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Secretariaat HVV
Eemwijkplein 4, 2271 RA Voorburg
Tel: 070 3867456
e-mail: info@historischeverenigingvoorburg.nl
website: www.historischeverenigingvoorburg.nl

Geachte leden en donateurs,
Voorwoord van de voorzitter

De nieuwste algemene ledenvergadering van de HVV staat weer voor de deur.
Als directeur van een onderzoeksbedrijf doe ik de hele dag niks anders dan vragen beantwoorden.
Mensen rekenen op onze deskundigheid en vertrouwen onze antwoorden. Als we het antwoord niet
hebben, gaan we er naar op zoek. En daar wordt nog voor betaald ook!
Ook de HVV krijgt vaak vragen. Gelukkig hebben we een netwerk met hele deskundige mensen,
die de antwoorden vaak voor handen hebben. Mensen ook, die graag nieuwe vragen stellen en
antwoorden zoeken. Gecombineerd met een grote nieuwsgierigheid naar het verleden leidt dat tot
mooie producten. Veel daarvan vindt zijn weg naar ons tijdschrift Historisch Voorburg.
Nieuwsgierigheid is ook de drijfveer voor onze werkgroep Verteld Verleden. Door interviews
leggen ze stukjes recente geschiedenis vast. Ik zie het als een taak voor een Historische Vereniging
om mensen de kans te bieden vragen te stellen, te ondersteunen bij het zoeken naar antwoorden en
een platform te organiseren voor het geven van die antwoorden.
Dat zullen we ook het komende jaar blijven doen, samen met anderen en met uw steun natuurlijk.
Als u daar nog vragen over heeft, kom dan ook naar de ALV. Wij zullen met plezier voor de
antwoorden zorgen.
Renier van Gelooven - voorzitter.

Het bestuur nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de
32e algemene ledenvergadering
in de Voorhof, Herenstraat 77a, Voorburg (naast de Oude Kerk)
op donderdag 19 mei 2011, aanvang 20.00 uur
De zaal is open om 19.30 uur.
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De agenda luidt als volgt:
1.

Opening door de voorzitter

2.

Vaststelling agenda

3.

Mededelingen en ingekomen stukken

4.

Verslag 30e algemene Ledenvergadering van 27 april 2010 (zie bijlage 1 )

5.

Bestuursverkiezing
Aan de beurt van aftreden is de heer R.M.W. van Gelooven, die herkiesbaar is.

6.

Jaarverslag 2010 (zie bijlage 2)

7.

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

8.

Voortgangsbericht over het project “Voorburgs Verteld Verleden”
(zie verderop in deze Nieuwsbrief)

9.

Rekening en verantwoording 2010 en verslag kascommissie (zie bijlage 3)

10. Begroting 2012 (zie bijlage 3)
11. Benoeming nieuwe kascommissie
12. Rondvraag en sluiting

Na afloop van de vergadering zal een drankje en hapje worden aangeboden. Waarschijnlijk zal dan ook de
nieuwe uitgave van “Historisch Voorburg” met de titel “Wonen, werken en wandelen in Voorburg“ voor u
beschikbaar zijn (zie ook verderop in deze Nieuwsbrief).

Nieuwe Leden
De volgende nieuwe leden hebben we mogen inschrijven sinds de vorige Nieuwsbrief:
-

de heer D. Beekman te Voorburg
de heer P.J. Blaauw te Mierlo
mevrouw M. de Bont-Hanenkamp te Voorburg
de heer G. R. C. Deraedt te Leidschendam
de heer A. L. M. van Etten te Zoetermeer
de heer H. P. Fölting te Den Haag
de heer A. C. A. Lunet te Den Haag
mevrouw H. Matthiesen te Voorburg
de heer R. W. J. Meekel te Voorburg
mevrouw W. H. Mijdam te Voorburg
de heer R. W. Nolet te Voorburg
mevrouw A. J. A. van Pelt te Voorburg
de heer D. van der Post te Voorburg
de heer R. J. A. Schuringa te Voorburg
mevrouw J. S. Stelling te Voorburg

