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• Secretariaat Historische Kring Heemskerk:

Wielewaal 24, 1965ED Heemskerk
• Postadres: Postbus 46, 1960AA Heemskerk
• E-mail: secretaris@historischekringheemskerk.nl
• Website: www.historischekringheemskerk.nl
• Historisch Huis: Anthonie Verherentstraat 5/2A, 1961 GD Heemskerk
(0251-252658)

Uitnodiging
voor de voorjaarsledenvergadering
Historische Kring Heemskerk
op woensdagavond 18 april 2018
in de Jansheeren, Maltezerplein 1, aanvang
19.30 uur, zaal open om 19.00 uur.
AGENDA:
1. Opening door voorzitter Henk Engel en mededelingen
2. Verslag najaarsledenvergadering van 15 november 2017
3. J aarverslag secretariaat 2017
4. Financieel jaarverslag 2017
5. 
Verslag Kascommissie: de heren Q.E.G Schram en
C.J.M. Schavemaker en mevrouw Y. Sant-Munnik
6. B
 enoeming Kascommissie
7. Mogelijke vragen en nadere uitleg naar aanleiding van
berichten in de Nieuwsbrief
8. R
 ondvraag
9. Presentatie Heemskring 59.
PAUZE
PRESENTATIE door Jan de Roos.
Onder de titel ‘Heemskerkers tussen goed en fout’ geeft Jan
de Roos de in WO II ‘foute’ Heemskerkers een plaats in de
lokale geschiedenis.
Namens het HKH-bestuur, Libbe van Dijk, secretaris.
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Berichten van het bestuur
VERSLAG NAJAARSLEDENVERGADERING OP 15 NOVEMBER 2017.
1. Opening en vaststelling agenda

Voorzitter Henk Engel opent de vergadering en
heet iedereen van harte welkom. Daarnaast geeft
hij aan dat onze notulist Frans Rozemeijer door
privéomstandigheden zijn werk moet neerleggen.
Frans heeft inmiddels een boekenbon gekregen
voor zijn werkzaamheden de afgelopen jaren. In
de agenda worden geen wijzigingen aangebracht.
Secretaris Libbe van Dijk noemt de afmeldingen
voor deze avond.

2. V
 erslag voorjaarsledenvergadering
van 12 april 2016.

Er zijn geen op- of aanmerkingen op het verslag.

3. Begroting 2018

Penningmeester Hes Niesten geeft een korte
toelichting op de begroting. André van Henten
vraagt of er reserves zijn en waarom daar geen
beroep op wordt gedaan voor de verhuizing. De
penningmeester antwoordt dat er circa € 40.000,aan Algemene reserve is. Om onze onderhandelingspositie met de gemeente niet te verzwakken,
is een onttrekking aan de Algemene reserve niet
in deze begroting opgenomen. Fred van Tongeren
vraagt hoe de budgetten van de werkgroepen tot
stand zijn gekomen. Penningmeester antwoordt
dat door de vervroegde indiening van de subsidieaanvraag 2018 er geen tijd was om de werkgroepen te consulteren en heeft hij op basis van
voorgaande jaren de budgetten vastgesteld.
Voorzitter stelt vast dat er verder geen vragen
meer zijn en dat daarmee de leden instemmen
met deze begroting.

4. Bestuursverkiezing

De heren Hes Niesten en Piet van Zwieten zijn
volgens rooster aftredend. Beiden hebben aangeven hun bestuurlijke functie te willen voortzetten.
Daar er geen tegenkandidaten zijn aangemeld,
zijn beide heren bij acclamatie herkozen. De ledenvergadering stemt onder applaus hiermee in.

5. Mogelijke vragen naar aanleiding
van berichten in de Nieuwsbrief

De voorzitter geeft hierbij het woord aan
Aart Andeweg. Aart geeft aan dat ook deze
Nieuwsbrief weer goed gevuld is en vraagt bijzondere aandacht voor de oproepen voor nieuwe
medewerkers voor verschillende functies. Ook
Rob Groen vraagt hierom. Tijdens de vergade-

