
 HKH

Uitnodiging
voor de voorjaarsledenvergadering 

Historische Kring Heemskerk
op woensdagavond 12 april 2017

in de Jansheeren, Maltezerplein 1, aanvang 
20.00 uur, zaal open om 19.30 uur.

AGENDA:
  1.  Opening door voorzitter Henk Engel en mededelingen
  2.  Verslag najaarsledenvergadering van 14 november 2016
  3. Jaarverslag secretaris
  4.  Financieel jaarverslag 2016
  5.  Verslag Kascommissie: de heren Q.E.G Schram,  

J Zonneveld en C.J.M. Schavemaker
  6.  Benoeming Kascommissie
  7.  Mogelijke vragen en nadere uitleg naar aanleiding van 

berichten in de Nieuwsbrief.
  8.  Rondvraag
  9.  Presentatie Heemskring 57.

PAUZE

VERTONING FILM 
‘Zicht op water’ van Pauline van Vliet, over de aanleg van 
het Noordzeekanaal en de gevolgen voor de leefomgeving.

Namens het HKH-bestuur, 
Libbe van Dijk, secretaris.

•  Secretariaat Historische Kring Heemskerk:  
Wielewaal 24, 1965ED Heemskerk

•  Postadres: Postbus 46, 1960AA Heemskerk
•  E-mail: secretaris@historischekringheemskerk.nl
•  Website: www.historischekringheemskerk.nl
•  Historisch Huis: Kerklaan 1-2h, 1961GH  Heemskerk (0251-252658) 
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2 Berichten van het bestuur2

1. Opening en vaststelling agenda
Voorzitter Henk Engel opent de vergadering en 
heet iedereen van harte welkom. Vervolgens me-
moreert hij het overlijden van Niek Linger en Aad 
Tuijn. Ter nagedachtenis aan hen wordt een mi-
nuut stilte gehouden.
Secretaris Joke Kranendonk leest de afmeldingen 
voor deze avond.

2.  Verslag najaarsledenvergadering van 
11 april 2016.

Er zijn geen op- of aanmerkingen op het verslag.
Naar aanleiding van het vermelde over de aard-
beiensloffen op de rotonde van de Jan Ligthart-
straat deelt Piet Diemeer mee dat er nu wat schot 
in de zaak komt door een burgerinitiatief.Vervol-
gens wordt het verslag vastgesteld.

3. Begroting 2017
Penningmeester Hes Niesten geeft aan dat de kos-
ten en opbrengsten in deze begroting nauwelijks 
afwijken van de begroting van voortgaand jaar. 
De kosten van een eventuele verhuizing zijn hier 
overigens niet in opgenomen. Er komen geen vra-
gen of opmerkingen uit de zaal. Daarmee is de 
begroting 2017 vastgesteld.

4. Bestuurssamenstelling
Voorzitter vermeldt dat Libbe van Dijk Joke 
Kranendonk als secretaris zal opvolgen en vraagt 
daarvoor de toestemming van de leden. De leden 
stemmen met handopsteken daarmee in. Libbe 
dankt voor het vertrouwen en aanvaardt deze be-
noeming.
Voorzitter bedankt Joke voor het vele werk als se-
cretaris en overhandigt haar een prachtig herfst-
stukje. Tevens geeft hij aan dat Joke bestuurslid 
van de HKH blijft. Joke zegt dat zij nu meer tijd 
krijgt voor de werkgroep Educatie, het 4-5 mei 
comité en de digitalisering van de spullen op de 
zolder van het Historisch Huis.

5. Nieuwsbrief, jaargang 28, afl 2
Voorzitter geeft Aart Andeweg het woord. Aart 
begint zijn verhaal met de stand van zaken betref-
fende de huisvesting, na het gesprek eind oktober 
met wethouder Schoorl.  Het bestuur van de HKH 
is het gesprek open en constructief ingegaan en 
heeft vanuit de bestuurlijke visie aangegeven 
dat een eventuele verhuizing ook samenwerking 
met verschillende maatschappelijke en culturele 
instellingen moet opleveren. De wethouder wil 

daarin wel meegaan, maar had weinig concreets 
te melden. Het bestuur heeft vervolgens een aan-
tal locaties aangegeven, waarin huisvesting  mo-
gelijk zou zijn. Aart laat een aantal daarvan de 
revue passeren, zoals het gemeentehuis, het poli-
tiebureau, winkel van Multimate,  het Nielenplein 
(Rabobank), de oude bibliotheek en Assumburg 
met het Koetshuys. Fred van Tongeren en Wim 
Smeels reageren daarop door te zeggen dat de 
wethouder een brevet van onvermogen daarmee 
laat zien. Aart en ook de voorzitter antwoorden 
daarop dat een open en constructieve houding 
van het bestuur naar hun mening het beste voor 
de HKH kan opleveren, mede door de openheid 
van de kant van de gemeente.
Voorzitter vraagt vervolgens aandacht voor de be-
langrijkste actiepunten van 2017. Hiervoor is het 
van belang dat er nieuwe vrijwilligers komen en 
dat het bestuur weet welke competenties de hui-
dige en nieuwe vrijwilligers kunnen inbrengen 
en verwijst daarbij naar de brief die iedereen bij 
binnenkomst op zijn of haar stoel heeft kunnen 
vinden. Uit het oogpunt van continuïteit is het ook 
van belang dat kennis en ervaring worden over-
gedragen.
Voorzitter heeft hiermee een bruggetje geslagen 
naar het stopzetten van de vrijwilligersactivitei-
ten van Pierre Janssens. Hij blijft gelukkig wel 
betrokken bij de HKH. Voorzitter bedankt Pierre 
voor zijn langjarige inzet en overhandigt Pierre 
een dinerbon.
Piet Diemeer vraagt om samenwerking met het 
HGMK en het museum Kennemerland voor het 
tentoonstellen van de tuindersgereedschappen die 
op zolder liggen. Het bestuur neemt deze sugges-
tie mee.
Aart Andeweg wijst nog op de agenda van de acti-
viteiten op pagina 15 en geeft aan dat er een twee-
de filmavond in de bibliotheek zal plaatsvinden. 
Dit omdat de eerste filmavond met daarin films 
over de Rijksstraatweg en de Kasteeltuin volledig 
was uitverkocht. Van verschillende kanten wor-
den alternatieve locaties, zoals de Jansheeren en 
de Cirkel aangedragen om ook de leden meer aan 
bod te laten komen voor deze filmavonden.
Daarnaast wordt de suggestie gedaan om de film 
van Pauline van Vliet over het Noordzeekanaal 
op de volgende ledenvergadering te vertonen, 
daar alle geplande voorstellingen zijn uitverkocht. 
Het bestuur onderzoekt of dit mogelijk is en of er 
een aparte avond voor leden zal worden georga-
niseerd.

VERSLAG NAJAARSLEDENVERGADERING VAN MAANDAG 14 NOVEMBER 2016.
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De voorjaarsledenvergadering van 12 april vindt 
overigens op woensdag plaats.

6. Rondvraag
Piet Diemeer vermeldt dat de bloemententoon-
stelling in de Laurentiuskerk een groot succes 
was.

7. Presentatie Heemskring 56
Ineke Broekhuizen en Marjo Hoogewerf presen-
teren met verve de nieuwe Heemskring (56).

Na de Pauze
Jean Roefstra houdt een lezing over ‘Kasteel Oud 
Haerlem, een beleg zonder einde’. Daarin vertelt 
hij op boeiende wijze over het trieste lot van dit 
Heemskerkse kasteel in 1351 en hoe met de res-
tanten en gegevens in de loop der eeuwen niet al-
tijd even zorgvuldig is omgesprongen, waardoor 
heden ten dage nog veel een mysterie is. Wel 
benadrukt hij dat het van groot belang is dat het 
gebied van het kasteel, zijnde een archeologisch 

Rijksmonument, voor het nageslacht behouden 
dient te blijven.

Voorzitter bedankt na afloop van deze lezing ie-
dereen voor zijn of haar inbreng en wenst een ie-
der wel thuis.
Libbe van Dijk, secretaris.

Datum Ledenvergadering 
najaar 2017 is: 

Woensdag 15 november 
20. 0 0 uur in  de Jansheeren 

SAMENSTELLING BESTUUR

Vorig jaar heeft Niek Linger afscheid genomen als voorzitter. Hij was bijzonder blij dat hij Henk Engel 
als zijn opvolger kon installeren. “Het werk kan in vol vertrouwen doorgaan!”
Intussen heeft Libbe van Dijk het secretariaat van Joke Kranendonk overgenomen, zodat Joke - naar 
haar wens - zich weer op andere dingen binnen het bestuur kan richten. Hoewel Leendert de Pee als 
bestuurslid gestopt is, blijft hij als vrijwilliger voor bepaalde tijd nog druk met beheers- en regelzaken. 
De taakverdeling binnen het bestuur is voor een belangrijk deel omschreven in het organogram, te 
vinden op de website.
In principe wordt een bestuurslid gekozen voor een periode van drie jaar, om dan af te treden of her-
kozen te worden. In bijgaand schema is het rooster van aftreden weergegeven. Tijdens de vergadering 
van april a.s. is er (dus) geen bestuursverkiezing.
Aart Andeweg, bestuurslid.