3
Voorburgs Verteld Verleden

In de ledenvergadering van 26 november 2009 deelden wij voor het eerst mee dat wij van plan
waren te starten met een Oral History project.
Als eerste onderwerp werd gekozen voor “de verdwenen middenstand in Voorburg”.
Dit onderwerp werd in een eerder stadium aangedragen door de leden Romijn en Flaton.
De heer Romijn heeft vervolgens voortvarend zijn bronnen aangeboord in Voorburg West om
samen met redactielid Gerard Langerak een overzicht te creëren van de Verdwenen Middenstand in
genoemde wijk. Nog dit jaar zullen de verhalen die zij optekenden worden gepubliceerd.
Voor wat betreft het tweede project hebben wij gekozen voor en wat andere opzet.
Met een werkgroep (officiële naam: “Voorburgs Verteld Verleden”) bestaande uit twee
bestuursleden, een aantal leden van de Vereniging en het alziend oog van redactielid Langerak zijn
wij, na een degelijke cursus bij het Erfgoedhuis in Delft, gestart met een inventarisatie van de
verdwenen middenstand in Voorburg Noord. We spraken een geografische begrenzing af en een
tijdperk, namelijk de jaren 1945 tot 1970, terwijl een interessant oorlogsverhaal uiteraard niet wordt
versmaad.
Al snel daarna volgden de wezenlijk interviews met de middenstanders en/of hun nazaten. Hoewel
in het begin misschien wat onwennig, bleek al snel dat de interviewers onder ons er veel plezier aan
beleven en ook de geïnterviewden werken met veel genoegen mee aan de gesprekken vol nostalgie.
Het levert mooie verhalen op.
De werkgroep heeft inmiddels circa 10 interviews gehouden en er staat nog een aantal “op de rol”.
Mede naar aanleiding van een recente publicatie in Het Krantje en met name ons verzoek om
medewerking hebben zich enige enthousiaste meedenkers gemeld.
De werkgroep heeft inmiddels 7 keer vergaderd. Tijdens die bijeenkomsten worden nieuwe
inzichten en mogelijkheden bediscussieerd. Zo zijn wij van plan om een nader onderzoek in te
stellen naar de filosofie en besluitvorming die ten grondslag lagen aan de stichting van de wijk
Voorburg Noord eind twintiger, begin dertiger jaren van de vorige eeuw.
De werkgroep zal in de toekomst nog extra aandacht voor het project trachten te verwerven via de
lokale media. Naast Het Krantje waarin op 17 maart jl. een artikel verscheen, zullen wij nog
aandacht vragen via de overige lokale kranten, de gemeentelijke website van Voorburg Noord en
andere bronnen.
Zoals het er nu naar uitziet kunnen wij voldoende boeiende verhalen verzamelen om eind 2012 tot
publicatie te komen.
P. J. Kok

Oproep voor medewerkers nieuwe werkgroepen
In de algemene ledenvergadering van 2010 zijn een aantal suggesties gedaan, die enkel uitgevoerd kunnen
worden, wanneer zich daar voldoende mensen achter scharen. Het betreft:
Werkgroep Index
Betreft het vervolg op de index van Historisch Voorburg jaargang 1-10. Deze index is vorig jaar
gepresenteerd en zal binnenkort, wanneer de nieuwe opzet van onze website gereed is, daarop geplaatst
worden. De heer de Beer suggereerde een werkgroep in het leven te roepen om de index te vervolgen. Er is
daarmee behoefte aan geïnteresseerden om te bepalen hoe verder te gaan met het indexeren, ook in het
perspectief van nieuwe mogelijkheden bij bijvoorbeeld verdere digitalisering van “Historisch Voorburg”.
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Werkgroep Voorburgse industrieën
Betreft de geschiedenis van de verdwenen bedrijven Enkes en Starlift. De heer Bleichrodt suggereerde dat
het waardevol zou zijn als de geschiedenis van deze verdwenen industrieën zou worden vastgelegd door
interviews met de voormalige werknemers. Het bestuur onderschrijft de waarde en zoekt
enthousiastelingen, die deze taak op zich willen nemen.

