Secretariaat HVV
Postbus 49, 2270 AA Voorburg
Tel: 079-3417604
info@historischvoorburg.nl

Nr. 34, april 2004.

Het bestuur nodigt hierbij de leden en donateurs uit tot het bijwonen van de

18e Algemene ledenvergadering

in de grote zaal van De Voorhof,
Herenstraat 77a (naast de Oude Kerk), Voorburg
op donderdag 22 april 2004, aanvang 20.00 uur
De zaal is open om 19.45 uur.
Zoals gebruikelijk zal ook deze ledenvergadering in twee gedeelten worden
gesplitst. Het gedeelte vóór de pauze is gewijd aan de ledenvergadering.
De

agenda luidt als volgt:
1.
2.
3.
4.

Opening door de voorzitter
Vaststelling agenda
Mededelingen en ingekomen stukken
Verslag 17e algemene ledenvergadering op 20 november 2003
(zie hierachter)
5. Jaarverslag 2003 (zie bijgaand)
6. Financieel verslag 2003 (zie bijgaand)
7. Verslag financiële controlecommissie 2003
8. Benoeming financiële controlecommissie 2004
9. Werkgroepen, stand van zaken
10. Rondvraag
11. Sluiting
Pauze ca. 20.45 uur tot 21.00 uur.
Tijdens deze pauze wordt u een kopje koffie aangeboden.
Na de pauze zal mevrouw Nicole Verheule, een inleiding houden over
“De Hofwijckstraat”
In het najaar 2004 zal het verhaal (of liever “de verhalen”) van en uit deze
straat thema zijn van het tijdschrift Historisch Voorburg.
Spreekster (lid van de HVV en bewoonster van deze straat) zal deze avond de
totstandkoming van deze uitgave, waarvoor vanuit de straat zelf het initiatief
werd genomen, nader toelichten.
Na afloop van de lezing wordt u een drankje aangeboden en kunt u nog
wat napraten met elkaar en met bestuursleden.
Wij hopen velen van u weer te mogen begroeten.
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Geachte leden,

maart 2004

Toen ik na begon te denken over dit voorwoord lag er een dik pak sneeuw in
Voorburg.
Nu ik dit voorwoord zit te tikken heb ik de hele dag heerlijk buiten gelopen in de zon.
De lente komt er aan. Een lente die, ik weet het zeker, nieuw leven zal brengen.
De voorjaarsvergadering van de Historische Vereniging Voorburg staat ook al weer
voor de deur. Traditioneel wordt in die vergadering teruggekeken op het afgelopen
jaar. Nu is de HVV dan wel een historische vereniging, maar we hebben al heel wat
teruggekeken (met veel plezier) en dat zal ik hier dan niet ook nog eens doen.
Nee, laten we liever vooruit kijken. Met ons huidige ledental zijn we als HVV in staat
om heel wat te doen, zonder daarvoor hoge contributies te vragen. Het bestuur is
desondanks van mening dat in de nabije toekomst, de samenwerking met anderen
voorop moet staan. En dan doel ik daarmee op activiteiten, publicaties,
belangenbehartiging enzovoort.
Samenwerken is niet altijd een zegen, maar met goede wil van de alle betrokken
partijen kunnen we samen meer dan alleen. Dat geldt natuurlijk ook voor de
samenwerking van de leden binnen onze vereniging. De komende 2 jaar zullen bijna
alle huidige bestuursleden verplicht af treden. Nieuwe mensen zijn nu al nodig. Als u
interesse heeft om mee te doen binnen het Bestuur, neem dan contact met ons op.
Tenslotte: kijk eens op onze website www.historischvoorburg.nl, dat is zeker de
moeite waard.
Als u geen ervaring heeft met de nieuwe media, ga dan eens naar onze mooie
bibliotheek, daar kan men u zeker op weg helpen.
Laat u me weten of het beviel, afgesproken?
Met genoegen
Renier van Gelooven - voorzitter

Oproep van het Bestuur
We blijven op zoek naar actieve leden, o.a. in het bestuur. Heeft u interesse om actief
mee te doen, meldt (of mail) dat dan bij het secretariaat. Er liggen taken in het
organiseren van excursies, de open monumentendag en - als u goed kunt fotograferen hebben we ook nog werk voor u.
Bel (079-3417604) of
e-mail: info@historischvoorburg.nl
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Verslag
van de 17e Algemene Ledenvergadering

4. Verslag 16e Algemene Ledenvergadering op 24
april 2003
T.a.v. de tekst:
- Ad punt 7 op blz. 3: de heer Hirschel wijst erop
dat het hierbij natuurlijk gaat om de Balans per 31
december 2001.
Onder dankzegging wordt het verslag vervolgens
goedgekeurd.

