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Uitnodiging 
 

 

voor de najaarsledenvergadering van  

de Historische Kring Heemskerk 

op maandagavond 25 november 2013 

in de Jansheeren, Maltezerplein 1, aanvang 20.00 uur 
 

 

Agenda: 
 

1. Opening door voorzitter Niek Linger en mededelingen. 

2. Verslag voorjaarsledenvergadering van 15 april 2013. 

3. Begroting 2014. 

4. Bestuurssamenstelling: Jan Duineveld en George Gerritsen aftredend en 

         niet herkiesbaar.  

5.      Mogelijke vragen naar aanleiding van. berichten in de Nieuwsbrief. 

6.      Rondvraag 

7.      Presentatie Heemskring 50. 

 

 

PAUZE 

 

Na de pauze wordt een film getoond met de hoogtepunten van ons jubileumjaar,                            

samengesteld door George Gerritsen en Jan Zweeris. 

 

 

 

Namens het HKH-bestuur, 

 

Joke Kranendonk, secretaris. 

 

mailto:secretaris@historischekringheemskerk.nl
http://www.historischekringheemskerk.nl/
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Verslag najaarsledenvergadering van maandag 15 april 2013. 
 

1. Voorzitter Niek Linger opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 

De voorzitter is aangenaam verrast door de toch nog grote opkomst, er is een summier programma 

door de vele festiviteiten rondom ons jubileum. Er is geen programma na de pauze. 

Ondanks de drukte is het onze plicht een ledenvergadering uit te schrijven. 

De presentielijst gaat rond en Joke noemt de afwezigen op. 

 

2. Verslag najaarsledenvergadering van 26 november 2012. 

Wouter Hoobroeckx vraagt of de HKH nog contact heeft gehad met het gemeentebestuur betreffende 

de monumentenstatus van kasteel Assumburg. Er wordt in het nieuwe seizoen contact opgenomen 

met de gemeente. 

Go Stavenuiter vraagt of er nog een mogelijkheid wordt ingepland voor het beantwoorden van vragen 

van de lezers betreffende het jubileumboek. Deze wordt nog ingepland. 

 

3. Financieel jaarverslag 2012 

Penningmeester Hes Niesten geeft een toelichting op het verslag. 

Hes leest de verklaring voor van de kascontrolecommissie. 

Wouter Hoobroeckx maakt de complimenten aan de penningmeester voor het duidelijke verslag. 

Er is een aantal kringen waar de uitgaven de begroting hebben overschreden. 

Er is bij Kring Beheer niet alles 100 % gebudgetteerd, dit betreft het onderhoud van het Historisch 

Huis. Bij kring Genealogie was de aanschaf van nieuwe computers niet gebudgetteerd. 

Wat betreft de spaarpot voor het jubileum: er zijn drie grote projecten die ongeveer € 50,000,00 zul-

len gaan kosten. Tot op heden is er € 32.000,00 gespaard, het tekort wordt grotendeels gedekt door de 

verkoop van het boek en de dvd. Voor het bekostigen van de jubileumfestiviteiten is voor één keer 

bewust gekozen voor sponsoring. 

Van de bijna 2200 leden hebben er 14 nog geen lidmaatschap betaald. 

Nieuwe lid kascontrolecommissie: Frans Rozemeijer.  

 

4. Bestuurssamenstelling 

Aftredend en herkiesbaar zijn Niek Linger (voorzitter) en Leendert de Pee (bestuurslid). 

Beiden gaan voor één periode door. 

Aart Andeweg wordt gekozen en  benoemd tot bestuurslid. 

 

5. Voortgang plannen voor de viering van het 25-jarig bestaan van de HKH 

Het bestuur heeft zich vanaf eind 2009 gefocust op een drietal punten. 

Go Stavenuiter en Gerard Castricum kwamen met het idee een boek te schrijven met als werktitel 

“Kaartenboek”. Zij hebben een prachtig boek geschreven van de geschiedenis van het dorp die nog 

niet beschreven is. 

Het traject dat is afgelegd is een boek op zich! 

Het is een juweel geworden en daar zijn we beretrots op. 

Niek is de bedenker van de dvd, met de creatieve steun van Frans Koopman en de medewerking van 

meer dan 20 leden van de HKH. 

De dvd is niet gratis, hij is te koop voor € 10,00. 

Aan de  tentoonstelling / expositie in de hal van het gemeentehuis hebben 16 mensen meegewerkt.  

De hal vraagt specifieke eisen voor de opstelling van de expositie. We zitten te springen om suppoos-

ten, al is het maar voor een uurtje. 
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In oktober wordt een nerinetentoonstelling georganiseerd in kasteel Assumburg. 

In Dagblad Kennemerland heeft Jan Butter een stukje gepubliceerd over H950. 

Er komt een vraag uit de zaal wat de verhouding is tussen H950 en de HKH. 

De HKH viert zijn eigen feestje, los van de activiteiten ter gelegenheid van H950. 

We hebben toegezegd dat we mee werken in geval we H950 van dienst kunnen zijn. 

Een goed voorbeeld vormen de foto’s op de “blauwe borden” van Jan Aardenburg. 

