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Geachte leden,
De veertigste keer alweer komen de leden van de HVV officieel bij elkaar. Uw kans om kennis te nemen van
plannen en voornemens voor de toekomst en de verslagen over het recente verleden. Onze kans om uw ideeën
en vragen te vernemen. Ik zie u ook graag komen en ben benieuwd naar uw mening. Wees erbij aanstaande
donderdag 28 mei.
De Historische Vereniging is met een aantal interessante en indrukwekkende projecten bezig, we presenteren
de nieuwste uitgave van onze werkgroep Verteld Verleden. Hun onderzoek naar de slachtoffers vermeld op het
Sijtwende monument, vindt zijn beslag in een boek en tentoonstelling in Swaensteyn. Ondertussen wordt ook
hard doorgewerkt aan de studie over oud Damsigt. De vrucht van deze werkgroep hopen we in 2016 te gaan
plukken. Ondertussen werken we aan het beleid voor de komende jaren, een overzicht van de geschiedenis
van onze eigen vereniging en het vernieuwen van de website. Ik vertel u er graag meer over.
Met heel veel genoegen,
Renier van Gelooven
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Algemene ledenvergadering
Het bestuur nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de

40e algemene ledenvergadering
in de Voorhof, Herenstraat 77a, Voorburg (naast de Oude Kerk)
op donderdag 28 mei 2015, aanvang 20.00 uur, de zaal is open om 19.30 uur.
Agenda:
1.

Opening door de voorzitter

2.

Vaststelling agenda

3.

Mededelingen en ingekomen stukken

4.

Verslag 38e algemene Ledenvergadering van 15 mei 2014 (zie bijlage 1)

5.

Bestuursverkiezing
Aan de beurt van aftreden zijn de mevrouw Alexandra Oostdijk en de heren Renier van
Gelooven, Evert van de Graaff en Marcel van der Lans. Zij stellen zich herkiesbaar.

6.

Jaarverslag 2014 (zie bijlage 2)

7.

Voornemens (o.a. nieuwe uitgaven in de reeks “Historisch Voorburg”)

8.

Rekening en verantwoording 2014 en verslag kascommissie 2014

9.

Begroting 2016 (De financiële stukken van 8 en 9 worden later verzonden)

10.

Benoeming nieuwe kascommissie

11.

Rondvraag en sluiting

Rond 21.00 uur zal de heer Peter Stokkel, Projectleider van de Afdeling Archeologie van de Dienst Stadsbeheer
van Den Haag, een lezing geven over de archeologische vondsten, die zijn gedaan bij de verkenningen in het
traject van de aan te leggen Rotterdamse baan.

Presentatie “70 jaar Vrede en Vrijheid”
Presentatie van het boek “70 jaar Vrede en Vrijheid”
geschreven door de HVV-werkgroep Voorburgs Verteld Verleden
in de Oude Kerk, Herenstraat 77, Voorburg
op zaterdag 9 mei 2015, aanvang 19.00 uur, de zaal is open om 18.30 uur.
Het programma luidt als volgt:
1.
2.

Opening door het kamerkoor Corda Mezza Voce onder leiding van Hans Matla. Zij zullen deze
avond muzikaal omlijsten.
Welkomstwoorden van de voorzitter

3.

Uitreiking eerste exemplaar aan de heer Van der Sluijs, burgemeester van LeidschendamVoorburg

4.
5.

Corda Mezza Voce
Terugblik op de werkzaamheden van de werkgroep Voorburgs Verteld Verleden door mevrouw
Nelleke Kok
Uitreiking van een exemplaar van het boek aan de heer Van Haersma-Buma, burgemeester van
Leidschendam-Voorburg ten tijde van het oprichten van het monument in het park Sijtwende.

6.
7.
8.

Corda Mezza Voce
Gedicht Vrede van Leo Vroman door mevrouw Cathrijn Steinhorst
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9.

10.

Uitreiking van een exemplaar van het boek aan de heer Adelaar. Hij is nabestaande van één van
de in het boek beschreven slachtoffers van de tweede wereldoorlog. Hij zal daar ook over
vertellen.
Corda Mezza Voce

11.