Op 20 november 2003, aanvang 20.00 uur
in de grote zaal van De Voorhof te Voorburg.
Aanwezig: 40 leden, waarvan 5 bestuursleden.
Afwezig met kennisgeving: hr. A. Agterdenbosch,
mw. Bloemen, hr. M.A.P. van Haersma Buma, hr.
Lemkert, hr. H. Mast, mw. A. Oostdijk, mw. I.
Verbeek, mw. N. Verheule en mw. H. van ZantenPloeger,

5. Begroting 2004
De penningmeester, de heer J.L. Kok, geeft een
korte toelichting op de begroting, die op pagina 8
van Nieuwsbrief 33 – tevens agenda voor deze
vergadering – is opgenomen. Uit de cijfers blijkt
dat de begroting sluit met een voordelig saldo van
€ 30,-. Ook in 2004 zullen de contributies nog
ongewijzigd blijven.
Per 1 november 2003 telde de vereniging 483
leden, waarvan 27 “externe contacten” (o.a.
ruilabonnementen e.d., die geen contributie
betalen), zodat er dus per november 2003 456
betalende leden zijn.
Begroot is voor 2004 een tweetal tijdschriften, één
standaard- en één themanummer. Er zijn twee
vaste adverteerders. Getracht wordt dit aantal te
verhogen met nog enkele vaste sponsoren.
De bestuurskosten bestaan uit kosten voor de
vergaderingen in Hofwijck en de ALV’s; de
secretariaatskosten zijn kosten voor de postbus,
het internetabonnement, portokosten, acceptgiro’s
en jaarverslag.
Op een desbetreffende vraag van de heer Bachman,
antwoordt de penningmeester dat de begroting
voor 2003 een tekort van € 5.800,- te zien gaf,
e.e.a. gemachtigd door de ledenvergadering i.v.m.
het jubileumboek. Dit begrote tekort zal in het
uiteindelijk financieel resultaat lager zijn.
Vanuit de vergadering wordt het verzoek gedaan
om - ter vergelijking - bij een volgende begroting
ook de begroting van het voorgaande jaar op te
nemen. Hiermee zal het komend jaar rekening
worden gehouden.
De penningmeester wordt vervolgens bedankt voor
het opstellen van deze begroting, die met
algemene stemmen wordt aangenomen.

1. Opening door de voorzitter
De voorzitter, de heer R.M. van Gelooven, heet een
ieder van harte welkom, in het bijzonder die leden
die nog niet eerder een algemene ledenvergadering
bijwoonden, en natuurlijk ook de sprekers van deze
avond, de heer W. Beek en de heer M. Harms.
De voorzitter is – gezien de grote opkomst - blij
met de beslissing om deze ledenvergadering te
houden in de grote zaal van De Voorhof.
2. Vaststelling agenda
De voorgestelde agenda wordt goedgekeurd.
3. Mededelingen en ingekomen stukken
- Van een aantal leden is bericht van verhindering
ontvangen (zie bovengenoemd).
- Van de gemeente Voorburg is bericht ontvangen
dat het logo, zoals gebruikt voor de twee laatste
uitgaven van het tijdschrift Historisch Voorburg,
inderdaad mag worden gebruikt, maar uitsluitend
voor het tijdschrift en niet voor andere uitingen,
zoals briefpapier e.d.
- De toestand van de algemene begraafplaats aan
de Parkweg baart zorgen. De vereniging zal zich
gaan inzetten dat hier iets aan wordt gedaan.
- De Vereniging Hofwijck heeft de leden van de
HVV ook uitgenodigd voor een inspraakavond op 26
november 2003 over de nieuw in te richten tuin.
Nadere informatie is op de website te vinden.
- Vanuit Voorburg-Noord is een verzoek ontvangen
om medewerking (in de vorm van een artikeltje)
aan hun wijkkrant, met name op historisch gebied.
De heer Eggink biedt aan om behulpzaam te zijn.
- De jubileumactiviteiten incl. het boerderijenboek zullen bij agendapunt 7 aan de orde komen.

6. Herbenoeming bestuursleden
De secretaris neemt het woord. Aan de beurt van
aftreden, maar wel herkiesbaar, zijn de voorzitter
(de heer R.M. van Gelooven) en mevrouw S.E.Th.
Aalders.

