
 HKH

Uitnodiging
voor de najaarsledenvergadering 

van de Historische Kring Heemskerk
op maandagavond, 14 november 2016

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 voorjaarsledenvergadering van 11 april 2016.
  3. Begroting 2017.
  4.  Bestuurssamenstelling: Joke Kranendonk draagt het 

secretariaat over aan bestuurslid Libbe van Dijk.
  5.  Mogelijke vragen en nadere uitleg naar aanleiding van 

berichten in de Nieuwsbrief.
  6. Rondvraag.
  7.  Presentatie Heemskring 56.

PAUZE

LEZING  
“Kasteel Oud Haerlem, een beleg zonder einde”,  
door Jean Roefstra.

Namens het HKH-bestuur, Joke Kranendonk, secretaris.

•  Secretariaat Historische Kring Heemskerk: Wielewaal 24, 1965ED 
Heemskerk (per 14 nov. 2016)

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

78
Jaargang 28, afl.2, november 2016Nieuwsbrief



2 Berichten van het bestuur2

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

De zaal zit tjokvol, ruim 130 mensen. 
Secretaris Joke Kranendonk noemt de afmeldin-
gen voor deze avond.
De voorzitter maakt een aanpassing op de agenda, 
punt 7 wordt na punt 9 (Rondvraag) behandeld.

2.  Verslag najaarsledenvergadering van 
17 november 2015

Er komen geen vragen/opmerkingen uit de zaal.

3. Jaarverslag secretaris
Geen vragen.

4. Financieel jaarverslag 2015
Penningmeester Hes Niesten geeft een toelichting 
op het verslag.
Er zijn geen bijzonderheden te melden ten opzich-
te van het budget van 2015.
Er is goed gedraaid, het netwerk is uitgebreid en 
we hebben op enkele posten kosten kunnen be-
sparen.

De heer Leen Wisker stelt de korte vraag waarom 
er vanuit het eigen vermogen geen bestemmings-
reserve is opgenomen voor bijvoorbeeld werving 
nieuwe leden? De penningmeester antwoordt dat 
wat de vraagsteller bedoelt formeel gezien een 
voorziening is, die alleen gevormd wordt voor 
voorzienbare kosten waarvan de hoogte nog niet 
bekend is. Het eigen vermogen is feitelijk geheel 
onze reserve waaruit in de toekomst eventuele 
tegenvallers moeten worden betaald. Onze toe-
komstige huisvesting kan weliswaar een probleem 
worden, maar er zijn nog geen beslissingen geno-
men. De reserve wordt op peil gehouden ten op-
zichte van de contributie. 

Vanuit de zaal wordt er een toelichting gevraagd 
op de bankrente.
Het saldo van de depositorekening is omgezet naar 
een rekening met een hogere rente, maar deze is 
nog maar ½ %.

5. Verslag kascontrolecommissie
De penningmeester leest het verslag van de kas-
controlecommissie voor. De vergadering bedankt 
Hes voor zijn duidelijke en gedegen werkwijze.

6. Benoeming kascontrolecommissie

De huidige kascontrolecommissie mag nog een 
jaar aanblijven. Graag willen we nog één reserve, 
gaarne aanmelden bij de penningmeester.

8.  Mogelijke vragen naar aanleiding 
van berichten in de Nieuwsbrief

Bestuurslid Aart Andeweg vertelt dat er wat on-
volkomenheden  in de Nieuwsbrief staan, het is en 
blijft tenslotte mensenwerk. Op de eerste pagina 
moet maandag in plaats van dinsdag 10 april staan 
en op bladzijde 15: Open Monumentendagen zijn 
op 10 en 11 september en niet op 12 september.
De vermelding van de medewerkersavond op 3 
oktober ontbreekt.
Zoals ieder kan zien is de vorm en het lettertype 
van de Nieuwsbrief veranderd.

9. Rondvraag
Piet Diemeer neemt het woord en vertelt dat 
de aardbeiensloffen op de rotonde van de Jan 
Ligthartstraat nog steeds niet zijn vervangen. Hij 
heeft drie maal een verzoek ingediend bij de ge-
meente. Hij wil wel graag nieuwe maken, maar 
wil graag ondersteuning hierbij.
Piet is in het Historisch Huis de gereedschappen 
op zolder aan het inventariseren, een grote klus, 
maar hij heeft er aardigheid in. Het is belangrijk 
te weten waar de gereedschappen voor dienen en/
of gediend hebben.

Wim Smeels, medewerker Werkgroep Educatie, 
vertelt dat hij naar aanleiding van de viering van 
70 jaar bevrijding in 2015 lessen verzorgt over 
de Tweede Wereldoorlog voor de basisscholen in 
Heemskerk. Hij verzorgt de lessen op 10 van de 
13 scholen.

Fred van Tongeren stelt de vraag wat de Historische 
Kring Heemskerk aan zijn leden te bieden heeft? 
Niek Linger antwoordt dat een lid o.a. twee maal 
per jaar een Heemskring en een Nieuwsbrief ont-
vangt en het Historisch Huis op de maandagmid-
dag en dinsdagavond bezocht kan worden. Niek 
beaamt dat de HKH jaloers is op onze Beverwijkse 
buurvereniging Historisch Genootschap Midden 
Kennemerland, die elke maand een lezing c.q. fil-
mavond organiseert. Wij zouden dat uiteraard ook 
heel graag willen, maar wij zijn beperkt door ons 
onderkomen dat zich niet leent voor filmavonden/
lezingen voor meer dan 30 personen. We zijn dan 
genoodzaakt andere locaties te huren, wat uiter-
aard kosten met zich meebrengt. 

VERSLAG VOORJAARSLEDENVERGADERING VAN MAANDAG 11 APRIL 2016
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7. Bestuursverkiezing
Niek Linger en Leendert de Pee zijn aftredend en 
niet herkiesbaar. Er hebben twee heren zich ge-
meld voor deze openvallende plekken.
Deze heren behoren tot de ‘jonkies’. Niek stelt ze 
officieel voor aan de leden:
Henk Engel wordt voorgesteld en via stemming 
verkozen tot bestuurslid. Tevens wordt Henk 
voorgedragen als voorzitter, de vergadering stemt 
unaniem vóór. Dan is Libbe van Dijk aan de 
beurt. Ook voor zijn benoeming tot bestuurslid 
wordt unaniem vóór gestemd.

Afscheid bestuursleden
Aart Andeweg spreekt Leendert de Pee toe en be-
dankt hem voor zijn betrokkenheid en inzet ge-
durende zijn bestuurdersperiode en overhandigt 
hem een passend herinneringsbeeldje.
Joke Kranendonk bedankt en prijst Niek Linger 
voor zijn voorzitterschap/leiderschap en betrok-
kenheid en overhandigt Niek eveneens een pas-
send herinneringsbeeldje.
Daarna spreken Leendert en Niek een dankwoord 
uit en wensen de nieuwe bestuursleden succes.
Marjo Hoogewerf overhandigt Niek en Leendert 
het eerste exemplaar van Heemskring 55.

Presentatie Heemskring 55
Ineke Broekhuizen en Marjo Hoogewerf presen-
teren vervolgens de prachtig nieuwe Heemskring.

Na de pauze
Na de pauze vertelt Jeroen de Wilde zeer ge-
animeerd over “zijn” Witte Huisje aan de 
Rijksstraatweg. Een prachtig en interessant ver-
haal over de koop en verbouwing van het huisje. 
Ondanks het late uur luistert ieder geboeid en be-
wonderend naar deze presentatie.

De nieuwe voorzitter Henk Engel bedankt ieder-
een voor zijn/haar inbreng en aanwezigheid en 
wenst iedereen wel thuis.
Joke Kranendonk, secretaris.

