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Geachte leden,
De HVV kan terugkijken op een mooi jubileum jaar, afgesloten met een fantastische combinatie van boek
en tentoonstelling in ons stadsmuseum. En, als klap op de vuurpijl, met een spetterende ledenavond in
Dekkershoeve. Alleen door de inzet van velen is dit mogelijk: vrijwilligers, leden en sponsoren en partners.
Die inzet en het enthousiasme zijn vaak spontaan, maar niet vanzelfsprekend. Ik realiseer me dat heel goed
en heb er veel waardering voor. Ook voor het komende jaar hebben we weer ambitieuze plannen. En ook
nu weer hebben we enthousiasme, inzet en financiële steun nodig. Als bestuur zullen we ons daar voor
inspannen, maar we hebben ook uw hulp er bij nodig. Verderop in deze nieuwsbrief (zie “oproepen”) en
tijdens de algemene ledenvergadering leest en hoort u daar meer over. Tot gauw.
Met heel veel genoegen,
Renier van Gelooven

Het bestuur nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de

38e algemene ledenvergadering
in de Voorhof, Herenstraat 77a, Voorburg (naast de Oude Kerk)
op donderdag 15 mei 2014, aanvang 20.00 uur, de zaal is open om 19.30 uur.

De heer Meindert Marijs zal na de vergadering een inleiding houden over de voorbereidingen voor het in
2015 te publiceren boek in de reeks “Historisch Voorburg” over de slachtoffers als vermeld op het
oorlogsmonument in Park Sijtwende.

Toelichting op de inleiding door Meindert Marijs:
Tijdens de vergadering wordt een korte inleiding gegeven over het in mei 2015 te verschijnen boek over
Voorburg in de 2e W.O. Met als uitgangspunt de namen op het Sijtwende Monument. Een aantal bijzondere
foto’s worden getoond, die voor mij een nieuw beeld op de oorlogsperiode in Voorburg laten zien. En we
zullen ingaan op het levensverhaal van de, toen in Voorburg wonende, cineast Rudi Hornecker, die ongewild
in de gelegenheid was in de dramatische laatste maanden van de oorlog in Voorburg te filmen. Het is de
bedoeling deze filmbeelden te vertonen.
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De agenda luidt als volgt:
1.

Opening door de voorzitter

2.

Vaststelling agenda

3.

Mededelingen en ingekomen stukken

4.

Verslag 36e algemene Ledenvergadering van 22 mei 2013 (zie bijlage 1)

5.

Bestuursverkiezing
Aan de beurt van aftreden zijn mevrouw Nelleke Kok en de heer Frits Steinhorst. Zij stellen
zich herkiesbaar voor twee jaar.

6.

Jaarverslag 2013 (zie bijlage 2)

7.

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

8.

Plannen van de werkgroep “Voorburgs Verteld Verleden”
(zie toelichting in deze nieuwsbrief)

9.

Rekening en verantwoording 2013 (zie bijlage 3) en verslag kascommissie 2013

10.

Begroting 2015 (zie bijlage 3)

11.

Benoeming nieuwe kascommissie

12.

Rondvraag en sluiting

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

Mevrouw E.J.M.C. Agterdenbosch te Voorburg
mevrouw J.C. van den Boer te Voorburg
de heer I.L.A. van Bohemen te Voorburg
de heer dr. A.A.M.J. van Eck te Voorburg
de heer M.C. Elstrodt te Voorburg
mevrouw M. Gajentaan-Groenendijk te Den Haag
de heer L. Gordijn te Rijswijk

de heer A. Innemee te Voorburg
de heer ir. H. Knoester te Voorburg
mevrouw A. Landeweer-Vahrenkamp te Voorburg
mevrouw M.C.H. Siebers-’t Hart te Voorburg
mevrouw E.M.J. Smeenk-Tibboel te Voorburg

