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Geachte leden,
Ik ben erg verheugd u te mogen uitnodigen voor de algemene ledenbijeenkomst van de Historische Vereniging
Voorburg. We presenteren met trots ons nieuwste boek. Geen jubileum deze keer. Jubilea zijn vaak aanleiding om
onderwerpen weer eens te belichten. Oktober was de maand van de geschiedenis in het hele land, met veel
aandacht voor de 1e wereldoorlog (100 jaar). Volgend jaar is het 70 jaar Vrede en Vrijheid in Nederland. Wij
presenteren dan een nieuw boek van de werkgroep Verteld Verleden over de mensen vermeld op het Sijtwende
monument. Een tijd terug alweer heeft onze adviseur Joop de Beer een lijst gemaakt met herdenkingsdata, speciaal
voor Voorburg. Deze is terug te vinden op onze website. Kijk er eens naar op
http://www.historischeverenigingvoorburg.nl/images/documenten/Data%20Historische%20gebeurtenissen.pdf
Dat er nog veel meer verrassende en interessante geschiedenis te vinden is op het internet, laten we u zien tijdens
de ledenavond. Wees welkom, wees erbij.
Renier van Gelooven

39e algemene ledenbijeenkomst
in de kerkzaal van de Opstandingskerk, Rembrandtlaan 92, Voorburg
op donderdag 27 november 2014, aanvang 20.00 uur, de zaal is open om 19.30 uur.

Het programma is als volgt:
1.

Opening door de voorzitter

2.

“De wederopbouwarchitectuur”, voordracht door Dorine van Hoogstraten,
architectuurhistoricus

3.

Inleiding op de uitgave "Voorburgs Jong Erfgoed" door de auteur Jacques Plugge

4.

Uitreiking van het eerste exemplaar van het nieuwe boek

5.

Pauze en boekuitgifte aan de aanwezige leden

6.

Presentatie over internetmogelijkheden bij geschiedvorsing

7.

Napraten en verdere boekverstrekkingen aan leden

Het nieuwe boek in de serie “Historisch Voorburg” is de beschrijving van een historische verkenning naar de nog
aanwezige authentieke ‘pareltjes uit de Wederopbouwbouw’ in Voorburg. Het boek, getiteld “Voorburgs Jong
Erfgoed”, gaat grotendeels over de scheppingen in Voorburg van de architecten Wils en Fledderus. De heer Fledderus
ontwierp ook de Opstandingskerk. Vandaar de plaats voor onze bijeenkomst.
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Dorine van Hoogstraten
Dorine van Hoogstraten werkt als zelfstandig architectuurhistoricus. Op basis van onderzoek naar
de geschiedenis van de Nederlandse architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur adviseert
en schrijft zij daarover. Ook geeft zij lezingen en excursies.
Drs. Van Hoogstraten heeft gestudeerd bij de vakgroep kunstgeschiedenis van de Amsterdamse
Vrije Universiteit, waar ze zich vanaf het tweede jaar in geschiedenis van de bouwkunst
specialiseerde. Ook studeerde zij een half jaar aam de University of Warwick. Na haar afstuderen in
1996 volgde ze een cursus wetenschapsjournalistiek aan de Hogeschool Utrecht. Ze begon in 1996 meteen te werken
als freelance architectuurhistoricus. In de loop der jaren is zij keer op keer gevraagd om mee te werken aan
publicaties, zowel in boekvorm als in vakbladen en andere media.
In de jaren 2000-2004 werkte ze aan een boek over de Haagse architect Dirk Roosenburg. Ook geeft ze les aan de
Academie van Bouwkunst Amsterdam, de Gerrit Rietveldacademie en incidenteel aan andere opleidingen als de
Technische Universiteit Delft.
Sinds 2006 richt Van Hoogstraten zich ook op het adviseren omdat ze haar kennis graag in de praktijk wil toepassen.
Erfgoed advisering is een interessant werkveld. Ze adviseerde zowel Amsterdam als een heel aantal kleinere
gemeenten in Noord-Holland over haar vakgebied: de geschiedenis van de architectuur, stedenbouw en landschap.

Nieuwe Leden
De volgende nieuwe leden hebben we mogen inschrijven in dit jaar:
De heer A.J. van Aalst te Voorburg
De heer H.A. van Aller te Voorburg
De heer J.J.Th. Beerepoot te Voorburg
De heer E. Boot te Haren
Mevrouw C. Brakel-Papenhuyzen te Voorburg
Mevrouw G. van Dieten-Teljeur te Voorburg
De heer J.L. Dijkgraaf te Voorburg
De heer D. Fiet te Zoetermeer
Mevrouw F.P. Geers-Lommertzen te Dordrecht
Mevrouw M. Geers-Lommertzen te Breda
De heer F. Goos te Voorburg
Mevrouw M.E. van Haersma Buma te Leiderdorp
Mevrouw C. Harteveld te Voorburg
De heer A.J. Hartoog te Voorthuizen
De heer L. Hempelman te Utrecht
Mevrouw D. Hermse te Voorburg
De heer H. Hunink te Voorburg
De heer J. Kamminga te Voorburg
De heer A. Karting te Voorburg
Mevrouw P.Th.G. Kokshoorn te Venlo
We heten alle nieuwe leden van harte welkom.