Noodkreet! 
We zoeken met spoed een gastvrouw / gastheer 

voor het Historisch Huis op de dinsdagavond, 
open van 7 tot 9 uur. Wie helpt??

ROOSTER VAN AFTREDEN BESTUURSLEDEN:

     gekozen tot   laatst herkozen: aftredend per:
     bestuurslid:

Joke Kranendonk november 2007 november 2016  november 2019
Jan Zweeris  november 2010 november 2016  november 2019
Hes Niesten  november 2011  november 2014  november 2017
Aart Andeweg april 2013  april 2016  april 2019
Piet van Zwieten november 2014      november 2017
Henk Engel  april 2016     april 2019
Libbe van Dijk november 2016     november 2019
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Financieel O

verzicht 2016
  

werkelijk begroting werkelijk

2016 2016 2015

€ € € € € € € € €

Kosten Nieuwsbrief                      2.154        2.200       2.150      Ontvangsten Contributie                                31.990                      31.800                       32.775      

Heemskring Kosten                       10.066      12.500     10.956    Waarderingssubsidie                1.554                        1.550                         1.554        

Kosten vaste uitgaven                   12.220      14.700     13.106    Ontvangen donaties exposities 380            500             472           

Ontvangen donaties rondleidingen 410            500             525           

Kosten Schoonmaken                      2.496        2.600       2.447      Verkopen Heemskring                              693                           500                            698           

Kosten Energie en Huur                  2.139        2.400       2.184      Verkopen jubileumboek 75              500             540           

Huisvestingskosten                      4.635        5.000       4.631      Verkopen jubileum DVD 100            50               107           

Verkopen overige boeken 217            150             268           

Kosten Keuken                           186           300          163         Verkopen foto's en overige                158                           100                            -           

Kosten Ledenvergaderingen               1.171        1.000       887         Bankrente minus -kosten                (204)                         100                            23             

Kosten Publiciteit                      -           750          1.529      35.373       35.750        36.962      

Bestuurs- en Organisatiekosten          4.645        3.500       4.543      

Organisatie-/bestuurskosten               6.002        5.550       7.122                     

Subsidie Open Monumentendag 700                       700                        700       

Contibuties en Lidmaatschappen          183           200          180         Subsidie Kom in de Kas -         -         500       

Kosten Verzekeringen                    475           500          467         Projectsubsidies                        700        700         1.200    

Drukwerk en Kantoorbenodigdheden        536           500          115         

Porti- en Vrachtkosten                  1.519        1.900       1.754                     

Telefoonkosten                          -           400          259         Kosten Open Monumentendag 487                       700                        412                      

Algemene kosten                         2.713        3.500       2.775      Kosten Kom in de Kas                    -                        -                        2.385                   

Projectkosten                           487                       700                        2.797                   

Werkgroep Beheer                            108           1.500       451         

Werkgroep Bibliotheek                       68             500          93           Saldo projecten 213            -             (1.597)      

Werkgroep Educatie 84             300          -          

Werkgroep Exposities 144           300          2.487      

Werkgroep Fotografie                        113           800          558         

Werkgroep Film / Video                      54             500          191         35.586       35.750        35.365      

Werkgroep Genealogie                        157           500          281         

Werkgroep Oud-Kadaster Heemskerk 327           800          560         

Werkgroep Rondleidingen 258           600          396         

Werkgroep Redactie 70             200          150         

Automatiseringskosten                   1.011        1.000       1.534      

Kosten Werkgroepen                          2.394        7.000       6.701      Exploitatiesaldo positief 7.622         -             positief 1.030        

Totaal kosten 27.964      35.750     34.335    27.964       35.750        34.335      

Hes Niesten, penningmeester

28-feb-2017
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BALANS PER 31 DECEMBER 2016

TOELICHTING FINANCIEEL OVERZICHT 2016

Balans per 31 december 2016

2016 2015 2016 2015

Rabobank, rekening-Courant 93         1.777    Eigen Vermogen 1 januari 34.784  33.754    

ING-bank, betaalrekening 297       289       Exploitatieresultaat verslagjaar 7.622    1.030      

Rabobank, Doelreserveren 18.000   20.182   Eigen vermogen 31 december 42.406  34.784    

ING, Vermogensspaarrekening 24.000   13.181   

Diverse vorderingen 314       233       Crediteuren en te betalen kosten 298       878         

42.704   35.662   42.704  35.662    

Toelichting 

financieel overzicht 2016 leden

Het aantal betalende leden waarmee de vereniging het jaar

2017 ingaat, is belangrijk lager dan in voorgaande jaren.

betalende leden 1-jan bij af 31-dec

2013 2.069 140 54 2.155

2014 2.155 37 94 2.098

2015 2.098 33 63 2.068

2016 2.068 35 101 2.002

Al met al sluiten de financiën over 2016 met een voordelig

saldo van € 7.600.

Hes Niesten, penningmeester

11-feb-2017

Daarnaast bleken onderhandelingen over de hoogte van druk-

kosten de kosten van onze vaste uitgaven aanmerkelijk te hebben 

gedrukt.

Enige uitzondering op de lagere kosten zijn de kosten van 

Organisatie en bestuur. De kosten van afscheid van bestuursleden 

en medewerkers, en ook de kosten van de medewerkersavond 

waren hoger dan begroot. 

Hoewel we ons na het jubleumjaar 2013 mogen verheugen in een 

vrijwel constante toestroom van ca. 35 nieuwe leden per jaar, 

moeten we constateren dat er ook jaarlijks een aanzienlijk aantal 

leden afcheid neemt. Het gaat hier vooral om oudere leden die ons 

ontvallen door overlijden. We zullen hard moeten werken aan de 

reeds ingezette weg en activiteiten die leiden tot verjonging van 

ons ledenbestand.

De ontvangsten in het boekjaar 2016 waren nagenoeg conform de 

begroting. De afwijking daarvan met ca. € 400 werd vooral 

veroorzaakt door te hoog ingeschatte bankrente op de deposito-

rekeningen. 

De totale kosten die begroot waren op € 35.750 waren ongeveer 

€ 7.800 lager dan begroot.

Aanwijsbare oorzaken zijn het ontvallen van enkele belangrijke 

voortrekkers van diverse activiteiten en de onzekerheid rond de 

huisvestingsproblematiek door het aangekondigde vertrek van de 

Muziekschool als medehuurder van het pand aan de Kerklaan in 

de toekomst. 

Het lijkt erop dat alle werkgroepen daardoor in hun uitgaven-

patroon extra terughoudendheid hebben betracht.  

De ontvangsten in het boekjaar 2016 waren na-
genoeg conform de begroting. De afwijking daar-
van met ca. € 400 werd vooral veroorzaakt door 
te hoog ingeschatte bankrente op de depositore-
keningen.

De totale kosten die begroot waren op € 35.750 
waren ongeveer € 7.800 lager dan begroot.

Aanwijsbare oorzaken zijn het ontvallen van en-
kele belangrijke voortrekkers van diverse activi-
teiten en de onzekerheid rond de huisvestingspro-
blematiek door het aangekondigde vertrek van de 
Muziekschool als medehuurder van het pand aan 
de Kerklaan in de toekomst.

Het lijkt erop dat alle werkgroepen daardoor in 
hun uitgavenpatroon extra terughoudendheid 
hebben betracht.

Daarnaast bleken onderhandelingen over de 
hoogte van drukkosten de kosten van onze vaste 
uitgaven aanmerkelijk te hebben gedrukt.

Enige uitzondering op de lagere kosten zijn de 
kosten van Organisatie en bestuur. De kosten van 
afscheid van bestuursleden en medewerkers, en 
ook de kosten van de medewerkersavond waren 
hoger dan begroot.

Al met al sluiten de financiën over 2016 met een 
voordelig saldo van € 7.600.