ring melden enkele leden zich al aan. Daarnaast
wijst Aart op de rubriek ‘Voor uw agenda’. Vanuit
de zaal wordt gevraagd waarom voor de voorjaarsvergadering is gekozen voor de kleinere zaal
van Het Spectrum. Dit is gedaan, omdat veel leden graag op maandagavond willen vergaderen.
Gezien de opkomst van vanavond zal het bestuur
zich nogmaals hierover buigen. Ook brengt Aart
de lidmaatschapskaart onder de aandacht, waarmee leden gratis toegang hebben tot de lezingen.
Verzoek van Ferry Kwee om deze voortaan op
creditcardformaat te verstrekken. Dit verzoek
wordt meegenomen.
Ter zake van de nieuwe huisvesting geeft de
voorzitter vervolgens aan dat de HKH heeft
voorgesteld om de twee vrijgekomen lokalen
in de Mariaschool te gaan gebruiken voor de
werkplekken en daarnaast voor de zichtbaarheid
gebruik te maken van de faciliteiten van het gemeentehuis, alsmede om ook op de vrijdagmiddag het Historisch Huis open te stellen voor het
publiek. Dit is onlangs met het college van B&W
besproken, waarop het college dit voorstel heeft
omarmd. Nu is een delegatie van het bestuur samen met enkele ambtenaren bezig de inrichting
praktisch uit te werken. Ook dient het gebruik
van de Mariaschool nog formeel door de gemeente te worden geregeld. Daarbij spelen tevens
zaken als de financiën rond verhuizing, inrichting Mariaschool en externe opslag een belangrijk rol. De HKH stelt zich op het standpunt dat
al de kosten daarvan door de gemeente moeten
worden gedragen. Wouter Hoobroeckx raadt aan
om duidelijke afspraken rond het gebruik van het
gemeentehuis te maken en daarnaast ook goed
aan de zichtbaarheid te werken in en vanuit de
locatie Mariaschool. De voorzitter gaat hierin
mee. Daarnaast vraagt Fred van Tongeren of er
een deadline ligt. Die ligt er niet, maar vanuit de
HKH wordt er wel druk op de ketel gezet.

6. Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

7. Presentatie Heemskring 58

Ineke Broekhuizen, Margriet Veken en Marjo
Hoogewerf presenteren met verve de nieuwe
Heemskring.

Na de Pauze

De heren Lambert Koppers en Piet Termes pre-
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senteren het binnenkort verkrijgbare boekje over
de Oosterweg, halverwege onderbroken door de
voordracht van een gedicht over de Oosterweg
door Frans Koopman. De presentatie wordt afgesloten met een sfeervol en typerend filmpje van
de Oosterweg.
De voorzitter bedankt na afloop ieder voor zijn of
haar inbreng en wenst iedereen wel thuis. 

DONATIE STG. ORANJE COMITÉ HEEMSKERK.
Tot zijn verrassing vond onze penningmeester
in de recente bankgegevens de volgende
bijschrijving (verwerkingsdatum: 10-03-2018):
Stg. ORANJE-COMITÉ H’KERK € 475,00
Gift wegens opheffing
Stichting Oranje-Comité Heemskerk
Namens het bestuur van de HKH heeft onze
secretaris de stichting bedankt:

Geacht bestuur,
Tot onze grote verrassing ontvingen wij een
donatie van € 475,00 i.v.m. de opheffing van
uw stichting. Wij betreuren deze opheffing,
desondanks aanvaarden wij deze donatie in
dank. Deze donatie is extra welkom in het
kader van de aanstaande verhuizing van de
HKH naar de Sancta Mariaschool, gezien de
daarmee gepaard gaande kosten.
Libbe van Dijk, secretaris

JAARVERSLAG
SECRETARIAAT 2017.
Het bestuur werd gevormd door Henk
Engel, voorzitter, Libbe van Dijk, secretaris, Hes Niesten, penningmeester en als
leden Joke Kranendonk, Aart Andeweg,
Jan Zweeris 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 1 en Cultuur Centrum
Heemskerk en de opzet van de begroting
nieuwe stijl voor het verkrijgen van gemeentelijke subsidie.
Contacten zijn er intern geweest en extern is er medewerking verleend aan de
Kerstmarkt in het centrum, Decorade
in Chateau Marquette, Ontmoetingsdag
senioren in het gemeentehuis, de Open
Monumentendagen en het regionaal project
de Nijvere IJmond.
Tevens waren er regionale contacten met de
besturen van het Historisch Genootschap
Midden-Kennemerland, Historische Kring
Velsen, Museum Midden-Kennemerland,
Werkgroep Oud Castricum, Historisch
Genootschap Assendelft, Stichting Kasteeltuin Assumburg en Stichting het Oer-IJ.
April 2018, Libbe van Dijk, secretaris