FOTO’S LEDENVERGADERING

Mocht u het gemist hebben, dan bestaat nog steeds de mogelijkheid het fotografische ‘verslag’ van de 
voorjaarsledenvergadering te bekijken. Op de website van de HKH staan nog tot 1 december a.s. meer 
dan 50 foto’s (www.historischekringheemskerk.nl, in de blauwe bovenbalk Activiteiten aanwijzen en 
dan doorklikken op Reporter).
Memorabele beelden van een druk bezochte bijeenkomst.
Aart Andeweg (bestuurslid HKH).

                    Stemming: unaniem vóór!

Datum Ledenvergadering 
voorjaar 2017 is: 

Woensdag 12 april 20.00 uur  
in de Jansheeren (let op: dit keer dus 
niet op een maandag- maar op een 

woensdagavond!)



4 Financiële Begroting 2017 en toelichting

  

begroting begroting werkelijk

2017 2016 2015

€ € € € € € € € €

Kosten Nieuwsbrief                      2.200        2.200       2.150      Ontvangsten Contributie                                30.500                      31.800                       32.775      

Heemskring Kosten                       10.000      12.500     10.956    Waarderingssubsidie                1.550                        1.550                         1.554        

Kosten vaste uitgaven                   12.200      14.700     13.106    Ontvangen donaties exposities 350            500             472           

Ontvangen donaties rondleidingen 500            500             525           

Kosten Schoonmaken                      2.600        2.600       2.447      Verkopen Heemskring                              500                           500                            698           

Kosten Energie en Huur                  2.400        2.400       2.184      Verkopen jubileumboek 50              500             540           

Huisvestingskosten                      5.000        5.000       4.631      Verkopen jubileum DVD 50              50               107           

Verkopen overige boeken 50              150             268           

Kosten Keuken                           300           300          163          Verkopen foto's en overige                50                             100                            -            

Kosten Ledenvergaderingen               1.500        1.000       887          Bankrente minus -kosten                100                           100                            23             

Kosten Publiciteit                      750           750          1.529      33.700       35.750        36.962      

Bestuurs- en Organisatiekosten          3.500        3.500       4.543      

Organisatie-/bestuurskosten               6.050        5.550       7.122                     

Subsidie Open Monumentendag 700                       700                        700       

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

Kosten Verzekeringen                    500           500          467          Projectsubsidies                        1.200     700         1.200    

Drukwerk en Kantoorbenodigdheden        1.000        500          115          

Porti- en Vrachtkosten                  2.000        1.900       1.754                     

Telefoonkosten                          -            400          259          Kosten Open Monumentendag 700                       700                        412                      

Algemene kosten                         3.700        3.500       2.775      Kosten Kom in de Kas                    1.000                    -                         2.385                   

Projectkosten                           1.700                    700                        2.797                   

Werkgroep Beheer                            1.000        1.500       451          

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

Werkgroep Educatie 500           300          -          

Werkgroep Exposities 300           300          2.487      

Werkgroep Fotografie                        500           800          558          

Werkgroep Film / Video                      500           500          191          33.200       35.750        35.365      

Werkgroep Genealogie                        500           500          281          

Werkgroep Oud-Kadaster Heemskerk 750           800          560          

Werkgroep Rondleidingen 500           600          396          

Werkgroep Redactie 200           200          150          

Automatiseringskosten                   1.000        1.000       1.534      

Kosten Werkgroepen                          6.250        7.000       6.701      Exploitatiesaldo -             -              positief 1.030        

Totaal kosten 33.200      35.750     34.335    33.200       35.750        34.335      

Hes Niesten, penningmeester

3-okt-2016
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TOELICHTING BIJ DE BEGROTING 2017

De begroting is onderwerp van bespreking ge-
weest in de bestuursvergadering op 6 september 
2016. Vastgesteld is dat er een lichte trend van 
daling is in het ledenaantal. Daarmee is rekening 
gehouden bij de berekening van de te verwachten 
contributieopbrengsten. Uitgegaan is van 2.000 
betalende leden tegen het gemiddeld tot heden in 
2016 ontvangen tarief. De waarderingssubsidie en 
de subsidie voor de Open Monumenten Dag, bei-
de van de Gemeente Heemskerk, dragen een vrij 
constant karakter en zijn onveranderd overgeno-
men uit de voorgaande jaren.

Overige ontvangsten zijn evenals de uitgaven ge-
schat aan de hand van de ervaringen in het verle-
den waarbij, mede met het oog op de onzekerheid 
rond de toekomstige huisvesting, uit voorzichtig-
heid geen extra uitgaven zijn begroot. Overigens 
waren door de werkgroepen ook geen extra inves-
teringen / uitgaven aangegeven voor 2017. 
Bekend is wel dat in 2017 weer de Kom in de Kas 
expositie wordt georganiseerd, maar dat de kosten 
daarvan zullen worden beperkt ten opzichte van 
eerdere edities.
De begroting sluit neutraal met een nihil-saldo.

WAT DE KOMENDE TIJD EXTRA AANDACHT KRIJGT

Als u de website van de HKH bezoekt, kunt u ook 
het Beleidsplan 2015-2020 van de HKH openen 
en lezen. In het bestuur hebben we daar de afgelo-
pen maanden ook weer naar gekeken. Wat hebben 
we gerealiseerd van wat we ons daarin voorgeno-
men hebben en wat moet nog gebeuren en extra 
aandacht krijgen!?

Natuurlijk zijn en worden er plannen gerealiseerd. 
Bijvoorbeeld bij het collectiebeheer is er veel ge-
ordend en gecatalogiseerd. Steeds meer foto’s zijn 
digitaal opgeslagen. Objecten worden geordend 
en in kaart gebracht. Een goede archiefruimte is 
ingericht. Films worden op dvd gezet en afgelo-
pen jaar zijn we ook gestart met een filmavond in 
de Bibliotheek. 
Er wordt met verschillende organisaties samen-
gewerkt. Zoals scholen, bibliotheek, Cultuur 
Centrum Heemskerk (voorheen muziekschool), 
Slot Assumburg, de Kasteeltuin, historische ver-
enigingen in de regio en museum Kennemerland.
Wat betreft de communicatie en het voeren van 
PR zijn er werkafspraken gemaakt waar we als be-
stuur mee werken. Wel vraagt dat volgende stappen 
gezien de ontwikkeling van de social media.

Wat zijn voor 2017 de belangrijkste actiepunten 
voor het bestuur gezien de plannen die er gemaakt 
zijn?
• Natuurlijk de huisvesting van de HKH (zie ook 
bericht daarover elders in de Nieuwsbrief)
• Werving nieuwe leden, en vrijwilligers (zie wat 
betreft vrijwilligers ook de oproep elders in deze 
Nieuwsbrief)
• Extra aandacht voor de historie van de jaren 60 

en 70. En bijhouden van de geschiedenis van het 
heden 
• Verder ontwikkelen van activiteiten waarmee 
de HKH nog meer naar buiten treedt. Hiervoor 
zoeken we ook de samenwerking in de regio waar 
we elders in de Nieuwsbrief kort op ingaan. En 
natuurlijk is dit ook afhankelijk van de leden en 
hun mogelijkheden en inzet.
Henk Engel

 
BEDANKJE VAN THEO SINNEGE:

Guusje Tromp, dank je wel voor de foto van 
een deel van het verhaal over de marineman 
Duncan Stubbs. Ik wist dat Piet Termes met 
dit onderzoek bezig was. Ik moet het hele 
artikel nog lezen, maar begrijp hieruit dat het 
onderzoek is afgerond en verschenen is in het 
blad van de HKH. Ik kreeg de foto van mijn 
broer Nico. 
Mocht je nog eens iets tegenkomen....  
Bedankt!  

Theo Sinnige.