Uitdelen van de boeken aan de aanwezige leden, genodigden en voorintekenaren. Dit alles
onder het genot van een hapje en drankje in De Voorhof naast de Oude Kerk..
Om een indruk te krijgen van het aantal aanwezigen (het aantal plaatsen in de Oude Kerk is door de brandweer
gelimiteerd), verzoek ik u vriendelijk om via ons e-mailadres (info@historischeverenigingvoorburg.nl) of
telefoonnummer op te geven of en met hoeveel personen u gebruik denkt maken van deze uitnodiging.

Contributie


Leden, die een machtiging hebben gegeven

Indien u ons vorig jaar hebt gemachtigd om via automatische incasso uw contributie te innen, zou dat in
2014 ingaan. Zoals u zult hebben gemerkt is dit in 2014 niet gebeurd. De penningmeester heeft
aanzienlijke moeite gehad om de machtigingen te effectueren. Dit als gevolg van een procedurewisseling
bij de bank met invoering van de IBAN-nummers. Na de nodige kopzorgen om deze inning voor elkaar te
krijgen, is dat uiteindelijk gelukt. De afgelopen maand is de incasso van de gemachtigden goed geslaagd.


Leden, die nog geen machtiging hebben gegeven

De leden die nog geen machtiging hebben ingediend, verzoeken wij om het bijgesloten
machtigingsformulier in te vullen en aan ons op te sturen. U zou ons daarmee een grote dienst bewijzen.
De contributie zal dan in de maand januari of februari 2016 van uw rekening worden afgeschreven.
Eventueel kunt u een aantekening bijvoegen, dat ook de contributie van dit jaar 2015 met uw machtiging
van uw rekening mag worden afgeschreven.


Leden, die geen machtiging hebben gegeven

Wij verzoeken u vriendelijk uw contributiebijdrage voor 2015 over te maken naar ons
bankrekeningnummer NL26 INGB 0000 2883 21 ten name van de Historische Vereniging Voorburg te
Voorburg. Indien u uw lidmaatschapsnummer weet, helpt het de penningmeester als u dat vermeldt bij
de mededelingen.
Voor de leden, die deze Nieuwsbrief per post ontvangen en geen machtiging hebben gegeven, is een
acceptgiroformulier bijgesloten. Indien u gebruik maakt van internet-bankieren, dan graag uw
lidmaatschapsnummer vermelden bij de mededelingen. U vindt uw lidnummer rechtsboven op het
acceptgiroformulier.

Museum Swaensteyn herdenkt 70 jaar vrijheid
Op zaterdag 9 mei a.s. worden in Museum Swaensteyn twee tentoonstellingen geopend die aspecten van
de Tweede Wereldoorlog in Voorburg en Leidschendam belichten.
In ’70 jaar Vrede en Vrijheid’ wordt het verhaal verteld van de inwoners van onze gemeente die in de
oorlog door de oorlogsomstandigheden zijn omgekomen. Hun namen staan vermeld op het Monument
voor Vrede en Vrijheid in Park Sijtwende, zij hebben nu een gezicht gekregen in het project ‘Verteld
Verleden’ van de Historische Vereniging Voorburg. Deze tentoonstelling kwam tot stand in nauwe
samenwerking met de HVV.
In ‘De oorlog in Voorburg in strips’ staan de 33 stripverhalen centraal waarin de Voorburgse tekenaar
Frans Brouwer in 1944 en 1945 de oorlog in beeld bracht. Brouwer was geen striptekenaar, maar
technisch tekenaar bij de firma Siemens in Den Haag. Op 18 april 1944 tekende hij zijn eerste strip, op 10
mei 1945 de laatste. Na de oorlog werd het manuscript, dat Brouwer de titel ‘Krabbels en Klodders in
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bezettingstijd’ had gegeven, niet gepubliceerd. Hoewel Lou de Jong, indertijd directeur van het NIOD, het
in 1951 ‘een werk van unieke waarde’ noemde. Hij schreef aan Frans Brouwer: ‘Ik ken geen werkstuk, dat
geslaagder is dan het uwe en dat betere voorbeelden bevat van onvervalste humor uit de bezettingstijd’.
In de tentoonstelling zal voor het eerst een groot deel van het originele, losbladige manuscript te zien zijn.
Daarnaast worden vele documenten over het manuscript en de totstandkoming ervan getoond, evenals
een selectie van het mooiste uit het verdere artistieke oeuvre van Frans Brouwer.
Deze tentoonstelling kwam tot stand op initiatief van Museum Swaensteyn, in nauwe samenwerking met
de erven Frans Brouwer en het NIOD, Amsterdam.
De beide tentoonstellingen zullen worden geopend in Museum Swaensteyn, op zaterdag 9 mei om 16.00
uur. Aanmelden verplicht, via info@swaensteyn.nl