BOVENTALLIG GEREEDSCHAP ELDERS ONDERGEBRACHT
Een aantal timmergereedschappen en specifieke profielschaven zijn gegaan naar  de
Heemskerkse Paul Beentjes van Paul Beentjes
Craft, gevestigd in de Broedmachine in
Beverwijk. Verder heeft Peter Welp een bestemming gevonden voor gereedschap bij het
aannemersbedrijf Klaase aan de Westerweg in
Heiloo. Hierbij een foto van de vitrine waar het
oude gereedschap komt te liggen. Ter info: de
zoon van de zwager van Peter heeft inmiddels
het bedrijf overgenomen.
Joke Kranendonk
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Berichten van het bestuur
FINANCIEEL OVERZICHT 2017
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BALANS PER 31 DECEMBER 2017

TOELICHTING
ONTVANGSTEN
De werkelijke ontvangsten ( € 34.600) waren ca.
€ 900 hoger dan begroot. De ontvangen contributies waren € 800 te laag ingeschat, en de opbrengsten van rondleidingen en lezingen waren €
700 hoger. Het saldo van betaalde bankkosten en
ontvangen rente was negatief € 400 terwijl nog
een positief saldo was begroot van € 100. De rente die thans wordt vergoed, is nagenoeg nihil.
PROJECTEN
Het projectensaldo, dat begroot was op € 500
negatief, kwam uit op € 500 positief, vooral door
de lager dan begroot ingeschatte kosten voor de
expositie Kom in de Kas. De tweejaarlijkse expositie werds soberder opgezet met gebruikmaking
van vooral eerder geëxposeerde fotobladen.
UITGAVEN
De totale uitgaven, begroot op € 33.200, waren in
werkelijkheid met € 28.600 ca. € 4.600 lager.
Met uitzondering van de ‘vaste kosten’ als
Nieuwsbrief, Heemskring en de huisvestingskosten, waren alle overige kosten aanmerkelijk lager
dan begroot.
Besparingen werden vooral bereikt door uitstel
van uitgaven (drukwerk), lagere uitgaven voor
porti ( bezorging Nieuwsbrief etc, ) en ledenvergaderingen.
De kosten van de werkgroepen waren in totaal
lager ondanks de incidentele uitgaven voor een
beamer ( € 800) en de opfrissing van de website
(€ 1.800).

EXPLOITATIESALDO
ls resultaat van hogere ontvangsten en lagere
uitgaven resulteert een voordelig exploitatiesaldo
van € 6,500 welk bedrag is toegevoegd aan het
eigen vermogen dat daardoor aangroeide tot bijna
€ 49.000. Dit saldo zal moeten dienen enerzijds
als permanente reserve voor de toekomst maar
ook voor onvoorziene uitgaven die de verhuizing
met zich zal brengen.
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

