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Aan: 
de voorzitter a.i. en de bestuursleden van 
Erfgoedvereniging Bond Heemschut 
 

                                                                                      tevens i.a.a. 
de Leden van Heemschut, als ingekomen stuk in de 
AVL van 16 juni 2017 
 

 
Geachte voorzitter a.i. en bestuursleden van Heemschut,  
 
Reeds een aantal keren heb ik opgemerkt dat u in uw mededelingen een voorkeur hebt voor 
vermelding van alternatieve feiten. Het onjuist en onvolledig informeren van de leden van 
Heemschut, de media en zélfs de Beschermvrouwe van Heemschut, Hare Koninklijke Hoogheid 
Prinses Beatrix, geeft daar voldoende blijk van. Ik had gehoopt dat u inmiddels zou hebben geleerd 
van het verleden. Het tegenovergestelde blijkt echter het geval.  
 
In de nieuwsbrief en op de internetsite van Heemschut is een brief opgenomen van de commissies 
Drenthe, Limburg en Zuid-Holland. Onder deze brief hebt u een naschrift geplaatst. 
 
U overtreedt met uw reactie op de brief van deze commissies in dat naschrift alle regels van fatsoen. 
Ik ben diep geschokt over de wijze waarop u met uw naschrift de leden en andere geïnteresseerden 
“informeert”. Op 17 maart 2017, de dag waarop de discussiemiddag voor leden heeft 
plaatsgevonden, heeft de heer mr. J. van Susante (voorzitter van de commissie Limburg) ‘s-morgens 
met u, voorzitter, contact opgenomen om te informeren welke onderwerpen tijdens de 
discussiemiddag aan de orde zouden komen. U hebt mr. Van Susante desgevraagd laten weten dat 
het niet over de bestuursstructuur zou gaan en voorts dat u liever zag dat de heren Van Susante en 
Ybema (voorzitter van de commissie Drenthe) niet aanwezig zouden zijn bij de discussiemiddag. Hoe 
durft u dan in uw naschrift bij de brief van de commissies van Drenthe, Limburg en Zuid-Holland te 
stellen dat het teleurstellend was dat de voorzitters van deze commissies niet aanwezig waren?  
Overigens was ik op 17 maart aanwezig op de discussiemiddag en daar bleek dat de 
bestuursstructuur wel degelijk aan de orde kwam in de voorgelegde stellingen van de 
PowerPointpresentatie van de voorzitter.    
 
Op maandag 13 maart jl. heeft op initiatief van de drie genoemde commissies een gesprek van hun 
vertegenwoordigers met u, voorzitter, de heren Bosch (secretaris a.i.) en Van der Spek (bestuurslid) 
plaats gevonden. Deze commissievertegenwoordigers hebben u tijdens dit gesprek een voorstel 
gedaan om uit de ontstane situatie te geraken en om Heemschut weer gezond te maken. Ter 
bevestiging van dit voorstel hebben zij u nadien ook een brief gestuurd. U hebt deze brief nooit 
beantwoord.  In uw naschrift op de brief van de drie genoemde commissies in de nieuwsbrief meldt 
u dat deze commissies herhaaldelijk zijn uitgenodigd om deel te nemen in het bestuur om mee te 
denken over de toekomst van Heemschut en dat deze commissies daar helaas tot op heden niet op 
in zijn gegaan. De werkelijkheid is dat deze commissies zich op het standpunt hebben gesteld dat 
zolang de integriteit binnen de top van de Heemschutorganisatie ver te zoeken is en uw 
onwaarheden in de berichtgeving zich blijven opstapelen, zij niet wensen vertegenwoordigd te zijn in 
het bestuur. Dat is u wel degelijk bekend. 
 
Uw herhaalde opmerkingen dat “een hernieuwd onderzoek naar de gang van zaken rondom de 
pensioenkwestie en de nasleep daarvan door een externe commissie geen nieuwe inzichten zal 
geven” en “alleen maar naar de toekomst kijken” leveren geen oplossing op. 
Eerst moet nog maar eens blijken dat het door de commissies Drenthe, Limburg en Zuid-Holland 
voorgestelde onderzoek door een externe commissie geen nieuwe inzichten oplevert.  
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U wenst niet terug te kijken omdat u dan met tal van procedurele en inhoudelijk bestuurlijke 
onvolkomenheden wordt geconfronteerd.  Het bestuur van Heemschut is kennelijk bang voor een 
onderzoeksuitkomst op basis waarvan het gedwongen zou worden adequate maatregelen te nemen, 
die tot nog toe achterwege zijn gebleven. Kennelijk staan er te veel andere belangen op het spel. 
Hierdoor is de top van de Heemschutorganisatie intussen wel verworden tot een die tot op het bot is 
verziekt.  
Herstel is alleen mogelijk door het treffen van ingrijpende maatregelen.  
 
Nu die helaas achterwege blijven, wacht ik met belangstelling de besluiten af van het Openbaar 
Ministerie en het Gerechtshof naar aanleiding van de aangifte die door de drie ex-werknemers is 
gedaan tegen Heemschut in verband met door Heemschut gepleegde valsheid in geschriften in een 
gerechtelijke procedure over hun pensioen. Tegelijkertijd wacht ik de uitkomst af van de door een 
aantal leden van Heemschut onlangs gestarte procedure bij de Rechtbank Amsterdam tot 
nietigverklaring wegens procedurefouten van het bestuursbesluit van 22 april 2016. Welk besluit 
inhield geen maatregelen te nemen maar te volstaan met een “goed gesprek” naar aanleiding van de 
ernstige tekortkomingen die vastgesteld zijn in twee onderzoeksrapporten over de behandeling van 
de pensioenkwestie en het optreden van Heemschut in de rechtszaak daarover.  
 
Met vriendelijke groet,  
Mw. C. van de Noort 
(11 mei 2017) 
 


