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HeerlijkHeden 194 verschijnt later
Vanwege vakantie van de DTP-er (vormgever) zal de volgende
HeerlijkHeden later bij u in de bus en in de winkels verschijnen.
Bent u nog geen lid van de HVHB en wilt u toch graag het
prachtige kwartaalblad HeerlijkHeden 4x per jaar in de bus
krijgen, dan kunt u zich hier aanmelden voor € 20,00 per jaar.

Lezing Barnaart van binnen en buiten
Door Mechteld Gravendeel.
Dinsdag 18 oktober, 20.00 uur in de Van
Bragtzaal van de Doopsgezinde Kerk
Frankestraat 24 Haarlem
De familie Barnaart maakte fortuin in de handel
in stoffen en manufacturen en is bekend als
bewoners van landgoed Vogelenzang en Huis
Barnaart in Haarlem.
KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE
Leden van Historische Vereniging Haerlem,
lidmaten van de Doopsgezinde kerk en leden
van de geschiedenistafel van de Sociëteit
Vereeniging betalen 5 euro, introduc(e)es 7,50
euro.
Koffie en thee vooraf zijn inbegrepen, een optioneel drankje na afloop kan ter plekke worden
betaald.

Najaarsbijeenkomst HVHB, donderdag 10 november
2022
Het bestuur van de Historische Vereniging
Heemstede-Bennebroek nodigt u uit voor de
Najaarsbijeenkomst van onze vereniging op
donderdag 10 november 2022 in Het Trefpunt,
Akonietenplein 1 in Bennebroek.
De bijeenkomst begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur
is de kerk open en bent u welkom voor koffie of thee.

Het programma is als volgt:
Opening door voorzitter Wim Gohres.
Verenigingsaangelegenheden (vergaderstukken worden op onze website gepubliceerd)
Vaststelling verslag ALV 23 juni 2022
Vaststelling begroting en contributie voor het boekjaar 2023
Jaarprogramma 2023
Wim Gohres blikt vooruit op de plannen van de HVHB voor het jaar 2023.
Intermezzo: Presentatie van historische foto’s van Heemstede en Bennebroek
Lezing door Marca Bultink: De Trekvaart Haarlem-Leiden
Tijdens deze lezing zal Marca Bultink vertellen hoe de Trekvaart Haarlem-Leiden in anderhalf
jaar tijd werd aangelegd, wat de effecten waren voor het landschap en hoe het trekschuitbedrijf
werkte.
Informeel gedeelte
Na afloop, rond 21.30 uur, is er zoals gebruikelijk gelegenheid tot napraten bij een drankje en
een hapje.
Aanmelden is niet nodig, en zowel leden als niet-leden zijn welkom.
Het hele programma staat hier.

Binnenkijken bij Huis te Manpad
Op initiatief van de Stichting Huis te Manpad en
de Historische Vereniging HeemstedeBennebroek is op vrijdag 4 en zaterdag 5
november het Huis te Manpad aan de
Herenweg 7 te Heemstede van binnen te
bezichtigen.
De gratis rondleiding met een ervaren gids
duurt ongeveer 45 minuten. Er wordt gestart in
het souterain en we gaan daarna naar de
Herenkamer en de grote zaal met de fraaie
wandschilderingen van Jurriaan Andriessen.
Er start vanaf 10 uur elk half uur een rondleiding. De laatste rondleiding is om 15:00 uur. Per
rondleiding geldt een maximum van 8 personen.
Aanmelden kan alleen via een e-mail aan evenementen@hvhb.nl. Geef daarbij het aantal
deelnemers plus hun namen aan en naar welke dag (vrijdag of zaterdag) en tijd (elk half uur
tussen 10.00 en 15.00 uur) uw voorkeur uitgaat.
Wie zich aanmeldt, krijgt een bevestiging van de datum en de tijd via e-mail.
Foto: Bas van der Hengst

Winkeliers vertellen vol passie hun verhaal
Een erg succesvol
evenement, georganiseerd
door de
jubileumcommissie van de
HVHB en de BIZ
(winkeliersvereniging) in
de week van 19 t/m 24
september.
Onder aanvoering van
Jaap Verschoor, Ellen
Kerkvliet en Arno Koek
waren ruim 30 winkeliers
erg enthousiast om de
winkelhistorie aan het
winkelend publiek door te
geven.
Fotomateriaal
Etalages werden rijkelijk gevuld met beeldmateriaal en historische attributen, betrekking
hebbende op de betreffende winkel.
Eigen verhaal
Veertien winkeliers vertelden hun eigen verhaal over de historie van hun winkelpand en het
beroep dat ze daar uitoefenen, al dan niet aangevuld met extra beeldmateriaal. Hoewel de
planning was daar een half uurtje voor te nemen, was dat vaak te kort. Tenslotte bestaan
sommige winkels meer dan 100 jaar. Ook te volgen in de wekelijkse rubriek ‘toen en nu’ in de
Heemsteder.
Rondleiding
René Janus en Cees Fortgens jr. namen toehoorders mee om hen een ander beeld te geven
van hoe het vroeger was in vergelijk met het huidige straatbeeld van de Raadhuisstraat en de
Binnenweg. Ze wilden op deze manier bewerkstelligen dat het winkelend publiek met een
andere blik naar de winkels kijken.
Een verslag op de website van de Heemsteder.
Foto Harry Opheikens