2017

2.002

39

76

1.965

De vrijwel constante toestroom van ca. 35 nieuwe leden per jaar na ons jubileumjaar 2013 heeft
zich ook in 2017 voortgezet. We moeten helaas
nog steeds constateren dat er ook jaarlijks een
aanzienlijk aantal leden afscheid neemt. Het gaat
hier vooral om oudere leden die ons ontvallen
door overlijden. We gaan door op de reeds ingezette weg met activiteiten die leiden tot verjonging van ons ledenbestand.
Hes Niesten, penningmeester februari 2018
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Berichten van het bestuur
HUISVESTING HKH
Het zoeken naar een alternatief voor de huidige
huisvesting van de HKH heeft in 2017 veel aandacht gekregen, veel energie gevraagd, zo schreven we in de Nieuwsbrief van oktober 2017.
Eind 2017 was het besluit in voorbereiding om
de vrijkomende ruimte door het vertrek van de
Kunstuitleen in de Mariaschool toe te wijzen aan
de HKH. Daarnaast hadden we een mooie ruimte
op het oog voor het archief, depot op afstand.
Dus we waren eind december een heel eind in
het vinden van de oplossing in 2018 voor de nieuwe huisvesting.
Nu op 31 januari 2018 is de Mariaschool inderdaad toegewezen aan de HKH. En daar zijn
we blij mee. Op een mooie historische plek in
Heemskerk aan de A. Verherentstraat komt de
nieuwe werkplek van de HKH. Waar de werkgroepen hun werk kunnen doen en waar we mensen kunnen ontvangen. Een plek van waaruit we
de historie van Heemskerk uit kunnen dragen en
bij kunnen houden.
Zes maart hebben we de sleutel overhandigd
gekregen en naar verwachting kunnen we in de
eerste helft van april verhuizen.
Een kink in de kabel werd veroorzaakt doordat
we uiteindelijk geen zakelijke afspraak konden
maken wat betreft de ruimte voor archief/depot,
waardoor we daar eind december wat dat betreft
met lege handen stonden. En dat was en is wel
een teleurstelling als je op dat moment het idee
hebt er bijna te zijn. Maar we zijn druk op zoek
naar andere mogelijkheden voor het archief/depot
op afstand. En natuurlijk horen we graag als er
door leden mogelijkheden worden gezien, die we
als bestuur niet kennen.
We zijn dus blij met de keurig opgeknapte locatie aan de A. Verherentstraat, maar hebben nog
zorg over de ruimte voor archief/depot!
Natuurlijk spreken we daar ook met de gemeente (verder) over. Met de gemeente hebben we
in 2017 en 2018 intensief contact gehad. Over
het besluit om uiteindelijke te kiezen voor de
Mariaschool en niet het gemeentehuis. Over de
huur, de kosten van inrichting en verhuizing. Wat
betreft de huur hebben we dezelfde prijs als nu
in de Kerklaan af kunnen spreken, € 2.000,- per
jaar voor de HKH. Wat betreft inrichting zorgt
de gemeente voor het opknappen van de ruimte:
schilderwerk, aanleg van bedrading voor elektra
en netwerk , een nieuw keukenblok en daarnaast
een nieuwe vloerbedekking. De HKH zorgt voor

de kasten als berging en afscheidingswanden in
de ruimte. Over de verhuiskosten, waar we in
februari offertes voor hebben gekregen, zijn we
op dit moment nog in gesprek met de gemeente
en ligt er het voorstel die kosten te delen.
Ik weet dat er verschillend wordt gedacht over
wat de gemeente kan en doet. Als voorzitter van
de HKH heb ik samen met Libbe van Dijk en
Joke Kranendonk en in een later stadium Hes
Niesten (toen ook de financiën en praktische
afspraken ten behoeve van de Mariaschool aan
de orde kwamen) diverse gesprekken met de gemeente gevoerd. Met de betrokken ambtenaren,
de betrokken wethouder en het college van B&W.
Die gesprekken waren steeds positief en constructief in het zoeken naar de oplossingen en het
invullen van de randvoorwaarden. Ik hecht er als
voorzitter aan om dat te benadrukken.
Goed, op dus naar de A. Verherentstraat, de
Mariaschool! Ik vertrouw erop dat dat opnieuw
een goede plek wordt van waaruit de HKH actief is en blijft. Een plek waar we goed zichtbaar
kunnen zijn! Stap eens binnen om te zien hoe we
daar zitten en werken.
We zullen daarnaast gebruik maken van de mogelijkheden van het gemeentehuis, Cultuurhuis
en Bibliotheek voor een deel van onze activiteiten naar buiten. Ook zijn er altijd andere ruimten
en mogelijkheden in Heemskerk om met activiteiten naar buiten te treden. Zo zitten we aan de
A. Verherentstraat midden tussen andere actieve
organisaties in ons dorp!
En ja, we zijn er nog niet waar het gaat om het
archief, depot op afstand. Dus die zorg is er
nog! In 2018 kunnen we de Kerklaan nog tijdelijk gebruiken ten behoeve daarvan als het ons
niet lukt om tegelijk met de verhuizing naar de
Mariaschool het archief,/depot op afstand gerealiseerd te krijgen. Maar uiteindelijk moet daar
ook een oplossing voor komen.
Henk Engel Voorzitter HKH
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VERHUIZING HKH
Het bestuur heeft, nadat het college van B&W van
de gemeente Heemskerk in december 2017 toegezegd heeft dat de HKH de Mariaschool aan de
A. Verherentstraat 5 als huisvesting krijgt toegewezen, de heren Bert van Dijk en Libbe van Dijk
aangewezen als verhuiscoördinator. Allereerst
is, samen met de verschillende werkgroepen,
geïnventariseerd hoeveel (kast)ruimte benodigd
zou zijn in de Mariaschool om hun werk goed te
kunnen uitvoeren, wat op afstand in een extern
archief/depot zou kunnen worden opgeslagen en
wat afgestoten zou moeten worden. Nadat het college van B&W op 31 januari 2018 een definitief
besluit had genomen over de toewijzing van de
Mariaschool is er een bijeenkomst gehouden met
de coördinatoren van de werkgroepen en de medewerkers. Daarin is de planning van de werkzaamheden uitgebreid aan de orde gekomen. Ook
hebben de deelnemers in dat overleg verschillende praktische zaken aan de orde gesteld, waarmee

