
Piet Steenvoorden amateur wegkampioen wielrennen 

Op het circuit van Zandvoort won de Heemstedenaar Piet 
Steenvoorden in 1957 de wegkampioenschappen voor wielren- 
nen voor amateurs. Piet Steenvoorden interesseerde zich al op 
zestienjarige leeftijd voor de wielersport. Bij deze overwinning 
zou het niet blijven. In het voorjaar van 1958 werd hij beroeps- 
wielrenner. Hij deed mee aan de ronde van Polen, Spanje en 
Luxemburg en in 1959 vertrok hij met de Nederlandse ploeg 
naar Oost-Duitsland voor een grote wielerwedstrijd. Steenvoor- 
den nam het liefste deel aan grote wegwedstrijden in vreemde 
landen. Hij vond deze zeer afwisselend en genoot bij gunstig 
weer tijdens het rijden van het landschap. Het rijden op een 
circuit was daarentegen minder prettig en eentonig. 
De sympathieke wielrenner Piet Steenvoorden overleed veel te 
jong op 54-jarige leeftijd in 1989. 

De EEG wordt in 
Rome opgericht, 
invoering AOW, 
opening Velsertun- 
nel, Rusland lan-, 
ceert de  Spoetnik, 
overlijden Christian 
Dior. 

Afscheid gemeentesecretaris ThM. Schelling 

In 1957 nam een Heemsteedse ambtenaar met een lange staat 
van dienst afscheid. Na veertig jaar ging de gemeentesecretaris 
de heer Schelling met pensioen. Op 1 oktober 1917 was hij in 
dienst getreden als commies ter secretarie. Hij zag de gemeente 
Heemstede groeien van een dorp met slechts 9.500 in 1917 



inwoners tot een forensenplaats met 25.000 inwoners in 1957. 
Met de toename van het inwonersaantal groeide ook het ambte- 
narencorps. Op de gemeentesecretarie werkte in 19 17 zeven 
man personeel, in 1957 waren dat inmiddels drieendertig amb- 
tenaren. De politie telde tien man en was in 1957 uitgegroeid 
tot negenendertig man sterk. Het personeel van Openbare 
werken had in 1917 tien man in dienst, in 1957 werkten hier 
honderd mensen. De heer Schelling herinnerde zich nog dat in 
de twintiger jaren de politie in-het raadhuis zetelde en daar over 
drie cellen beschikte. Bij de aanvang van zijn loopbaan waren 
er vier lagere scholen in Heemstede: de Voorwegschool met 80 
leerlingen, de prot. chr . Nic. Beetsschool met 200 leerlingen, de 
r. k. meisjesschool aan de Kerklaan en de r. k.jongensschoo1 aan 
de Herenweg samen met 400 leerlingen. In 1957 was het aantal 
scholen flink uitgebreid. Er waren vier openbare, drie prot.chr. 
en zeven roomskatholieke scholen met respectievelijk 1.250, 
800 en 2.000 leerlingen. 
Naast zijn baan bij de gemeente en zijn werk voor de vakbond 
had hij nog tal van nevenfuncties. Deze moest hij bij zijn be- 
noeming tot gemeentesecretaris neerleggen. 
In 1966 overleed de heer Schelling. 

Nieuwe kerk in de Carnplaan te Heemstede 

De bouw van de gereformeerde kerk 'de Pinksterkerk' aan de 
Camplaan kwam in 1957 gereed en werd geopend op 20 juni 
1957 door burgemeester Van Rappard. Het eerste kerkgebouw 
van de Gereformeerde kerk was een voormalige bollenschuur 
van de firma Roozen aan de Bronsteeweg in 1917. Voordien 
kwam men op zondag bijeen in de schilderswerkplaats van Van 
Rijn aan de Kerklaan. In 1922 kon men de Opstandingskerk aan 
de Koediefslaan betrekken. Deze werd in 1993 gesloopt. In 
1957 is de moderne kerk aan de Camplaan betrokken, herken- 
baar aan de gevel met een bijzondere abstracte sculptuur. 

Bouwactiviteiten in Bennebroek 

In de jaren vijftig en zestig vonden in Bennebroek een grote 
bouwactiviteit plaats. De woningnood was ook hier het grootste 
probleem voor het gemeentebestuur. In 1957 kwam een project 
van architect P. Koster uit Heemstede aan het Ernrnaplantsoen 
gereed. Er werden zestien nieuwe woningen opgeleverd en zes 
bejaardenwoningen. De openbare lagere school aan de Kleine 
Sparrenlaan werd uitgebreid met twee leslokalen en de rooms- 
katholieke kleuterschool met een werklokaal. Tevens ving men 
aan met de werkzaamheden voor het bouwrijpmaken van het 
Duinterrein in de verlenging van de Bennebroekerdreef. De 
Talmalaan is aangelegd. 



De Gaulle wordt 
p r e s i d e n t  v a n  
Frankrijk, in de 
Sovjetunie wordt 
Chroesjtjov presi- 
dent, Amerika lan- 
ceert de Explorer I, 
hoela hoep rage, in 
Stockholm wordt 
voor het eerst een 
pacemaker bij een 
mens geimplan- 
teerd, in Nederland 
rijdt de laatste 
stoomlocomotief, 
premiere 'West 
Side Story .' 

Opening sportcentrum H.B.C. aan Cruquiusweg 

Heemsteeds oudste sportvereniging HBC (Heemstede-Berkenro- 
de Combinatie) opende op 24 augustus een nieuw sportcentrum 
aan de Cruquiusweg. De sportvereniging had verschillende 
afdelingen: voetbal, handbal, volleybal, tennis, badminton, 
tafeltennis en gymnastiek. 
HBC is de oudste vereniging en is in oktober 1902 opgericht. 
De vereniging had tot de oorlog een eigen terrein achter 'Nieuw 
Berkenrode'. Tijdens de Tweede Wereldoorlog sloopten de 
Duitsers alles en bouwden een grote bunker op de plaats van 
het sportveld. Na de oorlog kreeg HBC aanvankelijk onderdak 
bij RCH. Op het nieuwe sportterrein aan de overzijde zou ook 
een overdekte tribune met 1.200 zitplaatsen gebouwd worden. 
Onder de tribune aan de overzijde bevonden zich een sportzaal, 
kleedkamers, douches, toiletten, een bestuurskamer, berging en 
een kantine met een keuken. 

Opening Station Heemstede-Aerdenhout 

Op zondagmorgen 13 april reed de eerste passagierstrein uit 
Leiden over de pas gereed gekomen verhoogde baan. Een half 
uur voor de aankomst van de trein waren de werkzaamheden 
beeindigd. De rails moesten worden aangesloten, de wissels in 
orde gebracht, de draden van de bovenleiding verbonden en de 
seinen gecontroleerd worden. Enige weken later kon de spoor- 
wegovergang opgeheven worden en kon dankzij hoogspoor het 
verkeer vrij onder het viaduct rijden. 