Puzzelstukje september

Wim van den Dungen reageerde op de groepsfoto van een personeelsuitje van wasserij Rhee in
de nieuwsbrief van september:
“Ik kan u melden dat de foto niet dateert uit ‘68/’69 maar uit 1961. Ik vond deze foto in het
fotoalbum van mijn inmiddels overleden vrouw (meisjesnaam Gon Rhee) die ooit een fotoalbum
maakte van wasserij Rhee. Geheel rechts op de foto met regenjas over de arm staat Jan Rhee,
haar vader, oudste firmant van de wasserij.”

Puzzelstukje oktober

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. Weet u bijvoorbeeld
meer over deze foto? Waar is dit? Wat is het verhaal achter de foto? We zien uw reactie graag
tegemoet in een
e-mail aan Communicatie@HVHB.nl
Bijgaand beeld is een ansichtkaart, een tulpenveld aan de Weg van Heemstede met een fraaie
boerderij. Zijn er onder u die weten om welke boerderij het gaat en waar deze precies gestaan
heeft?

Nieuwe dakbedekking Pomphuis

Het onderkomen van de HVHB, het Pomphuis, heeft lange tijd last gehad van lekkage en dat is
niet prettig als direct onder het dak het archief zit. Het water sijpelde ook nog eens door naar de
vergaderruimte. Met potten en pannen kon het water opgevangen worden, maar een
regelmatige controle was toch wel wenselijk als weer flink wat hemelwater naar beneden was
gekomen.
Afgelopen weken was het dan eindelijk zover dat het dak gerepareerd ging worden. Zowel de
daklaag als het zink moest al dan niet vervangen worden en er kwamen dakpannen op het dak.
Zonder waterangst kan er weer vergaderd en gearchiveerd worden.
Foto's Harry Opheikens

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.
Ronald Huigen schreef een kort verslag over de
wandeling op dinsdag 6 september:
Het is de eerste wandeling met ROADS,
Kennemerhart en WijHeemstede na de
zomervakantie.
“We verzamelden bij de Luifel en wandelden
met negen deelnemers naar de Bavo-kerk
naast de Luifel.
We werden daar alleraardigst ontvangen en de
koffie met koek stond klaar.
De heer Frans Roozen, 90 jaar, vertelde
enthousiast over het ontstaan van de kerk aan de andere kant van de Herenweg en over de V1
die in de oorlog in de Kerklaan terecht was gekomen en zeer waarschijnlijk bewust tot
ontploffing was gebracht om de kerk te beschadigen. Daarna zijn we naar het kerkhof gegaan
en hebben even stilgestaan bij het graf van pater Tielen. Om half 12 ging een ieder tevreden
naar huis.”