Hes Niesten, penningmeester 26-feb-2017

Leden
Hoewel we ons na het jubileumjaar 2013 
mogen verheugen in een vrijwel constante 
toestroom van ca. 35 nieuwe leden per jaar, 
moeten we constateren dat er ook jaar-
lijks een aanzienlijk aantal leden afscheid 
neemt. Het gaat hier vooral om oudere le-
den die ons ontvallen door overlijden. We 
zullen hard moeten werken aan de reeds 
ingezette weg en activiteiten die leiden tot 
verjonging van ons ledenbestand.
Hes Niesten

Het aantal betalende leden waarmee de 
vereiniging het jaar 2017 ingaat, is belangrijk 
lager dan in voorafgaande jaren.

Balans per 31 december 2016

2016 2015 2016 2015

Rabobank, rekening-Courant 93         1.777    Eigen Vermogen 1 januari 34.784  33.754    

ING-bank, betaalrekening 297       289       Exploitatieresultaat verslagjaar 7.622    1.030      

Rabobank, Doelreserveren 18.000   20.182   Eigen vermogen 31 december 42.406  34.784    

ING, Vermogensspaarrekening 24.000   13.181   

Diverse vorderingen 314       233       Crediteuren en te betalen kosten 298       878         

42.704   35.662   42.704  35.662    

Toelichting 

financieel overzicht 2016 leden

Het aantal betalende leden waarmee de vereniging het jaar

2017 ingaat, is belangrijk lager dan in voorgaande jaren.

betalende leden 1-jan bij af 31-dec

2013 2.069 140 54 2.155

2014 2.155 37 94 2.098

2015 2.098 33 63 2.068

2016 2.068 35 101 2.002

Al met al sluiten de financiën over 2016 met een voordelig

saldo van € 7.600.

Hes Niesten, penningmeester

11-feb-2017

Daarnaast bleken onderhandelingen over de hoogte van druk-

kosten de kosten van onze vaste uitgaven aanmerkelijk te hebben 

gedrukt.

Enige uitzondering op de lagere kosten zijn de kosten van 

Organisatie en bestuur. De kosten van afscheid van bestuursleden 

en medewerkers, en ook de kosten van de medewerkersavond 

waren hoger dan begroot. 

Hoewel we ons na het jubleumjaar 2013 mogen verheugen in een 

vrijwel constante toestroom van ca. 35 nieuwe leden per jaar, 

moeten we constateren dat er ook jaarlijks een aanzienlijk aantal 

leden afcheid neemt. Het gaat hier vooral om oudere leden die ons 

ontvallen door overlijden. We zullen hard moeten werken aan de 

reeds ingezette weg en activiteiten die leiden tot verjonging van 

ons ledenbestand.

De ontvangsten in het boekjaar 2016 waren nagenoeg conform de 

begroting. De afwijking daarvan met ca. € 400 werd vooral 

veroorzaakt door te hoog ingeschatte bankrente op de deposito-

rekeningen. 

De totale kosten die begroot waren op € 35.750 waren ongeveer 

€ 7.800 lager dan begroot.

Aanwijsbare oorzaken zijn het ontvallen van enkele belangrijke 

voortrekkers van diverse activiteiten en de onzekerheid rond de 

huisvestingsproblematiek door het aangekondigde vertrek van de 

Muziekschool als medehuurder van het pand aan de Kerklaan in 

de toekomst. 

Het lijkt erop dat alle werkgroepen daardoor in hun uitgaven-

patroon extra terughoudendheid hebben betracht.  

betalende   1 jan         bij           af        31 dec
leden



6 Berichten van het bestuur

HUISVESTING

In december 2016 stuurde de gemeente Heems-
kerk een brief met de mededeling dat per 1 ja-
nuari 2018 de HKH de huur van Kerklaan 1 is 
opgezegd. Per deze datum moeten we dus ons 
Historisch Huis uit zijn, tenzij ... 

In het gunstigste geval wordt het gebouw aan de 
Kerklaan verkocht aan een koper die de maat-
schappelijk functie van dit gebouw o.a. invult 
door de HKH als huurder te continueren.
Mogelijk zal er een verbouwing mee gemoeid 
zijn, maar het zou zomaar kunnen. De wethou-
der heeft zijn morele plicht uitgesproken en laten 
vastleggen de HKH te steunen in het vinden van 
een vergelijkbare huisvesting, de gemeenteraad 
heeft dit overgenomen en zelfs uitgesproken dat 
- indien nodig - de HKH nog iets langer van het 
gebouw aan de Kerklaan gebruik mag maken.
In het andere geval moet de HKH gaan zoeken 
naar een andere huisvesting. Daarvoor komen 
twee mogelijkheden in beeld. Als eerste werkt de 
gemeente aan een herinrichting van het gemeen-

tehuis, waarin de HKH mogelijk een plaats kan 
krijgen. Als tweede zouden we een particulier 
pand als Historisch Huis moeten huren, met een 
verzwaard financieel gevolg.
In alle gevallen vindt het bestuur het belangrijk 
een ruimte te vinden welke mogelijk met andere 
culturele en/of sociale groepen multifunctioneel 
gebruikt kan worden, bijvoorbeeld ook voor gro-
tere bijeenkomsten. Verder is het van belang dat 
de ruimte centraal in het dorp ligt en goed bereik-
baar is, werkruimten heeft voor de werkgroepen 
en mogelijkheden voor het opslaan en eventueel 
exposeren van materiaal.
Het bestuur heeft op 1 maart jl. de actieve me-
dewerkers hierover geïnformeerd en om reacties 
gevraagd. In heel constructieve bewoordingen is 
nadruk gelegd op en aandacht gevraagd voor het 
ongehinderd werken van de groepen, het handig 
omgaan met de ruimte(n), het kunnen ontplooien 
van activiteiten en het binnen de perken houden 
van het budget. 
Aart Andeweg, bestuurslid.
 

JAARVERSLAG SECRETARIAAT 2016

Het bestuur werd gevormd door Niek Linger, voorzitter tot 11 april, Henk Engel, voorzitter vanaf 11 
april, Joke Kranendonk, secretaris tot 14 november, Libbe van Dijk, secretaris vanaf 14 november, Hes 
Niesten, penningmeester en als leden Leendert de Pee tot 11 april, Joke Kranendonk vanaf 14 novem-
ber, Jan Zweeris, Aart Andeweg en Piet van Zwieten.
Het bestuur is in totaal elf keer bij elkaar geweest. Daarnaast heeft het bestuur, voltallig of met delegaties, 
vergaderingen, bijeenkomsten en besprekingen bijgewoond en gevoerd met de gemeente Heemskerk 
betreffende onze accommodatie aan de Kerklaan 1en het Cultuurcentrum Heemskerk(voorheen 
Muziekschool). 
Contacten zijn er intern geweest en extern is er medewerking verleend aan de Kerstmarkt in het 
centrum, de Decorade in Chateau Marquette, Ontmoetingsdag 55+ in het gemeentehuis, de Open 
Monumentendagen, TV251 en vier filmavonden in de Bibliotheek.
Tevens waren er contacten met de besturen van het Historisch Genootschap Midden-Kennemerland, 
Historische Kring Velsen, Museum Midden-Kennemerland, Stichting Kasteeltuin Assumburg en 
Stichting het Oer-IJ.

Heemskerk, april 2017, Libbe van Dijk, secretaris / Joke Kranendonk, lid.
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  Nieuws van de werkgroepen

KERSTPAKKETTEN VOOR ALLE 
VRIJWILLIGERS VAN DE HKH.

Al heel veel jaren is de doelstelling van het HKH-
bestuur, dat alle vrijwilligers zich gewaardeerd 
voelen. Om die reden wordt er voor alle vrijwilli-
gers jaarlijks een ontmoetingsavond, meestal eind 
september/begin oktober, georganiseerd, met een 
warm en koud buffet. Ongeveer 60 tot 65 vrijwil-
ligers melden zich hier jaarlijks voor aan.
Daarnaast krijgen alle vrijwilligers een Kerst-
pakket thuis bezorgd. Dit jaar waren dat 103 
Kerstpakketten die door de zeven bestuursleden 
en een oud bestuurslid, werden rondgebracht.
De bonbons in het Kerstpakket, met op de verpak-
king het logo van de Historische Kring Heemskerk,  
werden verzorgd door Bakkerij Meijer. Simons 
Kaas en Noten leverde een stukje heerlijke oude 
Heemskerkse kaas en een Heemskerkse likeur,  
met de smaak van kletskoppen, inclusief een drin-
knap. Simons Kaas en Noten verzorgde tevens de 
aantrekkelijke en originele verpakking van het 
Kerstpakket.
Ieder jaar maken Joke Kranendonk en ondergete-
kende heel zorgvuldig de lijsten met namen van 
alle HKH-vrijwilligers, opdat de pakketten juist 
en op tijd worden bezorgd. Uit de diverse reacties 
bleek, dat de HKH vrijwilligers ook dit jaar de 
Kerstattentie weer zeer op prijs gesteld hebben. 

