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AAN: De waarnemend voorzitter van Erfgoedvereniging Bond Heemschut 
De Weledelgestrenge Heer Ir. J.A. van Gils 
i.a.a. De Algemene Vergadering van Leden e.a. 
 

 

Betreft: Algemene Vergadering van Leden (AVL) te Nijmegen 
Op Vrijdag 3 juni 2016  
 
 

Weledelgestrenge Heer,  

 

De gang van zaken zoals deze zich manifesteerde tijdens de chaotisch verlopende AVL 

van vrijdag 3 juni jl, gaf een ontluisterend en onterend beeld: beschamend, stijl- en respectloos. 

Met voeten zijn getreden de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, 

(vereniging)democratische beginselen, wellevendheid en fatsoen. Dát is niet des Heemschuts. Dát 

is in zijn werking verloederend en illustratief voor de neerwaartse spiraal van moreel onvermogen 

waarin de vereniging is terecht gekomen. Triviale opmerkingen werden door u getolereerd; zo 

bestonden één zittend bestuurslid en één aspirant-bestuurslid  het om in onparlementaire, ja zelfs 

schuttingtaal, op voorhand opponenten openlijk te schofferen en te delegitimeren. En later, bezigde 

een ander lid een godlasterende term. Zelfs fysiek geweld werd niet geschuwd. Door mij is 

herhaaldelijk doch vergeefs aan u gevraagd decorum en orde van de vergadering te bewaken. 

 

HET (VERENIGINGS)DEMOCRATISCH BEGINSEL, dat vordert dat besluitvorming transparant en ordelijk 

plaats vindt, is ondermeer geschonden doordat de AVL werd ontregeld door een duidelijk 

georganiseerde, scanderende en zich misdragende ‘klak’. Deze verstoorde ernstig de orde van de 

vergadering, was bedreigend, intimiderend, de besluitvorming ondemocratisch beïnvloedend,  en 

zich eigenmachtig het stembureau toe-eigenend, zonder daartoe benoemd te zijn  door de AVL. 

        

BIJ EEN FATSOENLIJK VERLOPENDE VERGADERING HOORT HET ZO TE ZIJN,  DAT DE INDIENER VAN EEN 

VOORSTEL i.c. de heer Wolters - nota bene de éminence grise van Heemschut, met een respect 

afdwingende staat van dienst -  het woord krijgt om zijn bij de vergaderstukken toegezonden 

voorstel “De Toekomst van Heemschut”  toe te lichten. Dat werd onmogelijk gemaakt. 

Een behoorlijke behandeling en discussie van het Wolters concept werd daarmee bewust 

gefrustreerd. Zelfs het spreken werd hem onmogelijk gemaakt; hij werd openlijk geschoffeerd. Een 

gênant tafereel tekende zich af: na een minuut spreektijd werd de heer Wolters in zijn betoog door 

u onderbroken; na twee minuten brak u dit af. De beleidsmedewerker van het bureau, draaide de 

microfoon dicht en trok met fysiek geweld de heer Wolters weg van het spreekgestoelte, daarin 

aangemoedigd en gesterkt door de luid scanderende ‘klak’. Eveneens zonder precedent is het feit 

dat voornoemd personeelslid openlijk ter vergadering uitsprak dat de heer Wolters zijn excuses 

diende aan te bieden. Dat nu is een gotspe!  
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Gotspe.            

Nog bonter werd het - toen de heer Ybema zijn betoog wilde vervolgen - de microfoon bij hem tot 

twee maal toe werd weggeslagen door een prominent aanwezig lid van dezelfde ‘klak’, die zijn 

identiteit niet bekend maakte: zich zelf oud advocaat en oud rechter noemende.  De limit werd 

bereikt toen een zittend bestuurslid zich tijdens de toespraak van mevrouw Van de Noort zich op 

armlengte afstand met beide armen voor de borst gekruist bedreigend opstelde tegenover het 

spreekgestoelte en daar bleef staan gedurende haar betoog. U greep niet in!  

Hoe diep kan onze vereniging nog verder zinken? 

 

 

Het beperken van spreektijd tot twee minuten draagt ook al niet bij tot weloverwogen 

standpunten en kan hooguit gelden voor een vervolgdiscussie: niet voor een inleidende toelichting 

op een ter tafel liggend en vooraf toegezonden vergaderstuk.  

Kortom de vergadering werd op een ontoelaatbare wijze gemanipuleerd, hetgeen een fatsoenlijke 

gang van zaken en besluitvorming onmogelijk maakte. De gehele gang van zaken wordt door mij 

geacht te zijn als strijdig met het Fair-Play beginsel. 

