_____________________________________________
Bestuursverslag 2021
De doelstelling van Stichting Publicaties Haags Erfgoed (SPHE) is het realiseren van
publicaties over het Haagse erfgoed en het dekken van het onrendabele deel van de
exploitatiebegroting van deze publicaties.
Het bestuur bestond het gehele jaar 2021 uit de volgende personen:
- René Vlaanderen (voorzitter)
- Dick Valentijn (secretaris)
- Arne Westerhof (penningmeester)
- Dick Brongers (lid)
In het verslagjaar is door het voltallige bestuur vier maal vergaderd:
12 februari
30 april
20 augustus
19 november

In het jaar 2021 was het merendeel van de werkzaamheden en activiteiten van het bestuur
gericht op de realisatie van twee publicaties die dit jaar zijn uitgekomen: Een Lust voor het
Oog en Haagse Huizen van Oranje.

Een Lust voor het Oog - 25 Haagse kerken
Auteur Botine Koopmans en fotograaf Dick Valentijn (tevens secretaris SPHE) hebben de
werkzaamheden voor de publicatie over 25 Haagse kerken dit jaar afgerond. Het bestuur
heeft intensief overlegd met uitgeverij Verloren over de definitieve omvang en vormgeving.

In de tweede week van april is het boek van de drukker gekomen. Een officiële presentatie
kon vanwege de coronamaatregelen niet plaatsvinden maar toch heeft het boek veel
aandacht gekregen in de pers. Positieve recensies zijn onder andere verschenen in het
Haagse Historie magazine, het ledenblad van de Vrienden van Den Haag, Die Haghe en het
kwartaalblad van RCE. Op 22 juni is via Teams de eerder opgenomen lezing van Botine
Koopmans met inleiding van René Vlaanderen (voorzitter SPHE) gestreamd waar abonnees
van het Haagse Historie magazine en leden van Die Haghe op konden intekenen.
Botine en Dick hebben een ronde langs de in de publicatie vermelde kerken gemaakt om
persoonlijk een exemplaar te overhandigen. Bij alle kerken die zijn bezocht volgde steeds
een warm onthaal en was men vol lof en ook trots dat hun kerk in de publicatie is
opgenomen. Ook werd binnen de geloofsgemeenschappen aandacht aan het boek gegeven
via nieuwsbrief en website.
In het atrium van het stadhuis op het Spui waren van 7 juli tot 12 september de zestien
lichtbakken gevuld met een overzicht van een aantal kerken uit Een Lust voor het Oog. De
Haage Open Monumentendagen (11-12 september) stonden vanwege de uitgebrachte
publicatie ook voor een deel in het teken van het thema kerken.

Voor het financieel mogelijk maken van deze publicatie zijn subsidies ontvangen van de
gemeente Den Haag, de M.A.O.C. Gravin Van Bylandt Stichting en de De Frans Mortelmans
Stichting.

Haagse Huizen van Oranje
De publicatie Haagse Huizen van Oranje van auteur Paul Rem is op 21 september
verschenen.
Het bestuur heeft de tekst- en beeldredactie gedaan en recente opnamen gemaakt voor de
publicatie. Met Paul Rem is veelvuldig afgestemd over omvang en inhoud. Er is het hele jaar
intensief contact geweest met uitgever de Walburg Pers en Eindeloos ontwerpen en
uitgeven. Eindeloos heeft de vormgeving verzorgd.
Als ”opwarmertje” is in juni via Teams de eerder opgenomen lezing van Paul Rem met
inleiding van René Vlaanderen (voorzitter SPHE) gestreamd waar abonnees van het Haagse
Historie magazine en leden van Die Haghe op konden intekenen.

Er is veel persaandacht geweest rond het verschijnen van Haagse Huizen van Oranje, ook
nationaal. Via de publieke tv-zenders heeft Paul Rem de publicatie kunnen promoten. Ook in
de regionale pers is het boek goed ontvangen en uitvoerig besproken.

Voor het financieel mogelijk maken van deze publicatie is subsidie ontvangen van het Prins
Bernard Cultuurfonds Zuid-Holland.

Ooit Gebouwd Den Haag
Contacten zijn in het voorjaar gelegd met het Haags Historisch Museum om in navolging van
de publicatie en tentoonstelling van Nooit Gebouwd eenzelfde opzet uit te voeren met het
thema Ooit Gebouwd Den Haag. Het idee wordt wel omarmd maar zal indien alles doorgaat
zeker enige jaren op zich laten wachten in verband met de op handen zijnde verbouwing van
het Haags Historisch Museum. Botine Koopmans is gevraagd of zij deze publicatie vorm en
inhoud kan geven.

Cultuurhistorie
In de bestuursvergaderingen is ook in 2021 aandacht besteed aan de vorm en inhoud voor
een publicatie met als thema cultuurhistorie. Marcel Teunissen is gevraagd om hierover mee
te denken. Hij is ook de beoogd auteur. Gedacht wordt aan een opzet die uitgaat van een
chronologische beschrijving van de meest representatieve stedenbouwkundige,
architectonische en openbare ruimtefacetten van de stad. Omdat vele gebouwen,
ensembles, stadsdelen, tijdvakken etc. al eens eerder ergens zijn beschreven, is het de kunst
alle genoemde facetten in onderlinge samenhang zichtbaar te maken, te actualiseren en te
duiden.

De Naderende Stad

Met Edwin Buitelaar heeft het bestuur gesproken over de mogelijkheden van een publicatie
over zijn familiegeschiedenis gekoppeld aan de stedelijke ontwikkelingen door de tijd heen.
Het gaat over vier generaties Buitelaar die hun woonomgeving drastisch hebben zien
veranderen door de oprukkende stad. Aan de hand van een interessante familiegeschiedenis
kan het verhaal van verstedelijking in Nederland en Den Haag in de 20ste eeuw heel goed
worden verteld en geïllustreerd. Een verhaal over de opkomst van de planmatige ruimtelijke
ordening voor de oorlog, de naoorlogse wederopbouw, de (geleide) suburbanisatie van de
jaren ’60 en ‘70, tot de re-urbanisatie in de jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw.
Afgesproken is dat Edwin Buitelaar een proefhoofdstuk schrijft alvorens de stichting een
definitief besluit neemt.

Hotel Des Indes
Er is contact gelegd met Marchien den Hertog met betrekking tot een mogelijke publicatie
over de geschiedenis van Hotel Des Indes aan het Lange Voorhout. Een dergelijk onderwerp
past goed in de doelstelling van de stichting. In 2021 is nog niet begonnen aan dit project.

Financiën
Het door het bestuur goedgekeurde financieel jaaroverzicht 2021 is in te zien op de website
van de stichting: www.publicatieshaagserfgoed.nl.
Voor het realiseren van haar doelstelling en projecten kreeg de Stichting Publicaties Haags
Erfgoed vanaf 2014 mede financiële steun van:
Afdeling Monumentenzorg en Welstand, gemeente Den Haag

Koninklijke Haagse Woningvereniging van 1854, Den Haag

M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting, Den Haag

Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland, Den Haag

Stichting Arcade Wonen en Mensen, Naaldwijk

Stichting Haag Wonen, Den Haag

Stichting Staedion, Den Haag

Stichting Vestia Groep, Rotterdam

De Frans Mortelmans Stichting

SPHE is deze instellingen veel dank verschuldigd voor de financiële ondersteuning.
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