WAARDERING  
VRIJWILLIGERS IN 2017

In aansluiting op de bijdrage van Leendert de 
Pee betreffende de medewerkersbijeenkomst en 
de kerstattenties in 2016 is het goed om te weten 
dat het bestuur nu nadenkt over de opzet in 2017. 
Leendert en Joke hebben daar de afgelopen jaren 
veel zorg aan besteed. We weten dat de attenties 
en de bijeenkomst door ieder zeer gewaardeerd 
worden. Dat is ook de bedoeling ervan: als be-
stuur laten zien dat ieders bijdrage aan het reilen 
en zeilen van de HKH zeer op prijs gesteld wordt. 
Samen maken we er een levend geheel van!
Daar wil het bestuur natuurlijk ook in 2017 de 
nodige aandacht aan geven. Hoe? Dat kan er wat 
anders gaan uitzien, maar met dezelfde intenties. 
Over die invulling denken we momenteel na en 
daarover horen de vrijwilligers meer. Om het 
maar even spannend te houden ...
Henk Engel, voorzitter HKH.

Toch wordt er nagedacht deze geste van het be-
stuur in de toekomst in een iets andere vorm te 
gieten. Zie hierover de informatie van Henk Engel.

Heemskerk, 9 februari 2017.
Leendert de Pee, vrijwilliger HKH.

Sinds enige tijd zijn Bert van Dijk en Jan Steggink 
bezig een ontbrekend stukje geschiedenis van 
het onderwijs in Heemskerk in beeld te brengen. 
Het gaat daarbij voornamelijk om de periode 
van grofweg 1950 tot 1975 waarin de gemeen-
te Heemskerk sterk groeide. Als gevolg hiervan 
nam het aantal kinderen explosief toe en het aan-
tal scholen moest worden uitgebreid om al deze 
kinderen te kunnen onderwijzen. Onze voorlopi-
ge inventarisatie levert plm. 28 kleuter- en 32 ba-
sisscholen op, waarvan sommige elkaar dan weer 
opvolgden en/of fuseerden en daarna vaak onder 
een andere naam voortgingen.
Vanuit zijn achtergrond bij het Heemskerkse on-
derwijs heeft Jan Steggink verschillende con-
tacten kunnen leggen om belangrijke informatie 
vast te leggen. Het uiteindelijke resultaat zal een 

SCHOLENPROJEKT FOTOWERKGROEP

digitale presentatie moeten zijn, waarbij op een 
plattegrond van de gemeente via een touch screen 
alle (voormalige) locaties van scholen zichtbaar 
worden gemaakt met achtergrondinformatie en 
bijbehorende foto’s. De HKH beschikt over veel 
foto’s van verschillende scholen. Uiteraard wordt 
dit bestand ook zichtbaar gemaakt via de beeld-
bank van onze vereniging. Inmiddels is de ge-
schiedenis van het openbaar onderwijs redelijk 
compleet dankzij een bijdrage van Cor Holleman. 
Nu is het zaak de geschiedenis van het rooms-ka-
tholiek en protestants-christelijk onderwijs com-
pleet te krijgen. Alle hulp in de vorm van foto’s, 
tekst en wetenswaardigheden is daarbij van harte 
welkom. (e-mail: janenmargosteggink@ziggo.nl 
of tel. 236012.)
Bert van Dijk en Jan Steggink
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Oproep Heemskr ing
De redactie van de Heemskring is op zoek naar personen die pastoor L.C. van der  
Nouweland nog gekend hebben en die mogelijk nog een aantal verhalen of anekdotes 
kunnen vertellen of zelfs foto’s hebben.

Wij zijn benieuwd naar uw reacties.  
Die kunt u kwijt bij:margrietveken@casema.nl of andere leden van de redactie.

 Reacties

HULDE AAN DE  
OPLETTENDE LEZER

HET ‘SLAGERSRIJK’ VAN 
HEEMSKERK.
De redactie van de Heemskring ontving een re-
actie van Gerard Castricum op het artikel in 
Heemskring 56: Het ‘Slagersrijk’ van Heemskerk.

Beste redactie,
De familie Rijke kende ik vanaf mijn geboorte 
als mijn buren. Een van de eerste beelden die 
in mijn geheugen is gekrast, is het huis aan de 
Maerten van Heemskerckstraat waar Jo Rijke, de 
zoon van Quirinus en Maria Elisabeth woonde. 
In april 1997 stond het huis er nog zoals het staat 
afgebeeld in Heemskring 56. Korte tijd later was 
ik weer op bezoek op mijn geboortegrond en was 

het pand gesloopt. Dat deed zeer. Een herinne-
ring was geamputeerd, weggenomen uit mijn ge-
heugen. Maar wat een genoegen toen ik ontdekte 
dat André, de zoon van Jo Rijke en Marie Schuijt, 
een huis in dezelfde sfeer liet bouwen met slecht 
één verschil, het nieuwe optrekje werd één meter 
westelijker neergezet. Wie dat niet weet, zal dat 
niet opgevallen zijn. Jan Rijke (1862) woonde in 
het oude pand tot ongeveer het moment dat ik mij 
de dingen bewust werd. Zijn zoon Jo ging er wo-
nen samen met Martin Kos. Martin en Jo waren 
vriendelijke mensen. 

Ik denk dat jullie, als redactie, je kunt voorstellen 
dat de familie Rijke mij zeer interesseert. 
Zelfs ondanks het feit dat ik geen vleeseter ben. 
(Vleestomaten eet ik wel.) Daarom wil ik een 
paar dingen recht zetten.

In het kwartierstatenboek van de HKH staan fou-
ten in het vroege geslacht van de familie Rijke. In 
het verhaal in Heemskring 56 staat vermeld dat 
Krijn (Crijn), de zoon van Jan Kreijnen (Krijne) 
die getrouwd was met Maartje Jans, geboren zou 
zijn in 1754. Dit staat zo in het kwartierstatenboek 
vermeld. Ik heb die gegevens nader bestudeerd. 
Ze lijken mij niet juist te zijn.

Met vriendelijke groet,
Gerard Castricum

Noot van de redactie: 
Henk Boot heeft een en ander onderzocht en 
Gerard heeft gelijk. Het juiste jaartal moet zijn 
1742. Tevens vermelden we een tweede correctie:
Op pagina 3 bij Jan, overgrootvader staat dat Jan, 
gehuwd met Alida Lieshout ook twee thuishalers 
had:  Martin en Theo Kos, kinderen van zijn zus 
Alida. Dat is niet juist.
Martin en Theo waren kinderen van zijn schoon-
zus Agatha Lieshout.

In de beeldbank op de 
website van de HKH 
zijn heel veel foto’s, 
boeken en voorwerpen 
afgebeeld en beschre-
ven. Het viel de heer 
Lammerse op dat voor-
werp 0130 beschreven 
stond als een huishou-
delijk voorwerp. Niets van waar! Als echte ken-
ner kwam hij vertellen dat het hier om een lijmpot 
van de timmerman gaat, een pot die au-bain-ma-
rie verwarmd wordt om de lijm beter te kunnen 
verwerken. Kijk, aan zulke informatie  hebben we 
iets. En aan mensen die kunnen helpen beschrij-
vingen bij materiaal aan te leveren. Wie volgt? Of 
geef je op bij de secretaris om mee te doen bij het 
maken van beschrijvingen in de beeldbank.
Cor Teeling (gastheer Historisch Huis) en Aart 
Andeweg.
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Als aanvulling op de reactie van Bank Beentjes 
verwijst de redactie van de Heemskring naar een 
uiteenzetting en een idylle over bijnamen, ont-
leend aan een bericht in Eigen Haard (11 augus-
tus 1923) en uit de Oprechte Haarlemse Courant.

De Beentjes van Heemskerk
De gemeente Heemskerk telt ruim 4000 inwo-
ners, waarvan er pl.m. 200 bij zijn die den naam 
Beentjes dragen, waarvan er minstens 35 bij zijn 
met den voornaam Brancatius of kortweg Bank. 
Om nu die Bank Beentjes uit elkaar te houden 
geeft men ze bijnamen al naar gelang van ui-
terlijk of karakter, bijv. de een is rood en noemt 
Rooie Bank, de ander is lang of kort, leelijk, 
mooi of grijs en wordt genoemd Lange, Korte, 
Smalle, Leelijke, Mooie of Grijze bank. Een is 
nog die nimmer uit zijn humeur is en noemt men 
Prettige Bank. (Uit OHC.)

‘EEN HOFJE SCHUIN TEGENOVER 
DE MOLEN VAN DOEKES’ 

Reactie van Bank Beentjes (Uitgeest) op het ar-
tikel ‘Een hofje schuin tegenover de molen van 
Doekes’ in Heemskring 56.