3

Beiden hebben zich bereid verklaard om nog een
tweede zittingsperiode (twee jaar) deel uit te
blijven maken van het Bestuur. Onder applaus
worden deze voorstellen door de ledenvergadering
aangenomen.
De voorzitter wijst er met nadruk nog eens op dat
in het Bestuur nog steeds plaats is voor een extra
bestuurslid.

De heer Bachman wijst op een mogelijke
handelseditie, zoals met het Marianneboek. Dit
laatste boek is echter zeer actief aan de man
gebracht door inspanningen van slechts enkele
leden. De heer Van der Leer denkt dat het ook met
dit boek een grote oplage wel mogelijk zal zijn.
De penningmeester merkt op dat het Bestuur het
risico om – tegen hoge kosten – uiteindelijk met een
“winkeldochter” te blijven zitten, te groot acht. De
vereniging kan een dergelijk risico niet dragen. De
heer Eggink vraagt zich af of een plaatselijke
journalist niet een artikeltje zou kunnen opnemen,
naar aanleiding waarvan men zich voor een
heruitgave zou kunnen aanmelden.
De heer Duijvesteyn denkt dat het boek wellicht
minder kostbaar is als het zonder harde kaft wordt
uitgegeven. Dit wordt echter door de heer Van der
Leer bestreden. Dat kostenverschil is zeer gering.
Vanuit de vergadering wordt geopperd dat het boek
een zekere tijdloosheid heeft, waardoor het
gedurende lange tijd aantrekkelijk blijft. Het is van
een goede kwaliteit en het is spijtig van al die uren
die erin gestoken zijn. Het zou een grotere
verspreiding waard zijn.

7. Evaluatie Jubileum en Open Monumentendag
De voorzitter memoreert de gebeurtenissen van het
afgelopen jaar:
- Allereerst het overlijden van mevrouw Klaartje
van Tuil, dat wellicht niet geheel onverwacht
kwam, maar waarbij hij toch nog graag even
stilstaat. Zij heeft erg veel voor de vereniging
betekend, niet alleen als voorzitter, maar zeker
ook als bijzonder actief lid in diverse werkgroepen,
en als auteur in het tijdschrift Historisch Voorburg.
De voorzitter merkt op dat wat de vereniging thans
is, in het verleden dankzij veel leden tot stand is
gebracht: door de redactie en samenstellers van
het tijdschrift, door leden van de werk- en
projectgroepen
en
voorgaande
bestuurders.
Vervolgens zegt hij allen dank die hebben
meegeholpen aan de totstandkoming van het
geweldige jubileumboek over de Voorburgse
boerderijen, aan de sponsors van dit boek en de
penningmeester die alle gelden vergaarde.
Hij dankt de heer J. de Beer voor zijn plezierige
uitleg
tijdens
de
gezamenlijke
(leden)
avondwandeling
door
historisch
Voorburg.
En niet vergeten mogen worden de enthousiaste
leden die het boek hebben helpen verspreiden.
Hierdoor zijn de portokosten tot een minimum
beperkt gebleven. Hij hoopt dat in de toekomst
voor deze verspreiding opnieuw een beroep mag
worden gedaan op deze (of andere) leden.

Voor het Bestuur blijft het de vraag of de mensen
die nu hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn,
dit ook nog over een aantal maanden zullen zijn,
mocht het boek alsnog worden heruitgegeven.
Voordien zijn ook de boekhandelaren niet echt
enthousiast voor de verkoop van dit boek geweest.
Een en ander zal echter worden meegenomen in de
bespreking hierover in de eerstvolgende bestuursvergadering.

Het jubileum is bijzonder geslaagd geweest.
Het feest is dicht bij huis gevierd, incl. de excursie,
en de leden zijn kennelijk – gezien de enthousiaste
reacties – zeer tevreden geweest.

8. Project/werkgroepen – stand van zaken
De heer De Beer geeft de stand van zaken van de
project/werkgroepen weer.
- M.b.t. het archiefonderzoek kan hij melden dat
de gegevens uit de burgerlijke stand geheel in de
computer zijn opgenomen, zodat gemakkelijker kan
worden gezocht;
Het inventariseren van de bouwtekeningen
vordert gestaag; 60% is inmiddels in de computer
ingevoerd (elke dinsdagmorgen zijn er twee
mensen aan bezig);
- Het boerderijenonderzoek is inmiddels met het
boek afgesloten;
- Het project “Onderwijs in Voorburg in de 20 e
eeuw” is afgerond – een publicatie zal volgen in het
tijdschrift HV;

De voorzitter merkt tenslotte op dat over het
algemeen de jubileumviering – in al haar facetten –
als bijzonder plezierig is ervaren.