Beste Joke , leden van het bestuur, 
Een grote verrassing gisterenochtend. 
Hartelijk dank voor de felicitaties en de 
prachtige bloemen. Heel veel groeten mede 
namens Nel.
Frans Rozemeijer (notulist)
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ACCOMMODATIE-INZET NAAR DE INZICHTEN VAN DE HKH

In de discussies rond de accommodatie ten be-
hoeve van het Cultureel Centrum Heemskerk 
(CCH) staat ook de accommodatie en locatie 
voor de HKH ter discussie. Afhankelijk van het 
te nemen Raadsbesluit in september en de uit-
werking daarvan door het College, moet er met 
de HKH gesproken worden over de gevolgen 
en de te nemen maatregelen en regelingen. Met 
de wethouder is ook afgesproken dat College en 
HKH zo snel mogelijk om de tafel gaan voor na-
der overleg nadat duidelijk is welke optie t.b.v. 
het CCH uitgewerkt gaat worden.

Na in juni, juli de raadsfracties bezocht te hebben 
en naar aanleiding van een vraag daarnaar zetten 
we kort op papier hoe de HKH haar huisvesting 
ziet.

1. Eerste optie voor de HKH blijft de hui-
dige locatie aan de Kerklaan. Een loca-
tie van ongeveer 550 m2, inclusief een deel 
van de zolder ten behoeve van de berging.  
Midden in het dorp! 

a.  Als de Kerklaan het muziekonderwijs blijft 
huisvesten en er is de mogelijkheid om de 
HKH daar te laten gezien de vierkante meters, 
moet er wel gekeken worden of de combinatie 
mogelijk is gezien de verwachte toename van 
het geluid. Drumsectie en Popmuziek worden 
dan ook gehuisvest en dat vraagt extra isolatie.

b.  Of de Kerklaan wordt anderszins multifuncti-
oneel ingezet en dan kan de HKH daar onder-
deel van zijn.

2. Mocht het besluit van de Raad dusdanig zijn 
dat de huidige locatie niet langer gebruikt kan 
worden na 2017 dan zijn er twee mogelijkheden :

a.  We zoeken een oplossing in breder verband 
door naar een multifunctionele invulling van 
een accommodatie te kijken. Functioneel en 
inhoudelijk ziet de HKH grote voordelen in het 
verzamelen van meerdere culturele en sociaal 
culturele functies onder één dak.  Op dat mo-
ment is er naast de inhoudelijke voordelen ook 
winst te halen in het zoeken van een aantal spe-
cifieke vierkante meters voor de HKH.

•    Toiletten, een gang of hal, keuken zijn voorzie-
ningen die je kunt delen

•    Een grote zaal (voor HKH met bibliotheek) en 

een spreekkamer kun je delen door een goed 
weekrooster te maken.

Dan resteert voor de HKH:
•    Werkruimten o.a. voor de werkgoepen 180 tot 

200 m2 met voldoende berging.
     Ruimten t.b.v.:  

Computerkamer en kopieerruimte 
Voorraadkamer Kaarten Archief en 
Heemskringen  
Video- en Filmarchief 
Genealogie 
Fotoarchief 
Documentatieruimte en archief

•    Opslagruimte (berging) 100 tot 140 m2

b.  Er wordt gezocht naar een andere locatie voor 
de HKH alleen. Dat vraagt een accommodatie 
van ongeveer 550 m2 op een plek in het dorp 
waar de HKH zichtbaar aanwezig is.

Er zal dan ruimte nodig zijn voor:
•   hal, garderobe, keuken, toiletten 115 m2
•   een grote zaal, voor ontvangst, kleine lezingen, 
     ontmoeting en bibliotheek 80 m2
•   7 werkruimtes o.a. voor de div.  
     Werkgroepen 180 tot 200 m2
•   1 kleine kamer t.b.v. afspraken, spreekkkamer 
     25 m2
•   Opslagruimte, berging 100 tot 140 m2 
Totaal  500 tot 555 m2     

Financieel:
Bij verhuizing zullen er kosten gemaakt moeten 
worden voor:
1. Infrastructuur, inrichting en verbouwing (af-
hankelijk van de locatie)
2. De verhuizing zelf m.b.v. een verhuisbedrijf

• Structureel zal er huur betaald moeten worden.
Momenteel betaalt de HKH aan huur: tweedui-
zend euro voor huur en tweehonderd euro ener-
gielasten.  Een bedrag dat indertijd mede tot stand 
gekomen is op basis van de eigen inzet HKH bij 
de verbouwing van de bovenverdieping aan de 
Kerklaan.

De HKH kan zich geen structurele hogere huur 
veroorloven. Bij hogere huurkosten dan nu zal 
de HKH daar een bijdrage van de gemeente voor 
moeten vragen.

Bestuur HKH, september 2016.
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Afscheid best uu rsleden
In het verslag van de ledenvergadering staat 
al vermeld dat van Niek Linger en Leendert 
de Pee afscheid is genomen als bestuurslid 
met veel ‘dienstjaren’. Niek heeft zich als 
voorzitter meer dan verdienstelijk gemaakt 
door zijn stimulerende en samenbindende 
leiding. Leendert was vooral begaan met de 
aanpassing en inrichting van het Historisch 
Huis, de organisatie van allerlei evenemen-
ten en de uitgave van onze periodieken. Zij 
kregen bij hun afscheid beeldjes overhan-
digd waarin hun activiteiten voor de HKH 
waren weergegeven. Dank!
Zoals ze zelf beloofden blijven beiden voor 
zover mogelijk hun contact met de vereni-
ging op hoog niveau onderhouden. Wat dit 
betreft is het nieuwe bestuur niet in een gat 
gevallen. Verdrietig dat we sinds kort Niek 
missen, maar van de diensten van Leendert 
mogen we nog dagelijks gebruik maken.
Aart Andeweg (bestuurslid HKH)

AFSCHEID
 
Daar stond ik dan op de avond van de 11e april 
om afscheid te nemen als voorzitter van de HKH, 
een periode van negen jaar vanaf 2007 en niet zo-
als was gemeld vanaf 2001. Toen kwam ik bij het 
toenmalige bestuur. Dat afscheid was gepland en 
de opvolging was tot (meer dan) volle tevreden-
heid geregeld. Daarop had ik me gewoon goed 
voorbereid. Maar helaas kwam er iets bij dat er-
voor zorgde dat het afscheid voor mij een extra la-
ding kreeg: nog maar enkele dagen daarvoor was 
mijn vrouw en mij gezegd, dat ik ‘uitbehandeld’ 
was. Aan mijn prostaatkanker was verder niets te 
doen. Een van de consequenties was, dat ik geen 
enkele activiteit, hoe klein ook, op me kon nemen. 
Heel teleurstellend.

Een afsluiting van een geweldige periode: negen 
jaar lang werken met prima mensen die zich ook 
intensief met het wel en wee van de HKH bezig-
hielden. Ik kon in alle eerlijkheid zeggen, dat ik 
nog nooit zo lang met zo’n  prachtig stel mensen zo 
goed heb kunnen werken. Een van die bestuursle-
den wil ik, zonder de anderen ook maar iets tekort 
te doen, apart noemen: Joke Kranendonk, onze se-
cretaris, met wie de samenwerking heel intensief 
is geweest. Zij nam tijdens de ledenvergadering de 

gelegenheid te baat 
om te vertellen hoe 
zij erover dacht. Een 
prachtig ‘boegbeeld-
je’ onderstreepte haar 
gevoelens.
We hebben veel voor 
elkaar gekregen; niet 
alles lukte, maar een zekere mate van tevreden-
heid mogen we toch wel hebben.
Zoals boven gezegd: de opvolging (ook die van 
Leendert de Pee) was geregeld. Werkelijk heel blij 
was ik om op de vergadering Henk Engel te mo-
gen presenteren als mijn opvolger. Minstens net 
zo blij zijn we met Libbe van Dijk, die in het na-
jaar Joke als secretaris opvolgt. 
Dat gedeeltelijk nieuwe bestuur staat voor enke-
le pittige zaken die aangepakt moeten worden. 
Ik noem alleen: de huisvesting van ons prachti-
ge Historische Huis en de aanwas van jonge(re) 
Heemskerkers die de gelederen van de Historische 
Kring moeten gaan versterken. Ik wens het bestuur 
en al die onmisbare medewerkers daarbij alle mo-
gelijke succes; dat is onze HKH echt waard!
Niek Linger.

