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Aan de voorzitter en het bestuur van de erfgoedvereniging Bond Heemschut 
naar aanleiding van de Algemene Vergadering van leden, gehouden op 3 juni 
2016. 
 
Voorzitter, 
 
Nog nooit heb ik zo’n beschamende en onbeschaafde vertoning meegemaakt als op 
de afgelopen ledenvergadering van 3 juni jl., die geheel ontaardde bij de afhandeling 
van agendapunt 6 – de pensioenkwestie. Heemschut onwaardig. Ik heb het voor 
deze reactie dan ook eerst moeten laten bezinken 
 
Het trekken van een parallel met de eerdere afhandeling van dit dossier in de 
bestuursvergadering van 22 april jl. die leidde tot het aftreden van drie bestuurs-
leden, is hierbij zeker op zijn plaats1. Alleen de inzet van middelen op de Algemene 
Vergadering (AVL) was nog grover en ongepaster dan op deze bestuursvergadering 
die men achteraf kan beschouwen als uw generale repetitie. 
 
Zo werden in eerste instantie de onderzoeksrapporten onder dwang pas in de laatste 
week voor drie dagen ter inzage gelegd op het hoofdkantoor te Amsterdam en een 
uur voor de vergadering in Nijmegen. Overigens incompleet omdat de interviews, die 
aan de basis hiervan stonden, ontbraken. 
 
Werd het katheder voor insprekers voor de vergadering bewust weggehaald, maar 
uiteindelijk op dringend verzoek van een toen aanwezig lid, die op dat moment de 
onderzoeksrapporten doornam, teruggeplaatst. Zonder dit spreekgestoelte zou 
inspreken zijn bemoeilijkt en zouden de insprekers geheel afhankelijk zijn gesteld 
van het al dan niet verkrijgen van de handmicrofoon. 
 
Verder was ook op de AVL voor de afhandeling van de pensioenkwestie veel te 
weinig tijd gereserveerd om deze serieus te bespreken, dit terwijl vooraf toch al volop 
duidelijk was dat de meningen hierover uit elkaar lagen. Tegenover het voorstel tot 
afhandeling van de pensioenkwestie van het bestuur lag namelijk een vooraf 
ingebracht tegenvoorstel van de heer Wolters, dat in samenspraak met andere leden 
van de vereniging tot stand was gekomen en naar bleek door meerdere leden 
gedeeld werd2. De voorzitter gaf tijdens de vergadering echter prioriteit aan het 
bijprogramma van de AVL, de toegift van lunch met excursie. 
 
Aantoonbaar niet gediend van dit voorstel van de heer Wolters3 werd een serieuze 
behandeling van dit voorstel bij voorbaat door het bestuur getorpedeerd. Zo kregen 
de sprekers die het voorstel in hadden gebracht en steunden ook hier in twee ronden 
slechts twee maal twee minuten de tijd om hun standpunt duidelijk te maken. Veel te 
kort om hun standpunt over te kunnen brengen. Bovendien werden zij telkens na één 
minuut onderbroken door de voorzitter die hen dan meedeelde dat ze nog 1 minuut 
hadden en werden zij door de voorzitter na strikt twee minuten afgekapt, 

																																																								
1 Zie eerdere verantwoordingen van Ybema, Vos en Van Susante m.b.t. hun aftreden die aan de 
vergaderstukken waren toegevoegd. 
2 Brief met voorstel van de heer Wolters waren aan agendapunt 6 toegevoegd. 
3 De voorzitter a.i. had bij de verzending van de brief met voorstel van de heer Wolters deze al van 
zijn commentaar voorzien en had zelfs de brutaliteit gehad om de in het voorstel voorgedragen leden 
voor een interim-commissie vooraf te benaderen om af te zien van deelneming. 
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ondersteund  door spreekkoren vanuit de zaal, waarvan sommige aanwezigen zich 
zelfs als ordedienst gingen gedragen. Hieronder ook een medewerker van het 
bureau, die zelfs excuses eiste van een lid omdat deze niet gelijk op zijn sommatie 
inging. Sprekers vanuit en aan de zijde van het bestuur werd de vrije hand gegeven. 
Denigrerende en verwijtende opmerkingen richting afgetreden bestuursleden en 
voorstanders van het voorstel van de heer Wolters waren niet van de lucht. Zo was 
ex-bestuursvoorzitter Gijsbers  ook aanwezig, die duidelijk zijn frustratie uitte over 
zijn eerdere aftreden als gevolg van de pensioenkwestie en ongefundeerd namen 
noemde van leden die hij dit verweet. Eén van de meest schandalige optredens was 
wel die van het nog zittende Noord-Hollandse bestuurslid Brugman die in zijn 
“bijdrage” niet veel verder kwam dan een opsomming van beledigingen en 
scheldwoorden, waaronder “azijnpissers”, tegen de opposanten van het 
bestuursvoorstel. Even later intimideerde hij zelfs een lid van de vereniging tijdens 
haar toespraak door dreigend met gekruiste armen gekke bekken trekkend 
tegenover haar te gaan staan. De Voorzitter liet het allemaal, zonder in te grijpen, 
gaan. 
 
Een tussentijds redelijk verzoek om de vergadering voor 5 minuten te schorsen voor 
beraad, werd door de voorzitter in stemming gebracht en verworpen. 
 
