Beleidsplan 2021-2022
Stichting Hendrik Johannes Jesse – Leids architect

Leiden, 13 maart 2021

Inhoud
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Inleiding
Visie en statutair doel
Missie
Beleidsdoelstellingen voor de periode 2021-22
Specifieke activiteiten
Financiën en fondsenwerving

p.
p.
p.
p.
p.
p.

3
4
5
6
7
8

1. Inleiding
1.1 Tot op de dag van vandaag drukt het werk van de Leidse architect H.J.
Jesse een belangrijke stempel op de omgeving waar zijn bouwwerken
verrezen. Neem de talrijke herenhuizen aan de Rijnsburgerweg waar het
verlangen naar de zee begint, het onmiskenbare raadhuis van Oegstgeest
en – zijn allereerste werk – de Grote kerk van Katwijk. De liefde en zorg
waarmee vele bewoners en gebruikers hun Jesse-panden koesteren is een
belangrijke aanleiding voor de oprichting van de Stichting Hendrik
Johannes Jesse – Leids architect in november 2020.
1.2 In dit beleidsplan verwoordt de Stichting haar visie en missie, en
meer specifiek haar beleidsdoelstellingen voor de periode 2021 – 2022.

2. Visie en statutair doel van de Stichting
2.1 Architect Hendrik Johannes Jesse (1860-1943) heeft een omvangrijk
oeuvre van grote cultuurhistorische waarde nagelaten in met name
Leiden, Katwijk en Oegstgeest. Zijn huizen, sociale woningbouw, kerken,
raadhuizen, scholen, landhuizen, winkelpanden en villa’s zijn
beeldbepalend, staan te boek als gemeentelijk- of rijksmonumenten of
vallen onder beschermd stadsgezicht. De grote waarde van Jesse’s werken
wil de stichting behouden door het duurzaam gebruik – in de breedste zin
van het woord - ervan te bevorderen, zonder daarbij enig winststreven te
hebben.
2.2 Op basis van bovenstaande is het statutaire doel van de Stichting als
volgt vastgelegd:
a. het onder de aandacht brengen van de betekenis van het
architectonisch oeuvre en erfgoed van de architect Hendrik Johannes
Jesse (1860-1943) (hierna: "Jesse Architectuur"), in de context van het
architectonisch-historisch erfgoed van Nederland, in de meest brede zin;
en
b. het bevorderen van het op duurzame wijze -in meest brede zin, en
overeenkomstig de actuele duurzaamheids-normen en standaardengebruik maken voor bewoning en bedrijf, of enige andere
maatschappelijke activiteit, van Jesse-Architectuur;
c. en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk
kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

3. Missie
3.1 De wil de Stichting wil haar visie en doelstelling concretiseren door
het bevorderen van het delen van informatie en kennis over oeuvre en
erfgoed van Jesse.
3.2 In verband met bovenstaande zal de Stichting (i) naar buiten treden
om aandacht te vragen voor Jesse-Architectuur via gerichte
publieksactiviteiten, en (ii) in het bijzonder door middel van het
ondersteunen van een platform -of netwerk- ter wille van communicatie
tussen belangstellenden, waar bijvoorbeeld bewoners en gebruikers van
Jesse-panden, alsmede andere betrokkenen, organisaties en
ondernemers, met interesse in het architectonisch erfgoed van Jesse, met
elkaar in contact kunnen treden ("Jesse-community").

4. Beleidsdoelstellingen voor de periode 2021-22
4.1 De komende periode zal in het teken staan om te inventariseren met
welke personen, organisaties en instanties in contact dient te worden
getreden om de Jesse-community tot stand te kunnen brengen. In dat
verband wordt gedacht om contact zoeken met eventueel de volgende
personen en organisaties:
• Jesse-pand eigenaren en bewoners;
• Algemeen cultuur-historisch of (algemeen) architectonisch gerichte
instanties die in lijn met hun doelstelling belangstelling kunnen
hebben voor de Jesse-Architectuur;
• Ondernemers die eventueel in kader van hun maatschappelijke
betrokkenheid of kennis en kunde ten aanzien van JesseArchitectuur betrokken zouden willen zijn bij de Jesse-community.
Bovenstaande dient vanzelfsprekend plaats te vinden met inachtneming
van de toepasselijke privacywetgeving.
4.2 In samenhang met bovenstaande streeft de Stichting er naar om
verdere financiële ondersteuning te kunnen verwerven -door verkrijgen
van donaties en eventueel subsidies- ten behoeve van de continuïteit voor
haar activiteiten.