AFSCHEID

Met veel plezier kijk ik 
terug op mijn periode, 
2007 - 2016, als be-
stuurslid van de HKH. 
Het was een drukke 
periode waarin veel 
is gebeurd. Vooral 
het jubileumjaar in 
2013 en  de complete 
cosmetische aanpassing van ons Historisch Huis 
in 2010 / 2012 waren mooie en gedenkwaardige 
momenten. Daarnaast was mijn functie als be-
stuurslid bij de Kring Beheer veel omvattend.  
Dit alles was alleen maar mogelijk met de mede-
werking van heel veel HKH vrijwilligers. Graag
wil ik alle leden bedanken die mij met adviezen, 
raadgevingen en suggesties hebben gesteund om 
goed te functioneren. Nooit deed ik tevergeefs 
een beroep op deze vrijwilligers! Tot  slot  wil  ik
alle  bestuursleden,  zowel  de  huidige  als  reeds 
eerder afgetreden bestuursleden, bedanken voor 
de uitstekende samenwerking en de constructie-
ve gesprekken. 
Leendert de Pee, vrijwilliger HKH 
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  In memoriam

Toch nog plotseling is op donderdag 11 au-
gustus op 78-jarige leeftijd Aad Tuijn overle-
den. Aad was onlosmakelijk verbonden met 
de Historische Kring Heemskerk, Aad was 
de HKH!
Hij werd geboren in het Heemskerkerduin 
en zijn leven stond in het teken van het dorp 
Heemskerk en van papierfabriek Van Gelder, 
waar hij tot zijn pensioen heeft gewerkt.
Vanaf de oprichting van de Historische 
Kring Heemskerk in 1988 was Aad een zeer 
betrokken medewerker bij de maandagmid-
dagwerkgroep, waar hij een vaste plek aan 
tafel innam. 
In 2005 schreef hij een artikel in de 
Heemskring over “Leven, wonen en werken 

In memoriam Aad Tuijn

van 1930 tot 1950” rond zijn geboortegrond 
aan de Luttik Cie, in 2010 gevolgd door 
een artikel “Er warmpjes bijzitten” over het 
uitgestorven beroep van de kolenboer in 
Heemskerk. 
Aad was een belangrijk gezicht voor de 
HKH en zijn stem was vele malen te beluis-
teren in de uitzendingen van de locale radio-
programma’s.
Samen met de vorig jaar overleden Willem 
van Rixel en andere medewerkers was hij 
verantwoordelijk voor de samenstelling van 
alle foto-exposities die door de HKH zijn 
georganiseerd, waaronder de tweejaarlijkse 
exposities tijdens Kom in de Kas.
In het Historisch Huis, maar ook daarbui-
ten, was hij de perfecte gastheer; hij ontving 
mensen en leidde ze vol enthousiasme rond. 
Niet alleen de HKH, maar heel Heemskerk 
zal hem node missen. Wij zijn enorm dank-
baar voor wat hij voor ons heeft betekend. 
Wij wensen zijn vrouw Jopie, de kinderen en 
kleinkinderen het afscheid en gemis van Aad 
een plaats te kunnen geven.

Het bestuur van de Historische Kring 
Heemskerk.

HUISVESTING

De kogel is door de Kerklaan. De gemeenteraad heeft m.b.t. de locatie van het Cultuurcentrum 
Heemskerk (CCH) besloten dat de voormalige Muziekschool ondergebracht wordt in het gemeente-
huis, in leegkomende ruimten van de Bibliotheek. Dat betekent dat de HKH onze gewaardeerde mede-
bewoners van Kerklaan 1 kwijtraakt. Twee vragen blijven over:
1.  Welke nieuwe bewoners mogen we gaan begroeten, als wij in het Historisch Huis kunnen blijven?
2.  Zijn er andere plannen met Kerklaan 1, waarin wij als HKH niet passen? En wat dan?
Op dit moment van schrijven kan ik melden dat bestuursleden al voor de vakantie met alle raadsfrac-
ties van de politieke partijen en met wethouder Schoorl gesproken hebben, Ons is verzekerd dat de 
HKH in de verdere ontwikkelingen steeds de vereiste aandacht krijgt en dat men garant staat voor een 
goede huisvesting. Voorzitter Henk Engel schrijft elders in deze Nieuwsbrief hoe de HKH de eigen 
positie en rol ziet in het totale culturele leven van Heemskerk en welke voorzieningen wij nodig heb-
ben om onze culturele taak binnen de Heemskerkse samenleving waar te maken (zie ‘Accommodatie-
inzet’). Tijdens de komende ledenvergadering zal het bestuur de actuele stand van zaken schetsen en 
toelichten.
Aart Andeweg (bestuurslid HKH).

 Berichten van het bestuur
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OUDE CENTRUM VAN HEEMSKERK IN HEEMSWIJK

In februari kwam er een vraag binnen van Ria 
Verduin-van Hout, receptioniste in Heemswijk,
of de Historische Kring Heemskerk een grote foto 
van het oude centrum van Heemskerk heeft om 
achter de balie te kunnen hangen.
Deze vraag is voorgelegd aan Aad Tuijn. Hij heeft 
vervolgens contact gelegd met Guido Havelaar en 
het resultaat mag er zeker zijn!!
Op de foto van links naar rechts Guido Havelaar, Ria 
Verduin en Aad Tuijn. Aan de wand achter hen de 
foto’s van Oud-Heemskerk.

In memoriam Niek Linger

En weer betreurt de Historische Kring 
Heemskerk het verlies van een van haar ac-
tieve leden. 
Niek Linger, die de afgelopen jaren actief 
was in en vanuit het bestuur van de HKH, 
overleed op 3 oktober jl., 76 jaar oud.
In april dit jaar tijdens de voorjaarsledenver-
gadering nam Niek afscheid als voorzitter 
van de HKH. Sinds 20 april 2000 was hij 
lid van het bestuur en van 19 april 2007 tot 
12 april 2016 was hij voorzitter. Dat heeft hij 
met hart en ziel gedaan. 
Als geboren Amsterdammer is hij, na in 
de IJmond terecht gekomen te zijn, steeds 
meer gaan houden van Heemskerk. Dat 
blijkt wel uit de slotwoorden in de film “Van 
Scupildhem tot Heemskerk” van de HKH, 
waarin hij met trots spreekt over het mooie 
Heemskerk en mensen uitnodigt dat te zien, 
verhalen erover te horen en ervan te genieten. 
Hij was daarnaast ook maatschappelijk be-
trokken en actief. In en vanuit het onderwijs, 
o.a. de Willibrordus MAVO en sg. De Die 
waarvan hij directeur was, in de Kritische 
Gemeente IJmond, die hij van het begin af 
aan mee gemaakt heeft en in het 4 mei comi-
té van Heemskerk.
Als voorzitter droeg hij de HKH op een po-
sitieve wijze uit. Het 25-jarig bestaan is mede 
dankzij hem tot een belangrijke en vreugde-
volle gebeurtenis geworden met o.a. de prach-
tige tentoonstelling in het Gemeentehuis. Als 

voorzitter stond hij voor een open en heldere 
communicatie, dat gaven we ook aan hem 
mee bij zijn afscheid in de vorm van het 
beeldje ‘Heldere communicatie’ met daarin 
de tekst: ‘Het is belangrijk te horen wat niet 
gezegd wordt’. Zeer toepasbaar op Niek als 
voorzitter.
Graag had hij, na gestopt te zijn als voorzit-
ter, nog dingen voor de HKH gedaan, waar-
onder artikelen schrijven. Al heeft hij voor 
de Nieuwsbrief van november van de HKH 
nog wel een bijdrage geschreven, moeten we 
nu constateren dat de tijd hem wat dat betreft 
heeft ingehaald. 
De HKH is Niek dankbaar voor wat hij voor 
de vereniging betekend en gedaan heeft en 
nog betekent. We zullen hem missen en te-
gelijkertijd blijven herinneren als de enthou-
siaste en betrokken man, die genoot van de 
verhalen die het leven met zich meebrengt.
Wij wensen zijn vrouw Janne, zijn kinderen 
en kleinkinderen en overige familieleden 
veel sterkte toe.