In het artikel over het hofje aan de Kerkweg kom 
ik verschillende bijnamen tegen. Zo kom ik de bij-
namen tegen van ‘de Meelzak’ en ‘Gerrit Buur’ 
(moet eigenlijk zijn ‘Gerritbuur’) maar ik mis dan 
toch de bijnaam die Hendrik Beentjes (1870-1951) 
zelf had. Die stond namelijk algemeen bekend als 
‘Hein Flap’ en zijn kleinzoon Rens (1925-2007) 
werd ‘Flap’ genoemd. De meest aannemelijke 
verklaring voor die bijnaam is gelegen in het feit 
dat je, om bij de woning van Hein te kunnen ko-
men, twee klaphekjes door moest. Als je zo’n hek-
je achter je dicht liet vallen gaf dat een klap en de 
buren wisten dan dat Hein weer thuis was. Het 
geluid dat de klap van zo’n hekje gaf noemden ze 
dan Flap! Al deze gegevens en alle verdere bij-
namen in de familie Beentjes zijn te vinden in het 
door mij geschreven boekje ‘Het gebruik van bij-
namen in de familie Beentjes’.Dit ter aanvulling 
en absoluut niet bedoeld als kritiek!

Ik hoop dat jullie nog lang doorgaan met de 
Heemskring, want ik geniet er iedere keer weer 
volop van!
Bank Beentjes

Idylle:
Plaats van handeling: Heemskerk.
Dramatis personae: Een Vreemdeling.
          De Veldwachter.

De Vreemdeling:  Goeie morgen. Kunt U mij 
ook zeggen, waar ik den heer Beentjes kan vin-
den?
De Veldwachter:  Wis en drie, heerschap. Die 
staat vlak voor je.
Vreemdeling:  Hm, merkwaardig. Heet U ook 
Beentjes? Maar ik moet toch een ander hebben. 
Ik zoek meneer Bancratius Beentjes.
Veldw.:  In orde. Ik ben Bancratius Beentjes.
Vreemdeling:  Hé, dan is dat zeker familie van 
U. Ik bedoel iemand, die ze hier Bank Beentjes 
schijnen te noemen.
Veldw.:  Jawel, Bank Beentjes. Maar zoo zijn er 
hier meer. Verleden week zijn er nog drie gebo-
ren en twee begraven.
Vreemdeling:  Zoo, dat wordt lastiger. Ik weet 
niets van den man dien ik zoek, dan dat hij 
Voorzitter is van ‘t Feestcomité voor de aan-
staande Jubileumfeesten.
Veldw.:  O, had U dat eerder gezegd. Dat ‘s de 
Nationale Bank. Moet U dien hebben? Die is 
zooeven bij de Twentsche Bank binnengegaan.
Vreemdeling:  Waar is die Twentsche Bank? Is ‘t 
een groot gebouw?
Veldw.:  ‘t Is heelemaal geen gebouw. ‘t is een 
boer, die met een meisje uit Twenthe getrouwd 
is. Ziet U die herberg daar? Die hoort van de 
Indischen Bank (want hij heeft jaren als koloni-
aal gediend). Nou, die zijn vader was de gesjoch-
te Bank, omdat ie door de bank bij verkeerde 
banken terecht kwam, terwijk zijn broer, de rijke 
Bank als de bank was. Die Bank dan is voor de 
tweeden keer getrouwd ‘weest met een vrijster, 
die van der zelf ook Beentjes heette, want ze 
was een dochter uit het eerste huwelijk van rooie 
Bank en Engeltje Beentjes, een zuster van den 
Nederlandschen Bank.
Vreemdeling:  Jawel, maar nou mijn nationale 
Bank ...
Veldw.:  Wacht je beurt af. Nou zal ‘k U den 
korsten weg wijzen. Als je nou bij den Indische 
Bank dat gangetje door gaat, dan kom je op ‘t 
land van Symen Geel. Rare naam, hè? We heb-
ben hier bijna niets anders dan Beentjes, zie je! 
Nou, op dat land vindt je allicht den Nationalen 
Bank, omdat de Utrechtsche Bank, die een oom-
zegger is van dien eigensten gesjochten Bank, 
ook dien kant opgekuierd is.
Hier bevangt den vreemdeling een duizeling.
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FILM ‘ZICHT OP WATER’

De film ‘Zicht op water’ over de geschiedenis van 
het Noordzeekanaal is na jaren van onderzoek en 
filmen eindelijk gereed. De film is gemaakt door 
Pauline van Vliet en Marieke Rodenburg .
De film geeft een treffend beeld van wat het gra-
ven van het Noordzeekanaal voor de gravers én 
hun nazaten heeft betekend. De film laat ook de 
gevolgen van de waterbarrière zien voor de men-
sen aan beide zijden van het Noordzeekanaal, 
maar ook de kansen die het de industrie en handel 
bood.
Niemand had in 1876, toen het kanaal geopend 
werd, kunnen bevroeden dat er in de IJmond zo’n 
dynamische en veelzijdige samenleving en eco-
nomie zou ontstaan. In de film staat het veran-
derende landschap centraal. Heden en verleden 
wisselen elkaar af.

KASTEEL EN TUIN ASSUMBURG

Rond 1700 heeft de Amsterdamse koopman en 
bankier Jean Deutz kasteel Assumburg gekocht. 
Na een grote verbouwing in het kasteel heeft hij 
ook een prachtige symmetrische barok tuin laten 
aanleggen die paste bij zijn maatschappelijke po-
sitie en de schoonheidsidealen van die tijd, waar-
van in 1729 een kopergravure is gemaakt. Deze 
kopergravure is in de jaren 2000 tot 2011 leidraad 
geweest voor het ontwerp van Nico Brantjes, om 
de tuin in de oude luister te herstellen.

Binnen het formele gedeelte van de tuin, omslo-
ten door haagbeuken, ligt een klokvormige hof- of 
spiegelvijver. Tussen de vijver en het kasteel liggen 
in volledige symmetrie een viertal parterres met 
broderies (borduurwerk van kortgeknipte hagen) 
in wit grind. Centraal is een verdiepte kom met 
Franse lelies in een perk met Vetmuur (Sedum) 
en Stekelnoot (Aceana). Hierin staat het witmar-
meren beeld van Elisabeth Stienstra “Sabijnse 
Poppenspel”. Dit is afgeleid van het beeld van de 
Sabijnse Maagdenroof van de Italiaanse meester 
Giambologna, waarvan het origineel te zien is in 
Florence. 
Tijdens de opzet van de tuin werd de oude vij-
ver teruggevonden, die in de crisisjaren door de 
Heemskerkse bollenkwekers was volgestort met 
onverkoopbare bollen en hierdoor aan het oog 
was onttrokken. Met zijn prachtige rosarium, 
oude hoogstam fruitrassen en een grote variëteit 
aan vergeten groenten in de groente/kruidentuin 
is het geheel een bezoek zeker waard. Achter de 
kasteeltuin in park Assumburg bevindt zich een 
verzameling van 30 soorten walnotenbomen
Leer uzelf genieten van dit ‘eiland van rust, ruim-
te en tijdloosheid’

U kunt zowel in het kasteel als in de tuin een 
rondleiding krijgen, eventueel gecombineerd. 
Deze zijn aan te vragen voor het kasteel bij  
Piet van Zwieten (0251-235827,  
e-mail pwvanzwieten@ziggo.nl) en voor de tuin 
bij Ina Dijkman ( 0251 252475 e-mail dijkman@
kasteeltuinassumburg.nl)
Piet van Zwieten, bestuurslid HKH.

KOM IN DE KAS

Zaterdag 1 april en zondag 2 april is er weer 
‘Kom in de Kas’. Een aantal agrarische bedrijven 
van Heemskerk opent dan hun kassen voor het 
publiek. In de pers en door middel van folders 
worden de bedrijven en de route aangegeven.
De HKH is met een fototentoonstelling aanwezig 
in de kas van kwekerij Sap. De ingang is aan de 
Noorddorperweg. Langs de route door de kassen 
komt u aan het eind bij onze expositie. 
Wat is daar te zien? Op grote foto’s is het agra-
rische leven en werken in en rond de dorpskern 
gedurende de periode 1930 tot 1970 vastgelegd. 
Hoe leefden en werkten de gezinnen toen in de 
tuinen en de akkers? Hoe bewerkten ze hun land? 

Hoe haalden ze de oogst binnen? Enzovoorts. 
Allemaal vragen waar de foto’s antwoord op ge-
ven. Zo niet, dan zijn er HKH-ers om uw vragen 
te beantwoorden.
Jaap Schoen en Jan Zweeris.