Oproep voor medewerkers aan de voorbereiding van Open Monumentendag
Het bestuur van de Stichting Open Monumentendag Leidschendam-Voorburg vraagt om de volgende
medewerking van de HVV:
“Historische informatie monumenten op de lijn Neherpark - Mauvelaan - Veurselaan - Essepad
Langs deze lijn wordt een wandeling/speurtocht voor kinderen van 10 - 12 jaar georganiseerd, waarin de
kinderen antwoord proberen te vinden op de vraag "waarom is/wordt iets een monument". Dat gebeurt
met een oude kaart en een spannend samenhangende speurtocht verhaal met vragen. Het antwoord op
de vragen is te vinden rond de monumenten, en met de antwoorden tekenen de kinderen de huidige
wegen naar de monumenten in op de kaart.
Angelique Schipper van Kleischip.nl maakt het verhaal waarin Prinses Marianne centraal staat. Voor haar
verhaal heeft zij echter informatie over de ontstaansgeschiedenis, het vroegere en het huidige gebruik,
de historische context van de maatschappelijke ontwikkelingen en de bijzonderheden van de circa 7
monumenten op dit traject nodig.
Informatie/Teksten over het vroegere en huidige gebruik van herbestemde monumenten
We willen in een handzame folder een foto met tekst plaatsen van 20 à 25 bijzondere monumenten
waarvan de bestemming wezenlijk veranderd is. De monumenten worden gekozen tegen het licht van
het thema van 2011 “Nieuw gebruik - Oud gebouw”. Er komt een plattegrond bij waarin de beschreven
monumenten worden ingetekend, zodat een ieder zijn eigen wandeling of fietstocht kan uitzetten.
Het is de bedoeling dat in gemiddeld 50 woorden een karakteristiek van het monument, haar
ontwikkeling en haar gebruik in de tijd wordt gegeven. Bij de keuze van de monumenten zullen
we degene betrekken, die informatie of teksten willen aanleveren, zodat we zoveel mogelijk aansluiten
bij bestaande kennis.
Samengevat twee projecten waar we met name een beroep doen op de bij jullie leden beschikbare
kennis van de monumenten. In beide projecten zijn er ook monumenten in Leidschendam in beeld. We
vragen daarom ook aan de Vereniging Erfgoed Leidschendam (VEL) om mee te doen.”
Wie kan en wil de Open Monumentendag helpen?
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toen.leidschendam-voorburg.nl
Vorig jaar hebben wij u geïnformeerd over de opzet van een “Wiki” (verzamelde onderwerpen over de
geschiedenis van Leidschendam-Voorburg), digitaal onderdeel van het project “Toen LeidschendamVoorburg”. Dit is het historisch informatiepunt voor heel Leidschendam-Voorburg, waarin Bibliotheek,
Stadsmuseum en Gemeentearchief samenwerken. Dit is tot stand gekomen in opdracht van de gemeente.
Ook onze vereniging heeft hieraan een bijdrage geleverd.
De Wiki beschrijft de geschiedenis van de gemeente. Iedere inwoner kan informatie aan de Wiki
toevoegen. Daardoor ontstaat een gezamenlijk geschiedenisboek op internet.
Op woensdag 11 mei 2011 zal in de bibliotheek deze Wiki officieel geopend worden door mevrouw Heleen
Mijdam, wethouder van o.a. monumenten, archeologie en cultuurhistorie. In de Wiki is ook een digitale
toegang tot de collectie Duijvestein gemaakt.
Gerard Duijvestein heeft vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw de grafiek van Voorburg verzameld.
Waaronder bijvoorbeeld etsen van dieren, die in de 2e helft van de 18e eeuw in de vorstelijke diergaarde
`De Loo' verbleven.
De Wiki en de digitale Collectie Duijvestein zijn tot stand gekomen dankzij subsidie van de Provincie ZuidHolland.
Ook u kunt een bijdrage leveren aan deze wiki. Dat kan door een artikel te maken betreffende de historie
van de gemeente of door de al bestaande artikelen in de Wiki uit te breiden of te verbeteren.
Dit gebeurt eenvoudig door op het internet naar “http://wiki.toenleidschendam-voorburg.nl “ te gaan. Men
meldt zich vervolgens aan (of als het om een eerste keer gaat registreert men zich) met een zelfgekozen
gebruikersnaam en wachtwoord. Hoe men een artikel kan maken of verbeteren is in een handleiding
beschreven. Op de hoofdpagina klikt men op het woordje “handleiding”.

Nieuwe uitgave “Historisch Voorburg”
Onze drukker verwacht de nieuwe uitgave vóór de algemene ledenvergadering te kunnen leveren.
Aanwezigen kunnen het boek aldaar in ontvangst nemen. Daar uw secretaris na de vergadering van zins is
op vakantie te gaan, zullen de niet-aanwezigen het boek ongeveer vanaf de tweede helft van juni gaan
ontvangen.

Wij hopen velen van u weer te mogen begroeten.
Met vriendelijke groet
Marcel van der Lans, secretaris.
Bijlagen
1. Verslag 30e algemene ledenvergadering van 27 april 2010
2. Jaarverslag 2010
3. Rekening en verantwoording 2010 en begroting 2012