Afb. 19. 

Het nieuwe stationsgebouw van Heemstede-Aerdenhout behoor- 
de tot de modernste gebouwen van de Nederlandse spoorwegen. 



Opvallend zijn de strakke lijnvoering en de goed verdeelde en 
geornamenteerde vlakken. 
Ter gelegenheid van de opening van het station Heemstede- 
Aerdenhout organiseerden de winkeliers aan de Zandvoortselaan 
een groots opgezet viaduct-festijn. De gehele Zandvoortselaan 
van Herenweg tot en met Vondelkade werd feestelijk versierd 
en 's-avonds verlicht. In de etalages stonden modellen van de 
nieuwste treinen, die de spoorwegen ter beschikking hadden s 

, .f 
gesteld. Voor het publiek werden verschillende wedstrijden en 
demonstraties georganiseerd: -een ballonwedstrijd en een zeep- 
kistenrace op de Zandvoorter Allee, turndemonstraties op het 
Roemer Visscherplein en een springconcours onder leiding van 
scheidsrechter Leo Horn. 
Door de bouw van het viaduct ondervond het verkeer geen 
hinder meer en was de verkeerssituatie een stuk veiliger gewor- 
den. 

Ontslag huwende ambtenares in Heemstede afgeschaft 

Met ingang van 1958 is het ontslag van de huwende ambtenares 
afgeschaft. De gehuwde vrouw was bij de wet in 1957 hande- 
lingsbekwaam verklaard. In 1934 had het kabinet bepaald dat 
de huwende ambtenares werd ontslagen. In 1958 kwam een 
einde aan deze praktijk. 
Ook in Heemstede. Deze beslissing is niet zonder slag of stoot 
genomen. Uitvoerige discussies in de raad gingen aan dit besluit 
vooraf. De raad aanvaardde tenslotte met 10 tegen 8 stemmen 
een voorstel van mr. J. Zeelenberg (VVD) om alle artikelen 
hierover in het ambtenarenreglement te schrappen. 
De VVD en de PVDA-fractie plus mr.dr.J.van Bruggen (Prot.- 
Chr.) en de heer Th.Verhoeven W P )  stemden voor het voor- 
stel-Zeelenberg, dat deze indiende tegen het meerderheidsvoor- 
stel van Burgemeester en Wethouders. Dit laatste ging uit van 
ontslag. Er heerste verdeeldheid in het college en verdeeldheid 
in de raad. Mevrouw H.van der Meulen-Houwer verklaarde 
zich voorstandster van het voorstel van Zeelenberg. De vraag 
of de vrouw in het gezin of daarbuiten zal werken, moet door 
het echtpaar zelf en niet door de overheid beslist worden. De 
heer P.zegwaart (KVP) vroeg zich af of de vrouw wel haar ge- 
dachten bij het werk kan houden, als zij thuis kinderen heeft. 
Bovendien merkte hij op dat een vrouw voor de bevalling en 
daarna verzuimt (verlof heeft). De heer N. J.Kooijmans (Prot. 
Chr.) vond het sociaal gezien onjuist dat man en vrouw samen 
in de gemeentedienst dubbel inkomen genieten, terwijl een 
ander de plaats van deze vrouw zou kunnen innemen. De heer 
W.J.Reijnders (PVDA) merkte op dat concierges van scholen 
zonodig door hun echtgenoten vervangen worden, zodat hier 
sprake is van een inconsequentie. 



De achterzijde van 
de Maan wordt ge- 
fotografeerd, Cas- 
tro wordt presi- 
dent van Cuba, in 
de V S  start de op- 
leiding voor astro- 
naut, de eerste 
Barbie poppen lig- 
gen in de winkels. 

Een cri de coeur van burgemeester Van Rappard 

In zijn nieuwjaarstoespraak uitte burgemeester Van Rappard een 
cri de coeur over de bemoeienis van de rijksoverheid met de 
gemeenten en de opgelegde bestedingsbeperking. De regering 
probeerde de opgetreden inflatie in de hand te houden door de 
bouwplannen van de gemeenten te beperken. De burgemeester 
van Heemstede uitte zijn ongenoegen hierover in zijn toespraak 
in januari 1959 en gaf een beeld van de situatie in 1959. Hij 
zei: "Tempora mutantur. De tijden veranderen. Wat is er nog 
over van de bestuursvrijheid. Alle gemeenten zijn onmondig 
verklaard, ook diegenen die altijd een verantwoord financieel 
beleid hebben gevoerd. Bestedingsbeperking. Alsof de schuld 
aan de overbesteding geheel op de gemeente zou kunnen worden 
geschoven. De noodzakelijke woningbouw blijSt hierdoor achter. 
De gemeente Heemstede zou niet gedegradeerd worden tot een 
confectie-gemeente met uitgeklede woningen, esthetisch onver- 
antwoorde scholen, een versleten zwembad, een ruim 50 jaar 
oud raadhuis, dat hoe stijlvol ook, zelfs de secretarie niet meer 
kan huisvesten en een oud cavaille van een politiebureau. Hoe 
kan het dagelijks bestuur, hoe kan de raad nog initiatieven 
ontplooien als van hogerhand wordt uitgemaakt waarvoor wel 
en waarvoor geen middelen mogen worden besteed en daardoor 
in feite Den Haag zich nestelt op de stoel van het gemeentebe- 
stuur. " 

Opening winkelgalerij aan de Glip 

Op 1 december 1959 opende wethouder E. van Lent officieel de 
winkelgalerij aan de Glip. De wethouder schetste in zijn toe- 
spraak een beeld van de ontwikkeling van de Glip. In zijn jeugd 
had hij het buurtschap nog gekend met slechts een paar afgele- 
gen arbeiderswoningen, enkele middenstandsbedrijfjes, de 
meelfabriek met de molen 'De Nachtegaal' en enige kleine 
winkeltjes. De eerste verandering trad kort voor de oorlog op 
toen de eerste twintig woningen aan de Abraham Kuyperlaan 
verrezen en de eerste middenstandswoningen aan de Glipper- 
weg. Na de oorlog trad een stagnatie op in de uitbreiding van 
de Glip, door onenigheid met de provincie over het bestem- 
mingsplan. Nadat de gemeente deze zaak had verloren, ont- 
wierp men een nieuw plan. 
Het winkelcomplex bevat zes zaken. Er werd een zaak in mode- 
artikelen, een sigarenhandel, een drogisterij en een zuivelbedrijf 
gevestigd. Boven de winkels zijn ruime woningen met een grote 
kamer, een eetkeuken en vier slaapkamers. Deze winkelpanden 
vormen een onderdeel van het zogenaamde tweede bouwplan de 
Glip. Dit project omvatte 36 woningen waarvan de ene helft uit 



koopwoningen en de andere helft uit huurwoningen zou be- 
staan. De huur van de huizen bedraagt f 100, - per maand. 

