_____________________________________________
Jaarverslag 2019
Het bestuur van de Stichting Publicaties Haags Erfgoed (SPHE) bestond het gehele jaar 2019
uit de volgende personen:
- René Vlaanderen (voorzitter)
- Charles Boissevain (penningmeester)
- Dick Valentijn (secretaris)

In 2019 zijn Dick Brongers (15-02-2019) en Arne Westerhof (15-11-2019) toegetreden tot
het bestuur. Arne Westerhof neemt de functie van penningmeester over van Charles
Boissevain, die per 31-12-2019 terugtreedt uit het bestuur.
Op 9 juli was het bestuur aanwezig bij het afscheid wegens pensionering van de
heer ir. H. Ambachtsheer, hoofd van de afdeling Monumentenzorg en Welstand, die vanaf
de oprichting de activiteiten van de Stichting Publicaties Haags Erfgoed ten behoeve van de
gemeentelijke VOM-reeks actief ondersteunde.

In het verslagjaar is door het voltallig bestuur zes maal vergaderd:
15 februari
5 april
17 mei
15 augustus
11 oktober
20 december

Nooit Gebouwd Den Haag
Een groot deel van de werkzaamheden van het bestuur
heeft in 2019 in het teken gestaan van de afronding van
de publicatie Nooit Gebouwd Den Haag: overleggen met
auteur Lex van Tilborg, uitgever Bekking&Blitz alsmede
de redactievoering.
In de lichtbakken van het atrium in het stadhuis aan het
Spui is van 15 juli tot 16 september op zestien panelen een
preview over de publicatie te zien geweest. Op 14
november heeft in het Haags Historisch Museum de
presentatie van de publicatie plaatsgevonden, gelijktijdig
met de opening van de door het museum gerealiseerde

gelijknamige tentoonstelling over dit onderwerp. De presentatie werd druk bezocht en was
een groot succes.
De M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting, de Frans Mortelmansstichting en de gemeente
Den Haag (afdeling Monumentenzorg en Welstand) hebben met hun financiële steun deze
publicatie en de preview in het stadhuis mogelijk gemaakt.

Haagse Kerken
Op 6 juni heeft het bestuur in Hilversum
gesproken met Thys Verloren van Themaat
(directeur Uitgeverij Verloren). Op basis van
het door de uitgever opgestelde
calculatieformulier hebben de stichting en
de uitgever in oktober een overeenkomst
afgesloten om de publicatie gezamenlijk te
realiseren. De verkoopprijs wordt €39,95 bij
een oplage van 1500. De presentatie is
gepland voor maart 2021. Fondsenwerving
hiervoor zal in de loop van 2020 starten. De
gemeente Den Haag (afdeling
Monumentenzorg en Welstand) heeft zich
garant gesteld voor een financiële bijdrage,
mede gezien de actualiteit (herbestemming)
van het onderwerp.
Bezoeken aan de kerken, archiefonderzoek
en de beschrijvingen liggen op schema. De
kerken die dateren uit de middeleeuwen tot
de achttiende eeuw en die uit de naoorlogse
periode zijn inmiddels bezocht en van
basisteksten voorzien. In de loop van 2020 volgen de kerken uit de negentiende eeuw en de
eerste helft van de twintigste eeuw. Auteur Botine Koopmans heeft in een aantal
bestuursvergaderingen de voortgang gemeld en over diverse vermakelijke situaties,
verbonden aan de geschiedenis van een kerk, verhaald. Juist de combinatie van dergelijke
pakkende verhalen en beschrijvingen van hetgeen een kerk en zijn inventaris te bieden
hebben, maakt het tot een voor een breed publiek aantrekkelijk geheel.

Huizen van Oranje
Voor de beoogde hernieuwde uitgave
van de uit 1981 daterende publicatie
Huizen van Oranje is de heer Rem,
conservator van Nationaal Museum
Paleis Het Loo benaderd wit. De heer
Rem heeft toegezegd hieraan zijn
medewerking te verlenen.

Financiën
Het door het bestuur goedgekeurde financieel jaaroverzicht 2019 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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