 

6. Mogelijke vragen naar aanleiding van berichten in de Nieuwsbrief 

De belangstelling van de scholen in het kader van H950 is zeer groot. 

Aart Andeweg debuteert met de coördinatie van de rondleidingen op Kasteel Assumburg. 

 

7. Rondvraag 

De manifestatie “Kom in de Kas”, met de HKH fototentoonstelling “Boerderijen en hun  

bewoners” was een groot succes. De voorbereidingen voor de bloemenshow t.g.v. H950 

in Chateau Marquette zijn in volle gang. Piet Diemeer heeft het voortouw genomen voor 

de Nerineshow in kasteel Assumburg, 86 % van de nerine wordt in Heemskerk gekweekt. 

Piet vertelt ook dat de wandeling door het duingebied een succes is. 

25 april wordt de verjaardagkalender van Jan Schrama, met hulp van Henk Tijbosch, gepresenteerd. 

Er is nog steeds verwarring wat er nu met het originele manuscript van Van Benthem is gebeurd. 

Henk Hin, vroegere voorzitter van de HKH, heeft dit ontvangen van de gemeente. 

Gerard van Wijk heeft op de kopieën aanmerkingen geschreven. 

De feiten in het manuscript worden echter door een aantal in twijfel getrokken. 

Niek Linger neemt contact op met Jan Schrama met de vraag wat voor kopie er op de cd van hem 

staat. 

Go Stavenuiter merkt op dat we beseffen dat wanneer dit op de website wordt gezet, het een  

opsomming van wetenswaardigheden betreft en geen beschrijving van historische feiten. 

 

Niek vertelt dat de zaal op de feestavond vol is. 

Een ieder wordt bedankt voor zijn/ haar aanwezigheid en inbreng en de vergadering wordt gesloten. 

 

Joke Kranendonk 

secretaris 
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Toelichting financiële begroting 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij zijn is een ANBI; wat is dat? 

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling die zich voor minstens 90%  inzet 

voor het algemeen nut kan deze kwalificatie aanvragen bij de Belastingdienst.  De Stichting Histori-

sche Kring Heemskerk heeft dat met succes gedaan. 

Dat heeft voor ons en voor U een aantal belastingvoordelen: 

 Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de 

instelling gebruikt voor het algemeen belang. 

 Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de instelling geen 

schenkbelasting te betalen. 

 Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbe-

lasting.  

U kunt de Historische Kring Heemskerk een voor U fiscaal aftrekbaar steuntje in de rug geven door 

bij leven bijvoorbeeld eenmalige of periodieke schenkingen te doen in geld of in natura (kunst- of 

andere museumwaardige voorwerpen). Soms worden aan de vorm van schenken bijzondere voor-

waarden gesteld. 

U kunt ook de HKH gedenken in uw testament. In dat geval moet wel de notaris worden ingescha-

keld. Voor nadere informatie mag U mij bellen. 

Hes Niesten, penningmeester, 0251-237283 
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De Historische Kring 25 jaar – Terugblik op de festiviteiten door  

Niek Linger 
 
Medio 2009 kwam het zonder enige aanleiding bij me op, dat in 2013 onze Historische Kring 

Heemskerk 25 jaar zou bestaan. ‘Een feestje waard’, dacht ik en dat vond het toenmalige bestuur, dat 

verdacht veel leek op het huidige, gelukkig ook. 

Maar….hoe doe je dat, zo’n feestje? Hoe vier je dat? Met wie? 

Een flinke duw in de richting van een stevig plan werd gegeven door Go Stavenuiter en Gerard  

Castricum die het bestuur het voorstel deden aan de hand van een aantal deels oude kaarten over een 

aantal nog niet beschreven episodes uit de Heemskerkse geschiedenis een boek te maken. Ze kregen 

vrijwel direct groen licht en wat later ging het bestuur nog ’n stap verder door het te schrijven boek 

tot ‘jubileumboek’ te verklaren dat aan de ruim 2100 leden cadeau zou worden gegeven. Het bestuur 

werd in het proces dat uiteindelijk zou leiden tot het prachtige boek “Heemskerk in kaarten en  

verhalen” vertegenwoordigd door met name Leendert de Pee, wiens ter zake kundige Friese vriend 

Fokke Valk zich zeer verdienstelijk maakte, George Gerritsen en penningmeester Hes Niesten. De 

laatste speelde uiteraard bij alle verdere activiteiten een belangrijke rol. De ons bekende drukkerij 

Van Hoesel leverde wederom goed werk. 

 

Zelf had ik al enige tijd het idee om het jubileum op te sieren met een dvd waarin aandacht werd 

geschonken aan het verleden van Heemskerk aan de hand van de (weinige) monumenten, gebouwen 

en dorpsgezichten die in ons dorp nog aanwezig zijn. 

