.
Het programma is te zijner tijd te lezen in de agenda op onze
website en in de volgende nieuwsbrief.
Wel is de HVHB op zoek naar veel (beeld)materiaal uit het
oprichtingsjaar 1947 voor een mooie presentatie tijdens de
bijeenkomst. Heeft u iets mail het dan naar Ruud Bannink.

Open Monumenten Dagen 10-11 september
In het buitenland is het heel normaal om die
indrukwekkende kathedraal of dat monumentale
gebouw te bezoeken. In Nederland lopen we er
soms ongemerkt aan voorbij. Op 10 en 11
september worden voor de 36ste keer de Open
Monumentdagen georganiseerd. Dit jaar is het
thema duurzaamheid met de bijpassende
slogan: ‘Duurzaam duurt het langst’. De HVHB
organiseert de dagen in Heemstede en
Bennebroek opnieuw in nauwe samenwerking
met Ons Bloemendaal. Het weekend biedt een
uitgelezen kans om een kijkje te nemen in de
ruim dertig monumenten die dit jaar in onze regio weer meedoen. Komt u de verborgen schatten
bij u om de hoek ontdekken?
Het programma met de deelnemende monumenten vindt u half augustus op www.hvhb.nl en op
www.onsbloemendaal.nl en begin september in de plaatselijke kranten.

Wandeldag Heemhaven 2 juli 2022
Zaterdag 2 juli hebben Alexander Koopman en
Ronald Huigen twee groepen bewoners van de
Heemhaven ontvangen in het kader van de
‘Wandeldag Heemhaven’.
Ronald: ‘Wij waren in het Pomphuis even na
tien uur, hebben de straat geveegd, de entree
gestofzuigd en de ruimte verder in orde
gebracht en de deuren wijd opengezet om de
rolstoelen goed toegang te geven tot ons
Pomphuis.
De eerste groep van zeven bewoners in hun
rolstoel en de begeleiders arriveerde even na
11 uur. Voorzien van koffie en een koekje
hebben wij wat over de HVHB verteld en wat
oude foto’s in een PowerPointpresentatie laten
zien.
De eerste groep was nog niet weg of groep
twee stond voor de deur. Ook hier veel
enthousiasme en dankbaarheid dat de HVHB
dit voor ze heeft geregeld. Wij hebben alle
deelnemers twee HeerlijkHeden meegegeven’.
De bewoners van Heemhaven willen graag meer oude foto’s van Heemstede/Bennebroek zien
dus wij hebben toegezegd dat wij graag naar de Heemhaven komen om daar een presentatie te
geven. (Foto Ronald Huigen).

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 de komende maanden 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.

Beleef Heemstede, 14 juli 2022

(Foto: Harry Opheikens)
Donderdagavond 14 juli was de HVHB gastheer in het Pomphuis voor partners van de website
'BeleefHeemstede.nl'. Deze website is een platform voor alle leuke uitjes in Heemstede. De
partners kunnen hun eigen pagina vullen met bijvoorbeeld aanstaande evenementen. Ook de
HVHB is één van de 32 partners (wellicht volgen er nog meer).
Tweemaandelijks komen de partners bij elkaar om nieuwe ideeën/evenementen te bedenken,
samenwerkingen te zoeken en, waar nodig, elkaar te helpen.
U kunt het allemaal volgen op de website van beleefheemstede.nl.

De Oude Kern van Bennebroek
(Foto: Gerry Weijers)
Gerry Weijers sloot aan op 7 en 14 juli voor een boeiende
lezing en drukbezochte wandeling over de Oude Kern van
Bennebroek. Martin Bunnik nam de toehoorders mee in de
tijd dat Bennebroek nog een Heerlijkheid was.
Het ontstaan van het dorp Bennebroek. Wat nu het drukste
kruispunt is bij de Roheller of Bennebroekbrug was toen
een rustig dorpsplein waar mensen elkaar ontmoeten. Daar
gebeurde het. De meeste deelnemers waren
Bennebroekers. Er kwamen heel wat verhalen los. Een
zeer geslaagde activiteit.