5. Specifieke activiteiten
Voor 2021 heeft de Stichting een aantal specifieke activiteiten in
voorbereiding met het oog op het bereiken van de hierboven
geformuleerde beleidsdoelstellingen:
a. Tot stand brengen van een (interactieve) website, op basis waarvan
betrokkenen en geïnteresseerden relevante informatie kunnen vinden,
toevoegen en uitwisselen over Jesse-Architectuur, waarbij nadrukkelijk ook
aandacht kan worden gegeven aan best practices over verduurzaming met
behoud van karakteristieke architectonische details.
b. Verzorgen of laten verzorgen van wandelingen in de gemeenten met
Jesse-panden, met name in Leiden, Katwijk en Oegstgeest.
c. Het in samenhang met bovenstaande activiteiten zal de verdere
aandacht worden gevraagd voor de doelstelling van de Stichting hetgeen
naar verwachting zal resulteren in het werven van donateurs en subsidies
van betrokken personen, organisaties en instanties.
d. Het bijdragen aan de inventarisatie van mogelijke bronnen ter wille van
het verzamelen van kennis en informatie over Jesse-Architectuur,
bijvoorbeeld door het (laten) doen van (archief en literatuur-)onderzoek
en het nagaan van beschikbare informatie bij Het Nieuwe Instituut te
Rotterdam. Dit zou uiteindelijk kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van
een betreffende databank met gegevens ten aanzien van JesseArchitectuur. Dit kan tevens dienen om ter wille van het verzamelen van
best practices.
e. Tevens kan worden nagegaan in hoeverre het nader (architectonischtechnisch of kunsthistorisch) onderzoek naar Jesse-Architectuur kan
worden ondersteund. Dit zou ook kunnen bijdragen aan het realiseren van
een digitale (her-)uitgave van het boek over het werk van Jesse, H.J.
Jesse Architect 1860-1943, van Joyce Hoogeveen-Brink (NAi Uitgevers,
1997 – nu nai010 Uitgevers).

6. Financiën en fondsenwerving
6.1 Middelen van de Stichting zijn op dit moment beperkt en de Stichting
opereert concreet op een toegezegde donatie (van beperkte omvang) en
de vrijwillige inspanning en kunde ingebracht door haar bestuursleden en
hun netwerk.
6.2 Ten aanzien van de concrete activiteiten kunnen in het licht van
bovenstaande de eerste administratieve kosten en het ontwikkelen van
een logo en de totstandbrenging van een website worden gefinancierd. De
Stichting gaat er daarom in haar financiële beleid voorzichtigheidshalve
vanuit dat zij komend jaar niet over (substantiële) additionele middelen
kan beschikken boven de reeds verworven donatie.
6.3 Met betrekking tot de publieksactiviteiten is de verwachting dat
betrokkenen op vrijwillige basis ondersteuning verlenen en eventuele
deelnemers een beperkte vergoeding in verband met de eventuele -naar
verwachting zeer beperkte- kosten willen bijdragen.
6.4 Op basis van bovenstaande activiteiten en verdere ontwikkeling van
de Jesse-community zullen naar verwachting bepaalde fondsen kunnen
worden geïnteresseerd ten behoeve van haar activiteiten. Deze kunnen
vervolgens bijdragen aan meer financieel substantiële initiatieven zoals
het ondersteunen van onderzoek en/of (digitale) heruitgave van het
bovengenoemde boek over het werk van Jesse, en eventuele presentaties
en andere bijeenkomsten. Over de concrete financiële omvang
hieromtrent zal daarom pas op termijn meer kunnen worden vastgelegd.
***