Vrijwel vanaf het begin speelde Frans Koopman, tekstschrijver en ervaren in het maken van tekst- en 

filmproducties, een hoofdrol. We vroegen een twintigtal deskundigen binnen de HKH wat zij belang-

rijk vonden in het Heemskerkse verleden om in een dvd te worden opgenomen. Het zal niet verbazen 

dat de hoeveelheid gegevens ongeveer het tienvoudige bedroeg van wat er in zo’n film opgenomen 

kon worden. Er moesten keuzes worden gemaakt. Velen werkten mee, ook bij de opnames die  

gemaakt werden door Peter Knijn en zo konden we op onze eerste feestelijke bijeenkomst op 18 april 

tegelijk met ons jubileumboek met trots de dvd presenteren:  ‘Van Sculpildhem tot Heemskerk, het 

verleden van Heemskerk in vogelvlucht’. Op de voorkant staat een ontwerp van Maarten Niesten en 

op de achterkant van het doosje staan de namen van al diegenen die hebben mee gewerkt. Nogal wat 

beeldmateriaal kon niet worden meegenomen; er wordt gewerkt aan een mogelijkheid om dat in de 

HKH website op te nemen. 

 

Bij dit alles vormden de financiën uiteraard een belangrijke factor. Zonder al te diep op de gehele 

materie in te gaan, kunnen hierover enkele zaken worden genoemd die bepalend zijn geweest voor 

het succes van de hele ‘onderneming.’ 

Vanuit onze eigen gezonde financiële situatie kon een aanzienlijk bedrag ingebracht worden. Daar-

naast was er nog wel grote behoefte aan sponsoring. Enkele bestuursleden en ook zeer betrokken 

HKH-leden hebben zich buitengewoon verdienstelijk gemaakt bij het verwerven van sponsorgelden. 

Uiteindelijk mogen we constateren dat we quitte  spelen, zelfs nog wat overhouden met dank aan de 

penningmeester en onze sponsors. Vermeld moet nog worden dat het bestuur zeer kundig en  

enthousiast werd bijgestaan door een Jubileum Advies Commissie, bestaande uit de ‘oude rotten’  

Wouter Hoobroekx, Nico Scholten, Henk Hin, Jacques Henneman en Ton van Herpen. 

 

Tussentijds verscheen een folder, ontworpen door Frits Dijkcks, waarin het gehele programma werd 

aangekondigd: de feestavond van 18 april, de opening van de tentoonstelling op 10 mei en een ken-

nisquiz voor ouderen op een later tijdstip. Die expositie werd ingericht in de hal van het gemeente-

huis; deze was ons door de gemeente gratis ter beschikking gesteld. 
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De tentoonstelling moest diverse facetten van de Heemskerkse geschiedenis in beeld brengen. Ook 

hierbij werd een beroep gedaan op de medewerking van HKH-leden. Die kwamen regelmatig bijeen 

in het Historisch Huis ieder met zijn / haar eigen idee, een eigen onderwerp. De coördinatie was in 

handen van de bestuursleden Jan Zweeris en Joke Kranendonk. Over dit soms moeizame proces  

vertelde Joke tijdens de opening. Op een gegeven moment leek het verstandig om professionele hulp 

in te roepen. Iemand die van een enorme hoeveelheid totaal verschillende gegevens een samenhan-

gende expositie kon maken. Die persoon was Frits Dijcks die uiteindelijk met een uitgewerkt  

voorstel kwam dat door alle ‘inbrengers’ werd geaccepteerd. Op 10 mei openden we met de nodige 

trots in de grote hal van het gemeentehuis de tentoonstelling ‘HMSKRK’ , die drie weken lang  

behoorlijk wat belangstelling trok, ook al vanwege die prachtige maquette van de oude Heemskerkse 

dorpskern, die ook het hart van onze expositie vormde. Mede dank zij diverse medewerkers die als 

suppoost wilden fungeren, werd ook dit onderdeel van ons feest een succes. 

 

Een belangrijke activiteit was de distributie van het jubileumboek onder de HKH-leden. Na intensief 

overleg binnen het bestuur werd er een systeem ontworpen dat goed werkte. Bij de uitvoering waren 

onder meer onze ledenadministrateur Rob Groen en Rijnie de Pee betrokken. 

Met de  Voorjaarsnieuwsbrief ging een stevig inlegvel mee dat, mits ingevuld, recht gaf op een boek. 

De actie startte op 11 mei bij Boekhandel Stumpel en wordt eind oktober afgesloten, na een tweede 

ronde voor diegenen onder de leden die het boek nog niet hadden opgehaald.    

 

In dit kalenderjaar werd ook het 950-jarig bestaan van Heemskerk gevierd. Er was een stichting in 

het leven geroepen die de diverse manifestaties afstandelijk coördineerde. Van meet af aan ging de 

HKH  ten opzichte van H950 haar eigen weg, maar bood hulp als daarom gevraagd werd. Als voor-

beeld kunnen dienen de blauwe fotopanelen die in het centrum ter vergelijking met de huidige  

situatie beelden uit het vroegere dorp laten zien. Die foto’s zijn door de HKH geleverd, waarmee  

gereageerd werd op een verzoek vanuit H950. 

Joke Kranendonk was namens de HKH betrokken bij de Nerinenshow in kasteel Assumburg in het 

weekend van 12 en 13 oktober, op dat moment de laatste activiteit waaraan de HKH deelnam.  