De Open Monumentendag was wederom zeer
plezierig, wellicht ook mede dankzij het fraaie
weer. Veel leden bezochten de HVV-stand en een
record aantal nieuwe leden werd verwelkomd. Dit
betekende wel dat het jubileumboek dan ook
diezelfde dag praktisch uitverkocht was.
Uitvoerig is daarop in het Bestuur besproken of een
heruitgave haalbaar is. Dit lijkt niet het geval. Voor
herdruk is er – voor eenzelfde prijs – zeker een 3 à
400-tal aanvragen nodig.
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- De archiefstukken van de Algemene Begraafplaats
zullen met een vrijwilliger worden bekeken.
Hopelijk zal de gemeente tot actie overgaan;
- De bibliografie van Voorburg komt na de pauze
aan de orde.
De voorzitter zegt de heer De Beer dank voor zijn
coördinatie in dezen.

De wens om een zoekprogramma te programmeren
dat op CD-rom kan worden verspreid en eenvoudig
via een standaardbrowser kan worden geopend
zonder dat er speciale software aanwezig of
geïnstalleerd
hoeft
te
worden
op
de
gebruikerscomputer, is hiermee realiteit geworden.
De bibliografie is uit te printen vanaf de CD-rom,
maar ook vanaf de HVV-website te raadplegen en
te downloaden.

9. Voornemens voor 2004
Komend jaar zal weer een “doorsnee”jaar worden,
waarin geen uitzonderlijke zaken gepland zijn. Er
zullen twee tijdschriften verschijnen, één over de
Openbare Bibliotheek (van Leidschendam-Voorburg)
en één waarschijnlijk over de Hofwijckstraat (in
samenwerking met bewoners van deze straat).
De heer Langerak merkt op dat er nog tal van
onderwerpen voorhanden zijn voor uitgaven in
komende jaren.
De voorzitter zegt toe dat per tijdschrift bekeken
zal worden of het de moeite waard is om tot een
grotere oplage dan alleen voor leden over te gaan.
Ten aanzien van de jaarlijkse excursie zal ook
duidelijk gekeken worden naar mogelijkheden in
onze eigen buurt.
En tenslotte hoopt hij dat veel leden actief bij de
vereniging betrokken zullen willen blijven, ook in
bestuurlijke functies.

De heer Beek toont vervolgens – aan de hand van
beelden op zijn computer – hoe deze inventarisatie
is samengesteld en hoe te raadplegen.
Het gaat om titelbeschrijvingen van publicaties uit
het gemeentearchief Leidschendam-Voorburg (1821
titelbeschrijvingen)
en
van
Hofwijck
(418
titelbeschrijvingen). Dit kunnen boeken zijn,
tijdschriften, of artikelen etc. De publicaties
moeten betrekking hebben op de geschiedenis van
Voorburg of onmiddellijke omgeving. Inmiddels is
80% ingevoerd. De werking van het systeem wordt
getoond.
Deze bibliografie is gemaakt voor burgers van
Leidschendam-Voorburg, voor scholen, voor het
gemeentearchief, voor de redactie HVV etc.
Meegewerkt hieraan hebben de heren T. Dietz (†),
G. de Jong, Fr. Kambts, H. Lut, J. de Beer, B.
Bregman en W. Beek.
Het project zal nog
voortduren dankzij de onbetaalbare hulp van de
enthousiaste medewerkers.
Van elke update komt de laatste versie op de HVVwebsite. De aanschafprijs van de CD-rom is € 5,-;
deze kan ter plekke besteld worden.

10/11. Rondvraag en sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter
de vergadering om 21.00 uur, onder dankzegging
aan de aanwezigen voor hun waardevolle
bijdragen.

De voorzitter zegt de heer Beek dank voor deze
uitleg en geeft vervolgens het woord aan de heer
M. Harms, die zal vertellen over “Essesteijn, van
adellijke pachtboerderij tot stadskinderboerderij”.