Het bestuur, oktober 2016 

  Nieuws van de werkgroepen

  In memoriam
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Openingsscherm met onderin links ‘Titels’ en rechts 
‘Thema’s

FOTO’S ZOEKEN IN DE BEELDBANK 
VAN DE HKH

Heb je al eens foto’s bekeken in onze beeldbank? 
Zo nee, dan wil ik je hieronder helpen om het toch 
eens te proberen. Zo ja, heb je daarbij willekeurig 
rondgekeken of was je op zoek naar een bepaalde 
straat, een bepaald persoon, gebouw of iets an-
ders specifieks?
Sommige mensen vinden het leuk om uitgebreid 
op zoektocht te gaan; anderen willen graag heel 
gericht zoeken. Er zijn bezoekers die zo enthou-
siast raken, dat ze ons mailen met aanvullende 
informatie die nog niet bij de foto wordt vermeld. 
Dat willen we graag stimuleren om daardoor 
onze leden en andere belangstellenden zo volle-
dig mogelijk van dienst te zijn. In dit stukje wil ik 
graag een helpende hand bieden zodat het zoeken 
mogelijk kan worden vereenvoudigd. Inmiddels 
staan er immers ca 6.500  foto’s in de beeldbank, 
en vind daarin maar eens die ene speciale foto!
Dit stuk leest overigens het makkelijkst als je 
eerst de beeldbank opent.

Hoe kom je in de beeldbank?
Je kunt dit doen door te Googlen op ‘beeldbank 
hkh’ of in de website www.historischekring-
heemskerk.nl onder de knop ‘Collectie ’te klik-
ken op ‘beeldbank’.

Zoeken aan de hand van ‘Titel’ en ‘Thema’
Na de opening word je meteen geconfronteerd 
met zoekvragen waarop we straks ingaan.
Als je echter meerdere foto’s wilt zien die tot een 
bepaalde groep behoren, kun je beter eerst naar 
beneden scrollen waar je kunt kiezen uit Titels 
en Thema’s. Je vindt deze op het openingsscherm 
onder het grote grijze vlak, in het blauwe deel.

Alle foto’s in de beeldbank zijn tot dusver opge-
slagen in een album met een bepaalde titel. Die 
foto’s hebben in de beeldbank allemaal de titel van 
een album meegekregen. Gezien de veelheid al-

bums zijn sommige daarvan gecombineerd, maar 
ze hebben altijd binnen de beeldbanktitel wel een 
raakvlak. Als je dus klikt op een van de titels, ga 
je feitelijk bladeren in een van onze albums.
Omdat veel foto’s meer laten zien dan op grond 
van de titel wordt verwacht, zijn ze ook allemaal 
nog eens gekoppeld aan thema’s. Zo kun je bij-
voorbeeld kiezen voor het thema ‘Boerderijen’ en 
daar boerderijen tegenkomen die je ook tegen-
komt onder de titel met de straatnaam waar die 
boerderij stond (of staat). Maar je zoekt nu naar 
boerderijen, en niet naar wat er nog meer in die 
straat was. 
Bij beide keuzes krijg je, nadat je je keuze hebt 
bepaald, het aantal foto’s te zien dat daarachter 
staat vermeld. De weergave is in ‘galerij-vorm’ 
waarbij geen teksten worden vermeld. Boven de 
fotogalerij zit echter een knop ‘Lijstweergave’ om 
over te schakelen naar de andere presentatievorm 
waarbij meer tekst en uitleg bij de foto wordt ge-
geven. Wil je meer weten over één van de foto’s 
die je ziet in de lijst of in de gallery, dan kun je op 
die bewuste foto klikken om hem uit te vergroten 
en meteen de bijbehorende teksten te lezen.
Vanuit de ‘Lijstweergave’ kun je met de knop 
‘Gallery weergave’ ook weer daar naar terug-
schakelen. 
Heb je genoeg gezien, of wil je een andere zoek-
opdracht invoeren, dan staat er helemaal boven-
in het scherm o.a. ‘Collectie Foto’s HKH’. Als je 
daarop klikt, ga je helemaal terug naar het ope-
ningsscherm.

Andere zoekmogelijkheden
Voor het zoeken via titel en thema moet je soms 
al iets over de foto weten. Je kunt ook op ande-
re manieren zoeken. Daarvoor gaan we nu terug 
naar de zoekvragen op de bovenste helft van de 
openingspagina. Zoals al eerder aangegeven 
staan daar vier vragen waarvan vooral de eerste 
van belang is als je een specifiek persoon of on-
derwerp zoekt. De tekst die je bij deze vraag als 
zoekopdracht in het venster invult, mag uit meer-
dere woorden bestaan, op basis waarvan op ver-
schillende manieren wordt gezocht. Die manie-
ren worden aangegeven met de rondjes boven de 
ingevulde zoekwoorden. Zo kun je zoeken naar 
foto’s waarbij alle ingevulde zoekwoorden voor-
komen, en ook nog eens in de volgorde waarin je 
ze hebt ingegeven. In dat geval vul je het eerste 
rondje in. Wil je wel dat alle woorden voorkomen, 
maar is de volgorde onbelangrijk, vul dan het 
tweede rondje in. Het derde rondje invullen levert 
alle foto’s waarin één van de ingevulde woorden 
voorkomt. Als je niet teveel zoekwoorden invult, 
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REÜNIE N.A.V. ARTIKEL IN HEEMSKRING 54

Zomaar  wat  getal len

LEDEN:
Aantal betalend per 1 januari 2.058
Aantal betalend per 1 september 2.026
Aantal verwacht voor 2017  2.000

Beeldbank gepubliceerde foto’s:
In september 2015   5.000
Op 1 februari 2016   6.000
Op 1 september 2016  6.450
Bezoekers gemiddeld per maand:
(elke bezoeker wordt per dag max. 1 x ge-
teld) In 2015     272
In 2016 (t/m augustus)      299

Bibliotheek gepubliceerde titels:
Op 1 september 2015     700
Op 1 september 2016  1.000
Bezoekers gemiddeld per maand:
(elke bezoeker wordt per dag  
max. 1 x geteld)  In 2015                 108
In 2016 (t/m augustus)        126

Bezoekers website:
Bezoekers gemiddeld per maand:
In 2016 (t/m augustus)     537
(elke bezoeker wordt per dag max. 1 x ge-
teld; i.v.m. enkele onwaarschijnlijke uitkom-
sten uit 2015 kan aan oudere gegevens geen 
waarde worden gehecht.)

Hes Niesten (webmaster a.i.)