Maria Callas bezoekt Heemstede 

Op 11 juli 1959 was Maria Callas in Nederland om een concert 
te geven. Tevens legde zij met een zilveren troffel de eerste 
steen voor de nieuwe Bovema-studio in Heemstede aan de 
Bronsteeweg. Met vergulde letters staat in de steen gebeiteld: 
'this stone was laid by Maria Meneghini-Callas, 11th july 
1959'. De heer Gerrit Oord, directeur van Bovema, sprak haar 
toe en was blij dat zij een concert in Nederland wilde geven en 
dat ze tot deze steenlegging bereid was. Maria Callas dankte de 
heer Oord en zei dat ze Hollanders bijzonder aardig vond. "Als 
ik dat vooruit geweten had, zou ik veel eerder gekomen zijn" 
besloot de zangeres. 

V d 
Afl.  20. Bezoek operadiva Maria Callas aan Heemstede 



Nieuwe wijk 'Bloemhof' achter de Zwarteweg 

De firma Trossel betrok in november 1959 aan de Zwarteweg 
op de hoek van de winkelgalerij een nieuw pand met een grote 
ruimte voor haar woninginrichtingsbedrijf. De loco-burgemees- 
ter opende de zaak op 17 november. 
Het zakenpand aan de Zwarteweg dat door de firma Trossel 
was verlaten en waar zij in november 1958 waren ingetrokken, 
werd nu ingericht als showroom en verkoopruimte van electri- 
sche en huishoudelijke apparatuur van de firma H.W. van 
Capellen. In november 1958 waren de eerste 4 winkels en 8 
woningen aan de Zwarteweg voltooid. Een jaar later kwamen 5 
winkels en een dagwinkel gereed. De overige winkels zouden in 
februari 1960 gereed komen. De nieuwe wijk achter de Zwarte- 
weg kreeg de naam 'Bloemhof'. De straten kregen allemaal een 
bloemennaam. Over deze benaming was nog enige discussie 
binnen de gemeenteraad vooraf gegaan. De heer E.J. Everwijn 
Lange vond de benaming niet origineel. Ook de heer F.Bloe- 
mink vond dat wel andere namen te bedenken waren. De heer 
H.Krauwee1 vond het een goed idee om bloeiende bomen te 
plaatsen en de wegen hiernaar de vernoemen. De heer P.J. van 
Lierop herinnerde de gemeenteraadsleden eraan dat Bloemhof 
sinds 1846 bollenland was geweest en bloemennamen wel op 
zijn plaats waren. Uiteindelijk is het voorstel om de straten 
bloemennamen te geven aangenomen met 6-5 stemmen. 

Opening nieuw postkantoor te Heemstede 

Op de plek van de voormalige villa Land- en Spaarnzicht aan 
de Binnenweg 160 bouwde de PTT in 1959 een nieuw postkan- 
toor voor Heemstede. De Amsterdamse architect Dick Greiner 
ontwierp een ruim ingericht modern kantoor van beton. Het 
gebouw is zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant sober 
en eenvoudig. Het heeft hoge, strakke ramen en een brede 
ingang. Versieringen zijn ook aan de binnenkant voor het 
merendeel achterwege gelaten. De plannen voor een nieuw 
postkantoor waren al voor 1940 gereed en het terrein was twee 
jaar eerder aangekocht. Door het uitbreken van de oorlog 
werden de plannen uitgesteld. In plaats daarvan zette de PTT in 
1941 een houten kantoorgebouw neer op een terrein aan de 
Binnenweg tussen nr 159 en 163, dat tot de opening van het 
nieuwe gebouw in september 1959 in gebruik was. Het ontwerp 
van architect Dick Greiner kwam in 1953 af. Ten gevolge van 
de afgekondigde bestedingsbeperking kon met de bouw toen 
niet direct aangevangen worden. In juni 1958 is de eerste paal 
in de grond geslagen. Begin september opende de hoofd-direc- 
teur van de PTT de heer L.Hoolboom in bijzijn van burgemees- 
ter Van Rappard, de gemeentesecretaris A. van Wingerde, de 



wethouders E. J.van Lent en mr. O.H. van Wijk en de architect 
het gebouw. In zijn toespraak vertelde de hoofd-directeur over 
de geschiedenis van het postwezen in Heemstede, dat sinds 
1853 een eigen kantoortje had. Burgemeester Van Rappard 
vulde de speech aan met andere interessante details over de 
geschiedenis en merkte op dat helaas het oude postkantoor nog 
steeds in gebruik was als politiebureau. Ook hier zou in de 
nabije toekomst verandering in komen. Het nieuwe postkantoor, 
dat in de volksmond ook werd aangeduid met 'postpaleis' is een 
doelmatig zakelijk gebouw, dit in het centrum van Heemstede 
een dominante plaats inneemt. 

Zestig jaar amateurtoneel in Heemstede 

Het Heemsteeds Amateur Toneel (HAT) vierde in 1959 haar 
zestigjarige bestaan. In 1898 richtte N. J. G.Prins, H. Leuven, 
J.Gladbeek , A. Voorderhaak en H. G.van Hout de amateurto- 
neelvereniging op onder de naam 'Door eendracht sterk'. Na de 
oorlog wijzigde de groep haar naam. De eerste stukken die zij 
speelden waren 'Carranza' en 'De keizer komt'. Tot 1930 
mochten alleen heren deel uitmaken van de toneelgroep. Daarna 
werd het een gemengde vereniging, die tijdens de repetities 
onder toezicht van een commissie werkte. De commissie zag 
toe dat alles ordentelijk verliep. Voor 1953 speelde de vereni- 
ging in het Verenigingsgebouw aan de Herenweg. Nadien 
mocht de groep het Minerva Theater gebruiken. In mei 1959 
voerde de vereniging ter viering van haar jubileum de klucht 
'Drie is te veel' van Johan Blaaser op. Deze klucht koos men 
uit omdat alle leden in dit stuk een rol konden krijgen. In de 
zaal was de heer Prins aanwezig, een van de oprichters van de 
groep in 1898. 

