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Enkele dagen geleden hebben we als bestuur van HVV afscheid genomen van onze
adviseur Jan Kok. Jan is sinds 1999 bestuurslid van de HVV geweest. Eerst als bestuurslid,
en al snel als penningmeester. Jan heeft HVV steeds financieel doorzichtig en gezond
gehouden. Daarnaast was hij de drijvende kracht achter een aantal publicaties (Christiaan
Huygens, Laan van Oostenburg) en zeker achter het vinden van fondsen voor nog veel
meer uitgaven van Historisch Voorburg. Lovenswaardig!
Ik heb Jan vooral steeds gewaardeerd, omdat hij kritisch kon meekijken naar het reilen en
zeilen van de HVV en steeds ook het andere perspectief wilde zien. Zo heeft hij jaren als
bestuurslid en later als adviseur fors aan de bloei van de vereniging bijgedragen.
Jan is in 2008 afgetreden als bestuurslid omdat zijn termijn als penningmeester, en later
nog als algemeen bestuurslid, erop zat. In de oorspronkelijke statuten en het huishoudelijk
reglement van de HVV was vastgelegd, dat een bestuurslid werd aangesteld voor een
termijn van 4 jaar en daarna één keer kon verlengen met een termijn van 2 jaar.
Die laatste regel hebben we veranderd. Na elke termijn kan een bestuurslid nu verlengen.
Die nieuwe regel is uit nood geboren. Nieuwe bestuursleden zijn lastig te vinden. Mijn
oproep onlangs via e-maill leverde wel enkele adviezen op (waarvoor dank), maar nog
geen kandidaat-bestuursleden. Daar zitten we wel om te spingen. Kom op dus. Jan kon
het, u kunt het ook. Sta op tijdens de Algemene Ledenvergadering en stap als aspirant-lid
in het bestuur.
Meer informatie nodig? Neem contact met me op!
Renier van Gelooven – voorzitter HVV

Algemene ledenvergadering
Het bestuur nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de

44e algemene ledenvergadering
in de Grote Zaal van De Voorhof, Herenstraat 77a, Voorburg (naast de Oude Kerk)
op donderdag 11 mei 2016, aanvang 20.00 uur, de zaal is open om 19.30 uur.

Secretariaat: Eemwijkplein 4, 2271 RA Voorburg, 070 386 7456

1

Nieuwsbrief 66

Agenda:
1.

Opening door de voorzitter

2.

Vaststelling agenda

3.

Mededelingen en ingekomen stukken

4.

Verslag 42e algemene ledenvergadering van 19 mei 2016

5.

Bestuursverkiezing
Aan de beurt van aftreden zijn mevrouw Alexandra Oostdijk, de heer Renier van
Gelooven, de heer Evert van de Graaff en de heer Marcel van der Lans. Zij stellen zich
herkiesbaar.

6.

Jaarverslag 2016

7.

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

8.

Rekening en verantwoording 2016 en verslag kascommissie 2016

9.

Begroting 2018

10.

Benoeming nieuwe kascommissie

11.

Rondvraag en sluiting

Vervolgens zal de nieuwe uitgave in de reeks Historisch Voorburg, getiteld 'Troublente
Tijden', worden gepresenteerd.
Circa 21:00 uur: De schrijvers geven een toelichting over de vondst van het onderwerp, dat
speelt in het rampjaar 1672, en over de uitwerking daarvan in het boek.
Circa 21:20 uur: Het eerste exemplaar wordt overhandigd aan mevrouw drs. Ellen van der
Waerden, de pas benoemde archivaris bij het Haags Gemeentearchief. Zij is ook
verantwoordelijk voor de afdeling Leidschendam-Voorburg aldaar.
Circa 21:25 uur: Mevrouw Van Waerden vertelt over de manier waarop binnen het HGA de
archieven van de gemeente Leidschendam-Voorburg worden beheerd
Circa 21:40 uur: Afsluiting van de bijeenkomst met de gelegenheid voor de leden om elkaar
onder het genot van een 'hapje en drankje' te spreken.

Nieuwe Leden
Nieuwe leden, die we mochten inschrijven sinds de vorige Nieuwsbrief:
De heer D.P. Fabery de Jonge te Voorburg
De heer J. Nederlof te Voorburg
We heten deze nieuwe leden van harte welkom.
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Het nieuwe boek ‘Troublente Tijden'
In de vaderlandse geschiedenis staat 1672 bekend als het Rampjaar. De Republiek der Zeven Verenigde
Nederlanden dreigde vernietigd te worden door Frankrijk, Engeland, Munster en Keulen. Het volk was
redeloos, de regering radeloos en het land reddeloos.
Op zee waren we sterk maar het landleger verkeerde in slechte staat. In allerijl werden burgers
opgeroepen om het leger bij te staan en Voorburg werd daarbij niet overgeslagen. Een aantal mannen
werd opgenomen in het regiment Scheveningen dat, samen met tal van andere regimenten uit
Holland, naar de IJssel werd gestuurd om die linie te verdedigen.
Dat de Republiek die oorlog wist te overleven, was een mirakel en het gevolg van toeval. Over het lot
dat de Voorburgse burgers in die oorlog moesten ondergaan, gaat het boek ‘Troublente tijden’. Hun
avonturen in Deventer, de herhaaldelijke inzet bij de bewaking van de Waterlinie, de aanzienlijke
financiële offers die gebracht moesten worden en niet in de laatste plaats de overlast die zwervende
soldaten veroorzaakten, hebben van de rampjaren ook voor de Voorburgers geen ‘walk in the park’
gemaakt. Dankzij het bewaard gebleven archief van de toenmalige ambachtssecretaris Jacob van
Leeuwen en vele andere bronnen kon die moeizame periode uit de geschiedenis van Voorburg
gereconstrueerd worden.
(Zie ook: https://nl.wikipedia.org/wiki/Rampjaar_1672)

Vrijwilligers
Een vereniging bestaat dankzij de inzet van vrijwilligers.

Het bestuur wil graag een oproep doen aan u, om te overwegen iets van uw kostbare tijd te besteden
aan de vereniging om deze springlevend te houden.
De grootste prioriteit ligt bij:
•

•

•

•
•
•

Het bestuur van de Historische Vereniging Voorburg. Alle bestuursleden zitten nu langer tot
veel langer in het bestuur, dan tot voor enige jaren nog toegestaan was. Het is dus zaak, dat
het bestuur vervangen wordt door verse krachten of een verse groep krachten.
De werkgroep Website "www.historischeverenigingvoorburg.nl". Er zijn best wel
inspirerende plannen voor de website, maar de webmaster is maar alleen en heeft niet
voldoende tijd om deze uit te bouwen, daarvoor zijn meer vrijwilligers nodig. Het is beslist niet
nodig om een digitaal expert te zijn (al helpt dat natuurlijk wel).
In 2018 bestaat de vereniging 25 jaar. Wij zoeken nog steeds leden, die enige tijd zouden
willen besteden in een jubileumcommissie. Het jaar 2018 nadert met rasse schreden, dus we
moeten aan de bak!
De werkgroep ‘Voorburgs Verteld Verleden’ heeft geen aanvulling kunnen realiseren op de
werkgroep. Zij zal daardoor ook niet voortgezet kunnen worden.
Ook zouden we graag een werkgroep 'sponsorwerving' bezitten.
Als het u aanspreekt om aan één van deze groepen deel te nemen, meldt u dan bij één van de
bestuursleden of op ons e-mailadres.

Met vriendelijke groet, Marcel van der Lans, secretaris.
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