We heten alle nieuwe leden van harte welkom.
Voorburgs Verteld Verleden
Uit Den Haag Centraal van 27 maart 2014:
C. de Jong. Tot voor kort was het slechts een naam op het Herinneringsmonument in Park Sijtwende in LeidschendamVoorburg. Nu, luisterend naar Nelleke Kok van de Historische Vereniging Voorburg, horen we de tragische geschiedenis
van het 17-jarige meisje dat slachtoffer werd van de Tweede Wereldoorlog. Het verhaal verschijnt in 2015 in een boek
over 70 jaar vrede en vrijheid in Voorburg. "Het gaat om zo'n menselijk drama. Dat mag zeker niet ontbreken", zegt
Nelleke Kok. Zij is bestuurslid van de vereniging en tevens voorzitter van werkgroep Voorburgs Verteld Verleden. De
werkgroep is druk bezig nabestaanden op te sporen om geschiedenissen te kunnen bundelen. Onlangs bezocht Nelleke
de zuster van Clazina de Jong, die als roepnaam Ina had. "Zij vertelde me dat Ina, die in Voorburg woonde, op 26
februari 1945 in de Spuistraat was om een voedseltocht naar Friesland voor te bereiden. Ze was binnen bij Ruteck’s,
zeer waarschijnlijk om iets te drinken, toen een afgezwaaide bom het café-restaurant trof. Dat moet een misser van de
geallieerden zijn geweest.
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Een paar dagen later, op 3 maart, werd Bezuidenhout ook door de geallieerden gebombardeerd. De zuster van Ina,
mevrouw Van Rijn- de Jong, was tien toen het gebeurde. De twee zusjes zouden samen naar Friesland gaan".
En: "Voor Voorburgs Verteld Verleden is deze geschiedenis een heel menselijk aspect. Je moet dit drama een beetje los
zien van de grote verzetsdaden en het spektakel oorlog". Vanzelfsprekend krijgt het verzet ook aandacht in het boek.
Zo wijdt Nelleke Kok een hoofdstuk aan Comelis Leendert Barentsen. Hij was lid van de verzetsgroep ‘Rattenkruid', die
in I943 een aanslag pleegde op het Bevolkingsregister in Amsterdam. De groep werd verraden. Barentsen werd op 1
juli 1943 gefusilleerd in de Kennemer duinen. Zijn kleinzoon Jan Timmer vertelde het verhaal aan Nelleke Kok.
Voorburgs Verteld Verleden bestaat sinds 2010. Twee jaar later verscheen het eerste boek, met als onderwerp de
'Verdwenen Middenstand in Voorburg Noord'. "We hebben toen gemerkt hoe de oorlogsherinneringen mensen nog
bezighielden. Vooral het bombardement op Bezuidenhout leefde sterk. Daar wilden we iets mee doen en zo zijn we bij
het Herinneringsmonument uitgekomen. In het boek willen we over een aantal slachtoffers het verhaal vertellen. Door
gesprekken te voeren met nabestaanden en ooggetuigen kunnen wij deze mensen alsnog een gezicht geven".
Op het monument staan ruim 400 namen van oorlogsslachtoffers gegraveerd. Het gaat om Joodse inwoners van
Leidschendam en Voorburg, burgers en militairen afkomstig uit deze plaatsen, bemanningsleden van de koopvaardij en
leden van het verzet. Op het monument staan ook namen van militairen en burgers die niet afkomstig zijn uit
Leidschendam en Voorburg maar daar wel zijn omgekomen en van militairen afkomstig uit deze plaatsen, die tussen
1946 en 1950 het leven lieten in Nederlands-Indië/Indonesië. Deze twee groepen worden niet in het boek behandeld.
De werkgroep geeft overigens ruimte aan een aantal 'gastauteurs'. Nelleke: "Eén ervan is de zoon van een Joods
echtpaar uit Amsterdam dat ondergedoken heeft gezeten bij het echtpaar Van der Meulen op de Veldzichtkade 10 in
Voorburg. De zoon is op zoek naar nazaten van deze familie om het echtpaar postuum de Yad Vashempenning (de
Israëlische onderscheiding, red.) te laten toekennen. Als mensen informatie hebben over het echtpaar Van der Meulen
of de oorlogstijd op de Veldzichtkade, wordt zijn verhaal compleet. Het zou mooi zijn als ook dat in het boek komt te
staan".
Daarnaast worden in het kader van het historisch besef onder meer de rol van het gemeentebestuur en die van de
burgerwacht onder de aandacht gebracht. Nelleke Kok: "Maar ook de rol van bijvoorbeeld de middenstand. Er waren
hier ontzettend veel Duitsers ingekwartierd. Daar moest aan geleverd worden; er moest toch gegeten worden. Kon je
dat weigeren? Hoe ging het er in het dagelijks leven aan toe? We proberen in het boek zaken te belichten, die nooit
eerder zo zijn beschreven".

E-mailadressen
Als u deze Nieuwsbrief met de post ontvangt, is van u geen e-mailadres bekend is 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
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.

Oproepen
U kunt antwoorden op de oproepen (zie volgende pagina) via:




info@historischeverenigingvoorburg.nl
de website: www.historischeverenigingvoorburg.nl rubriek “contact”
of telefoonnummer 0703867456
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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.
Als je geïnteresseerd bent, maak dan een afspraak met onze voorzitter via het e-mailadres van de
vereniging of natuurlijk via de website (rubriek ‘contact’).
Breng de vereniging aan de man/vrouw op Open Monumentendag
De Open Monumentendag vindt dit jaar plaats op zaterdag 13 september van 10:00 tot 17:00 uur. Het
thema van dit jaar is: “OP REIS”. Ook dit jaar valt de OMD in het weekeinde van de Vlietdagen. 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 via bovenstaande
mogelijkheden.
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.
Help de secretaris
Het leven van een secretaris van de Historische Vereniging Voorburg is mooi, maar af en toe lopen zaken
samen, vooral bij de uitgifte van een nieuw exemplaar in de reeks “Historisch Voorburg”. Dan moet in een
relatief korte tijd bepaald worden, wie van onze vaste bezorgers beschikbaar is, dan dienen de adressen
verdeeld te worden over de beschikbare bezorgers en vervolgens moeten de bezorgers van een
bezorglijstje worden voorzien en van een bijbehorend stapeltje boeken. Dat neemt veel tijd, wat niet altijd
‘spoort’ met andere verplichtingen. Ik zou het daarom enorm waarderen, als er leden waren, die (een deel
van die) taken zouden willen uitvoeren. Wanneer er leden zijn, die dat op zich zouden willen nemen, neem
dan met mij contact op.
Wij hopen velen van u weer op de algemene ledenvergadering te mogen begroeten.
Met vriendelijke groet, Marcel van der Lans, secretaris.
Bijlagen
1.
2.
3.

Verslag 36e algemene ledenvergadering van 22 mei 2012
Jaarverslag 2013
Rekening en verantwoording 2013 en begroting 2015
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