Toneelopvoering in Bennebroek 

Ook in Bennebroek was een bloeiend amateurtoneel te zien. De 
toneelvereniging 'Bennebroek' voerde het toneelstuk 'Fenijn' 
van A. Boeree op in het r.k.verenigingsgebouw. In dit stuk 
wordt een gelukkig levend gezin beschreven, dat door geroddel 
van een familielid uit elkaar dreigt te vallen. Gelukkig komt 
alles op zijn pootjes terecht. In het stuk speelde B. van der Aar 
de rol van de vader, mej. Fr.Goossens de rol van de moeder, J. 
van Egmond vertolkte de rol van de zwager en mevrouw C. 
van Apswoude speelde uitstekend de roddelaarster. Dank zij het 
goede spel was het een hoogtepunt in het r.k.verenigingsleven 
van 1959. 



Onafhankelijkheid 
van de Congo, 
John F. Kennedy 
gekozen t o t  presi- 
dent van de USA, 
rassenre l len i n  
Sharpville leiden 
t o t  een bloed bad, 
ontwikkeling van 
de lasertechniek, 
in Belgie t rouwt  
koning Boudewijn 
met  Fabiola, over- 
lijden van schrijf- 
ster Anna Blaman 
en schrijver Willem 
Elsschot. 

Beoogde samenvoeging Heemstede bij Haarlem 

De gemeenteraad van Heemstede beraadde zich over een ont- 
vangen rapport van de commissie Ter Veen, waarin gepleit 
werd voor de samenvoeging van de gemeenten Heemstede en 
Bloemendaal bij de gemeente Haarlem. Burgemeester Van 
Rappard vond de gedachten verouderd en de argumenten ten 
aanzien van Heemstede niet sterk en overtuigend. De gemeente- 
raad besloot om een brief te schrijven naar het college van 
Gedeputeerde Staten om zijn verwondering over het rapport 
kenbaar te maken. De burgemeester meende dat er geen reden 
was om alarm te slaan. Naar zijn mening was de kans gering 
dat een samenvoeging zoals in het rapport bepleit werd, werke- 
lijkheid zou worden. Wel wilde hij dat de gemeente de bereid- 
heid moest tonen tot intergemeentelijke samenwerking. 

Officiele opening winkelgalerij aan de Zwarteweg 

In februari opende burgemeester Van der Hoop van Slochteren 
officieel de winkelgalerij aan de Zwarteweg te Bennebroek. In 
november 1958 waren reeds de eerste vijf winkelpanden in 
gebruik genomen. De winkelgalerij bestaat uit twee blokken. 
Het eerste blok heeft op de hoek een grote winkel, waarboven 
geen woning is gebouwd. De overige winkelpanden hebben wel 
een bovenhuis. Aan de winkelgalerij hebben zich de volgende 
bedrijven gevestigd: in het grote pand op de hoek van de Zwar- 
teweg en de Anemonenlaan is de woninginrichting van de firma 
Trossel gehuisvest. Daarnaast de kapper (haute coiffure) W. 
den Hartog. Naast zijn zaak waren de twee winkelpanden van 
K. Renshof, die in de eerste een schoenenwinkels en in de 
tweede een zaak met sportartikelen is begonnen. In de twee 
laatste winkels van het eerste blok vestigden zich de drogist 
Mensema en de melkhandel Alida's Hoeve. In het tweede 
winkelblok was de wijnhandel van Steneker gevestigd, daar- 
naast technisch bureau H. W .van Capellen. De laatste twee 
winkels waren van de groenten en fruithandel van Weijers en 
het levensmiddelenbedrijf van Assendelft. Naast een aantal 
hypermoderne zaken bevonden zich in Bennebroek ook nog 
echte gezellige dorpswinkels. 
De Bennebroekers waren de laatste jaren een zeer koopkrachtig 
publiek. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek 
bleek dat het inkomen per inwoner was gestegen van f 1.157,- 
in 1950 tot f 2.085,- in 1955 (een stijging van 80%). 
De grondprijs was in Bennebroek ook sterk gestegen. Voorheen 
kon men nog voor 25 cent een m2 kopen. In 1960 was een 
stukje grond f 31,- per m2 waard. 



Nieuwe gebouwen op 'Vogelenzang' in gebruik genomen 

Bouw van de Ber- 
lijnse Muur, eerste 
gastarbeiders in 
Nederland, Joeri 
Gagarin als eerste 
mens in de ruimte, 
veroordeling Eich- 
mann wegens mis- 
daden tegen het 
joodse volk. 

Het psychiatrisch ziekenhuis 'Vogelenzang' te Bennebroek 
kreeg in 1961 twee nieuwe gebouwen op haar terrein voor de 
behandeling, verzorging en ontspanning van haar 800 patienten. 
Het gebouw voor bewegingstherapie bevatte een zaal met 
balcon, toneel, kleedkamers en een foyer. Het gebouw kan voor 
bewegingstherapie, concerten en toneelvoorstellingen gebruikt 
worden. Het tweede gebouw is een gebouw voor arbeidsthera- 
pie. Er zijn vier werkruimten ;oor 100 patienten. Men hoopte 
dat door de contacten met verschillende bedrijven, voor welke 
men werkzaamheden uitvoerde, de band met de samenleving 
gedeeltelijk kon worden hersteld. 

Afb. 21. Vooraanzicht 'Vogelenzang' 

Bouwactiviteiten in Heemstede in 1961 

Een van de grootste problemen in Heemstede was de woning- 
nood. Het gemeentebestuur maakte jaarlijks bouwplannen om 
de woningnood te lenigen. Deze bouwactiviteiten zouden het 
dorpsgezicht grondig veranderen. Aan de Rijnlaan konden 46 
woningwetwoningen door nieuwe bewoners betrokken worden. 
Voor het eerst ging men in Heemstede over op het bouwen van 
flatgebouwen. Het eerste flatgebouw bouwde men aan het Val- 
kenburgerplein in 1961. De architect was J. Brouwer uit Aer- 
denhout. 



Het protestants christelijk bejaardencentrum Kennemeroord van 
architect H.W. van Kempen kwam gereed en werd officieel 
geopend door de echtgenote van de Heemsteedse burgemeester, 
mevrouw L.C. A.L van Rappardt-Mundt op 18 maart 1961. Het 
bejaardencentrum bestaat uit een hoofdgebouw met drie verdie- 
pingen, twee vleugels met elk twee verdiepingen en een kleine 
bouw met een verdieping. Het hoofdgebouw is onderkelderd 
kan zonodig als schuilplaats dienen. Het complex bevat 98 
bedden is geschikt voor 85 a 90 bejaarden. 
Door de groei van de bevolking was ook behoefte ontstaan aan 
een school voor de jongste inwoners van Heemstede. Een 
nieuwe kleuterschool aan Troelstralaan kon op 4 februari ge- 
opend worden. 
De inrichting Meer en Bosch nodigde staatssecretaris B. Rool- 
vink van Sociale Zaken en Volksgezondheid uit om haar nieuwe 
sociale werkplaats met kantine te openen. Dit gebouw was door 
de Haarlemse architect ir W.Ph. van Harreveld ontworpen. 

