De heer A.A.E.M. Gijsbers
Schellingshof 25
6573 DK Beek-Ubbergen
Erelidmaatschap
Amsterdam, 4 april 2019
Geachte heer Gijsbers,
Namens het bestuur delen wij u mede, dat wij vorige maand een nieuw onderscheidingenbeleid
hebben vastgesteld. Daarbij blijven de erespeld en de Ton Kootpenning gehandhaafd, maar wordt
nadrukkelijk ook het Erelidmaatschap betrokken. Het Erelidmaatschap, dat statutair is vastgelegd, is
lang geleden voor het laatst toegekend. Onder de ereleden bevinden zich de heren A.A. Kok en mr.
J.G. van Tienhoven, oprichter van de vereniging, alsook R. Hoegen, de oprichter van het
gelijknamige fonds dat opging in de Stichting Heemschut Hulpfonds.
Het bestuur van Heemschut heeft besloten u, op grond van artikel 4 lid 1, voor te dragen als Erelid
van onze vereniging. Ons voorstel zal worden geagendeerd voor de Algemene Vergadering van
Leden op vrijdag 28 juni. Het is namelijk dan dat de leden van de vereniging besluiten de
voorgestelde benoeming te bekrachtigen (artikel 4 lid 3 van de statuten).

Overwegingen
Bij het doen van uw voordracht hebben wij het volgende overwogen. U bent sinds 1972 lid van
onze vereniging. In 2013 is aan u reeds de erespeld van de vereniging toegekend.
U zette / zet zich in voor het monumentenbeleid in de provincie Gelderland, met name in de regio
Rijk van Nijmegen, de stad Nijmegen (verval en afbraak Benedenstad) en de gemeenten Ubbergen,
Millingen aan de Rijn en Groesbeek, verrichtte door heel Gelderland inventarisatie van
cultuurhistorisch erfgoed (gemeenten Nijkerk, Beuningen, Groesbeek, Wijchen, Millingen aan de
Rijn en Ubbergen, nam het voortouw voor de restauratie van twee monumentale kerken in de
gemeente Ubbergen (Beek en Kekerdom), redde in Berg en Dal een pand van een belangrijk
architect (A. Salm), en ijverde met succes voor de restauratie van een aantal kastelen (o.a.
Nederhemert, Bleijenbeek, Huis Hamerden en de Nijenbeek).
U was medeoprichter van 'Stadsherstel Nijmegen' en stond aan de wieg van 'Stadsherstel Arnhem'.
U gaf de aanzet tot het participeren van Heemschut(leden) in gemeentelijke
monumentencommissies, zowel in Gelderland als daarbuiten. In de jaren tachtig en negentig van
de 20e eeuw werd dit een landelijk speerpunt van het Heemschut-bestuur.
Als monumentencommissielid namens Heemschut was u actief in de gemeenten Beuningen,
Wijchen, Groesbeek, Ubbergen, Arnhem en Doetinchem.
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Uw inzet als secretaris van de commissie Gelderland vanaf de jaren ’80 is nimmer aflatend geweest.
U bent als voormalig secretaris en voorzitter nog steeds lid van deze commissie en was tevens
langdurig lid van het (algemeen) bestuur. In 1988 redigeerde u de speciale Gelderland-uitgave van
ons tijdschrift. U was tevens een betrokken lid van de eeuwfeestcommissie van onze vereniging
(2011). In dat jaar leidde u de jubileumreis naar Saksen en nam u het initiatief tot een speciale
Heemschutpostzegel en tot het Heemschut-Symposium in het Nederlands Openluchtmuseum
Arnhem. Tevens was u in het jubileumjaar mede-redacteur van het Jubileumboek en tijdelijk
redactielid van ons tijdschrift.
Ook na 2011 bent u onvermoeibaar verder gegaan met uw inzet voor onze vereniging. De
organisatie van de jaarlijkse buitenlandse reis naar Duitsland trekt vele belangstellenden en
daarmee vergroot u de betrokkenheid onder de Heemschut-leden. In 2011 hield u een namens
Heemschut een ‘Grüßwort’ voor onze zustervereniging in Saksen en in 2018 voor onze Duitse
zustervereniging de ‘Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz’ in Abdij Rolduc.
In december 2018 mocht u de Martens van Sevenhovenpenning ontvangen voor uw inzet op het
gebied van erfgoedbehoud. Bij die toekenning speelde ook uw inzet voor onze vereniging een
belangrijke rol.
Alles overziend is het bestuur u dermate erkentelijk voor uw immer positieve inbreng voor en
betrokkenheid bij onze vereniging, en vindt zij uw werkzaamheden dermate langdurig en
onderscheidend, dat zij de toekenning van het Erelidmaatschap een passende erkenning zou vinden
voor uw inzet. Wij zien u als een echte Heemschutter en Heemschut-ambassadeur.
In afwachting of u bereid bent ons voorstel te aanvaarden, zodat wij de behandeling in de
Algemene Vergadering van Leden op vrijdag 28 juni kunnen agenderen, verblijven wij,
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,

ir. J. A. van Gils,
voorzitter a.i.

ir. P.P. Bosch
Secretaris a.i.

cc: voorzitter en secretaris commissie Gelderland
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