bestuur en de verhuiscoördinatoren zo veel mogelijk rekening zullen houden. Inmiddels zijn de
werkgroepen gestart met het opschonen van hun
archieven en objecten. Dat vraagt veel energie
en daar is het bestuur dankbaar voor. Uiteraard
komen er ook emoties te pas bij het opschonen
en de vraag wat nu wel moet worden bewaard en
wat afgestoten zou moeten worden. De verhuiscoördinatoren houden zo veel mogelijk rekening
met deze emoties, maar moeten soms ook knopen
doorhakken.
Inmiddels is de Mariaschool door de gemeente
opgeknapt, zijn er nieuwe kasten besteld en is er
een overeenkomst met een verhuizer. De voorlopige planning van de verhuizing zelf is 17 april.
Daarnaast worden medio maart de computers
losgekoppeld en is het reguliere werk niet meer
mogelijk. Alle medewerkers zullen dan hun handen vol hebben aan het inpakken van archieven
en objecten.
Libbe van Dijk, verhuiscoördinator
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Nieuws van de werkgroepen
WERKGROEP EDUCATIE

ZOMAAR WAT GETALLEN

Sinds 2014 verzorgt de werkgroep educatie
op de Heemskerkse basisscholen een gastles met als titel “Heemskerk in de WO II”.
Deze is bestemd voor de groepen 7 en/of 8.
Dit jaar hebben elf scholen ingeschreven.
In april horen zo’n 350 leerlingen, verdeeld
over zestien groepen, de (oorlog)geschiedenis van hun dorp. In de brochure van het
Cultuurhuis staat ons aanbod ook vermeld.

Leden:

LEZEN EN LENEN VAN
BOEKEN EN TIJDSCHRIFTEN

Bezoekers beeldbank gemiddeld per maand:
(elke bezoeker wordt per dag max. 1 x geteld)

In de loop der jaren heeft de HKH een
uitgebreide historisch getinte bibliotheek
opgebouwd. Voorop staat dat boeken over
Heemskerkse zaken gaan, maar ook over
plaatsen in Kennemerland is er het een en
ander te vinden, evenals over onderwerpen
die betrekking op de provincie of algemene historische thema’s. Een goed overzicht
is thuis te bekijken via de website van de
HKH, rechtsboven de drie streepjes aanklikken, op het woord ‘collectie’ klikken
en dan doorklikken naar de bibliotheek.
Verder staat er een tijdschriftenkast met
daarin de uitgaven van zusterverenigingen
in de regio, maar ook over genealogie,
stolpboerderijen, monumenten, enzovoort
Voor het schrijven van een artikel in de
Heemskerkse Courant haal ik regelmatig
informatie uit de ‘bieb’. Ik zie dat ook
andere leden er hun informatie proberen
te vinden. En daar is de bieb ook voor
bestemd. Ieder lid kan tijdens de openingstijden boeken of tijdschriften (maar ook
andere zaken) inzien, lezen. Omdat de
tijd dan meestal ‘vliegt’ kunnen boeken
en tijdschriften ook geleend worden. De
registratie gaat via de gastheer van het
Historisch Huis en anders is Gerrit van de
Klok, de beheerder van de bieb, de persoon
die aangesproken kan en mag worden.
Oh ja, mocht een (klein)kind iets willen
weten of voor een spreekbeurt hulp of materiaal nodig hebben, dan is een ritje naar
de Verherentstraat vast de moeite waard.
Aart Andeweg.