RCH vierde 50-jarig bestaan 

Oorspronkelijk was RCH een Haarlemse voetbalclub. De club 
verhuisde in 1929 naar Heemstede, waar het de gelegenheid 
kreeg op de terreinen aan de Sportparklaan te spelen. In 1932 is 
daar de eerste wedstrijd tegen Ajax gespeeld en die werd met 9- 
3 gewonnen. Ter gelegenheid van het vijftig jarige jubileum 
organiseerde de club verschillende tournooien, ook voor de 
jeugd, waaraan tal van belangrijke clubs (PSV, Ajax, Blauw- 
wit, DWS en DOS) deelnamen. De club had goede en slechte 
tijden gekend. RCH behaalde in het seizoen 1952-1953 het 
kampioenschap van Nederland, maar de landskampioen degra- 
deerde alweer in 1954. Helaas presteerde het eerste elftal van 
RCH de laatste jaren minder. De andere elftallen deden het 
overigens wel goed. Ter gelegenheid van het jubileum ver- 
scheen een speciaal jubileumnummer van het tijdschrift. In 
1965 veranderde voetbalclub RCH haar naam in Racing Club 
Heemstede (was Racing Club Haarlem) 

Noodrantsoenen 

De internationale politieke situatie was in december 1961 zo 
ernstig dat het gemeentebestuur van Heemstede haar burgers 
een boekje thuis stuurde over Zelfbescherming Bevolking. In 
dat jaar werd de Berlijnse muur opgetrokken. De koude oorlog 
zou haar hoogtepunt bereiken in 1962 met de Cuba-crisis, waar- 
bij de Amerikanen de ontmanteling eisten van de Russische 
raketbases op Cuba. Vanwege de dreiging van een nieuwe 
wereldoorlog raadde het gemeentebestuur de inwoners aan spe- 
ciale blikken met BB-noodrantsoenen aan te schaffen. 
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gaan als Katholieke Onafhankelijke Groepering (KOG). De 
heren J. F. van Lierop en C. Bregman probeerden de ruzie bij te 
leggen door het organiseren van een nieuwe bestuursverkiezing. 
De groep Breek kreeg 83 stemmen en de groep B.P. Heems- 
kerk 103 stemmen. De leden van de KOG gaven van tevoren 
aan dat zij niet zouden stemmen. De KVP hoopte dat een 
scheuring binnen de partij hiermee zou worden opgeheven. De 
voorzitter van de KOG L.G. Weijers verklaarde dat een van de 
eisen van zijn oppositiegroep vervuld was, namelijk het vertrek 
van de heer Breek. De KOG wilde eveneens het vertrek van de 
heer H.W. Roozen uit de KVP, voordat de bespreking over 
terugkeer van de leden van de KOG naar de KVP geopend 
konden worden. Nadat de heren Breek en Roozen door de KVP 
uit de partij waren gezet, ontbonden de leden van de KOG hun 
partij en keerden terug in de KVP. 
De KOG deelde in maart 1962 aan haar leden mee, dat zij 
ontbonden zal worden nu de heren Roozen en Breek als leden 
van de KVP geroyeerd waren. 
Wat was aan dit conflict voorafgegaan? Henk Breek was zeer 
actief in de parochie en in de politiek in Bennebroek. Hij zat in 
het bestuur van de KVP in Bennebroek en was raadslid. Het be- 
stuur van de KVP kreeg vlak voor de verkiezingen in 1958 
vertrouwelijke informatie over een kandidaat-bestuurslid, waar- 
van men overigens niet wist of deze informatie juist was. Dit 
nieuws bleef niet binnenskamers en Henk Breek kreeg daarvan 
ten onrechte de schuld. Deze affaire escaleerde binnen de partij 
en Breek en Van Roozen zijn geroyeerd. 
In 1962 bereikte de KVP-affaire in Bennebroek een climax. 
Degene over wie de informatie gegeven was, stapte naar de 
rechtbank omdat hij beledigd was. De arrondissementsrechtbank 
in Haarlem deed op 23 februari uitspraak en de zaak werd ge- 
sust. 
Deze zaak deed de KVP geen goed: bij de gemeenteraadsver- 
kiezingen van juni 1962 is het zeteltal van de partij in Ben- 
nebroek gehalveerd. 
Henk Breek bleef in de politiek en richtte een eigen partij op 
'de groep Breek'. Hij kreeg veel stemmen tijdens de gemeente- 
raadsverkiezingen en kwam met een zetel in de raad terug. 
Aanvankelijk wilde de pastoor in Bennebroek zich niet met de 
politiek bemoeien. Toen Breek de katholieke eenheid verbrak 
en een eigen partij oprichtte, werd Henk Breek verzzocht al 
zijn kerkelijke functies neer te leggen. 
In 1967 is het conflict met de KVP bijgelegd en stond Henk 
Breek voor deze partij weer op de verkiezingslijst. Hij werd 
opnieuw gekozen en keerde nu terug als KVP-er in de raad. 
Het conflict met het kerkbestuur is, mogelijk mede door het 
vertrek van pastoor A.M. Kok in 1965, nooit bijgelegd. 



Benoeming eerste vrouwelijke wethouder in Heemstede 

Ook op het bestuurlijke vlak emancipeerde de vrouw in Heem- 
stede. Na het afscheid van wethouder E.J. van Lent benoemde 
de raad van Heemstede in september mevrouw H. van der 
Meulen-Houwer tot wethouder. Voor het eerst in de geschiede- 
nis van Heemstede maakte een vrouw deel uit van het dagelijks 
bestuur in de gemeente. Mevrouw Van der Meulen had al enige 
bestuurservaring opgedaan in Drenthe, waar zij lid was van de 
Provinciale Staten. Ook was zij sinds 1956 van de gemeente- 
raad van Heemstede. Mevrouw Van der Meulen was fractieleid- 
ster van de PVDA in Heemstede en had in het bijzonder kennis 
van onderwijs, sociale zaken en volkshuisvesting. 

Afl.  23. Het gemeentebestuur van Heemstede, december 1962. 
Rechts aan de collegetafel mevrouw H. van der Meulen-Houwer 

Vrouwelijke raadsleden werden in Heemstede bij de eerste 
algemene gemeenteraadsverkiezingen gekozen. In 1919 was het 
actieve vrouwenkiesrecht ingevoerd (in 1917 het passieve vrou- 
wenkiesrecht) In 1923 zijn twee vrouwen in Heemstede tot 
raadslid benoemd: mw. J.A. Hoekstra-Zethof en mw. R.C.A. 
de Voogt-de Vogel (VVD) traden op 26 mei 1923 aan. Ge- 
ernancipeerd Heemstede sloeg hiermee geen gek figuur. 
Sinds 1994 telt het college van B. en W. zelfs vier vrouwen en 
slechts een man. 