 

Op maandagavond 25 november wil het bestuur nog één keer in woord en beeld terugblikken op dit 

jubileumjaar, waarin we ook nog eens ruim 80 nieuwe leden mochten verwelkomen. Mocht het nodig 

zijn, dan kan er natuurlijk ook toelichting worden gegeven. 

 

Tenslotte: heel, heel hartelijk bedank ik al die mensen die op enigerlei wijze hebben bijgedragen aan 

het slagen van ons feest. Het waren er veel en dat alleen al is een goed teken voor een vereniging als 

de Historische Kring Heemskerk. Maar we gaan door; er is nog veel te doen! 
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Regionale Samenwerking 
 

In het jaarverslag over 2012 stond zonder verdere toelichting vermeld dat het bestuur contact(en) had 

gehad met de besturen van het Historisch Genootschap Midden Kennemerland en de Historische 

Kring Velsen. 

We beschikten toen over twee notities met als titel: ‘Lokale wortels, regionale bloei’ van de z.g.  Pro-

jectgroep. Die was geformeerd nadat de drie besturen hadden gesteld dat de besturen van HGMK, 

HKV en HKH de noodzaak onderkenden om de mogelijkheden van onderlinge samenwerking te ver-

kennen. 

Alle betrokkenen stemden in met het uitstekende rapport van de Projectgroep, waarin Willeke Gerrit-

sen en Wouter Hoobroeckx onze vertegenwoordigers zijn. 

Door allerlei oorzaken, zoals ons jubileum, volle agenda’s, vakanties en andere narigheid stokte het 

overleg tussen de besturen enigszins. 

Vanaf begin 2013 kwamen de gesprekken op gang en werden keuzes gemaakt uit het grote aantal 

aanbevelingen uit het rapport. Belangrijk is, dat nu ook het Museum Midden-Kennemerland aan het 

overleg deelneemt. Binnen ons bestuur leeft de overtuiging dat er voor onze regio één goed ontwik-

keld museum moet zijn, waar bij voorbeeld ook Heemskerkse objecten en documenten een mooie 

plaats kunnen krijgen. Dat is iets waar wij zelf nog te weinig aan toe komen. 

De eerste stappen: 

 Er is samenwerking binnen de werkgroep foto-beheer.  

 Er wordt gewerkt aan een bijeenkomst van deputaties van vrijwilligers van de vier  

      verenigingen. 

 De HKH werkt mee aan een expositie in het museum gewijd aan de geschiedenis (fusies) van 

het Voortgezet onderwijs in de IJmond. 

 De besturen van HKV, HKH en HGMK zullen waar mogelijk het Museumbestuur ondersteunen 

waar het gaat om uitbreiding van de museumruimte. 

 

Een OPROEP die de boven aangekondigde tentoonstelling over de scholen betreft: 

 Bent u in het bezit van objecten, foto’s of andere zaken die iets te maken hebben met een van de 

rooms-katholieke, protestants-christelijke en openbare scholen die uiteindelijk door fusies zijn 

opgegaan in het Kennemer College, 

 en wilt u die / dat tijdelijk afstaan voor die expositie. 

 geef dat a.u.b. dan door aan 

 voorzitter@historischekringheemskerk.nl of: secretaris@historischekringheemskerk.nl  

 Bij voorbaat dank!! 

 

Niek Linger.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:voorzitter@historischekringheemskerk.nl
mailto:secretaris@historischekringheemskerk.nl
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Publiciteit 
 

Onder andere vanwege ervaringen tijdens de viering van ons jubileum, waarbij de uitgenodigde  

regionale pers het grotendeels af liet weten, hebben we als bestuur contact gezocht met de  

schrijvende pers.  

Concreet zijn dat ‘ Weekblad De Kennemer’ en de ‘Heemskerkse Courant’. Met het eerstgenoemde 

blad is afgesproken dat de HKH eenmaal in de veertien dagen een ‘oude’ foto inlevert waarbij om 

reacties wordt gevraagd. Die kunnen naar de redactie of rechtstreeks naar de HKH worden gestuurd. 

Met de ‘Heemskerkse Courant’ is afgesproken dat de HKH eenmaal per maand een pagina verzorgt 

van de ’50 Plus-Wijzer’. De HKH bepaalt dus zelf de inhoud hiervan. 

Het bestuur is bezig met het formeren van een p.r-groep die het gehele pakket aan publiciteit ,  

waaronder de twee bovenvermelde, gaat verzorgen. 

De contacten met Heemskerk FM en TV 251 zijn goed, ook al vanwege uitstekende persoonlijke  

relaties. 

 

 
 

Kester Freriks; een ander verhaal 
 

In Heemskring 49 stond op de pagina’s 32, 33 en 34 het verhaal  ‘Aan de Tolweg” van Kester 

Freriks, journalist bij NRC Handelsblad. Dat verhaal komt uit  ‘Noord-Holland in Proza, Poëzie en 

Prenten’ uit 1992. 