Na de pauze:
Na een korte pauze met een kop koffie geeft de
heer W. Beek om 21.15 uur een toelichting – met
beelden – op de “Bibliografie van Voorburg”.
Voorafgaand vertelt de heer De Beer in het kort de
ontstaansgeschiedenis.
Er is in de loop der jaren veel gepubliceerd over de
geschiedenis van onze gemeente, maar een
bibliografisch overzicht van al die publicaties
ontbrak tot nu toe.
Op initiatief van de Historische Vereniging Voorburg
is in 1996 begonnen met het beschrijven van alle
publicaties op het Oud Archief van de gemeente
Voorburg. Het doel van dit vrijwilligersproject was
om die archieven in Voorburg – die nog niet in
digitale vorm worden aangeboden – voor een breed
publiek toegankelijker te maken. Vanaf het begin
zijn alle titelbeschrijvingen op standaard wijze
ingevoerd in een computerprogramma dat als basis
dient voor dit digitaal zoekprogramma.

De heer Harms, mede-auteur van het Boerderijenboek, heeft ook eerder over dit onderwerp
geschreven. Ter toelichting memoreert hij dat hij 5
jaar eerder over dit onderwerp heeft gepubliceerd
in de Kroniek van Voorburg, toen echter over
“boerderijen en buitenplaatsen”.
Voorburg had ooit veel boerderijen, maar nu nog
slechts één: Essesteijn, de stadskinderboerderij, als
zodanig opgericht in 1988. Aan de hand van
beelden licht hij het onderwerp verder toe (dat
overigens uitgebreid in het boek “Boerderijen in
Voorburg” wordt behandeld).
Ooit maakte de boerderij deel uit van de
buitenplaats Essesteijn. Deze buitenplaats wordt in
1400 reeds vernoemd, en komt in de loop der jaren
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in veel verschillende handen. Vanaf 1736 wordt de
boerderij genoemd.
De boerderij wordt uiteindelijk in 1907 verkocht
aan de gemeente Den Haag, maar 55 jaar later
besluit de gemeente Voorburg om deze weer terug
te kopen. Reden hiertoe was de aankoop van de
bijbehorende gronden, nodig voor woningbouw.
In 1966 wordt er serieus gedacht om de boerderij
te slopen, maar dit plan wordt gelukkig omgezet in
een plan tot inrichting van een kinderboerderij, die
uiteindelijk in 1988 tot stand komt.
De heer Harms laat zien aan de hand van
tekeningen hoe de inrichting van de boerderij was
en nu (nog) is.

Hoewel aan het eind van ieder jaar een aantal
leden het lidmaatschap opzegt (door verhuizing
e.d.), zijn er inmiddels toch ook weer veel
nieuwe leden bijgekomen.
Nieuwe leden sinds de Ledenvergadering
van 20 november 2003 zijn:
Uit Voorburg:
- Mw. J.C. Brandt Dominicus
- M.C. van Etten
- Mw. J.M. van de Haterd-Hooymans
- E. Hatting
- J.M.J. van Oosten
- D. Rijnenberg
- G.J. Straver
- A. Verduyn
- Mw. A. Verschoor-Groen
- Mw. L. de Vries
- Mw. F. Yntema

De voorzitter zegt beide sprekers hartelijk dank
voor hun interessante verhalen, en overhandigt hen
een boek.
Tenslotte sluit hij om 22.30 uur de avond af en
nodigt alle aanwezigen uit om onder het genot van
een glas wijn of frisdrank, nog even na te praten.

Uit Leidschendam:
- A. Balkenende
Uit Den Haag:
- F. Linck
- Mw. M. Linck
Uit Leiden:
- M.P. Hooymans

Mededeling:
Van de burgemeester ontvingen wij een brief,
waarin melding wordt gemaakt van de
Anjercollecte van het Prins Bernhard
Cultuurfonds Zuid-Holland in de week van
16 t/m 22 mei as.
Een oproep wordt gedaan om actief deel te
nemen aan de uitvoering van deze collecte
door zich op te geven als collectant.
Indien u hiervoor belangstelling heeft, meldt dit
dan aan de secretaris van de HVV,
vóór 15 april a.s. opdat dit kan worden
doorgegeven aan de organisator.
Bel (079-3417604) of
e-mail: info@historischvoorburg.nl

Verzoek vanuit Museum Swaensteyn:
Van 13 november 2004 t/m 23 januari 2005
organiseert het museum Swaensteyn een
tentoonstelling met werk van de Voorburgse
beeldhouwer Aart van den IJssel (19221983).
Voor deze tentoonstelling en de gelijktijdig
te verschijnen biografie is men nog op zoek
naar werk van de beeldhouwer.
Hebt u werk van Van den IJssel in uw bezit,
dan wordt u verzocht om contact op te
nemen met Museum Swaensteyn (telefoon:
070-3861673 of via e-mail:
info@swaensteyn.nl)
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