11

REGIONALE CONTACTEN

Regelmatig hebben we als HKH contact en over-
leg met andere historische verenigingen uit de 
regio, met het Historisch Genootschap Midden 
 Kennemerland (HGMK), Museum Kennemerland, 
Historisch Genootschap Assendelft en Historische 
Kring Velsen.
Om elkaar te informeren, te leren van de kennis 
en ervaringen van elkaar en ook om te onderzoe-
ken waarin we samen op kunnen trekken. Een 
plezierig, goed en zinvol contact. 

Van daaruit is ook contact gelegd met stichting het 
Oer-IJ. Het HGMK, Museum Kennemerland en 
de HKH hebben in februari een samenwerkings-
overeenkomst getekend. We schrijven daarin:

‘De doelstellingen van alle betrokken partijen 
hebben raakvlakken en ook de ambities lopen 
voor een deel parallel. Daarbij gaat het met name 
om cultureel erfgoed dat weer en meer zichtbaar 
moet worden gemaakt. De eigen bevolking, maar 
ook bezoekers van buiten, zullen straks zo blij-
vend worden herinnerd aan het ontstaan en de 
ontwikkeling van deze regio. 
De activiteiten van de betrokken organisaties kun-
nen elkaar aanvullen en versterken 
In het licht van het bovenstaande tekenen de 
voorzitters van de betrokken organisaties deze 
samenwerkingsovereenkomst met de intentie el-
kaars activiteiten, waar nuttig en nodig, te on-
dersteunen. Dat zal ondermeer gestalte krijgen 
door elkaar blijvend te informeren en op gezette 
tijden met elkaar in overleg te treden. Ook wordt 
onderzocht op welke terreinen we kunnen samen-
werken.  Deze overeenkomst wordt ook gezien als  
een opmaat naar een bredere samenwerking met 
meer organisaties die zich in de regio met erf-
goed en geschiedenis bezig houden.’
Concreet  betekent dat op dit moment voor 
Heemskerk er aansluiting gezocht wordt tussen 
de HKH en stichting het Oer-IJ voor excursies in 
het Heemskerkse gebied en daar waar er vraag 
naar is naar scholen. Verder  is het zo dat een aan-
tal gidsen van het Oer-IJ ook uit Heemskerk komen.

Een ander thema waar we in de Nieuwsbrief van 
november 2016 al kort over schreven is het thema: 
Industrialisatie.
Voor het tweede deel van 2017 ligt er een aantal 
ideeën die op dit moment verder uitgewerkt wor-
den. Daarbij gaan we uit van een aantal kracht-
bronnen die aan de fabricage ten grondslag liggen: 

de ambachtelijke, de windkracht, stoomkracht, 
de mechanisatie/automatisering en digitalisering. 
Ambachtelijk: tapijtknoperij Kinheim wordt 
daarbij als uitgangspunt genomen. Er wordt een 
tentoonstelling voorbereid voor in het museum 
Kennerland. Met daaromheen de verhalen van 
mensen.
Windkracht: er wordt contact gezocht met een 
molenaar (houtzaagmolen) in Zaanstad. Met de 
vraag of daar een excursie naar toe georganiseerd 
kan worden.
Stoomkracht: daarin besteden we aandacht aan 
de conservenfabrieken in Beverwijk en de aan-
voer van groente en fruit daarvoor. Ook hier wordt 
een tentoonstelling voorbereid. Piet Diemeer is 
gevraagd om in Beverwijk en Heemskerk een 
paar keer een lezing te houden over de aanvoer 
vanuit Heemskerk daarvoor. Als er mensen zijn 
die daarvoor materiaal en/of verhalen hebben dan 
vernemen we dat graag.  
Mechanisatie/automatisering en digitalisering: 
er is contact gelegd met Floricultura in Heemskerk 
om te bezien of daar een lezing/excursie georga-
niseerd kan worden over het kweekproces daar. 

In en na de zomer zal het programma voor in de 
maanden september – december 2017 verder be-
kend worden gemaakt via de pers, de websites 
van de betrokken partijen en mogelijk een folder.

Zo’n regionale samenwerking brengt ook vragen 
met zich mee van andere aard.
Museum Kennemerland zoekt  gastheren en 
gastvrouwen
Het Museum Kennemerland heeft vorig jaar een 
flinke metamorfose ondergaan. Het ziet er prach-
tig uit beneden. Plannen worden nu gemaakt voor 
de bovenverdieping. Een enthousiast en leuk 
team van mensen geeft vorm aan het geheel en de 
tentoonstellingen.
Omdat het Museum zich richt op Midden 
Kennemerland zoekt men ook buiten Beverwijk 
naar gastvrouwen en gastheren. Interesse? 
Dan kunt u contact opnemen met de heer Cees 
Hazenberg, voorzitter van het bestuur. Dat kan per 
mail: c.p.b.hazenberg@gmail.com Vrijwilligers 
worden goed begeleid en ingewerkt.
In het kader van de samenwerking is het goed om 
ook dit onder de aandacht van de leden van de 
HKH te brengen.
Henk Engel
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ERFGOEDORGANISATIES  
GAAN SAMENWERKEN MET 
STICHTING OER-IJ

Drie organisatie die zich in de regio actief bezig-
houden met historisch erfgoed hebben vrijdag 
24 februari in Huis van Geschiedenis Midden 
Kennemerland te Beverwijk een samenwer-
kingsovereenkomst getekend met de Stichting 
Oer-IJ uit Castricum. De andere partners zijn 
Museum Kennemerland, Historisch Genootschap 
Midden-Kennemerland en de Historische Kring 
Heemskerk.
De Stichting Oer-IJ is een bewonersinitiatief dat 
zich inzet voor behoud, duurzaam beheer en een 
groter besef van de landschappelijke en cultuur-
historische kwaliteiten van de groene driehoek 
Zaanstad, Velsen en Alkmaar. Een ‘vergeten’ ge-
bied met een bijzondere ontstaans- en bewonings-
geschiedenis. Tot aan het begin van de jaartelling 
stroomde het Oer-IJ als noordelijke zijtak van de 
Rijn dwars door Kennemerland om bij Castricum 
in zee uit te monden. Vanaf het moment dat land 
droogviel zijn mensen er een bestaan gaan opbou-
wen.
Een van de eerste concrete vormen van samen-
werking is de serie Oer-IJ lezingen die in Huis 
van  Geschiedenis Midden-Kennemerland wordt 
gegeven. Die cyclus is een herhaling van de suc-
cesvol verlopen avonden die eerder het archeo-
logisch centrum in Huis van Hilde te Castricum 
zijn gehouden. De bibliotheek IJmond Noord doet 
de organisatie voor deze activiteit in Beverwijk.
Andere concrete samenwerkingsprojecten zijn 
een basiscursus voor Oer-IJ gidsen komend na-
jaar en het aanbod van publieksexcursies in het 
buitengebied van Kennemerland. Eerder was er 
voor de gidsenopleiding in Castricum veel be-
langstelling. Die worden nu ook in Beverwijk 

OPEN MONUMENTENDAGEN 2017

De open monumentendagen 2017 worden dit haar gehouden op zaterdag 9 en zondag 10 september. 
Het thema van dit jaar is ‘Boeren, burgers en buitenlui’. De nadruk ligt hiermee sterk op mensen en op 
hun onderlinge economische en culturele relaties. Het thema verbindt stadsbewoners, plattelandsbewo-
ners en mensen met een rondtrekkend bestaan, en het verbindt uiteenlopende historische perioden met 
het heden. Ook nu werken wij weer samen in de regio Kennemerland met de comités van Akersloot, 
Bergen, Beverwijk, Castricum en Uitgeest om invulling te geven aan het thema en om weer een aan-
sprekende folder samen te stellen.  Deze folder zal verkrijgbaar zijn bij de deelnemende monumenten 
en bij de gemeente Heemskerk. Ook onze website zal te zijner tijd hier aandacht aan schenken.
Libbe van Dijk, secretaris HKH.

en Velsen gehouden. Later worden die gidsen 
ingezet voor rondleidingen in het zuidelijk Oer-
IJ gebied. Die excursies zullen dan ook vanuit 
Uitgeest, Heemskerk en Beverwijk worden ge-
houden en inhoudelijk vooral ingaan op de sporen 
die de geschiedenis hier in het landschap heeft 
achtergelaten.

Wie behoefte heeft aan contact of meer willen 
weten, raadpleegt de websites museumkennemer-
land.nl, hgmk.nl, historischekringheemskerk.nl 
of oer-ij.eu .