Rondleiding Opstandingskerk
Bezoek met rondleiding in de Opstandingskerk, Rembrandtlaan 92 te Voorburg
op zaterdag 18 april 2015, aanvang 14.00 uur.

In de laatste publicatie van de HVV “Voorburgs Jong Erfgoed” is dit gebouw van architect Rein H. Fledderus
beschreven. Op 17 mei 2015 wordt deze kerk gesloten, waarna de toekomst ongewis is. Duidelijk is dat het
unieke karakter van dit gebouw verloren zal gaan. Zoals aangekondigd op de ALV van 27 november 2014 is er
nog een keer de gelegenheid dit gebouw in haar authentieke toestand te bezichtigen. Hierbij nodigen we u uit
voor deze kleine maar fijne excursie. Onder deskundige begeleiding zullen we een rondleiding volgen door de
Opstandingskerk. Hierin zal stilgestaan worden bij dit - nog gave - voorbeeld van wederopbouwarchitectuur in
Voorburg met o.a. glas-in-lood ramen in de Johanneskapel.
De rondleiding zal plaatsvinden op zaterdag 18 april, we verzamelen ons om 14.00uur ter plaatse.

Rondleiding Haags gemeentearchief
Bezoek met rondleiding in het Haags Gemeentearchief in het Stadhuis van Den Haag,
Spui 70 te Den Haag op maandag 13 april 2015, aanvang 14.00 uur.
Deze rondleiding is een opvolging van de eerder op 6 maart 2015 gehouden rondleidingen, die enthousiast
door de leden werden bezocht. Voor de leden, die toen over ingetekend hadden, is nog één rondleiding met
het HGA afgesproken. Deze rondleiding is bijna vol, maar er zijn nog enkele plaatsen over voor snelle
reageerders op info@historischeverenigingvoorburg.nl.
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Samen 4 mei beleven?
In de Grote Kerk in Den Haag zal een herdenking plaatsvinden door middel van een muziekstuk van componist
Karl Jenkins: The Armed Man. Een stuk tegen terreur en als mis voor de vrede. Een eigentijds stuk voor jong en
oud, met in het midden, om 20.00 uur, het moment van twee minuten stilte.
Een indrukwekkende beleving om mee te maken en te ondergaan. Jenkins gelooft in de
"circle of life" en met deze cross-over muziek van zeer verschillende muzieksoorten en –
stijlen weet hij jong en oud in het hart te raken. Het stuk leent zich dan ook bovenmatig
voor gelegenheden om te herdenken, om veteranen te bedanken met een belangrijk
signaal naar de jeugd, als toekomstige bewaarders van de vrede. Naast de muziek bestaat
een film die synchroon zal worden vertoond. Juist de combinatie van beeld en geluid maakt
grote indruk.
Het stuk wordt uitgevoerd door een samengesteld koor: het Dutch Jenkins Choir.
Solisten: Merel van Geest, Denise Matla, Martin Stritzko, Ivar Costenoble en muezzin Khalil
Aitblal
Het Frysk Fanfare Orkest zorgt voor de begeleiding.
Het geheel staat onder leiding van initiatiefnemer en dirigent Hans Matla.
Samen 4 mei beleven!

Grote Kerk te Den Haag; Toegang vrij
Kerk open: 18.00 uur - Start programma 18.30 uur - Einde 20.30 uur.

