_____________________________________________
Jaarverslag 2020
Het bestuur van de Stichting Publicaties Haags Erfgoed (SPHE) bestond het gehele jaar 2020
uit de volgende personen:
- René Vlaanderen (voorzitter)
- Arne Westerhof (penningmeester)
- Dick Valentijn (secretaris)
- Dick Brongers (lid)
In de bistro Berg&Dal is op 3 maart met een diner afscheid genomen van Charles Boissevain
als dank voor de vele verdiensten van Charles die vanaf de oprichting in 2013 in de functie
van penningmeester deel heeft uitgemaakt van het bestuur.

In het verslagjaar is door het voltallig bestuur vijf maal vergaderd:
3 maart
8 mei
3 juli
23 oktober
11 december

Ten behoeve van een heldere en vlotte communicatie met te benaderen uitgevers heeft de
penningmeester een calculatieformulier ontworpen. Dit calculatieformulier zal met
toekomstige publicaties aan geselecteerde uitgevers worden verstrekt met verzoek hun
offerte op deze wijze bij de stichting aan te leveren.

Publicaties
Een Lust voor het Oog - 25 Haagse kerken

Het gehele jaar 2020 is door Botine Koopmans en Dick Valentijn gewerkt aan de inhoud van
de publicatie die de definitieve titel Een Lust voor het Oog - 25 Haagse kerken heeft
gekregen. De voortgang is in de diverse bestuursvergaderingen telkens aan de orde geweest.
Op 28 mei is een delegatie van het bestuur op bezoek geweest bij uitgeverij Verloren. In
goed overleg is met Thys Verloren van Themaat en Patricia Harsevoort (vormgeefster)
gesproken over omvang, opzet en vormgeving.
Conform de afspraken zijn in november de conceptteksten en het beeldmateriaal aan de
uitgever verstrekt. De eerste proef-lay out kwam in december gereed. De M.A.O.C. Gravin
van Bylandtstichting, de De Frans Mortelmans Stichting en de afdeling Monumentenzorg en
Welstand van de gemeente Den Haag hebben subsidiebedragen toegezegd voor het
realiseren van de publicatie.
De presentatie is gepland voor maart/april 2021 indien de dan geldende coronamaatregelen
dit toelaten.

Huizen van Oranje

In de bestuursvergadering van 8 mei is het Publicatieplan Haagse Huizen van Oranje
geaccordeerd. In het publicatieplan zijn ook de afspraken en uitkomsten verwerkt van het
gesprek dat een delegatie van het bestuur op 11 juni met Paul Rem heeft gevoerd. Paul Rem
werkt geheel 2020 door aan de teksten en volgt het afgesproken tijdschema. Tevens is een
lijst aan Dick Valentijn verstrekt van te maken nieuwe opnamen van gebouwen in Den Haag,
Wassenaar, Voorschoten, Rijswijk en Honselaarsdijk.
Meerdere uitgevers zijn in 2020 benaderd voor de realisatie van de publicatie. In de
bestuursvergadering van 11 december wordt besloten te kiezen voor de Walburg Pers. De
penningmeester heeft een document met uitgeefafspraken tussen SPHE en Walburg Pers
opgesteld waarin onder meer is opgenomen dat de vormgeving wordt uitbesteed aan
Vivienne van Leeuwen (Eindeloos ontwerpen en uitgeven). De publicatie zal in het najaar van
2021 uitkomen.

Ooit Gebouwd Den Haag en Cultuurhistorie
Het bestuur heeft in een aantal brainstormsessies nagedacht over mogelijk interessante
nieuwe onderwerpen voor publicaties. Twee onderwerpen (Ooit Gebouwd Den Haag en
Cultuurhistorie) worden nader verkend.
Net als bij de in 2019 gerealiseerde publicatie Nooit Gebouwd Den Haag is het een goede
benaderingswijze om het tot de verbeelding sprekende ooit gebouwde Den Haag als
onderwerp te bespreken aan de hand van wat het was, waarom het er stond, wat het
maatschappelijk debat was om het te amoveren en wat ervoor in de plaats kwam.
Gedacht wordt ook aan een prikkelende publicatie waarin de bijzondere bestaande
cultuurhistorische waarden van de bestaande stad worden beschreven en uitgelegd. Dit
mede naar aanleiding van de recente vele nieuwbouw en hoogbouw initiatieven in de stad.

Financiën

Het door het bestuur goedgekeurde financieel jaaroverzicht 2020 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 Mortelmansstichting

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