Verkiezing eerste vrouwelijke raadslid in Bennebroek 

In Bennebroek kwam de emancipatie van de vrouw wat later op 
gang. In maart 1963 werd daar het eerste vrouwelijke raadslid 
mw. F. H. Rijpstra-Zandleven (PVDA) aangenomen. Zij ver- 
ving de heer van Lierop die 33 jaar wethouder was geweest en 
27 jaar loco-burgemeester. De eerste vrouwelijke wethouder 
zou pas in 1986 benoemd worden. Mevrouw A.C.M. Steeman- 
Wolfs (VVD) was de eerste vrouwelijke wethouder van Benne- 
broek (1986-1990). 

Flatgebouwen aan de Rijnlaan in Heemstede gereed 

In de Rivierenbuurt kwamen twee flatgebouwen aan de Rijnlaan 
in 1963 gereed. Het complex bevat 30 huurflats in drie woonla- 
gen. De bouw van flats in een dorp als Heemstede veranderde 
het dorpsgezicht aanzienlijk. De architect A.J.J. Verspoor, 
voormalig raadslid voor de PVDA na de oorlog, betreurde deze 
ontwikkeling. Hij vertelde de Heemsteedse Courant bij zijn 
zeventigste verjaardag in 1957 dat het tuindorpkarakter volgens 
het uitbreidingsplan van Jos. Cuypers in zijn oorspronkelijke 
opzet was aangetast. Dit plan was royaler van opzet met met 
veel meer vrijstaande woningen. Nu verrijst het ene flatcomplex 
na het andere in Heemstede. En dat vond hij allesbehalve een 
vooruitgang. 
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Opening speeltuin De Linnaeushof te Bennebroek 

Sedert 1956 voerden de heer en mevrouw Roozen het beheer 
over het park en de bloementuin. Een jaar later werd het cafe- 
restaurant met terras gebouwd. 
De Linnaeushof trok in april 1957 50.000 bezoekers. De heer 
Grijpstra nam het beheer in 1960 over en besloot in 1963 een 
aantal speeltoestellen te plaatsen. Op de heuvelrug in het bos ^ , , 

plaatste men een tiental schommels, glijbanen, wippen, draai- 
molens en een kabelbaan. Godfried Bomans opende de speel- 
tuin. Deze bleek een succes. Heel veel kinderen klommen tegen 
de heuvelrug op om de glijbaan af te kunnen of in de rest van 
de speeltuin te spelen. Door het vele gebruik kavelde de grond 
af en kwam de fundering van de speeltoestellen bloot te liggen, 
wat een gevaarlijke situatie opleverde. Een jaar later werd de 
speeltuin verplaatst naar het huidige vlakke terrein en de heu- 
velrug werd afgegraven. Voor de kleuters is een afzonderlijk 
omheinde speeltuin aangelegd met aangepast kleine speeltoestel- 
len. In 1965 bezocht een record aantal bezoekers van 200.000 
mensen de Linnaeushof. In dat jaar kreeg de speeltuin een 
nieuwe attractie: een kinderspoortrein. 

Plannen voor demping Blekersvaart te Heemstede 

Al enige jaren was sprake van een parkeerprobleem in het 
centrum van Heemstede. Als oplossing voor het probleem 
opperde men het idee om de Blekersvaart te dempen. De me- 
ningen over het al of niet dempen liepen echter uiteen. Niet 
alleen de raadsleden, maar ook tal van Heemstedenaren ver- 
schilden hierover .van mening. Een inwoonster uit Heemstede, 
die een voorstandster was van de demping schreef een stuk op 
rijm, waarin ze tot slot uitriep: 

'Kerstman, u bent zo goed en zo heilig, 
doe uw best eens en maak de stoepen veilig 

gooi die vieze vaart toch dicht 
Het is alleen maar een vies gezicht' 

Andere omwonenden van de Blekersvaart, waaronder Coby 
Riemersma, waren fel tegen de demping en dienden een be- 
zwaarschrift bij de gemeente in. Zij stelden in hun verweer dat 
de Res Novabrug en de schilderachtige bruggetjes over het 
water typisch oud dorpsschoon was, dat niet verloren mocht 
gaan. Het Wilhelminaplein en de Blekersvaartweg zijn de enige 
overblijfselen van het oude Heemstede. De Vereniging Oud- 
Heemstede Bennebroek steunde dit bezwaarschrift. De plannen 
tot demping zijn niet uitgevoerd. 



Afb. 24. Een blik op de Blekersvaart 

S W I E B E R T J E  
KOMT WOENSDAG 

6g lReyngoud 
Woensdag 11 maart as. van 2 - 5 uur komt 
,,SWIEBERTJEU van de T.V. IN HOOGSTEIGEN 

PERSOON ALS GAST BIJ 
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BINNENWEG 121 - HEEMSTEDE t10 hit postkantoor 
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EEN P Y M A  WAAR KINDEREN VAN ZULLEN DROMEN . . . . . 
EN IN ZULLEN DROMEN. 

Voor jongens en meisjes : SPECIALE PRIJS (met foto) 
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pyama's met foto reeds nu verkrijgbacu, ook telefonisch te beatallen 
U kunt dan woensdagmiddag 11 maart de handtekening 

door Swlebertie op de foto laten zetien. 

Afb. 25. 
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Swiebertje op bezoek bij de firma Reyngoud te Heemstede 

De acteur Joop Doderer verscheen 11 maart 1964 als Swieber- 
tje in de winkel van Reyngoud. Hij deelde foto's met handteke- 
ning uit bij de verkoop van. de nieuwste kinderpyama's met 
afbeeldingen van alle personen uit Swiebertjes avonturen: de 
veldwachter Bromsnor, het dienstmeisje van de burgemeester 
Saartje en de burgemeester. De pyama's waren te koop voor 
kinderen van twee tot en met.14 jaar en kostten f 5'95- f 9,85. 
In de Heemsteedse Courant maakte de firma de komst van 
Swierbertje bekend. 

Zusters Franciscanessen verlaten Huize Sint Bavo 

De zusters Franciscanessen te Heemstede hielden op 15 mei 
1964 een afscheidsreceptie in huize St.Bavo. Zij ontvingen uit 
handen van burgemeester A. G. A. van Rappard een oorkonde 
als dank voor het charitatieve werk, dat zij in Heemstede had- 
den verricht. De gemeente wilde huize St. Bavo afbreken en 
hier flatgebouwen neerzetten. 

