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Na afloop van de studiedag op 22 mei 2019 van Cascade en de KNOB over het universitaire groene
erfgoed nam Henri Lenferink afscheid als voorzitter van de KNOB. Het drukke werk als burgemeester
van Leiden viel niet langer te combineren met andere activiteiten. Aan vicevoorzitter Henk Jansen de
eer om stil te staan bij zijn vertrek.
Het voorzitterschap begon in 2012 tijdens een studiedag over cultuurhistorisch groen in Renswoude destijds met onder meer de presentatie van de richtlijnen voor tuinhistorisch onderzoek - en het
eindigde nu andermaal bij een studiedag over groen erfgoed.
De KNOB maakte in 2012 kennis met een voorzitter met grote belangstelling voor en kennis van de
Nederlandse geschiedenis. Het bestuur heeft onder het voorzitterschap van Henri sinds 2012 met
veel plezier vergaderd, altijd in een uitstekende sfeer, waarbij ook de humor dankzij Henri nooit
ontbrak.
Henri was natuurlijk, net als in het dagelijks leven, een echte bestuurder, die samenwerking zocht en
ook knopen kon doorhakken. Samenwerking kwam er door het contact zoeken met
zusterorganisaties, met Cascade, de Erfgoedacademie, Heemschut, de Nederlandse Vereniging van
Monumentenzorgers en de Stichting Bouwhistorie Nederland.
De samenwerking kwam ook tot uiting in het oprichten van het Academisch Platform, door
hoogleraren en docenten op het gebied van cultuurhistorie in Nederland en Vlaanderen bijeen te
brengen. En de relatie met de TU Delft werd voortgezet, als plek voor het bureau van de Bond en ook
het contact met docenten en studenten. Dat contact met studenten én de benoeming van studentbestuursleden in het bestuur van de KNOB moest leiden tot een impuls voor verjonging, waar de
KNOB de laatste jaren veel aan werkte.

Voor het Bulletin van de KNOB geldt al jaren een stijgende lijn, dat is vooral te danken aan de inzet
van de redactie, die zorgt voor de steeds betere inhoud en vorm. Henri zorgde als voorzitter voor het
zo goed mogelijk faciliteren van het Bulletin, vanuit het bestuur.
Leiden was de afgelopen jaren de vergaderplek, het bestuur zal de gastvrije ontvangst in het
prachtige stadhuis gaan missen. De stad was in de afgelopen jaren ook de plek voor bijzondere
studiedagen, bijvoorbeeld over de Grondbeginselen en een uitreiking van de Stimuleringsprijs.
Inmiddels heeft Henri een opvolger: het bestuur van de KNOB is verheugd dat bij de Algemene
Ledenvergadering voorafgaand aan de studiedag Korrie Louwes tot voorzitter is benoemd.
Bij het afscheid hoort ook een cadeau, in dit geval waren het zelfs twee. Henri kreeg een recente
publicatie waarin de strijd voor het erfgoed rond 1900 wordt beschreven, een monografie over Mr.
Dr. J.C. Overvoorde, een van de oprichters van - toen nog - de Nederlandse Oudheidkundige Bond. En
een boek over de geschiedenis van Nederland in historische kaarten, dat op korte termijn verschijnt.
Henk Jansen besluit met een dankwoord aan Henri, namens het bestuur, de redactie en alle
betrokkenen bij de KNOB, voor zijn grote inzet als voorzitter in de afgelopen jaren.
Henri reageerde tot slot, na het applaus van de aanwezigen. Hij vertelde dat zijn belangstelling voor
het erfgoed al begon in de jaren dat hij woonde in zijn geboorteplaats Delden.
Hij besluit met de woorden dat hij het voorzitterschap van de KNOB met bijzonder veel plezier heeft
vervuld en wenst de vereniging een mooie toekomst.