Aantal betalend per 1 januari 2016
Aantal betalend per 1 januari 2017
Aantal betalend per 1 januari 2018

2.058
2.002
1.965

Beeldbank gepubliceerde foto’s:
In september 2015			
Op 1 februari 2016			
Op 1 september 2016			
Op 10 april 2017			
Op 1 maart 2018			

5.000
6.000
6.450
7.000
7.941

In 2015				
In 2016				
In 2017 (t/m juni)			
In 2017 (derde kwartaal)
In 2017 (vierde kwartaal)		

272
312
259
243
352

Bibliotheek gepubliceerde titels:
Op 1 september 2015			
Op 1 september 2016			
Op 1 juli 2017				
Op 1 maart 2018			

700
1.000
1.122
1.159

Bezoekers bibliotheek gemiddeld per maand:
(elke bezoeker wordt per dag max. 1 x geteld)
In 2015			
In 2016				
In 2017 (eerste halfjaar)		
In 2017 (tweede halfjaar)		

108
121
83
69

Beeldbank Bidprentjes
gepubliceerd aantal 1 januari 2018

337

(bezoekers vanaf april-december 2017)
Bezoekers website: 			
113
Bezoekers (alleen vanuit Nederland)
Totaal
In 2015		
In 2016		
In 2017 (1e halfjaar)
In 2017 (2e halfjaar)

5.836
6.244
2.799		
2.553		

Gemiddeld
per maand
486
520
466
426

(elke bezoeker wordt per dag max. 1x geteld)
Heemskerk, 1 maart 2018, Hes Niesten

ONTVANGEN MATERIAAL
KAPELLEZINGEN
In de afgelopen maanden zijn onder grotere en
kleinere belangstelling bijeenkomsten geweest
rond de thema’s ‘winkels’ en ‘woonwijken’. Het
waren steeds weer geanimeerde gebeurtenissen.
We menen dan ook dat er zeker een vervolg op
moet komen, maar door de drukte rond de verhuizing is dat lastig. Ook zal er een nieuwe locatie gezocht moeten worden en daarmee ook een
andere naam(?).
Na de grote vakantie hopen we de draad weer op
te pakken. Op de website van de HKH en via de
pers komt daarover t.z.t. informatie.
Ter info: het Historisch Genootschap houdt lezingen in Museum Kennemerland over diverse
thema’s. De planning is: op 19 april over de
Joodse gemeenschap in B’wijk, op 3 mei over de
luchtoorlog in K’land, op 17 mei over de Gouden
Eeuw in A’dam, 31 mei over de Sociale strijd,
14 juni over Thijsse’s Hof en op 28 juni over de
Goede Raadkerk.
Werkgroep Lezingen.

In memoriam
E d lef t er H a a r Romeny
Op 25 december 2017 overleed in
Les Baups (Fr) op 91-jarige leeftijd de glazenier / schilder Edlef
ter Haar Romeny. Zijn vader was
korte tijd hervormd predikant in
Heemskerk. Uit die tijd stammen
ook de contacten van Edlef met ons dorp, want
hij was en werkte veelal in het buitenland. Een
levendig contact had hij met de familie Wentink
van de Heemshof. Zij, gesteund door meerdere
Heemskerkers, zorgden ervoor dat in 1984 in
de Culturele Cirkel een tentoonstelling van zijn
werk is gehouden. In Heemskring 28 schreef
Niek Linger een artikel over de link die de
schilder Edlef met Heemskerk heeft. Zijn kunstwerken zijn op veel plaatsen in de wereld te bewonderen, maar Heemskerk heeft ook werk van
hem, vooral in het oude raadhuis in de vorm van
het glas-in-loodraam (over de inhuldiging van
Jan II, graaf van Holland en zijn vrouw Jacoba
van Beieren bij het huldtoneel op de scepelenberg) en de wandschilderingen over het (agrarische) verleden en de (industriële) toekomst van
Heemskerk. Aart Andeweg.