Bezichtiging Mariënheuvel, zaterdag 3 september

(foto Beeldbank NHA).
Speciaal ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van onze vereniging en, omdat Mariënheuvel
de afgelopen tijd is verbouwd tot seminarhotel, laten de beheerders Karen en Benoît graag het
huis zien.
De rondleidingen zijn inmiddels volgeboekt, maar in de volgende nieuwsbrief leest u een
uitgebreid verslag.

Een M.95-geweer, gevonden in de vijver voor villa ’t Clooster

De vraag van de maand
Bij onze vereniging komen vaak vragen binnen. Uit ons rijke mailarchief gaan we de
komende maanden een aantal leuke vragen belichten.
Vraag:
Voor mijn afstudeeronderzoek maak ik onder andere een inventarisatie van
bodemvondsten welke te maken hebben met de Duitse bezetter tijdens de Tweede
Wereldoorlog in Noord-Holland.
Nu is mijn vraag of er bij u vondsten aanwezig zijn of dat u bekend bent met een (privé)
collectie welke direct afkomstig is of een verband heeft met de Duitse bezetter in NoordHolland. Hierbij ben ik zeker niet alleen op zoek naar wapens en munitie maar juist ook
naar alledaagse gebruiksvoorwerpen.
Antwoord (met dank aan Hans Krol):
In de bewaarcollectie van de HVHB bevinden zich o.a. een helm, voedselblikken, en veel
NSB-‘memorabilia’, maar ten aanzien van bodemvondsten niet specifiek materiaal uit de
Duitse bezettingstijd.
Daarvan is overigens na 1945 nog vrij veel aangetroffen op de terreinen en zolder van
Hageveld, waar zich o.a. een Lazaret bevond en vanaf 1942 tot de Bevrijding enige
honderden soldaten van de Deutsche Kriegsmarine (met torpedoboten gestationeerd in
de haven van IJmuiden) gelegerd zijn geweest.
In mijn blog zijn ook verscheidene vondsten op Hageveld met scans van foto’s
weergegeven.
Archeologische vondsten Heemstede e.o. | Librariana (wordpress.com)

Fotowedstrijd 75 jaar HVHB

(foto: Harry Opheikens)
U heeft de maand augustus en september nog om prachtige foto’s in te sturen. Op social media
komen soms prachtige foto’s voorbij. 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.

Vrijwilliger gespot: Jaap van Donge
(foto: Harry Opheikens)
De vrijwilliger van deze maand is Jaap van
Donge, sinds de voorjaarsbijeenkomst van
2022 de voorzitter van de Commissie
Communicatie en vanuit deze hoedanigheid
ook lid van het bestuur. Wie is deze man met
die verantwoordelijke verenigingstaak?
Ik ben geboren in Haarlem maar al vrij snel
verhuisd naar Heemstede waar ik inmiddels
meer dan 60 jaar woon. Wel op verschillende
locaties maar de laatste 43 jaar op dezelfde
locatie in het centrum. Na het beëindigen van
mijn loopbaan in de ICT is mijn werk gaan
bestaan uit vrijwilligerswerk. Dat zijn bestuurlijke
functies maar ook coaching van ondernemers en
het verrichten van vrijwilligers werk bij een
kringloopwinkel.
Lid zijn van de HVHB is natuurlijk fantastisch,
maar een vereniging is altijd blij als leden iets
willen doen binnen de vereniging. Waarom is
Jaap voorzitter van de Commissie
Communicatie geworden?
Wat ik voor de HVHB doe is het coördineren van werkzaamheden voor de Commissie
Communicatie en het meedenken in het bestuur over heden en toekomst van de HVHB. Het
leuke van dit werk lijkt me dat ik de kennis van Heemstede en Bennebroek, opgedaan in de
afgelopen 60 jaar, kan gebruiken in het ontwikkelingsproces van de HVHB in de komende jaren.
Heb je een leuke tip voor de lezer?
Een leuk artikel in de HeerlijkHeden was het artikel over de grenspalen in Heemstede, leuk om
hierlangs nog eens een fietsroute te organiseren. Verder kan ik iedereen aanraden om lid te
worden van de mooie historische vereniging zodat ook de toe komst gegarandeerd is.
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