Het ondertekenen van 
de samenwerkingsover-
eenkomst in Huis van 
de Geschiedenis Mid-
den Kennemerland te 
Beverwijk. Vanaf links 
onder tegen de klok in 
Evert Vermeer (Stichting 
Oer-IJ), Cees Hazenberg 

(voorzitter Museum 
Kennemerland), Joep 
Frerichs (voorzitter 
Historisch Genootschap 
Midden-Kennemerland) 
en Henk Engel (voor-
zitter Historische Kring 
Heemskerk).
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DE DECORADE IN CHATEAU 
MARQUETTE

De Historische Kring Heemskerk was op uit-
nodiging van Jan Valkering, organisator van de 
Decorade, voor de vijfde keer daar aanwezig op  
vrijdagavond, 6 januari  van 19.00 tot 22.00 uur 
en op zaterdag en zondag 7 en 8 januari  van 11.00 
tot 17.00 uur  met een stand op de eerste verdie-
ping in de bibliotheek.

De bibliotheek is ook de plaats waar vaak mensen 
even pauzeren om een kop koffie te drinken of 
iets te eten. Voor ons een uitstekende plek om een 
stand te hebben.

Wat vooral opvalt is de belangstelling die men-
sen laten blijken voor de Historische Kring 
Heemskerk. Veel mensen uit Heemskerk kennen 
onze vereniging, zijn vaak al lid en maken graag 
een praatje. Dan blijkt steeds weer hoe bekend wij 
zijn en hoe positief men denkt over de Historische 
Kring Heemskerk.

De toevallige ontmoetingen, zoals o.a. met mijn-
heer Oud uit Limmen die, toen de familie Gevers 
daar nog woonde, jarenlang gewerkt heeft in de 
stallen van Chateau Marquette en alle paarden bij 
naam kende, leveren bijzondere extra historische 
kennis op.

De aankondiging, dat belangstellenden een gra-
tis rondleiding met een gids van de HKH konden 
krijgen tijdens de Decorade, werkte goed.
Pierre Janssens, Marjo Hoogewerf, Piet van 
Zwieten en Ad van Roermund waren om toer-
beurt aanwezig om mensen  rond te leiden of wat 
te vertellen over Chateau Marquette.

De HKH-stand werd om toerbeurt bezet door 
Leendert en Rijnie de Pee, Piet en Gusta van 
Zwieten en de genoemde gidsen.
Rijnie de Pee was verantwoordelijk voor de pre-
sentatie van alle artikelen op de stand, zoals 
Heemskringen, jubileumboeken, DVD ś, grote 
foto ś, aanmeldingskaarten etc.
Onze inspanning leverde per saldo 7 nieuwe le-
den op.
De belangstelling voor dit evenement, uniek in de 
regio, zou groter mogen zijn. Standhouders, die je 
niet overal ziet, staan hier met een mooie en vaak 
bijzondere collectie kunst en antiek.

Leendert de Pee, HKH vrijwilliger,

Samenwerking binnen . . .

 STICHTING OER-IJ EN HET 
 5-PARTIJEN-OVERLEG De samenwerking 
met deze twee groepen beschrijft Henk Engel in 
zijn berichten op bladzij 11 en 12

WELSCHAP Welschap ondersteunt buurt-
teams in de wijken bij het opzetten van activitei-
ten. In een aantal situaties betreft dat sloop van 
bebouwing en her- of nieuwbouw. De HKH legt 
deze veranderingen vast met foto’s en film. Op 
die manier kan de HKH de buurtteams helpen 
bij informatie over de wijk (bijv. Broekpolder, de 
Zandkraai, de Slotherenbuurt, de Velst) om zo 
de bewoners bekend te maken met hun woonom-
geving. Dit sluit aan bij het project om scholen 
materiaal te verstrekken over hun locatie.

TV251 De lokale zender maakt een aantal 
reportages over onderwerpen in Heemskerk. 
Onlangs is al een aflevering uitgezonden over 
dansschool André Bakker. Voor het vervaardigen 
van deze reportages maakt TV251 gebruik van 
film- en fotomateriaal van de HKH.

Aart Andeweg, bestuurslid.

MANUSCRIPT VAN VAN BENTHEM

Ooit heeft gemeentesecretaris Van Benthem een 
beschrijving samengesteld over de historie van 
Heemskerk. Over dit nooit uitgegeven manus-
cript is in Heemskring 4 een artikel te lezen. De 
schrijver, Erik Zevenhuizen, heeft destijds over 
het manuscript kunnen beschikken, of moest hij 
het toen al met een kopie doen? Onlangs heeft 
Henk Tijbosch de digitale versie van het manus-
cript aangewend om het als boek uit te brengen. 
In een persbericht staat dat de HKH het manus-
cript kwijt zou zijn. Het originele manuscript zou 
aan de HKH gegeven zijn bij de oprichting van de 
vereniging, maar daar is het niet. De HKH heeft 
wel een kopie. In een gesprek tussen medewer-
kers van de HKH en de gemeente is recent gemeld 
door de archivaris van de gemeente dat het origi-
neel in het archief van de gemeente ligt. Hoe een 
en ander nu precies zit, vraagt nader onderzoek. 
Voor geïnteresseerden: 
een inhoudsopgave is via 
google te lezen. Het boek 
is bij Henk Tijbosch op 
aanvraag te bestellen.
Aart Andeweg, 
bestuurslid HKH. 
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ONTVANGEN MATERIALEN

HKH ZOEKT VRIJWILLIGERS 

De werkgroep Fotoarchief kan weer aan de slag 
met een gevarieerde inbreng aan schoolfoto’s, 
foto’s van de bouw van woonhuizen, de bouwers 
aan het gemeentehuis aan de Bachstraat en afge-
broken flats aan de Huibert Pootstraat en de Jan 
van Polanenstraat. In enkele gevallen is er infor-
matie bij op cd of uitgebreide documentatie, zoals 
van het  Piet Blomgebouw. Zelfs uit Oostvoorne 
werd materiaal opgestuurd.
In ingebrachte oude brochures is in de adverten-
ties te lezen welke Heemskerkse ondernemers in 
de jaren ‘20 - ‘30 van de vorige eeuw hun waren 
aanprezen en hoe ze dat deden.
De werkgroep Film werd verrast met een collec-
tie filmmateriaal.

We dachten al heel wat bakkerijspullen te heb-
ben, toch kregen we uit de bakkerij van Schuit 
nog een broodschieter en een heel speciale trom-
mel voor het bewaren van boter en vet. En wat  
te denken van een opgegraven stenen zalfpot, 
een scheerbord en penningen, uitgereikt t.g.v. 
diverse Heemskerkse activiteiten?
Uitgelezen raken we nooit. Zo zijn we blij met 
de bijna dertig nooit uitgegeven brochures van 
Pierre Janssens, waarin hij uiteenlopende onder-
werpen in geanimeerde stijl overzichtelijk op een 
rijtje zet.
Onze dank voor alle ingebrachte materialen.
Cor Teeling (gastheer Historisch Huis) en Aart An-
deweg (bestuurslid HKH). 

In de Nieuwsbrief van nov. 2016 schreven we:  
‘een vereniging als de HKH kan alleen floreren 
als er inzet is vanuit de leden voor activiteiten, 
voor een project. 
We waren, en dat zijn we nog steeds, op zoek 
naar:
•  nieuwe vrijwilligers,
•  naar leden die zich voor een bepaald project 

willen inzetten gedurende een af te spreken pe-
riode,

•  naar Heemskerkers die veel kennis hebben van 
een bepaald onderwerp waar de HKH meer mee 
wil of moet doen. We denken hierbij ook aan 
mensen met kennis over specifieke wijken, bij 
wie we vragen over die wijk kunnen neerleggen.’

Op deze oproep is gelukkig respons gekomen. 
Iemand heeft zich gemeld om te helpen bij het 
inrichten van de vitrinekast in het gemeentehuis. 
Dat is fijn. Ook boden een paar personen aan fo-
to’s te beschrijven en in te voeren of bij de werk-
groep Film en Video mee te doen.
Omdat de respons beperkt was, brengen we de 
vraag opnieuw onder uw aandacht. We zullen een 
paar concrete zaken noemen:

•  De Heemskring kent een actieve en deskundige 
redactie van 3 mensen.  Dankzij die redactie 
en de inbreng van schrijvers die zeg maar op 
projectbasis een bijdrage geven, ligt er twee 

maal per jaar weer een Heemskring op tafel. 
Nummer 57 dit keer!! De redactie is op zoek 
naar versterking om haar basis te verbreden.