Een van de 15 foto’s 
boerderij Admiraal

Achterste rij (allen met hun meisjesnaam) v.l.n.r. Jopie Lammers, Rie de Boer, Joke Groot,Wil Sap, Agnes de 
Kruijf, Tineke Glorie en Janny Groenheide. Op de voorgrond  v.l.n.r. Gerda Kristel en Els Versteege-Marcker

In Heemskring 54 stond een artikel over Els 
Versteege-Marcker . Zij was in de jaren eind ’50 
en begin ’60 leidster bij gymnastiekvereniging 
ADO. Dit artikel was de aanleiding voor een be-
scheiden reünie met een achttal dames van de 
toenmalige keur-turnploeg. Op 8 april jl. kwamen 
ze- na zo’n vijftig jaar!- bij elkaar ten huize van 
Els Versteege- Marcker. Joke Groot kwam spe-
ciaal voor de gelegenheid over uit Frankrijk waar 
zij woonachtig is. Er werden veel herinneringen 
uit die tijd  opgehaald.

levert het tweede rondje 
meestal de beste resulta-
ten.

Belangrijk is wat je  
invult en hoe je je zoek-
woorden kiest.
Zo kun je bijvoorbeeld de 
boerderij van Admiraal 
zoeken door zowel de the-
manaam ‘boerderijen’ als
 de persoonsnaam ‘Admi-
raal’ in te typen. Je krijgt dan niet alle 429 boer-
derijen om door te kijken en ook niet alle 38 foto’s 
van familieleden van Admiraal, maar uitsluitend 
15 foto’s van de boerderij(en) waaraan de naam 
Admiraal is gekoppeld.
De overige vragen spelen voorlopig geen grote 
rol. Zorg ervoor dat in het venster van vraag 2 de 
keuzemogelijkheid ‘Alle velden’ staat ingevuld 
en vink bij vraag 3 het hokje aan. De keuze voor 
weergave in Galerij- of Lijstvorm kan worden 
aangegeven bij vraag 4. Na de weergave gaat het 
schakelen tussen deze twee vormen hetzelfde als 
eerder hierboven beschreven.

Tenslotte
Als je nog niet eerder de beeldbank bezocht, hoop 
ik je hiermee over de streep te hebben getrok-
ken. Maandelijks bezoeken al ca. 300 mensen de 
beeldbank en sommigen helpen ons soms met 
aanvullende informatie. Onder elke foto staat een 
venster waaronder een formulier zit waarin je je 
kennis kunt doorgeven. Maak daarvan gebruik !!

Hes Niesten, beheerder beeldbank 
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Oproep foto’s  Prog ress
De redactie van de Heemskring is op zoek 
naar foto’s van sociëteit ‘Progress’. 
In Heemskring 57 willen we daar namelijk een 
artikel aan wijden. Onze vraag is nu:
Wilt u contact opnemen met ons als u ons 
aan één of meer foto’s kunt helpen. De foto’s 
blijven van u, wij scannen ze voor het artikel.

Wachtend op uw reactie(s).
Namens de redactie van de Heemskring  
(redactie@heemskring.nl), 
Marjo Hoogewerf (0251-240190).

Al enkele jaren wordt er hard gewerkt om alle 
foto’s te digitaliseren. Intussen zijn al ruim 6500 
foto’s ondergebracht in de Beeldbank, die te vin-
den is op de website van de HKH onder het kopje 
Collectie.
Intussen is de bibliotheek gereorganiseerd en de 
catalogus is gedigitaliseerd. Voor een groot deel 
is de catalogus te vinden op de Beeldbank. 
Sinds kort is een begin gemaakt met het fotogra-
feren, beschrijven en digitaliseren van de grote 
hoeveelheid materialen die op de zolder zijn on-
dergebracht. Een klein deel is eveneens al op de 
Beeldbank te vinden.
Voor deze interessante klus zoeken we nog een 
paar vrijwilligers. 

Wil je weten wat het inhoudt of meedoen? Een be-
richtje naar Leendert de Pee, Frits Conijnstraat 
10, 1964BE Heemskerk, tel 0251-238575 of 06-
51614963.

DIGITALISERING MATERIALEN
HKH verder op zoek 
naar bestaande kennis en 
ervaring

Een vereniging als de KHK kan alleen flore-
ren als er inzet is vanuit de leden voor acti-
viteiten, voor een project. In 2016 hebben we 
een aantal actieve vrijwilligers verloren door 
hun overlijden. Mede daarom zoeken we 

• naar nieuwe vrijwilligers, 
•  naar leden die zich voor een bepaald pro-

ject in willen zetten gedurende een af te 
spreken periode, 

•  naar Heemskerkers die veel kennis hebben 
van een bepaald onderwerp waar de HKH 
meer mee wil of moet doen.

De vraag is of u zo iemand bent of het be-
stuur kan wijzen op iemand die daarnaar 
gevraagd kan worden.
Waar kunt u bijv. concreet aan denken!?

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

•  Kennis over de Industrialisatie in de 
IJmond (in 2017 willen we daar samen 
met de andere historische verenigingen uit 
de regio en museum Kennemerland extra 
aandacht aan geven)

•  Hulp bij het inrichten van de vitrinekast in 
het gemeentehuis.

•  Een systeembeheerder!
•  Kennis van oud Heemskerk voor het dui-

den van foto’s
•  Hulp bij het voeren van de PR voor de 

HKH. Bijvoorbeeld het schrijven van 
persberichten. Of denk aan het opzetten 
en beheren van een facebook pagina voor 
de HKH. 

Bent u geïnteresseerd?
Of weet u iemand die hierin iets kan bete-
kenen? Of wellicht nog op een heel ander 
gebied, dat wij hier nog niet genoemd heb-
ben!?
Dan horen we dat graag en kunt u contact 
opnemen met een van de bestuursleden of 
het doorgeven aan het secretariaat.
Henk Engel

‘BELLETJE TREKKEN’ KAN WEER

Door bezuinigingen zijn medewerkers van de Muziek-
school (nu CCH) niet altijd aanwezig. Daardoor is de 
buitendeur van Kerklaan 1 op bepaalde momenten 
niet ‘los’, terwijl er mogelijk wel mensen binnen zijn. 
Het kan dus zijn dat u, op momenten dat het Historisch 
Huis geopend is, toch voor een dichte deur staat. Links 
van de deur zijn er twee bellen, waarvan één voor de 
HKH. Als u daarop drukt, gaat boven in het Historisch 
Huis de bel over en komt er iemand naar beneden om 
de deur te openen. Helaas vraagt dit even tijd, maar 
uw ‘belletje trekken’ wordt gehoord en beloond.
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REGIONALE CONTACTEN

Regelmatig hebben we als HKH contact en 
overleg met andere historische verenigingen 
uit de regio. Met het Historisch Genootschap 
Midden Kennemerland, 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. 
Industrialisatie
Voor 2017 zijn we plannen aan het maken om 
een gezamenlijk programma op te zetten rond 
het thema ‘Industrialisatie’. De opkomst van de 
industrie in en de invloed daarvan op de regio 
Kennemerland. Excursies, lezingen, films kun-
nen daar deel van uitmaken. De bedoeling is dat 
een deel van dat programma ook langs de plaat-
sen reist waar de historische verenigingen zitten.  
Dus ook bij de HKH.
Voor de HKH zijn Fred  van Tongeren en Henk 
Engel daarbij betrokken. Maar we betrekken 
graag andere mensen daarbij, bijvoorbeeld om 
een deel van het programma mee voor te berei-
den. Of misschien heeft u hiervoor nog een gou-
den idee! Kortom: iets voor u!?!
Eind van dit jaar moeten de plannen klaar liggen 
om ze voor de 2e helft van 2017 verder uit te wer-
ken. Dus in de Nieuwsbrief van het voorjaar 2017 
zullen we hier verdere informatie over geven.
Henk Engel

OPEN MONUMENTENDAGEN 2016 IN 
HEEMSKERK

Op zaterdag 10 en zondag 11 september zijn de 
landelijke Open Monumentendagen gehouden. 
Ook In Heemskerk namen 12 monumenten deel 
aan deze dagen. Daarvan deed de veilingklok in 
buurtcentrum d’ Evelaer voor de eerste keer mee. 
Mede door het samenvallen met de Kennemer 
Bloemendagen en de lezing van Piet Diemeer 
voorafgaand over de historie van veilingklokken 
was dit een succes.
Het geschatte bezoekersaantal op beide dagen be-
droeg, mede door het weer zo’n 2.000 personen.
Op zaterdag waren Fort Veldhuis en de Dorpskerk, 
met de obelisk en begraafplaats de publiekstrek-
kers.
De beide kastelen, Chateau Marquette en slot 
Assumburg werden op zondag weer goed bezocht, 
hetgeen vooral te danken was aan de inzet van de 
rondleiders van de HKH. De bezoekers van slot 
Assumburg konden voorafgaand of aansluitend 
nog genieten van de Kasteeltuin en de daar aan-
wezige muzikale activiteiten.
De vermelding in de brochure van de viering van 
het 125-jarig bestaan van de Sint Laurentiuskerk 
22, 23, 24 en 25 september heeft eveneens gere-
sulteerd in veel toeloop.
Libbe van Dijk, namens de werkgroep OMD.