Het was Piet Termes die het tegen kwam en het aan de redactie voorlegde. De beide Heemskerkse 

redactieleden constateerden meteen dat er een aantal dingen in het verhaal niet klopte. Van het een 

kwam het ander: op 18 mei vond op initiatief van Piet een ontmoeting plaats tussen Kester, Anneke 

en Ronald van Ruiten (het neefje in het verhaal) en oom Nico van Ruiten. Van de redactie waren 

Marjo Hoogewerf, Ineke Broekhuizen en Niek Linger aanwezig. Kester legde uit dat zijn bedoeling 

destijds niet zozeer was het exact weergeven van feiten, maar dat hij dertig jaar later zijn fantasie de 

“vrije loop” gaf, gecombineerd met zijn al dan niet vage herinneringen. Het werd een leuke,  

gemoedelijke ontmoeting. 

Het gezelschap bekeek vervolgens de tentoonstelling HMSKRK in de hal van het gemeentehuis. 

(zie foto blz. 10) 

 
 

In Memoriam Douwe Jansonius. 
 

Op maandagavond 2 september namen we met enkele bestuursleden 

afscheid van Douwe Jansonius. Het nieuwe seizoen was nog niet 

begonnen, de vakantie nog niet voorbij en mede daarom hadden we 

Douwe al enige tijd niet meer gezien. Hij was HKH-er van het eer-

ste uur, een trouw bezoeker en onderzoeker, vooral geïnteresseerd 

in liefst oude kaarten. Douwe was een beminnelijk mens, een gezel-

lige man, een graag geziene bezoeker van de maandagmiddag of 

dinsdagavond, hoewel hij na de dood van zijn vrouw niet meer de-

zelfde Douwe van daarvoor was. Beste Douwe rust in vrede. 
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Tentoonstellingsgroep in vergadering 

 

Peter Zonneveld, links, overhandigd de kieslijst 

aan Toon van Lieshout. 

v.l.n.r. Niek Linger, Ronald van Tuinen, Ineke Broekuizen, Piet Termes, N. van 

Tuinen en Kester Freriks. 
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v.l.n.r. Niek Linger, Tiny van Rixel, Mark v.d. Kolk, Willem van Rixel, Yvonne Westerhof (bedrijfsleid-

ster), Mevr. v.d. Kolk, Bart van Rixel en Aad Tuijn 

Frits Dijcks, links en Joke Kranendonk         

tijdens de opening van de tentoonstel-

ling in het gemeentehuis. 
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Roomse Rijkdom 
 

Tijdens de tentoonstelling HMSKRK kwam een Heemskerker die anoniem wil blijven met een klein 

oud boekje dat hij wilde ruilen met een boek of dvd.  

De toen aanwezige bestuursleden stemden in en zo verkreeg de HKH het tweede deeltje van het  

geschrift ROOMSE RIJKDOM, geschreven door de bij de oudere Heemskerkers zeer bekende  

meester Gallee, Hoofd van de R.K. Jongensschool in Heemskerk. 

Het werkje uit 1937 ademt een volkomen roomse sfeer met uitleg over diverse facetten van het rijke 

Roomse leven zoals het toenmalige Heemskerk dat kende. Het was bedoeld voor het onderwijzend 

personeel van de 6
e
 en 7

e
 klassen van de Lagere school. Het boekje ziet er niet uit, maar is  

desondanks een belangrijk documentje. 

Aan het eind geeft Gallee de jongens en meisjes nog ’n paar tips: 

‘Blijft na je schooljaren echte ferme Roomse mensen! 

Wat daarbij zal helpen: 

‘Nooit morgen-en avondgebed vergeten’ ,’Goed bidden’, ‘Eerbied in de kerk; niet achteraan blijven 

staan of hangen’. 

Gallee deed op zijn manier zijn best; niet iederéén nam hem dat in dank af! 

 

Ook dit werkje wordt opgenomen in onze bibliotheek.  

 
 

Kiezerslijst voor de gemeente Heemskerk 1925-1926 
 

Het is november 2012. Voorzitter Niek Linger wordt opgebeld door Jouri Bakker van Dagblad  

Kennemerland. Hij meldt dat bij de Heemskerkse Kringloop door medewerker Jan de Wit de 

Heemskerkse kiezerslijst 1925-1926 is gevonden en apart gehouden en hij vraagt of de HKH 

interesse heeft. Dat heeft de HKH. 

Met enige vertraging en na bemiddeling van Toon van Lieshout bij Peter Zonneveld, directeur van  

de Kringloop komt het document in ons bezit.  

Het unieke ervan is, dat voor het eerst namen van Heemskerkse vrouwen staan vermeld onder de 

1650 stemgerechtigde Heemskerkers.  

We zijn erg blij met dit bijzondere cadeau en dankbaar dat er zo attent is gereageerd bij het sorteren 

van bij de Kringloop binnen gekomen stukken. 

De lijst wordt opgenomen in onze bibliotheek; er zal onderzoek worden verricht onder de diverse 

gegevens die het boekwerk bevat en wellicht wijden we er in de Heemskring een artikel aan. Niet 

alles is duidelijk en het is bij voorbeeld best interessant om eens naar de geboorteplaats van de stem-

gerechtigden te kijken. (zie foto blz. 10) 

 
 

Overlijden Jan Blind 

 

Op 27 mei jl. is oud-bestuurslid Jan Blind op 87-jarige leeftijd overleden. 