Intussen is een zee aan bidprentjes aangeboden, maar ook albums met foto’s
en cassettes met dia’s over Heemskerk
krijgen een plaats in het bestand van de
HKH. Het telefoonboek uit 1966 bewijst
dat communicatie toen ook zonder
WhatsApp mogelijk was. Zes porseleinen borden werden overhandigd,
waarop evenzoveel markante Heemskerkse gebouwen staan afgebeeld. Het
is een echt verzamelaarsobject van de
kunstenaar G Smoorspoel. Daarnaast
is het oude raadhuis vastgelegd op een
prachtige steendruk, gemaakt door
Karl Colnot, lid van de Bergense School.
Ook die afdruk maakt nu deel uit van de
HKH-collectie. Tenslotte lieten enkele
gulle gevers boeken achter, evenals
kaarten en plattegronden van diverse
Heemskerkse wijken. Het gaat nu allemaal verhuisd worden, maar uiteraard
bedankt voor de giften.
Cor Teeling, gastheer
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Reacties op Heemskring 58
HET GEDICHT VAN JAN VOS IN
HEEMSKRING 58.

Piet Termes laat weten dat er enkele reacties gekomen zijn n.a.v. zijn artikel met het gedicht van
Jan Vos in Heemskring 58.
Er is een bijzondere reactie gekomen van de
hand van Guido Klaase. Er zou sprake zijn van
verwisseling van enkele belangrijke woorden in
een tweede versie van het gedicht in het boekje
“Apollo’s St. Nicolaasgift aan Minerva”.
Jan Vos zyn afkomst vraagsgewys gestelt
Vos, de Koning van de Beesten, (i.p.v. “Geesten”)
Zy met regt en het is waar,
Dat de Boeren zijn kwa Geesten (i.p.v. “ maar
Beesten”)
Hoewel zyn zalige Bestevaar,
Is geboren tot Heemskerk
In ‘t onvolmaakte Metzelwerk,
Aldernaast de Glaze Vyzels,
Op de hoek van ‘t zwarte Ligt (i.p.v. “licht”)
Over Koenraad van de Ryzels,
Agter Vos zijn Grootmoers Nigt.
Wat zegje Vos, is ‘t waar of leugen?
Bestemt mijn dit, hebje ‘er teugen?

Hierboven treft U de tekst van de passage uit
het boekwerkje “Apollo’s St. Nicolaasgift
aan Minerva” (uitgegeven door Johannes van
Kerckhem te Leiden, eerste helft 18-de eeuw)
met daarin het gedicht in de versie zoals mij bekend. Destijds werden er helaas door auteurs/ uitgevers nog geen bronnen genoemd waaruit men
putte (mogelijkerwijs “Pans Fluijtje”?, doch de
tekst wijkt duidelijk op een aantal punten af).
Daarnaast wil ik U erop attenderen dat er
in het 72-ste jaarboek van het Genootschap
Amstelodamum (1980) een artikel door drs.
S.A.C. Dudok van Heel is gepubliceerd over
Jan Vos, waarin de voorouderlijke afkomst uit
Heemskerk zeer wordt betwijfeld. Althans uit
onderzoek door de auteur is daar niets van gebleken. Het artikel is de moeite waard om kennis
van te nemen en beschrijft de afkomst van Jan
Vos nauwkeurig.

Meindert de Jong vermeldde een enkele aanvulling.
Een korte uitleg geeft de schrijver van het artikel,
P. Termes, over de afkomst van het boekje “Pans
Fluijtje ofte Heijdens Banket”: De kopie die ik
bezit, is van het origineel uit de Universiteit van
Amsterdam.
Hierin is geen twijfel over het verwisselen van
Nu ik het gedicht vanuit een ander perspectief
woorden: “Vos, de Koning van de Geesten”.
lees, schrijft Guido Klaase, zou de mogelijke loImmers, Heemskerk ligt op uitlopers van het
catie waar de familie Vos(sen) woonde in de nabijheid van Vlotter kunnen zijn. In het repertori- Oer-IJ. Onder andere ligt de aloude Oosterweg
um op de lenen van de hofstede Heemskerk, alias op zo’n uitloper. Vandaar de vele kastelen die
in Heemskerk gebouwd zijn. Deze grond noemt
Marquette, wordt in 1630 ene Dirk Laurensz
“Vossen” genoemd. Deze woonde ten zuiden van men een Geest. Dus de Vos was ‘heer en meester’
de Vlotter (in 1572 afgebrand en geruïneerd door op deze geesten (gronden)!
Opa Jan Vos was wellicht boer en wordt hierin
vijandige (= Spaanse) troepen, “In het onvolmaakte Metzelwerk”) en vlakbij de wildernis van aangeduid als Beest (“Dat de Boeren zijn kwa
Beesten”). Piet Termes.
Marquette (“Op de hoek van ‘t zwarte Ligt”).