Modeshow op de St.Luciaschoo1 te Bennebroek 

Afb. 26. De Sint Franciscusschool en het Sint Luciaklooster 

De leerlingen van de katholieke huishoudschool te Bennebroek 
hielden elk jaar een modeshow van zelf vervaardigde kleding. 
Nachtjaponnen, mantelpakjes en nog veel meer wat een 'heden- 
daags' meisje kon dragen werden geshowd. De directrice zuster 



Hubertine huldigde de drie naaileraressen van de school. De 
huishoudschool was in 1962 opgericht en was gevestigd in het 
schoolgebouw dat direct tegen de Rooms Katholieke St. Jozef 
kerk was aan gebouwd. In 1976 kreeg de school een nieuw 
gebouw aan de Ruyterlaan. De Luciaschool werd door fusie in 
1992 opgeheven. 

Opening eerste supermarkt aan de Binnenweg te Heemstede 

Op de Binnenweg nummer 149 opende de firma Zwanenburg 
op woensdag 13 mei 1964 een eerste supermarkt in Heemstede. 
Zwanenburg (later Vomar) was het eerste bedrijf dat een zelf- 
bedieningssysteem introduceerde in de supermarkt. Hiernaast 
werd een grote hypermoderne slagerij aangebouwd. 

Minerva Theater in financiele problemen 

Het Minervatheater te Heemstede, geopend in 1951, verkeerde 
door een afnemend aantal bezoekers, in 1964 in financiele pro- 
blemen. In het theater vonden toneelvoorstellingen, cabaret, 
muziekuitvoeringen van het Noord Philharmonisch orkest en 
one-manshows plaats van Wirn Kan, Wirn Sonneveld en Toon 
Hermans. 
Tevens werd het theater gebruikt voor uitvoeringen van de 
Heemsteedse Kunstkring, cursussen van de volksuniversiteit, de 
uitreiking van verkeersdiploma's, de sinterklaasviering en de 
kerstavonden voor bejaarden door het Leger des Heils. 
De directie van het Minervatheater meende dat de problemen 
veroorzaakt worden door de televisie, die de mensen thuis 
hield. 

Afscheid Broeders van de St.Franciscus jongensschool 

Met ingang van 1 september 1964 droeg broeder Augustinus 
Prinsen de leiding van de St. Franciscus jongensschool over aan 
de heer J.B. Nelissen. Hij was in 1956 de eerste lekenkracht op 
de school. Deze benoeming betekende het einde van de school 
als Broederschool. Sinds haar oprichting op 28 augustus 1929 
verzorgden de broeders van de congregatie Jean Baptiste de La 
Salle het onderwijs op deze school. Het onderwijs kwam meer 
en meer in handen van niet-kloosterlingen en in 1964 trokken 
de broeders zich geheel terug uit het onderwijs. In 1969 zou de 
jongensschool met de meisjesschool (St. Jozefschool) samenge- 
voegd worden en werd voor het eerst gemengd lesgegeven. 
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Opening bejaardenhuis Kennemer duin 

Mevrouw rnr M. C. Kranenburg, echtgenote van de Cornmissa- 
ris van de Koningin, opende in april 1965 het gereformeerde 
bejaardentehuis Kennemerduin aan de Herenweg. Het nieuwe 
tehuis biedt aan 110 bejaarden een plaats. Het gebouw is een 
ontwerp van de architect J.H. van der Zee uit Bussum en 
bestaat uit een gebouw met vijf woonlagen. 

Oprichting mixed-hockeyclub te Bennebroek 

In april 1965 werd in Bennebroek de'mixed-hockeyclub Benne- 
broek - MHCB opgericht. In het eerste jaar telde de club zes 
elftallen. Het enthousiasme voor deze sport in het kleine dorp 
bleek groot. Een jaar na de oprichting van de vereniging telde 
men al tien elftallen. . 

Officiele opening zwembad Groenendaal te Heemstede 

Sinds 1947 ijverde men in de gemeente Heemstede al voor de 
bouw van een nieuw zwembad. Het oude zwembad verkeerde 
toen al in een slechte staat. Het zwemwater was niet van een al 
te beste kwaliteit: de algen tierden welig en bezorgden de 
zwemmers niesbuien. In mei 1965 was het dan eindelijk zover 
en kon de 'zwemwijver' officieel geopend worden. Het nieuwe 
zwembad voldeed aan alle eisen van de wedstrijdsport. 

Afb. 2 7. Zwembad Groenendaal 



In overeenstemming met moderne opvattingen van de jaren zes- 
tig werd de kleedkamer niet bewaakt. De ervaringen die men 
elders had opdaan, waren goed. 
Op 13 juni organiseerde de vereniging HPC een speciaal zwem- 
feest. De beste zwemmers en zwemsters waren hiervoor uitge- 
nodigd: Ada Kok, Ronnie Kroon, Jan Bouwman en Ada den 
Haan. Van HPC deden Jan Bontekoe, Wirn Geurtsen,en vele 
anderen mee. Na de zwemwedstrijden trad een komisch spring- 
duo, de Comics, uit Rotterdam op en wijdde de duiktoren in. 

Afbraak Belvedere in het wandelbos Groenendaal 

De uitzichttoren Belvedere in het wandelbos Groenendaal werd 
in de jaren zestig geruime tijd niet meer gebruikt. De publieke 
belangstelling was in de beginjaren zo gering, dat een lonende 
exploitatie niet mogelijk was. De daling van de belangstelling 
was wel begrijpelijk. In de nabijheid van de toren stonden hoge 
bomen, die het uitzicht belemmerden. 
Na de sluiting van de Belvedere verslechterde de toestand en 
raakte de uitkijktoren sterk in verval. Een restauratie zou tussen 
de f 60.000 en f 100.000 kosten. Door de hoge bomen naast 
de Belvedere zou de toren ook nog verhoogd moeten worden of 
de bomen gekapt. Voor dit laatste voelde de gemeente Heem- 
stede niet. Een verhoging door het aanbrengen van een tussen- 
verdieping zou nog eens f 30.500,- extra kosten. Een dergelijke 
kostbare investering voor de restauratie achtte het college van 
burgemeester en wethouders niet verantwoord. De gemeente- 
raad besloot de Belvedere in 1965 af te laten breken. 

Plan Meerwij k 

Het gemeentebestuur in Bennebroek werkte in 1965 het plan 
Meerwijk uit. Men wilde een aantrekkelijke woonwijk, die ruim 
werd opgezet met een grote vijver en veel groen, garages, 
parkeergelegenheid, winkels en ruimte voor openbare gebouwen 
(scholen en een bejaardenhuis). De straten hebben de namen 
van zeehelden gekregen. Aan de Ruyterlaan waren reeds veer- 
tien woningen in 1965 aanbouw. De wijk kwam in de jaren 
zeventig gereed. Winkels zijn in het plan nooit gerealiseerd. 