Jan was een van de eerste bestuursleden van onze vereniging. 
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Ingekomen brieven 
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Beste dames en heren van het bestuur van de Historische Kring Heemskerk. 

Hartelijk gefeliciteerd met het 25-jarig bestaan van uw vereniging, en we wensen u allen toe, dat u 

nog vele jaren met plezier het bestaan van Heemskring zult meemaken. 

Wij wonen deze maand 60 jaar in Heemskerk. Zijn in april 1953 uit Bussum hier komen wonen en 

wonen met genoegen nog steeds in hetzelfde huis. De aanleiding voor dit briefje is, dat ik laatst met 

wat opruimwerk een briefje vond, dat wij in februari 1953 op ons adres in Bussum ontvingen en 

waarin mijnheer Duivenvoorde vraagt; of hij, als wij in Heemskerk wonen de schillen bij ons mag 

ophalen. Veel schillen zullen dat niet geweest zijn, mijn man en ik en ons dochtertje van 3 maanden. 

In februari 1953, toen we nog in Bussum woonden, het was echt winter, flinke vorst, erg koude wind. 

Het was zondag + 12.00 uur. Wij zaten knus bij de kachel en er werd gebeld. Ik ging naar beneden 

open doen,. Daar stond een mijnheer, dik aangekleed en bibberend van de kou, hij kon amper praten. 

Hij kwam uit Heemskerk op de brommer. Binnen, met moeite kwam hij de trap op, vanwege het  

bibberen. In de warme kamer, een paar hete koppen koffie verder ging het weer. Hij stelde zich voor, 

zijn naam was Schuyt en had een brood en banket winkel in Heemskerk. Hij kwam vragen of hij. als 

wij in Heemskerk woonden, langs mocht komen met brood. Hij is jaren onze broodleverancier  

geweest.Hij is gelukkig goed thuisgekomen na de koude terugrit. We kregen zelfs de eerste keer dat 

bakker Schuyt aan de deur kwam, bij het halfje brood, een taart! 

Hartelijke groeten, fam. Spruit, Heemskerk 

 

 
 
Hallo Niek Linger, 

Heb de DVD van de HKH bekeken en was oprecht verrast en trots dat mijn grootouders genoemd 

werden en hun huis aan de Maerelaan getoond werd. 

Ook Loek Israëls kwam voorbij, erg leuk. 

Verder een mooie en interessante DVD en boek uiteraard. 

Oftewel een mooie documentaire/boek over ons Heemskerk. 

Proficiat. 

vriendelijke groeten, Michel Kunnen, Heemskerk 
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Naar aanleiding van uw stukje in de Heemskring over het paalzitten in Heemskerk, schrijf ik u. 

Vond het een heel leuk stukje om te lezen zeker omdat er een klein stukje ging over mijn oom Dirk Kort. 

De reden dat ik u schrijf is omdat ik helaas moet medelen dat hij op zaterdag 30 maart 2013 plotseling 

is overleden. 

Hij is overleden in Schotland waar hij tegenwoordig woonde, veel informatie hebbe wij niet gekregen uit 

Schotland. We wisten dat de leukemie bij hem was teruggekomen en denken dat hij daar aan is overleden. 

Dirk Kort is in Schotland begraven. 

Linda Zonneveld-Kort (nichtje van Dirk Kort) 

 

 
 

 Hebt u hem al gezien: ‘Van Scupildhem tot Heemskerk’? 
 

Het 25-jarig jubileum van de Historische Kring heeft twee waardevolle uitgaven opgeleverd. Een 

boek en een dvd. Het geschenk ‘Heemskerk in kaarten en verhalen’ staat vast in uw boekenkast. 

Maar heeft u de dvd over de geschiedenis van Heemskerk al in huis?  

 

We mogen dit jaar dan 950 jaar Heemskerk vieren, de geschiedenis van ons dorp gaat veel verder 

terug. Dat ziet u in ‘Van Schupildhem tot Heemskerk’. Een film van bijna 80 minuten, met een 

algemeen stuk van ruim 20 minuten en daarnaast zeven specifieke onderwerpen. Van Assumburg, 

Marquette en Oud Haerlem tot aardbeienteelt, van het oude centrum met de dorpskerk, bakker Schuit 

en café Dam tot unieke beelden van de grafkelder van Deutz Van Assendelft. En van de economische 

ontwikkelingen na Wereldoorlog II tot bekende kunstenaars als Maerten van Heemskerck en 

Lucebert. Gefilmd op en bij de locaties zoals die er nu uitzien, meestal toegelicht door kenners van 

de Kring zelf.   

Een rijke documentaire die u als rechtgeaard Heemskerker natuurlijk niet mag missen. 

Hebt u hem al in huis dan is het allicht een goeie cadeautip! Sinterklaas staat alweer bijna voor de 

deur. De dvd kost slechts 10 euro en is nog te koop bij Boekhandel Stumpel en het Historisch Huis, 

Kerklaan 1, Heemskerk. Openingstijden: maandag 14.00 – 16.00 uur en dinsdag 19.00 – 21.00 uur. 

Schoolvakanties zijn wij gesloten. 
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Hoe vond u het jubileumboek? 