Met name in de tweede tweeminutenronde dreigde de vergadering onder leiding van 
de voorzitter volledig uit de hand te lopen. Leden die een andere mening dan die van 
het bestuur waren toegedaan werd het spreken door het ontnemen van de microfoon 
en handtastelijkheden vrijwel geheel onmogelijk gemaakt door aanwezigen die zich 
hadden opgeworpen als ordedienst. Een van hen verklaarde zelfs dat hij als 
voormalig advocaat en rechter vond dat hij het volste recht hiertoe had. Op de vraag 
waar hij rechter was geweest, antwoorde hij: dat dat de vraagsteller niet aanging. Dit 
onbekende heerschap voegde zich later aan de tafel van de door het bestuur 
ingestelde stemcommissie. 
 
Zo werd de microfoon van de katheder meerdere malen weggebogen en de werden 
sprekers weggedrongen/ weggeduwd. Al met al was de situatie zo intimiderend en 
bedreigend dat het leek uit te lopen op een vechtpartij. Verschillende leden verlieten 
dan ook de zaal. 
 
De dreigende situatie nam af toen de voorzitter besloot tot schriftelijke stemming over 
te gaan over het voor of tegen het voorstel van de heer Wolters. Per persoon kon 
iedereen zijn stem uitbrengen onder toeziend oog van de leden van de 
“stemcommissie”, die gretig meekeek wie wat stemde. Ook onbekend aantal 
volmachten konden toen, geheel tegen gebruik in, gelijktijdig met de stemming 
ingewisseld worden voor stembriefjes. Zoals te verwachten was gezien het verloop 
van de vergadering werd het voorstel van de heer Wolters afgewezen. 
Het voorstel van het bestuur werd verder niet besproken en in stemming gebracht. 
Dit alles zonder de mogelijke gevolgen te hebben gewogen. 
 
Opvallend was dat de voorzitter zich gedurende deze schertsvertoning telkens 
trachtte te verschuilen achter de Statuten. Onder het motto het bestuur bestuurt 
(afgeleid van artikel 5, lid 10 van de Statuten dat luidt; “Het bestuur is belast met het 
besturen van de vereniging en ontwikkelt het beleid”) probeerde hij de hele gang van 
zaken af te dekken en de macht naar zich toe te trekken. Waarschijnlijk niet 
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beseffende dat de AVL het hoogste orgaan is binnen de vereniging en het bestuur 
door de AVL wordt benoemd en daaruit ook kan worden ontslagen (zie artikel 5, lid 2, 
4 en 9) en in opdracht van de AVL is belast met het besturen van de vereniging.  
Dat er geen sprake was van daadwerkelijke bespreking van de pensioenkwestie, 
zoals door de voorzitter was toegezegd op het verzoek van meer dan twintig leden 
(artikel 11, lid 6 van de Statuten), was niets te merken. Andersdenkende leden werd 
het spreken onmogelijk gemaakt en werden op een respectloze wijze geschoffeerd. 
Voor zover dit toch al niet onmogelijk was gemaakt was er voor een gezonde 
gedachtewisseling of discussie verder ook geen enkele tijd gereserveerd. 
 
Maar er is nog veel meer, ook in statutair opzicht op de vergadering aan te merken. 
Overeenkomstig artikel 11 lid 3 van de Statuten dient het bestuur op de AVL verslag 
uit te brengen over het gevoerde beleid in het afgelopen boekjaar, en dient het 
bestuur het te voeren beleid uit te zetten. Een van de belangrijkste punten “Het 
jaarplan” was van de eerder goedgekeurde agenda voor de AVL verdwenen. Dit 
Jaarplan bestond uit twee delen die elkaar aanvulden, namelijk een 10 punten 
actieplan en een jaarplan bescherming met actuele prioriteiten op het gebied van het 
beschermingswerk. Veel voorbereidende werkzaamheden waren hiervoor al verricht. 
Het is een raadsel waarom dit unaniem door het bestuur geaccordeerde jaarplan van 
de agenda van de ALV is verdwenen. Dit jaarplan gaf namelijk goed aan dat er voor 
het eerst sinds jaren door het bestuur weer een zwaar accent werd gelegd op het 
doel van de vereniging. De vraag is wat er nu verder met dit gestructureerde en 
constructieve jaarplan gaat gebeuren en of het niet, zoals zo vaak bij Heemschut, 
ergens diep in een bureaula verdwijnt. Juist de ondersteuning van het beschermwerk 
door het bestuur en het landelijk bureau dreigt onder de huidige omstandigheden 
weer het kind van de rekening te worden. 
 
Dit ook even gezegd tegenover de overgebleven bestuursleden die riepen dat 
Heemschut zich met beschermingswerk bezig moest houden en naar de toekomst 
moest kijken, in plaats van stil te staan bij een oude zaak uit het verleden. Een zaak 
die zeker niet oud is aangezien pas een jaar geleden het vorige bestuur over deze 
pensioenkwestie gestruikeld is en het onderzoek naar deze pensioenkwestie pas 
recent is afgerond, met voor het bestuur en directie zwaar belastende conclusies, 
waaronder fraude, wanbestuur en mismanagement. 
 
Zelfreinigend vermogen en herstructurering is hier op zijn minst op zijn plaats, want 
anders blijven deze conclusies de vereniging in negatieve zin achtervolgen. Zowel 
ten koste van leden als reputatie. 
 
Gert Vos – Rotterdam, 13 juni 2016. 