 

 

Aangezien u als voorzitter niet ingreep, noch anderszins de orde handhaafde, - met uitzondering 

van de twee maal twee minuten spreektijd, hetgeen de chaos juist aanzienlijk vergrootte  - hebt u 

zich mede schuldig gemaakt aan de opgetreden wanorde. Ik vermag niet in te zien hoe onder deze 

omstandigheden  ‘besluiten’ nog als legitiem kunnen worden aangemerkt. Door mij is dan ook ter 

vergadering gesteld dat het, het resterend bestuur zou sieren als het aftrad om de in het Wolters 

concept voorgestane reorganisatie mogelijk te maken. 

De gang van zaken heeft mij in deze opvatting gesterkt.  

 

 

In strijd met de statuten,  ter vergadering is door mij daar reeds op gewezen– is door u de 

jaarrekening 2015 ondertekend. Die ondertekening is in strijd met de statuten aangezien daarin 

dwingend staat voorgeschreven dat de rekening en verantwoording ondertekend dient te zijn door 

de penningmeester [statuten 2014 art 10.3]. Quod non!  Voorts stond de benoeming van een 

nieuwe penningmeester niet als zodanig geagendeerd. Een bestuursvoordracht daartoe – indien en 

voor zover al bestaand – zoals statutair voorgeschreven [art 5 lid 2] is niet bij de stukken 

aangetroffen. Dat klemt temeer omdat het bestuur gemankeerd is aangezien de secretaris en 

de  penningmeester [staande de bestuursvergadering op 22 april 2016] alsmede de 

portefeuillehouder bescherming, [op 3 juni d.o.v.]  hun bestuurslidmaatschap hebben beëindigd. 

Daarmee heeft het bestuur zijn kern verloren. Het is dan ook de vraag of nog enig besluit genomen 

door de restanten van het bestuur legitimiteit geniet.  



 3 

Aan J. A. van Gils/ 10 july 2016        Blad 3 van 3 
 

 

 

 

legitimiteit geniet. 

Dat geldt a fortiori ten aanzien van uw afwijzing van de notitie ‘De Toekomst van Heemschut’. Die 

afwijzing geschiedde à tort et à travers zonder dat voldoende onderzoek daaraan is voorafgegaan, 

dan wel alternatieven zijn ontwikkeld en afgewogen, waarbij de weegschaal ook naar behoren 

wordt gehanteerd. Een dergelijke procedure, behorend tot de in het algemeen rechtsbewustzijn 

levende beginselen van behoorlijk bestuur, is basis voor de gedachten bepaling en voert na 

eventuele amendering, tot evenwichtige besluitvorming.  Daar is dan wel haast bij  op straffe van 

nog meer verlies aan geloofwaardigheid. 

 

Van essentieel belang daarbij is dat wij ons zelfrespect hervinden, er niet tegen opzien om in de 

voorgehouden spiegel te kijken, om ook op faire wijze een discussie te kunnen aangaan. Dat vergt 

moed, maar het is de enige kans om de weg in te slaan naar herstel van het gezag dat Heemschut 

ooit bezat en wat broodnodig is voor onze beschermingstaak. 

 

Het voorstel van Willem Wolters verdient beter dan afgeserveerd te worden, zonder enige 

inhoudelijke discussie en onderzoek, immers deze bevat een constructief concept ten behoeve van 

de voortzetting van Heemschut als integere beschermingsorganisatie.  

Wij dienen dat te omarmen! Het bestuur zou die wijsheid ook moeten opbrengen omwille van de 

toekomst van onze vereniging en het belang van de monumentale gebouwde omgeving voor de 

leefbaarheid van Nederland.  

 

Voor het overige ben ik van mening dat een excuus zonder enig voorbehoud dient te worden 

aangeboden aan mevrouw Van de Noort, en aan de heren Wolters en Ybema. 

 

 

Met verschuldigde gevoelens, 

Hans Bollebakker 

 

 

 
 
i.a.a. : 
 

§ Willem Wolters, e.t. voorzitter PC Gelderland, oud lid AB & DB en redactieraad, oud interim 
directeur van het bureau van Heemschut 

§ Jan van Susante, oud penningmeester 
§ Gert Vos, oud lid bestuur, portefeuillehouder bescherming 
§ Seerp Ybema, oud secretaris 
§ mevrouw C. van de Noort, lid Heemschut 
§ Peter Neukirchen, secretaris cie Zuid Holland 
§ HOEVERDERMETHEEMSCHUT (HVMH) 
§ Algemene Vergadering van Leden. 