 
Sinds april 2013 ligt het bij u in huis, het HKH-jubileumboek met de titel 'Heemskerk in kaarten en 

verhalen. We zijn benieuwd hoe vaak u het in handen hebt genomen. Hebt u het doorgebladerd, foto's 

gekeken en gelezen wat erbij stond? Of hebt u het ene hoofdstuk na het andere helemaal gelezen?   

Het lijkt ons als schrijvers leuk en interessant om met u samen te praten over ons boek. Welke foto, 

welke kaart trok meteen uw belangstelling? Bij welk hoofdstuk begon u te lezen? Waar vond u de 

tekst moeilijk? Over welk onderwerp zou u wel wat meer uitleg willen hebben?  

We hebben een informatieavond gepland op woensdagavond 27 november in de grote zaal van ons 

HK-gebouw aan de Kerklaan van 19.30-21.00 uur. We nemen zelf heel veel lichtbeelden mee. Er 

mogen niet meer dan 30 mensen tegelijk in de zaal. Daarom moet u zich te voren even melden (per 

email of telefoon). Als de belangstelling groot is, houden we in het voorjaar nog zo'n avond.    

Go Stavenuiter, telefoon 251572 Gerard Castricum, telefoon 236822 

go.stavenuiter@hetnet.nl   gaijus@ziggo.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vl.n.r. Gerard Castricum, Jessica Geertsma (medewerkster 

drukkerij van Hoesel) en Go Stavenuiter 
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Verslag medewerkersavond 2013 
 

Op maandag, 30 september 2013 organiseerde het HKH bestuur een avond voor alle medewerkers 

van de HKH die zich ieder jaar weer inzetten voor onze vereniging. 

 

Evenals in de afgelopen jaren werden alle 105 medewerkers van onze vereniging uitgenodigd om 

deel te nemen aan een heerlijk buffet.  

Deze geste is vooral bedoeld om nog eens nadrukkelijk te laten blijken hoe geweldig wij de inzet van 

al onze medewerkers waarderen. 

Medewerkers die vele dagen per jaar klaar staan om alle werkzaamheden binnen en buiten onze   

vereniging goed te laten verlopen. 

 

Op 30 september jl. vanaf 17.30 uur kwamen de HKH medewerkers, 65 van de 105 medewerkers, 

binnen lopen bij het Spectrum. Met een borreltje of een kopje koffie in de hand zocht men een   

plaatsje in de zaal. 

 

Voorzitter Niek Linger opende de avond met een kort welkomstwoord. 

Tevens maakte hij van de gelegenheid gebruik om de medewerkers te vragen wie van de aanwezigen 

goed kan schilderen of stukadoren. Of eventueel iemand wist in zijn vriendenkring die dat beroep 

had uitgeoefend en ons nu zou willen helpen. 

Verder werd ook gevraagd wie zou willen assisteren met het op orde houden van ons Historisch Huis  

op woensdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur. 

Tot slot werd nog gevraagd of een aantal medewerkers bereid was te assisteren met het bezorgen  van 

ruim 400 brieven in de laatste week van oktober. Deze brieven zijn bestemd voor de HKH leden die 

het jubileumboek nog niet hebben opgehaald. 

 

In de pauze meldden zich negen medewerkers voor het bezorgen van de  400 brieven. 

De andere vacatures zijn nog niet volledig ingevuld. 

 

Daarna genoot iedereen van het warm en koud buffet en werd de avond rond 21.00 uur afgesloten 

met een kopje koffie. 

 

Bestuurslid  Leendert de Pee. 

 
 

Foto’s oud Heemskerk bij Deka Supermarkt 

 
Op 26 april kwam bij ons een verzoek binnen van het management van de DEKA supermarkten. Het 

filiaal in Heemskerk zou worden verbouwd en de vraag was of de HKH kon zorgen voor enkele fo-

to’s waarmee een historische tijdlijn aan de achterzijde van de supermarkt kon worden gemaakt. 

Dergelijke verzoeken leggen we meestal voor aan Willem van Rixel van onze foto werkgroep. Dat 

was nu ook het geval. Bovendien was al gauw duidelijk dat de DEKA € 500,- beschikbaar stelde 

voor het woningproject van Bart, de zoon van Tiny en Willem. 

Met een korte samenkomst was de overdracht van de foto’s een feit. 

(zie de foto op blz. 11) 
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Ezels in Heemskerk en Brilon 

Altijd gedacht dat de bijnaam  “Ezels” uitsluitend en alleen voor inwoners van Heemskerk gold! 

Niets is minder waar! 

In de vakantie kwamen mijn vrouw en ik terecht in het Duitse Brilon, een leuk stadje van 14500 in-

woners in het Sauerland. Een plaats die in 973 al genoemd wordt in de oude kronieken. 

Wie schetst onze verbazing als we in het oude centrum twee bronzen beelden van ezels zien, als   

eerbetoon aan deze beesten, die in het verleden als lastdieren gebruikt werden en o.a. hout            

vervoerden dat in de omringende bossen gekapt werd om als brandstof voor de bewoners van Brilon 

te dienen. Zo telde men in 1837 in de gemeente 223 ezels. 