Pelikaanlezing
Donderdag 23 april 2015 in de Oude Kerk te Voorburg
Het is niet verrassend, dat in 2015 na 70 jaar geen oorlog in Nederland alom
aandacht wordt besteed aan de tweede wereldoorlog. Deze startte voor
Nederland in 1940 en de slag om Ypenburg gebeurde in onze omgeving. De enige
slag, die wij in die oorlog zouden winnen!
Meer informatie op www.oudekerkvoorburg.nl

Ledenbestand
Nieuwe Leden
De volgende nieuwe leden hebben we mogen inschrijven sinds de vorige Nieuwsbrief:
mevrouw J. Bleijenberg te Voorburg
mevrouw G.M. Diemer te Voorburg
de heer J.E.G.M. Lasance te Voorburg
de heer H.C.J. Hendriks te Hendrik Ido Ambacht
We heten alle nieuwe leden van harte welkom.

Geef uw e-mailadres door!
Als u deze Nieuwsbrief met de post ontvangt, is van u geen e-mailadres bekend bij het secretariaat. Door
Nieuwsbrieven en andere documenten niet met de post te hoeven versturen, besparen we een door de
stijgende posttarieven steeds grotere hoeveelheid geld. Natuurlijk begrijpen wij, dat niet iedereen gebruik
maakt van e-mail. Zij zullen dan ook deze documenten per post blijven ontvangen. Maar mocht u deze
Nieuwsbrief hebben ontvangen en wel uw e-mailadres ter beschikking willen stellen voor toekomstige
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zendingen, dan verzoek ik u vriendelijk vanaf uw e-mailadres een bericht te sturen aan:
info@historischeverenigingvoorburg.nl. Waarvoor namens de vereniging veel dank.
Vergeet ook niet uw e-mailadres door te geven, wanneer u dat verandert.

Verzoek om assistentie
U kunt antwoorden op de hiernavolgende oproepen via:
 info@historischeverenigingvoorburg.nl
 de website: www.historischeverenigingvoorburg.nl rubriek “contact”
 of telefoonnummer 070 386 7456

Versterking gezocht voor webteam
Digitale media worden steeds belangrijker. HVV gebruikt email en heeft een website. We willen onze site
leuker en nuttiger maken, voor de vereniging en voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van
Voorburg. Voor de versterking van ons webteam zoeken we nog enthousiaste vrijwilligers. Als lid van het team
denk je mee over de inhoud en de techniek van de website. Je helpt bij het maken van plannen en zorgt er
voor, dat die plannen worden uitgevoerd. We zullen natuurlijk af en toe bij elkaar komen voor overleg, maar je
kunt ook thuis werk doen. Ben je geïnteresseerd, neem dan contact op met Renier van Gelooven. Wat ook kan
via bovenstaande mogelijkheden.

Help de vereniging op Open Monumentendag
De Open Monumentendag vindt dit jaar plaats op zaterdag 12 september van 10:00 tot 17:00 uur. Het thema
van dit jaar is: “KUNST & AMBACHT”. Als gebruikelijk bemenst de HVV een twee-kramen-brede uitstalling bij de
Oude Kerk. En als elk jaar, zouden we het ook nu waarderen als leden van onze vereniging de kraam voor
kortere of langere tijd zouden willen bemensen. Indien u daarvoor voelt, wilt u dan alstublieft contact met ons
opnemen?

Werkgroep Sponsoring
Onze publicaties worden steeds duurder en menige recente publicatie kon enkel tot stand komen doordat wij
diverse fondsen bereid vonden een deel van de publicatiekosten te dragen. Het bestuur heeft niet voldoende
kennis om adequaat fondsen te werven, waardoor wij menigmaal een beroep deden op een te beperkt aantal,
maar gelukkig steeds genereuze fondsen. Wij zouden graag de mogelijkheden tot sponsoring breder uit willen
zoeken en vragen of er leden zijn met ervaring met en/of interesse in dit onderwerp om zo de vereniging te
ondersteunen in een werkgroep “Sponsoring”. Mocht u dat lid zijn, geef dat dan aan op één van bovenstaande
mogelijkheden.

Wij hopen velen van u te mogen begroeten bij bovenstaande evenementen en natuurlijk op de algemene
ledenvergadering.
Met vriendelijke groet, Marcel van der Lans, secretaris.

Bijlagen
1.
2.
3.

Verslag 38e algemene ledenvergadering van 15 mei 2014
Jaarverslag 2014
Machtigingsformulier
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