Rondleiding Mariënheuvel, een reactie
Zr. Marie Wilhelma Tas stuurde een
alleraardigst bericht:
“Hallo allemaal van het bestuur van de
Historistische Vereniging HeemstedeBennebroek, Fijn dat ik nog steeds de
nieuwsberichten krijg van de vereniging! Ik heb
er altijd veel plezier van gehad, de
bijeenkomsten, heel gezellig altijd. Je ontmoet
daar dan ook gelijk geïnteresseerden.
En nu dan de rondleiding op Mariënheuvel. Wij
van de oorspronkelijke bewoners hebben al een
keer een uitnodiging gehad, werden met een
busje afgehaald in Egmond aan Zee.
Eerst koffie met…. en daarna met z’n allen een rondleiding door het huis, in twee groepen, wij
wisten natuurlijk goed de weg. Dan zie je ook het verschil. Onze eigen kamers
(Kloostercellen) keurig verbouwd met een douche en toilet. En dan de kapel als restaurant vond
ik nog niet zo gek. De eigenaar heeft mij een keer gevraagd wat ik er van vond nog voor de
verbouwing. Hij wilde het religieuze van het huis bewaren. Nu daar is hij goed in geslaagd. Wij
konden er toch niet meer blijven wonen, veel te groot.
We zijn nu nog met 35 zusters in totaal, waarvan hier in Egmond 27. Als die laatste hulp nodig
hebben mogen ze ook hier komen, als er plaats is. Ik ben 85 jaar geworden en dus een van de
jongsten. Er is al een zuster van ons 103 geworden, ze tuft nog met haar scootmobiel even
naar het dorp om boodschappen te doen. Ook voor mij.
In juni heb ik als laatste hier corona gehad, nu zit ik nog met de nasleep. Ik ben ontzettend moe,
kleine stukjes lopen, dan kan ik al niet meer verder. Héél naar hoor. Maar toen ik in mei dit jaar
mijn 60 jarig kloosterfeest vierde was ik nog goed, nadat het twee keer was uitgesteld door
corona.
Is Heemstede nog getroffen door corona, zieken en overledenen? Bij ons viel het gelukkig nogal
mee, alleen moeilijk om je aan de regels te houden. We mochten niet naar buiten, dan let je
ook
op elkaar hé. Ik ben hier lid van de Egmonden, ook heel interessant.
Nu, alle oude bekenden veel groeten en sterkte als corona weer terug komt. Wij moeten deze
week
weer gevaccineerd worden, de 4e keer. Jullie ook? Doe het maar hoor, is nodig.
Ik zou graag naar jullie bijeenkomst komen, maar het is te ver en te laat in de avond.
Tot ziens als ik toch nog eens in Heemstede kom.”

Vrijwilliger gespot: Michel Bakker
Michel is sinds begin jaren negentig lid van de
Commissie Karakterbehoud.
Michel is geboren in Haarlem maar opgegroeid
in Heemstede, ging naar Hageveld en woont aan
de Sportparklaan. Hij studeerde
architectuurgeschiedenis en klassieke
archeologie aan de Rijksuniversiteit van Leiden.
Hij maakte opgravingscampagnes in Pompeï
mee en specialiseerde zich in de
vroegchristelijke architectuur en het Liber
Pontificalis. Hij werkte voor de Rijksdienst voor
de Monumentenzorg en het Gemeentelijk
Bureau Monumentenzorg Amsterdam. Sinds
1997 is hij zelfstandig en samen met Olga van
der Klooster geeft hij leiding aan het Bureau
Plantage Zorg en Hoop, een adviesbureau op
het gebied van cultureel erfgoed overzee. Deze
specialisatie voert hen naar werkplekken in de
voormalige koloniën, met name Suriname en de
Antillen. Zie: www.plantagezorgenhoop.nl. Op dit
moment werkt hij aan een publicatie over de
gezaghebber Isaac Wagemaker en over
missiecongregaties.
Michel is verder verbonden aan de Nederlandse Bruggen Stichting, de International Council on
Monuments and Sites, het Archivo Nacional Aruba, de Sectie Cultuurbescherming van de
Koninklijke Landmacht en de Commissie Kunstzaken en Kathedraal Museum van het bisdom
Haarlem-Amsterdam.
Voor de HVHB zat hij eerder in de commissie Muren Oude Slot Boven Water. Verder schreef hij
artikelen voor HeerlijkHeden en werkte hij mee aan verschillende HVHB-boeken. De inzet voor
de vereniging ziet hij niet als iets vrijblijvends. Zeker lokaal erfgoed is kwetsbaar. Politieke en
commerciële belangen kunnen te overheersend zijn en soms schade aanrichten aan het dorpse
karakter, de al dan niet beschermde monumenten, de gehele woonbeleving. Die schade voelt
men pas als het te laat is. Welstandstoezicht is een kunst, reclamebeleid ook. En iedereen kan
verkeersborden bijplaatsen maar wie haalt de nodeloze ooit weer weg? De HVHB is hier een
belangrijke waakhond, ook als er niet geblaft hoeft te worden.
Michel zit verder in de redactie van de jaarboeken van de Stichting Reünisten Hageveld, hij is
bestuurslid van The FFOP-Cricket Club en vrijwilliger bij RAVON. Hij neemt zitting in
verschillende commissies van de Heemsteedse parochie OLV Hemelvaart. Hij is onder meer lid
van de Lionsclub Heemstede-Bennebroek, de archeologen-vereniging REUVENS, het
Nederlands Genootschap van Sint Jacob en het Kennemer Gezelschap.
Kortom, een druk bezet man met veel interesses, maar gelukkig ook vrijwilliger bij de HVHB
(red. nieuwsbrief)

Meer HVHB
Het laatste nieuws
Agenda
Contact

Erfgoed
Publicaties
HeerlijkHeden

Contact

Lid worden

Communicatie HVHB

Klik hier

Website

Facebook

© Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of worden overgenomen zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek.
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