Verkeerslichten aan de Rijksstraatweg te Bennebroek 

Op het kruispunt Rijksstraatweg-Bennebroekerlaan zijn in 1965 
verplaatsbare verkeerslichten in gebruik genomen. Niet langer 
hoefde een verkeersagent het verkeer te regelen. Deze installa- 
tie bood voorlopig een oplossing en een hogere verkeersveilig- 
heid tot een permanente installatie gereed zou komen. 
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Afb. 28. Nieuw politiebureau aan de Cruquiumleg 

Opening nieuw politiebureau te Heemstede 

De Commissaris van de Koningin mr. F. J. Kranenburg opende 
in 1966 een nieuw politiebureau aan de Cruquiusweg.. Het 
hoofdgebouw, bestaande uit een souterrain, parterre en een 
verdieping, geeft ruimte aan verschillende diensten. Een vleugel 
bevatte de garages, een sporthal; in de andere vleugel waren 
ruimten voor gedetineerden en een stallingsruirnte voor fietsen. 
In de kelder is de schietbaan, een bomvrije schuilplaats en een 
recreatiezaal ingericht. Het gebouw heeft speciale verhoorka- 
mers met zogenaamde confrontatiespiegels. Het politiebureau is 
een ontwerp van architect B.J.J.M. Stevens en kostte f 1,8 
miljoen aan stichtings- en inrichtingskosten. Met de totstandko- 
ming van het nieuwe politiebureau ging een lang gekoesterde 
wens van het gemeentebestuur in vervulling. 

Sloop vroegere blekerij van Adriaan van der Weijden 

Aan de kop van de Blekersvaartweg stonden de gebouwen van 
de vroegere blekerij van Adriaan van der Weijden. In maart 
1966 werden deze gesloopt om plaats te maken voor de bouw 
van een dertig meter hoog flatgebouw met zeven woonlagen. 
Deze flat zal het hoogste gebouw worden in de gemeente Hee- 
mstede. De flat is een ontwerp van architect Kees Koster. 
De voormalige blekerij werd vermoedelijk in 1670 opgericht en 
in 1942 na 272 jaar gesloten. Sindsdien had aannemer A. W .van 
de Poll hier zijn kantoor gevestigd. Met de sloop van de bleke- 
rij is een oud stukje Heemstede verdwenen. 



Heemsteeds raadslid uit de Boerenpartij gezet 

Het Heemsteedse raadslid J.A. Bomans is in oktober 1966 door 
het hoofdbestuur uit de Boerenpartij geroyeerd. Bomans was 
toegetreden tot de zogenaamde Noodraad van de Boerenpartij, 
die democratisering binnen de partij wilde realiseren. Die 
Noodraad zegde het vertrouwen in het hoofdbestuur van de 
Boerenpartij op toen hun acties gefrustreerd werden. Alle acht 
leden van de Noodraad, waaronder J.A. Bomans werden uit de 
partij gezet. De partij was echter nog geen rechtspersoonlijk- 
heid: er ontbraken koninklijk goedgekeurde statuten. Door het 
ontbreken van statuten kon het royement als niet rechtsgeldig 
worden beschouwd. De leden van de Noodraad zeiden nu zelf 
hun lidmaatschap van de partij op. 
De Boerenpartij was een nieuwe partij die in 1959 voor het 
eerst meedeed aan de landelijke verkiezingen. De Boerenpartij 
trok niet alleen boeren' als kiezers. Ook in de steden ondervond 
zij enige populariteit. Men zag de partij als een instituut dat 
opkwam voor de belangen van de kleine man tegen de bureau- 
cratie. Ook Jan Bomans voelde zich aanvankelijk tot de nieuwe 
partij aangetrokken en was tot de Boerenpartij toegetreden. Na 
zijn royement bleef hij lid van de gemeenteraad van Heemstede 
tot de nieuwe verkiezingen. 

Tingel-Tangel rel in Heemstede 

Het optreden van Sieto Hoving met zijn cabaret Tingel Tangel 
in het Minervatheater van Heemstede ging eind 1966 niet door. 
Burgemeester Van Rappard wilde de exploitant van het theater 
alleen een vergunning verlenen indien de cabaretier niets over 
het koninklijk huis zou zeggen. Sieto Hoving ging met deze 
voorwaarde niet accoord en het optreden werd afgelast. In de 
gemeenteraad zijn hierover aan de burgemeester vragen gesteld 
en discussieerde men heftig over dit voorval. De burgemeester 
beriep zich op artikel 221 van de gemeentewet, waarin staat dat 
de burgervader moet waken tegen het doen van: met de openba- 
re orde of zedelijkheid strijdige vertoningen. De burgemeester 
had vooraf geen kennis genomen van de inhoud van het pro- 
gramma en vond dat ook niet nodig. De heer H.J.Verkouw 
(PVDA) vond dat met het hanteren van dit artikel van de poli- 
tieverordening geweld werd gedaan aan de bedoeling van het 
artikel. Hij meende dat de burgemeester censuur had gepleegd 
en wees zijn handelen af. De heer M. J.M. van der Hulst (KVP) 
vond het beleid van de burgemeester geen eigentijdse indruk 
maken. Mevrouw H. van der Meulen meende, evenals het 
raadslid J.A. Bomans, dat alleen degenen die de voorstelling 
zelf hadden gezien, het recht hadden erover te oordelen. Me- 
vrouw H. Cohen had ook kritiek en eindigde haar speech met: 



'tengels af van de democratie en de vrije meningsuiting'. De 
heer D. J. Enschede meende dat de burgemeester te geemotio- 
neerd een beslissing had genomen en daarbij te weinig de 
nodige zorgvuldigheid had betracht. De gemeenteraad nam een 
motie aan met 13 tegen 8 stemmen, waarin stond dat de burge- 
meester een te ruim gebruik had gemaakt van zijn bevoegdheid. 
Eind december 1966 zijn over het optreden van burgemeester 
Van Rappard in deze zaak kamervragen gesteld. Minister P.J. 
Verdam deelde de mening van de, gemeenteraad en vond dat de 
burgemeester een te ruime interpretatie van artikel 221 van de 
gemeentewet had gegeven. 
December 1969 kwam Heemstede nogmaals landelijk in het 
nieuws toen burgemeester Van Rappard een wagenspel ver- 
bood, een anti-oorlogsspel dat wel in Haarlem mocht worden 
opgevoerd. 