CONTACTEN MET ANDEREN

Over onze contacten met andere verenigingen in 
de regio valt te melden:
•  de Vrijwilligers Kasteeltuin Assumburg hebben 

hun nieuwe ‘Koetshuijs’ geopend en gaan in 
2017 het ‘Spektakel Assumburg’ organiseren.

•  het Museum Kennemerland heeft een grote re-
organisatie ondergaan en haar deuren weer ge-
opend (met als speciale gast onze oud-voorzitter 
Niek Linger, op You Tube te zien.

•  de Stichting Oer-IJ wil wandelingen in het ge-
bied van het Oer-IJ beschrijven i.s.m. de HKH.

•  de partners van het 4-partijenoverleg treffen 
voorbereidingen voor activiteiten in 2017 onder 
het thema ‘Industrialisatie’.

•  de Open Monumentendagen zijn druk bezocht.
•  de bibliotheek verzorgt i.s.m. de HKH een twee-

tal filmavonden (in oktober en in februari).

Goed om ook te melden:
•  ‘onbekenden’ hebben 135 euro voor de HKH 

bij elkaar gefietst door deelname aan de 
Rabofietsdag. Bedankt voor deze verrassing!

•  overcomplete boeken en geschriften uit onze bi-
bliotheek hebben een goede bestemming gevon-
den tijdens de georganiseerde verkoopdagen en 
de boekenmarkt op het Nielenplein.

•  er waren onvergetelijke feestelijkheden rond de 
125-jarige Laurentiuskerk, een reünie van de 
50-jarige Morgensterkerk en een reünie van de 
Kerkbeekschool.

•  filmmaakster Pauline van Vliet heeft vorig jaar 
met vrijwilligers van de HKH een film voor de 
basisscholen gemaakt, waarin de historie van 
Heemskerk gekoppeld was aan geuren. Nu heeft 
zij een film gemaakt over het Noordzeekanaal en 
de sluizen. Deze gaat in première op 6 november 
in het Thalia-theater in IJmuiden.

De maand september kende een overdaad aan acti
viteiten. Het was onmogelijk aan alles mee te doen.
Aart Andeweg (bestuurslid HKH).

 Activiteiten
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WAARDEVOLLE ONTVANGSTEN

De afgelopen maanden heeft de HKH veel spullen 
ontvangen. We zijn o.a. een handboek jachtopzie-
ner rijker geworden en een aanstelling onbezol-
digd veldwachter. En wat te denken van een paar 
machtigingen voor vuurwapenbezit (uit 1933) of 
een lidmaatschapskaart van de politiehondenver-
eniging. Maar ook een gietijzeren ketel, een meer 
dan 100 jaar oude passer van de loodgieter, een 
stenen zalfpotje en een scheerbord, krulspelden, 
kroontjespennen, horeca attributen van “De ver-
gulde wagen”, uit de bakkerij van Schuit mallen 
voor chocola en een blikken trommel voor boter 
en vet, tegeltjes met afbeeldingen uit Heemskerk 
en oude landkaarten over de bebouwing van 
Heemskerk. Om alles goed te bekijken zijn we 
natuurlijk blij met de schenking van een originele 
oude loep.
Met een aantal luchtfoto’s houden we zicht op ons 
dorp, maar ook foto’s van oude dorpsgezichten, 
van de scharensliep en het bokkevrouwtje werden 
bezorgd. Diverse boeken ondersteunen ons ge-
heugen als het gaat om de Adelbertus mavo, mu-
ziekgroepen in de regio, woningbouwvereniging 
Ons Huis, de historie van de bollenteelt en een 
aantal door de HKH uitgegeven boeken, zoals het 
zeldzame boek over Maarten van Heemskerck.
Regelmatig komen ook oude oorkondes, facturen 
en krantenknipsels binnen. Soms een hele jaar-
gang van een tijdschrift, maar ook - echt waar! 
- 19 ordners met goed gerubriceerde krantenknip-
sels en 3 cd’s over het wel en wee van Heemskerk. 
Als bijzonderheid melden we ook dat het archief 
van de Muziekschool en cd’s met (Heemskerkse) 
muziek aan ons is overgedragen.
Tenslotte kunnen we een boom opzetten aan de 
hand van een aangeleverde stamboom en kunnen 
we bij een eventuele verhuizing de gemeentelij-
ke bouwverordeningen uit1934 ter hand nemen. 

ZOEKTOCHT NAAR MOGELIJKE 
EXPOSANTEN VAN DE LIJKBAREN
 
Na de cosmetische aanpassing van ons Historisch 
Huis, waren de twee zolderkamers aan de beurt. 
In de tweede helft van 2013 werd begonnen met 
het uitruimen en daarna opknappen van de twee 
zolderkamers. Bij het opruimen stuitten wij op 
twee lijkbaren en een roef, ooit eigendom van 
de Nederlands Hervormde Kerk in Heemskerk. 
Een kleine lijkbaar uit 1728 en een grote lijkbaar 
uit 1804.
Aangezien de HKH onvoldoende expositieruim-
te heeft, werd door het HKH bestuur besloten 
deze lijkbaren in bruikleen te geven of gewoon 
weg te geven. Er startte een lange zoektocht naar 
kandidaten die deze twee lijkbaren zouden wil-
len overnemen. Musea, kerken, kerkelijke in-
stellingen werden benaderd, zonder resultaat. 
Dit voorjaar kregen we een tip om contact te zoe-
ken met:het Nederlands Uitvaart-museum ‘TOT 
ZOVER’ op het terrein van de Oosterbegraafplaats
in Amsterdam. 

Tot onze vreugde bleek het museum ‘TOT 
ZOVER’ veel interesse te hebben in de beide lijk-
baren. Tijdens het telefoongesprek op 3 februari 
2016 met de directeur van het museum bleek, dat 
ze graag in het bezit wilden komen van de lijkba-
ren en de roef, mits ze heel oud waren. En dat was 
het geval.
Daarna volgde al snel een gesprek met Annemieke 
van der Graaf van de afdeling collectiebeheer van 
het museum en werd afgesproken dat beide lijkba-
ren door de HKH zouden worden geschonken aan 
het Nederlands Uitvaartmuseum  ‘TOT ZOVER’. 
Annemieke van der Graaf regelde een vrachtwa-
gen en op donderdag 31 maart 2016 werden de 
twee lijkbaren en de roef opgehaald. Ze vertel-
de dat de grootste lijkbaar, afmeting 4100 mm 
x 760 mm, naar het depot in Leek (Groningen) 
zou worden gebracht om op te knappen. 
De kleinste lijkbaar, afmeting 2630 mm x 565 mm, 
is door het museum voor een periode van 10 jaar in 
bruikleen gegeven aan de Stichting van de Joodse 