Mevrouw J. Middelkoop-Hus te Delft
De heer A.H. Natzijl te Voorburg
Mevrouw I.M.C. Nieuwenhuis te Voorburg
De heer P.J. Noomen te Utrecht
De heer N. Noorlander te Voorburg
Mevrouw M.E. van Os-Hendrikse te Voorburg
De heer P.H.N.M. van Paridon te Voorburg
De heer F.R.E.M. van der Poel te Dedemsvaart
Mevrouw M.E. Potjewijd-Kuipers te Voorburg
De heer A. Rohder te Voorburg
Mevrouw H.F. de Senerpont Domis te Poeldijk
De heer P.M. Spruijt te Voorburg
De heer M.A.M. Snuverink te Voorburg
Mevrouw A.P. Vijfvinkel te Zoetermeer
De heer P. Wesemann te Voorburg
De heer Th.G. Westgeest te Voorburg
Mevrouw E.F.M. Wildenberg te Leidschendam
De heer W.J. Wösten te Voorburg
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Vrijwilligers gevraagd!
De HVV kan alleen functioneren dankzij de inzet van vrijwilligers.
Zo heeft de HVV een website. We willen die site leuker en nuttiger maken, voor de vereniging en voor iedereen die
geïnteresseerd is in de geschiedenis van Voorburg. Er zijn al ideeën, die op verwezenlijking wachten en ongetwijfeld
zijn er bij onze leden nog veel meer ideeën over inhoud en techniek van de website. Daarom vragen we die leden om
mee te bouwen aan onze HVV-website (www.historischeverenigingvoorburg.nl). Het team zal af en toe bij elkaar
komen voor overleg, maar je kunt ook thuis werk doen.
De steeds duurder wordende publicaties kunnen enkel tot stand komen met behulp van fondsen, die ons daarbij
steunen. 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 haar contacten met huidige en nog te vinden fondsen.
De vereniging voorziet op korte termijn geen door haar georganiseerde tentoonstellingen. Toch willen we graag een
gedegen tentoonstellingscommissie. Deze is nu gedegen, maar nog wel wat klein en kan uitbreiding goed gebruiken.
Ook gezien de huidige rol van museum Swaensteyn, mag verwacht worden, dat onze vereniging zich in de toekomst
geroepen voelt of verzocht wordt tentoonstellingen te organiseren.
Schroom niet, kom erbij! Leden, die deel zouden willen nemen aan één van deze groepen, kunnen zich aanmelden
op ‘info@historischeverenigingvoorburg.nl’ of bij de secretaris.
Behoedzaam bestuur
Gegevens
Titel: Behoedzaam bestuur. Twee eeuwen
provincie Zuid-Holland
Auteurs/redactie: Roel Pots en Nico Randeraad
ISBN: 978-90-5997-173-8
Prijs: € 34,50 (tot 1 januari, daarna € 39,50 )
Uitgeverij: Primavera Pers, Leiden in
samenwerking met Erfgoedhuis Zuid-Holland

Behoedzaam bestuur is de eerste uitgebreide beschrijving van de bestuurlijke
geschiedenis van een provincie. Van de drie bestuurslagen – rijk, provincie en
gemeente – is de provincie de minst bekende en daarbij ligt deze bestuurslaag tegenwoordig nogal eens onder vuur.
Dit boek wil laten zien wat het provinciaal bestuur van Zuid-Holland (de dichtst bevolkte en economisch krachtigste
provincie van ons land) van 1814 tot concreet heeft gedaan.
Twee eeuwen geleden was provinciebestuur vooral een kwestie van
het doorsluizen van beslissingen die op nationaal niveau waren
genomen. Stads- en dorpsbestuurders werden bestookt met
eindeloze reeksen circulaires, van armoedebestrijding tot de breedte
van de sloten. De provincie had ook weinig uitvoerende taken. Veel
van het ‘echte werk’ werd gedaan door gemeenten en
waterschappen.
Na 1875 kwam daarin gaandeweg verandering en kreeg de provincie
bijvoorbeeld verantwoordelijkheden op het gebied van de zorg, de
drinkwater- en elektriciteitsvoorziening en de cultuur. Als gevolg van
de opmars van de auto kwam er, eind jaren ’20, ook een provinciaal
wegenplan voor Zuid-Holland. Tot dan toe had de provincie zich
beperkt tot wegonderhoud, nu ging zij ook wegen aanleggen.

J.B. van der Hulst, A.F.J.A. graaf van der Duyn van
Maasdam (1839), gouverneur van Holland van
1817 tot 1844. Schilderij in het Rijksmuseum,
Amsterdam.
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In de jaren vijftig groeide de aandacht voor cultureel en
maatschappelijk werk. De provincie werd actief op het gebied
van welzijn, recreatie, ‘sociale planning’ en gezondheidszorg.
Inmiddels zijn de meeste van die taken weer bij de provincie
weggehaald.

Ambtenaren van Provinciale Waterstaat verrichten
omstreeks 1930 metingen op het jaagpad langs de Oude
Rijn (ter hoogte van Koudekerk). Foto: J.A.W. van der Zon,
Erfgoed Leiden en Omstreken.

De jaren tachtig en negentig waren de jaren van reorganisatie
en ‘bedrijfsmatig’ werken. De risico’s van ondernemen met
gemeenschapsgeld werden pijnlijk duidelijk toen het
handelshuis Ceteco failliet ging en de provincie een lening van
47,5 miljoen gulden in rook zag opgaan. De economie is de
voornaamste leidraad in het huidige beleid. Ruimtelijke
ontwikkelingen worden afgestemd op de sociaaleconomische
realiteit, in plaats van andersom. De provincie is steeds meer
een platform voor contacten tussen het bedrijfsleven en de
wereld buiten Nederland.

E-mailadressen
Als u deze Nieuwsbrief met de post ontvangt, is van u geen (werkend) 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 telkens 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.

Marcel van der Lans, secretaris
Eemwijkplein 4, 2271 RA Voorburg
Tel.: 0703867456