•  We krijgen ook wel eens vragen naar lezingen, 
filmavonden, activiteiten. De filmavonden heb-
ben een mooie start gekregen in 2016. Maar 
lezingen, zoals nu in Beverwijk gepresenteerd 
worden, hebben we als HKH niet of nauwelijks. 
Een vraag daarnaar kunnen we alleen invullen 
als een aantal leden daar enthousiast mee aan 
de slag gaat, vanuit hun kennis en netwerk, 
vanuit hun enthousiasme voor verhalen uit de 
historie van Heemskerk en omgeving!!

•  Foto’s maken van het Heemskerk van nu. Voor 
later.

•  Kennis van oud Heemskerk voor het duiden 
van foto’s. 

•  Voor de werkgroep tentoonstellingen zoeken 
we nieuwe vrijwilligers.

Dus nogmaals, met nadruk: 
bent u geïnteresseerd?
Of weet u iemand die hierin iets kan betekenen 
of wellicht nog op een heel ander gebied, dat wij 
hier nog niet genoemd hebben!?
Laat het weten door contact op te nemen met een 
van de bestuursleden of het doorgeven aan: se-
cretaris@historischekringheemskerk.nl 

Henk Engel, voorzitter HKH.

Gevraagd ...
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VOOR UW AGENDA

1 en 2 april: Kom in de Kas 
(HK H bij  kweker ij  Sap)

4 en 5 mei:  
Herden k ing geval lenen en bev r ij-
d ing,  (z ie  ook de v it r inekast  in 
het  gemeentehuis  in  d ie  per iode)

17 juni: Symposium in Hoorn over 
‘toekomst historische verenigingen’

11 juni: Rabof iet sdag

9 en 10 september:  
Open Monumentendagen

16 september: Regionale  
v r ijwi l l igersdag (bezoek bed r ijfs-
museum Hoogovens)

15 november:  
Najaarsledenvergader ing (op 
woensdag, 20 uur in de Jansheeren)

Terzijde
‘Weet je wat ook belangrijk is in het leven?’ vroeg 
mijn kleinzoon Pim van drie  jaar. ‘Lachen!’ ‘En 
weet je wat ook belangrijk is? Dat je boos bent.’
Levenswijsheden van een kind van drie jaar. Neem 
ze ter harte. De geschiedenis bewijst keer op keer 
dat we kunnen en moeten leren van de tijd en de 
mensen om ons heen. En dat geldt ook voor wat 
kinderen ons te vertellen hebben. Zij vormen onze 
toekomst. Wij geven hun onze geschiedenis en wat 
we belangrijk vinden in het leven mee. 
En zo is dat ook met de HKH. De geschiedenis van 
Heemskerk is het waard om geweten en bewaard te 
worden; is het waard om goed bij te houden, want 
het nu is straks ook geschiedenis. De verhalen en 
beelden spreken daarvan. Daarom is er het geza-
menlijk initiatief van de HKH en tv251 om verha-
len uit Heemskerk te laten zien en klinken. Of de 
verhalen maandelijks in de Heemskerkse Courant, 
waarin een actualiteit belicht wordt vanuit histo-
risch perspectief. Of de scholen die bezocht worden 
met verhalen rondom 4 en 5 mei. En hoe mooi is het 
als actieve leden van de HKH de geschiedenis van 
het land en haar bewoners letterlijk en figuurlijk in 
kaart brengen.  Of als beelden zorgvuldig geordend 
en bewaard worden, vertoond worden op een film-
avond of tentoongesteld zoals bij ‘Kom in de kas’.  
Dat, als er een vraag komt over de geschiedenis van 
de boerderij Tolweg 25 vanuit de nieuwe bewoners, 
de HKH daar vanuit haar documentatie een breed 
antwoord op kan geven.  Dat je kunt zien hoe ver 
jouw familiegeschiedenis terug gaat in de tijd.  Dat 
het mooi is dat, als een kind van een basisschool 
vragen aan de HKH stelt voor zijn spreekbeurt,  
daar goed antwoord op gegeven kan worden. Dat er 
in de Heemskring steeds weer nieuwe verhalen ko-
men over die geschiedenis van Heemskerk.
En of dat allemaal gebeurt in en vanuit de ver-
trouwde omgeving van het Historisch Huis aan de 
Kerklaan of straks vanuit een andere plek waar we 
gehuisvest kunnen worden en waar we gezien en 
gehoord worden, mag voor de kernen waar de HKH 
voor staat geen wezenlijk verschil maken. Natuurlijk 
doet het pijn als we straks onze vertrouwde plek wel 
kwijtraken. Er is daar veel opgebouwd. Er is veel 
werk en liefde in gestopt. Het kent zo ook haar eígen 
geschiedenis en plek binnen Heemskerk! Maar ook 
vanuit een andere plek kunnen en moeten we ervoor 
zorgen dat de geschiedenis van Heemskerk gehoord 
en gezien wordt. 
Want weet je wat ook belangrijk is in het leven? Dat 
we onze verhalen doorgeven! Ja en, ook al ben je 
soms een beetje boos om de pijn van het verlies, na-
tuurlijk lachen, da’s ook belangrijk! 
Henk Engel

WEBSITE BEZOEKEN

Het is natuurlijk overbodig te schrijven dat op de 
website van de Historische Kring Heemskerk   
(www.historischekringheemskerk.nl) steeds weer 
nieuwe en aanvullende informatie is te vinden. Op de 
openingspagina wordt sinds kort een artikel uit een 
oude Heemskring geplaatst, waarvan het onderwerp 
juist weer actueel is. 
Ook de beeldbank groeit ge-
staag met foto’s, boeken en 
voorwerpen. Er wordt hard 
gewerkt aan de bijbehoren-
de beschrijvingen. Dat die 
gelezen worden, blijkt uit de 
reactie op voorwerp O130, 
op blz. 8 in deze Nieuws-
brief.
De rubrieken Agenda en 
Activiteiten geven te zien 
wat zoal in het nieuws is, bijv. de geplande schilder-
cursus door Ruud van Zon. De komende tijd gaat er 
gewerkt worden aan het digitaliseren van een grote 
hoeveelheid bidprentjes. Toch de website maar eens 
bezoeken.
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JAN BOL, HULPSTRANDVONDER

 Colofon 

Naar aanleiding van de oproep op 22 september 
jl. in de Noord-Hollandse dagkranten over de 
drenkeldode Duncan Stubbs in de eerste wereld-
oorlog 1914 zijn enkele reacties gekomen.
Van toenmalig strandvonder Jan Bol heeft een 
kleindochter gereageerd. 
Margriet Bol en haar zus Jannie vertellen Piet 
Termes wat ze zich nog herinneren over hun opa 
Jan en zijn zoon Klaas. Ze zijn dochters van Piet 
Bol, de andere zoon van Jan.
Jan was, als strandvonder in dienst van de ge-
meente Heemskerk, op de bewuste dag 12 no-
vember 1914 met zijn zoon Klaas, die nog geen 
14 jaar was, de dagelijkse rit over het strand aan 
het maken.
Totdat ze op het Heemskerkse strand een lichaam 
vonden. Het verkeerde in verre staat van ontbin-
ding. Kleine Klaas heeft daarna enkele weken be-
hoorlijk last gehad van deze vondst.
Margriet vertelt dat door opa een langwerpige 
mand, van wilgentenen gevlochten, altijd werd 
meegenomen op de wagen tijdens zijn ritten over 
het strand. Dit voor het geval er een drenkeldode 
gevonden zou worden. (Hem was namelijk op 26 
september 1914 verzocht door burgemeester Seret 
van Heemskerk uit te zien naar drenkeldoden af-
komstig van de drie Engelse kruisers, de Aboukir, 
de Hogue en de Cressy, die door een Duitse on-
derzeeër op de 22e september 1914 waren getor-
pedeerd.) Margriet weet ook dat de gevlochten wil-
gentenen mand nog geruime tijd achter hun huis 
(en het café) op hun erf heeft gestaan. Ook dat dit 
verhaal over opa en oom Klaas vroeger dikwijls 
werd verteld en ook later nog zelf heeft gehoord. 

Klaas is de oom van Margriet en Jannie. Hij 
woonde, na het overlijden van zijn vader Jan in 
1932, met zijn moeder naast het café van zijn 
broer Piet aan de Voorstraat 8.
De inrit naar de opslag van gevonden goederen 
was tussen het café en de manufacturenwinkel 
van Fried van Son. Op dit terrein werden waar-
devolle gevonden materialen geborgen, tot deze 
tijdens ’n openbare veiling onder toezicht van de 
burgemeester, werden geveild. 

Met dit aanvullend verhaal hoop ik dat het zoe-
ken naar de vind- en begraafplaats van Duncan 
Stubbs aandacht zal blijven houden. Een artikel 
over Duncan Stubbs is geplaatst in Heemskring 
55 van de Historische Kring Heemskerk.
P. Termes 