Begraafplaats,Tetterodeweg 15 in Overveen. 
Deze begraafplaatswordt nog weinig gebruikt en 
heeft nog acht plekken om mensen te begraven. 
De lijkbaar staat opgesteld in een klein wit huis-
je (zie foto’s). Indien iemand begraven wordt, 
wordt de lijkbaar gebruikt om de kist te ver-
plaatsen vanuit het huisje naar het gedolven graf. 
Tijdens de Open Monumenten Dagen is de lijk-
baar te bezichtigen.
Tot slot kunnen we concluderen dat beide lijkba-
ren en de roef een goede en nuttige bestemming
hebben gekregen.
Leendert de Pee, vrijwilliger HKH.
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VOOR UW AGENDA

8 november en 13 december 2016 
best uu rsvergader ingen (9.30 uu r)

6 november 2016 
première  van de f i lm van Paul ine 
van Vl iet  ( Noordzeekanaal),  in   
Thal ia-theater  te  I Jmuiden

?? februari 2017 
f i lmavond HK H in en i .s .m.  de 
Bibl iotheek

12 april 2017  
voor jaarsledenvergader ing  
in  de Jansheeren

1 en 2 april 2017  
Kom in de Kas

maandagmiddag/dinsdagavond
Histor isch Huis  open:  
ma.  14 -16 uu r  en d i.  19-21 uu r, 
(m.u.v.  de basisschoolvakant ies)

FOTOBOEK VAN ST. AGNES  
KLEUTERSCHOOL ROND 1966
Geachte heer, mevrouw
De zus van mijn opa was non op de St. Agnes 
kleuterschool in Heemskerk. Ze heette zuster 
Marterna. Ze is al vele jaren geleden overleden. 
Haar fotoboek is bij mijn ouders terecht geko-
men. Bij het opruimen kwamen we het weer 
tegen. Mijn ouders wilden het weggooien, maar 
ik denk dat het een historische waarde heeft voor 
Heemskerk. Er zitten ook foto’s bij uit 1930, 1936, 
1924. Zuster Marterna was bevriend met zuster 
Christiana. Ook van haar zitten er enkele foto’s 
bij. Graag hoor ik van u of u interesse heeft. 
Met vriendelijk groet, Carstian Dirks.
Noot red.: Het fotoalbum is inmiddels in ons be-
zit.Het ligt op de kamer van Willem van Rixel (zo-
als die bij ons nog steeds genoemd wordt).

TEKENEN IN KASTEELTUIN ASSUMBURG

 

Pierre Janssens heeft een aantal boeken over 
Heemskerk geschreven. Over 28 onderwerpen 
heeft hij al wel materiaal verzameld, maar nog 
niet gepubliceerd. Ook deze manuscripten komen 
naar de HKH.  
Onze gastheer van de maandagmiddag, Cor 
Teeling, staat garant voor het goed onderbrengen 
van ingebrachte spullen. Wij houden ons van har-
te aanbevolen.
Aart Andeweg, bestuurslid HKH

Een gezamenlijk 
initiatief van de 
Historische Kring 
Heemskerk, Ruud van 
Zon en de Kasteeltuin 
Assumburg
De tuin rondom kasteel 
Assumburg is een prach-
tige locatie die bij uitstek 
geschikt is om te tekenen 
of te schilderen. De Historische Kring Heemskerk 
heeft de Heemskerkse kunstenaar Ruud van Zon 
bereid gevonden om in de tuin enkele buitente-
kensessies te begeleiden in maart en april 2017. 
Gestart wordt er steeds vanuit het bezoekerscen-
trum ‘het Koetshuijs’ bij de Kasteeltuin.
Buitentekenen is een rustgevende bezigheid. In 
de vrije natuur komen de deelnemers los van de 
dagelijkse beslommeringen en gaan ze helemaal 
op in de creatie die onder hun handen ontstaat.

Deze activiteit is geschikt voor mensen die nog 
nooit getekend of geschilderd hebben, maar ook 
diegenen met (enige) ervaring op dit gebied, kun-
nen zich hier op het doek of papier uitleven. Ruud 
van Zon geeft deskundige begeleiding en gerichte 
adviezen.
De lessen zijn op: vrijdag 24 en 31 maart en op 
14 en 21 april van 9.30 tot 12.00 uur. 
Bij slecht weer kan nog worden uitgeweken naar 
een latere datum. Verzamelen in het Koetshuijs 
bij kasteel Assumburg. De deelnemers nemen hun 
eigen materiaal mee. Voor advies hierover kun-
nen ze bellen met Ruud van Zon, 06-20275053.

Kosten voor 4 lessen:  
60 euro (dit is exclusief materiaalkosten).
Opgeven kan bij het secretariaat van de HKH:
Mevr. J.J. Kranendonk, tel (0251) 239018, e-mail  
secretaris@historischekringheemskerk.nl
Minimum aantal deelnemers: 10
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REACTIES OP HET ARTIKEL ‘DUITSE DIENSTMEISJES’ IN HEEMSKRING 55

Richard Numan reageerde op de naam van Klara 
Maria Schare en heeft ons wat specifiekere namen en 
jaartallen gegeven rond Klara en G. A. Aardenburg.
Over de bewoner van het boerderijtje aan de 
Tolweg (blz. 30) schreef Richard ons dat het gaat 
om Johannes Burgering (1903-1977), die getrouwd 
was met Maria Sophia Hölzer (1904-1968). De 
vraag of zij ook gewerkt heeft als dienstmeisje is 
nog niet beantwoord. Over beiden gaf hij ons spe-
cifieke jaartallen en namen van ouders. Daarnaast 
stuurde hij ons ook nog een foto van de grafsteen 
van Johannes en Maria bij de Laurentiuskerk.

Hans Kramer wees ons op een foutieve naam van 
de boerderij van L. Hoogewerf, waar Sophie Pieper 
als dienstbode werkte (blz. 33). Tot 1948 droeg de 
boerderij de naam ‘Beijerlust’. Pas daarna werd de 
naam veranderd in ‘Antoniushoeve’. Daarnaast gaf 
hij de volledige naam van Stef, de Oostenrijkse echt-
genote van Jan Ooievaar: Stefanie Sophia Michler. 
Van haar zijn geen verdere gegevens bekend.

De heer Jos Appelman was blij verrast toen hij de 
naam van Katharina Jandraszak tegenkwam op 
blz. 33. Zij was een zus van zijn moeder Maria 
Jendraszak, ook wel Jendraschack. Behalve Käthe 
en Maria kwamen ook hun zussen Cecilia en Helena 
en hun broer Thomas naar Nederland. Käthe was de 
enige die korte tijd (slechts 8 maanden) in Heemskerk 
in dienst was bij kapper G. Konijn. Paul Luiten, neef 
van Jos Appelman en zoon van Käthe Jendraszak, 
vertelde: Ze was een stadsmens. Ze voelde zich 
niet thuis in het dorpse Heemskerk en vertrok naar 
Den Haag waar haar zus Cecilia werkte.

Käthe kwam in dienst bij de rijke joodse familie 
Hirschland en is daar tot 1938 of 1939 gebleven. 
Ze trouwde toen met Jacobus Luiten, huisschil-
der, die ze leerde kennen toen hij het huis van de 
eerdergenoemde familie kwam schilderen. Net als 
haar zus Maria is zij in Nederland gebleven. Hun 
broer en zussen zijn naar Duitsland teruggekeerd.

We danken Richard, Hans, Jos en Paul voor hun 
informatie, die in iets uitgebreider vorm in het ar-
chief zal worden opgenomen. Ook de foto’s zullen 
daar een plaats krijgen.

Lene, Thomas en Käthe Jendraszak

 Colofon 

Medewerkersavond
De HKH vrijwilligersavond, gehouden op 
maandag, 3 oktober jl. was weer een succes.
Zie vanaf 1 december a.s. de foto’s, gemaakt 
door Elja Tepper, op onze website.  
http://www.historischekringheemskerk.nl/
activiteiten/reporter/


