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Bestuur 

Door de corona-pandemie was 2021 een moeilijk jaar voor Ons Bloemendaal. Toch kwam het 

bestuur het hele jaar regelmatig bij elkaar; live dan wel op Teams en zo konden er toch de nodige 

gebeurtenissen doorgang vinden en besproken worden.  

Allereerst waren er veranderingen in de bestuurssamenstelling. In de herfst nam ik het secretariaat 

over van Frank Verveld. Annemieke Schep keerde onverwachts terug in de gemeenteraad en besloot 

teneinde belangenverstrengeling te voorkomen haar functie in het bestuur bij de commissie 

groenvoorziening te stoppen. Rosemarij Schotte heeft na veertien jaar bestuurslid en redactielid te 

zijn geweest afscheid genomen. Elders in dit nummer leest u een interview met haar. Wim Alferink, 

die sinds 2014 het voorzitterschap bekleedt, kondigde tijdens de najaarsbijeenkomst aan de 

voorzittershamer door te zullen geven aan Frank Verveld in het voorjaar van 2022.  

Zeer verdrietig was dat Peter de Natris op 25 mei 2021 overleed. Hij was van 1996 tot 2009 een zeer 

geliefd en toegewijd bestuurs- en redactielid.  

Commissie Cultuur en Erfgoed 

De Commissie Cultuur en Erfgoed is een vrij nieuwe commissie die steeds beter haar draai weet te 

vinden en al mooie resultaten heeft geboekt. Zo sprak Ons Bloemendaal zich uit tegen de 

voorgenomen aanpassing in regelgeving aangaande de mogelijkheid villa’s en landgoederen te 

splitsen. Enkele politieke partijen hadden een motie ingediend waarin de mogelijkheid van ‘het mag, 

mits’ werd opgenomen. Ons Bloemendaal wilde liever de bestaande situatie van ‘het mag niet, tenzij’ 

handhaven. De commissie heeft zich daarvoor hard gemaakt en met succes: de voorgenomen 

aanpassing werd weggestemd en verdween daarmee voorlopig van tafel.  

Uit handen van burgemeester Eldert Roest kreeg voorzitter Wim Alferink een oud schriftje met 

notities over de familie de Waal Malefijt. Het cahier wordt in dit nummer van Ons Bloemendaal 

besproken. 

Tijdschrift 

In de vier afleveringen van ons tijdschrift passeerde een keur aan onderwerpen de revue. In de 

zomereditie verscheen een uitgebreid artikel over de geschiedenis van de 100-jarige Zeeweg. 

Het gedegen artikel van Elsbeth van Olffen over de bouwplannen boven Albert Heyn werd gretig 

gelezen, evenals het door Frits van der Veldt geschreven stuk over de opgraving van een uitgeholde 

boomstam in Veen en Duin. Vermeldenswaard zijn ook de artikelen van Teun Schermerhorn over de 

cahiers van Marie Nierhoff.  

 

Groencommissie 

Dankzij de alertheid van onze groencommissie werden in het verleden tal van bomen voor kappen 

behoed. Nu houdt de groencommissie de monumentale plataan nabij het voormalige restaurant 

Chapeau goed in de gaten. Er wordt bezwaar gemaakt als de richtlijnen voor het beschermen en 

sparen van de boom niet worden nageleefd.  



Ook het uitzicht vanaf het Wilhelminaduin (kopje van Bloemendaal) dat belemmerd dreigt te worden 

door geplande hagen is punt van zorg. Indien nodig onderneemt de groencommissie actie. 

 

Archiefcommissie 

Ondanks de beperkende maatregelen door het coronavirus is de archiefcommissie bijna alle 

dinsdagen op het archief bijeengeweest. Op de eerste dinsdagmiddag van de maand staan de leden 

van de archiefcommissie klaar voor vragen van bezoekers.  

 

Na de definitieve keuze omtrent de inventarisstructuur van het archief wordt gewerkt aan het verder 

ordenen, registreren en het deels scannen van de archief- en documentatiestukken. Daarnaast wordt 

momenteel het aanwezige beeldmateriaal, waaronder de uitgebreide collectie ansichtkaarten, 

gedigitaliseerd en geïndexeerd, zodat al dit materiaal op termijn met behulp van diverse opties 

volledig doorzoekbaar is. 

 

Ook in 2021 kreeg de archiefcommissie weer uiteenlopende documenten, beeld- en geluidmateriaal 

en een aantal interessante voorwerpen aangeboden. Zo kreeg de commissie een unieke stembus van 

de gemeente Bloemendaal, een verzilverde suikerschep met het gemeentewapen van Bloemendaal, 

een serie boekenleggers met betrekking tot de gemeente, een fotoalbum vol prachtige foto’s van de 

aanleg van de Zeeweg en een smalfilm op spoel met historische beelden van de sloop van het 

landhuis Kareol. De aanschaf van een tweede vitrinekast kon dan ook niet uitblijven. Verder is de 

bibliotheek weer aangevuld met diverse nieuwe aanwinsten.  

 

Zoals ieder jaar heeft de archiefcommissie weer vele vragen behandeld. Op de fotorubriek 

‘Zoekplaatje’ in Ons Bloemendaal komen altijd veel reacties. Daarnaast heeft de archiefcommissie 

bijgedragen aan de totstandkoming van het jubileumboek over de Zeeweg. 

