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Voorwoord van de voorzitter
L.S.
Jan Blokker schreef ooit:
Geschiedenis is niet wat er gebeurd is, geschiedenis is wat de mensen zich herinneren.
De tweede ledenavond van het jaar is de laatste jaren volledig gericht op een inhoudelijk
programma. Ook deze keer hebben wij een boeiend programma samen weten te stellen. Ik ben
allereerst bijzonder blij dat de Historische Vereniging Voorburg weer een nieuwe uitgave kan
presenteren. Het boek is grotendeels gebaseerd op verzamelde herinneringen van Voorburgers.
Ik hoop dat velen van u van de gelegenheid gebruik zullen maken om het boekje te komen ophalen.
Zo draagt u er ook aan bij om de samenstellers van dit boekje in het zonnetje te zetten.
Het tweede onderdeel van de avond gaat over een minder zonnige, maar daarom niet minder
boeiende periode in onze geschiedenis. Tussendoor en achteraf is er natuurlijk weer gelegenheid om
met andere leden, met redactie en bestuur van een drankje te genieten en van gedachten te
wisselen.
Tot de 24e. Een avond om later met plezier aan terug te denken.
Renier van Gelooven - voorzitter HVV.

Algemene Ledenbijeenkomst 2011
Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de
33e Algemene Ledenbijeenkomst
in de Voorhof, Herenstraat 77a (naast de Oude Kerk), Voorburg
op donderdag 24 november 2011
aanvang 20.00 uur
de zaal is open vanaf 19.30 uur.
Het programma ziet er als volgt uit:
20.00 uur

Opening en mededelingen door de voorzitter, de heer dr. R.M.W. van Gelooven

20.05 uur

Inleiding tot de nieuwe uitgave van ''Historisch Voorburg'', getiteld ''De verdwenen
middenstand in 'de vergeten driehoek' van Voorburg-West''. Dit is de eerste uitgave
gebaseerd op interviews met Voorburgers, in dit geval (voormalige) middenstanders
in Voorburg West. De inleiding wordt gegeven door de heren Gerard Langerak en

Aart Romijn. Nadere toelichting op de stand van zaken betreffende de werkgroep
Voorburgs Verteld Verleden” wordt verzorgd door mevrouw Nelleke Kok.
20:30 uur

Pauze en uitreiking van het nieuwe boek aan de aanwezige leden.

21.00 uur

Lezing door de heer Paul van der Heijden.
Titel: Bezetting in Beeld.
Frans Brouwer was een doorsnee burger uit Voorburg, die in het laatste jaar van WO
II een uniek manuscript schreef en tekende: 'Krabbels en Klodders in bezettingstijd'.
Hij deed dit in het grootste geheim vanuit zijn woning aan de Jacques Perkstraat. Het
manuscript bestaat uit 33 brieven van twee pagina’s en biedt een eigenzinnig beeld
van het laatste bezettingsjaar. Elke brief bevat een verhaal in stripvorm, geladen met
bijtende humor en getekend in een haarscherpe stijl die ook na 66 jaar niets aan
zeggingskracht heeft ingeboet. In de brieven komen tal van 'dagelijkse' thema’s uit de
bezettingstijd aan bod, zoals NSB-ers, de Hongerwinter, D-Day, de Arbeitseinsatz, de
Duitse vorderingen van goederen, het gebruik van noodkacheltjes et cetera. Na WO II
lag het manuscript een aantal jaren bij het RIOD, waar Lou de Jong het omschreef als
'een van de kostbaarste stukken uit onze collectie'. In 1951 vroeg Frans Brouwer het
echter terug en raakte het in de vergetelheid. Pas enkele jaren geleden dook het weer
op.

Ca. 22.30 uur Afsluiting met een drankje

Nieuwe Leden
Sinds de vorige nieuwsbrief hebben wij de volgende nieuwe leden mogen begroeten:
-

de heer J.A.M. Aalders te Voorburg
mevrouw B.J.P.C. Evenblij - Lubsen te Voorburg
de heer B. Feijen te Voorburg
mevrouw T. Gerrits – Lieffering te Voorburg
de heer G. ter Horst te Voorburg
de heer drs. ir. W.F. de Kovel te Voorburg
de heer J.P.J. Oldenburg te Voorburg
de heer Joh.G.S. Pennekamp te Voorburg
de heer ds. A. Sterrenburg te Voorburg
de heer B.A. Venemans te Voorburg
mevrouw L.T.M. Wijffels – Pieck te Berlicum NB

E-mailadres
Tot nu toe hebben we van 332 leden het e-mailadres mogen noteren. Zij krijgen daarmee de
nieuwsbrieven via het internet toegezonden. Dit bespaart de vereniging veel portokosten. Vandaar
dat we wederom verzoeken om als u een e-mailadres bezit, dat nog niet bij ons bekend is, dit voor
dit doel op te geven. Een e-mailberichtje vanaf uw e-mailadres gericht aan
info@historischeverenigingvoorburg.nl is daarvoor voldoende. Ook als uw e-mailadres wijzigt horen
wij dit graag. Dank u wel.

De Canon van Zuid-Holland: de geschiedenis van Zuid-Holland in 50 verhalen
Na de canon van Nederland en natuurlijk die van Leidschendam-Voorburg is nu ook een Canon van
Zuid-Holland uitgebracht. Medewerkers van het Provinciaal Historisch Centrum hebben de ZuidHollandse geschiedenis gestalte gegeven in 50 verhalen. Het boek is met korte, overzichtelijke
teksten en veel illustraties (ca. 250) bedoeld voor een breed publiek. Elk verhaal sluit af met
suggesties voor ‘er op uit’ en voor verdere verdieping van het onderwerp via boeken of internet
(ISBN 978-90-77842-59-1, prijs € 16,95, bestellen via de boekhandel of www.erfgoedhuis-zh.nl).

Bestuur
Het bestuur is als volgt samengesteld:
Dr. R.M.W. van Gelooven, voorzitter
Dr. W.J.E. van de Graaff, lid
J.L. Kok, RA, adviseur
Mevrouw P.J. Kok, lid
Mevrouw drs. A.E. Oostdijk, lid
Ir. F.G.W. Steinhorst, penningmeester
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,

Marcel van der Lans, secretaris