Door het gebalk van de ezels in de stallen werden deze door de bewoners “Nachtegalen” genoemd en 

de inwoners zelf stonden in de wijde omgeving als “Ezels” bekend. 

De bijnaam Heemskerkse  Ezels heb ik in de literatuur niet kunnen vinden. Wel vind ik in het boekje 

“Nederland lacht” in het deeltje “folkloristische vreugden en folklore uit Noord-Holland en West-

friesland”(1946) dat Heemskerkers “Zandkraaien “genoemd worden. Deze naam heb ik hier nog 

nooit horen noemen. Zal wel verbonden zijn met de voormalige korenmolen “De Zandkraai” aan de 

Kerkweg. 

 

Fred van Tongeren  
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Nerineshow 12 en 13 oktober 2013 in kasteel Assumburg. 
 

Op 27 mei 2012 ontving het secretariaat van de HKH een mail van Bas van Keulen. Na uitvoerig 

overleg met Piet Diemeer wilde hij in een van de kastelen een Nerineshow organiseren. Hiervoor 

wilde hij zich graag inzetten, maar het was ook de bedoeling een groot publiek te trekken. 

Bas vroeg zich af of de HKH in het kader van hun 25-jarig jubileum of de stichting H950 wellicht 

interesse hadden om mee te doen.  

De HKH toonde die interesse en ook een eerste reactie van de zijde van H950 was positief. 

In november 2012 mailde Bas naar H950 met de vraag of hij samen met de HKH een Nerineshow 

kon organiseren en dat dan in het kader van H950. 

Nu bleek dat  er bij de stichting enkele vragen leefden over plaats, tijdstip en deelname van de HKH. 

Ook opname in het al zo volle  jaarprogramma leek niet wenselijk. Als mogelijke optie werd  

gesuggereerd deelname aan de bloemenshow in april 2013. 

Deze suggestie had geen zin, aangezien de Nerine in oktober bloeit. 

Toen zijn Annemiek Thomas-De Ruyter, Bas van Keulen en Joke Kranendonk namens de HKH om 

de tafel gaan zitten. Gekozen werd voor Assumburg als locatie voor de show. In eerste instantie werd 

het weekend van 5 en 6 oktober 2013 vastgesteld. Zo werd het ook in de evenementenagenda van 

H950 vermeld. In januari hoorden we dat er in dat weekend een bruiloft werd gevierd. Zo werden de 

definitieve data: zaterdag 12 en zondag 13 oktober 2013. 

Op die zaterdag verscheen er een uitgebreid verhaal van Jan Butter in het Noord-Hollands Dagblad 

over de Nerine en de show. Mede door de opnames van TV251 werd duidelijk dat de getoonde 

bloemstukken van ongekend hoog niveau waren. Gelukkig dat ondanks het slechte weer, zeer veel 

bezoekers hebben kunnen genieten van deze prachtige expositie. 

Namens Annemiek en Bas, bedank ik iedereen die heeft bijgedragen aan het slagen van deze  

geweldige, typisch Heemskerkse, bloemenshow. 

Joke Kranendonk. 
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Kerstmarkt 2013 
 

Ondanks dat de initiator van de Heemskerkse kerstmarkt, Elly Pels, helaas is overleden, is de 

organisatie ervan weer gestart. De HKH is weer uitgenodigd om een (gratis) kraam in te richten. 

 

Uiteraard maken we van deze gelegenheid graag gebruik en we zullen er op 

zaterdag 14 december van 12.00 tot 18.00 uur weer staan ! 

Met dit jaar behalve ons gewone assortiment natuurlijk ons jubileumboek “Heemskerk in kaarten en 

verhalen” (€ 15,00) en de dvd “Van Scupildhem tot Heemskerk, het verleden van Heemskerk in vo-

gelvlucht” (€ 10,00) in de verkoop. Een unieke kans om heel gemakkelijk deze beide prachtige 

HKH uitgaven te bemachtigen ! 

 

 
 

Wij ontvingen: 
 

 bidprentje van Hans Hoogewerf 

 krijttekening van huisje aan de Oudendijk van de familie van Roon 

 medaille of penning met opschrift “900 jaar Heemskerk” van Leo Tilmans 

 emaille plaat met opschrift “Visser-Schoonenberg” van de familie Visser 

 80 foto’s van de verkenners en welpen van pastoor Barendsen 

 film van de heer C. Schorel van de bloemenshow Marquette en de nerine bloemenshow in 

kasteel Assumburg t.g.v. H950 

 ingelijste replica van landkaart ’t Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluysen in     

Kennemerland ende West-Friesland van Fred van Tongeren 

 

Wij mochten kopieën maken van foto’s van: 

 

 de heer H. Numan – 10 stuks van het dorp Heemskerk 

 Mevr. G. Beentjes - hofje 

 de heer J. Kuil – 20 stuks van de Neksloot 

 Mevr. Glorie-de Ruijter – hofje 

 de heer J. Kaptein – 60 stuks – luchtopnames Heemskerk 

 Mevr. Moerkerk-Molenkamp – spoorwegovergang Communicatieweg 

 

 

Wij bedanken alle gulle gevers. 

 

 

 

 

 

 

 