 

Boekencommissie 

Bij de viering van het 100-jarig bestaan van de Zeeweg werd een boek gepubliceerd over de historie 

van deze ‘Parkway to the sea’. De aanleg, de tweede wereldoorlog, de flora en fauna, de bebouwing, 

het verkeer naar en van zee komen in woord en beeld aan bod. De leden van de boekencommissie 

hebben hun ziel en zaligheid in dit werk gelegd en het is een fraai boek geworden. 

In april 2022 verschijnt een boek van Jan Kees Koppe over de beroemde familie Borski. In dit nummer 

kunt u een voorpublicatie lezen. 

 

Voorjaarsbijeenkomst werd najaarsbijeenkomst 

Door de beperkende corona maatregelen werd de voorjaarsbijeenkomst 2021 verplaatst naar het 

najaar. Op 2 november hield Prof. Dr. Freek Schmidt een interessante lezing getiteld: ‘Genius Loci’ 

(de geest van de locatie), waarin hij sprak over bouwrichtlijnen en kenmerken die bepalend zijn voor 



een architectonisch ontwerp. Daarnaast besteedde hij aandacht aan aspecten die minder goed 

meetbaar zijn zoals inbedding in de omgeving en de sfeer.  

Op deze avond gaven verschillende bestuursleden een toelichting op de financiën, het Jaarverslag 

2020 en de voorgenomen voorzitterswisseling. 

 

Activiteitencommissie 

Na een jaar zonder programma heeft de activiteitencommissie in 2021 ondanks de 

coronamaatregelen toch drie excursies kunnen aanbieden aan de donateurs van Ons Bloemendaal. 

• Zondag 29 augustus was er een rondwandeling over de buitenplaats Woestduin in 

Vogelenzang onder leiding van Martin Bunnik. Met behulp van foto’s en afbeeldingen 

vertelde hij op boeiende wijze over de historie van het gebied.  

• De voor zondag 5 september geplande wandeling door het Westelijk Tuinbouwgebied, net 

over de grens met Overveen werd vanwege de Formule 1 races op Zandvoort verplaatst naar 

zondag 19 september. Onder leiding van George Berenschot werd het een geanimeerde 

wandeling waarin veel verhalen en anekdotes werden verteld. De dag werd afgesloten met 

een glaasje port of bessensap en kaaskoekjes.  

• Zondag 17 oktober stond een architectuurfietstocht op het programma onder leiding van 

Gert Jan van Setten. De tocht mocht als altijd rekenen op veel aanmeldingen en voerde 

ditmaal door Aerdenhout. De groep fietsers werd heel gastvrij in een van de bezochte 

woningen ontvangen met koffie, thee en taart. 

• Zondag 12 september, het weekend van de Open Monumentendagen, organiseerde Ons 

Bloemendaal in samenwerking en op initiatief van Sylvia van de Bunt (Stichting TijdSparen) 

een Bomanswandeling ter gelegenheid van het feit dat Godfried Bomans vijftig jaar geleden 

overleed. Onder leiding van Fred Berendse (voorzitter van het Godfried Bomans 

Genootschap) voerde de tocht langs een aantal plekken in Bloemendaal die een belangrijke 

rol speelden in het leven van Bomans.  

• Het programma van activiteiten van 2022 zal vanaf maart te lezen zijn op de website van Ons 

Bloemendaal.  

In de samenstelling van de commissie hebben zich een paar veranderingen voorgedaan. Saskia 

Verveld heeft onlangs afscheid genomen; haar plaats is door Joan Lor opgevuld. Vanaf deze plaats 

danken wij Saskia voor haar aandeel in onze activiteiten en heten Joan welkom, in het vertrouwen op 

een plezierige samenwerking. 

 

Open Monumenten dagen 

In 2021 vonden de Open Monumentendagen plaats op 11 en 12 september met als thema ‘mijn 

monument is jouw monument’. In het voorjaar werd onze commissie benaderd door de Historische 

Vereniging Heemstede Bennebroek (HVHB) met het voorstel om voor de organisatie van dat 

weekend samen te werken. Hierdoor kon er in 2021 een uitgebreid programma aangeboden worden 

van opengestelde monumenten in Aerdenhout, Bloemendaal, Bennebroek, Heemstede, Overveen en 

Vogelenzang. Omdat het ongewis was of er coronabeperkingen zouden zijn, werd er geen papieren 

programma gepresenteerd maar alle informatie online getoond via de websites 



www.openmonumentendag.nl, www.onsbloemendaal.nl en www.hvhb.nl en een aankondiging 

geplaatst op Instagram #omdbloemendaal. 

Het is de bedoeling ook in 2022 Open Monumentendag samen te organiseren met de HVHB waarbij 

het landelijke thema zal zijn ‘Duurzaamheid, duurzaam duurt het langst’.  

Lustrumjaar 

Wij kijken terug op 2021 met hoogte – en dieptepunten. De eerste houden we in onze herinnering, 

het voedt de drive om in 2022 goed en positief verder te kunnen werken aan de doeleinden van onze 

stichting. Ons Bloemendaal bestaat in 2022 45 jaar. Dit lustrumjaar zal tal van activiteiten bieden om 

dat te benadrukken, maar daarover leest u meer elders in dit nummer. 

 

http://www.openmonumentendag.nl/
http://www.onsbloemendaal.nl/
http://www.hvhb.nl/