MEVROUW JOSEPHINE BROUWER
MELDT HET VOLGENDE:
In de laatste uitgave van de Heemskring van
november 2017 staat in het artikel over pastoor
van den Nouweland een foto van een receptie
in het rusthuis op pagina 21. De onbekende mevrouw linksboven is Zr. Boersma van het Groene
Kruisgebouw. Zij is onlangs op hoge leeftijd in
haar geboorteplaats Groningen overleden.
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SPELLING VAN DE NAAM VAN
‘PASTOOR V.D. NOUWELAND’
In Heemskring 58 schrijft Margriet Veken een
artikel over pastoor Van den Nouweland. Zeer lezenswaardig, maar de spelling van de naam leidt
tot verwarring of tot twijfels.
Margriet gebruikt de spelling van den
Nouweland, maar in het boek ‘100 jaar
Laurentiuskerk’ staat steeds van der Nouweland
en de Stichting St. Agnes (waarvan de pastoor
medeoprichter was) schrijft in haar website
van de Nouweland (net eender gespeld als de
naam op het appartementencomplex aan het
Europaplein ‘Huize van de Nouweland.
Navraag bij het secretariaat van de
Laurentiusparochie wijst erop dat het ‘pastoor

L.C. van den Nouweland’ moet zijn. Ook Piet
Termes bevestigt dit, zelfs met een kopie van een
officieel stuk (zie afbeelding):
Hij schrijft: Het is zeker dat de naam Leonardus
Cornelis van den Nouweland goed is. Voor mijn
boek Heemskerk in Portret (bladzijde 116) heb
ik correspondentie gehad met een familielid van
de pastoor. Ik weet dat de naam bijna altijd verkeerd is/wordt geschreven. Zelfs op de deur van
de pastorie staat de naam verkeerd, weet ik me te
herinneren.
Toen Margriet met dit artikel over de pastoor
begon, heb ik haar over de schrijfwijze bericht.
Ik heb hier thuis een geschreven naam op een
officieel papier.
Aart Andeweg.

GEUZENBUURT
Naar aanleiding van reacties op Heemkring 57 in uw
Nieuwsbrief 80 (afl. 2, dd. 2
november 2017) geef ik u een
overzicht van de naaste bewoners aan de Rijksstraatweg.
Dit n.a.v. de teksten
Geuzenbuurt 1 + 2.
Tussen Oosterstreng en
Geuzenbuurt woonden als
volgt:
• Tinus de Wildt, handel in
manufacturen
• Bram v. Staalduinen, tuinder
• Willem Schipper, melkboer
• Arie de Weert, tuinder
• Opoe de Weert
• Jan de Weert, tuinder en
lijstenmaker, bestemd voor
tuinbouw
• Familie Kluft. Later Siem de
Jong.
Deze bewoners zijn NIETKATHOLIEKEN, terwijl hun
overburen allen wel Rooms

waren, maar de verstandhouding was zeer goed en warm.
Overzicht van de bewoners van de Rijksstraatweg
aan de westzijde vanaf de Strengweg tot de
Parallelweg. Hieronder volgen de namen:
• Piet van Schoten, tuinder
• Piet Hommes, met dochter
Corrie, later gehuwd met Co
de Bruyne
• Piet Hommes jr., beroep onbekend
• Familie Tuyn, tuinder
• Janus Schram, schilder. Later
Jan Belleman.
• Familie Eelting, smederij en
verenfabriek
•F
 amilie Beemsterboer,
broodbakker, t.w. Bertus,
Jaap en Theo. Guurtje deed
de winkel.
• Jan van Velzen, houtzagerij

• Gerard van Velzen, fietsenmakerij
• Familie Wup Bos, fabrieksarbeider
• Familie Jan Beentjes (bijnaam de Snijer), tuinder
• Familie Wup Tuyn, tuinder
• Familie Jan Stengs, tuinder
en veehouder
• Familie Piet Klaasse, zaadhandel
• Familie Jan Castricum, tuinder en kruidenier
• Familie Toon van Lieshout,
veevoerhandelaar
• Familie Arie Klaasse (?)
• Familie Jan Beentjes
(Precies), tuinder
• Familie Piet de Boer, electro
bij PEN
Na de familie De Boer gaat de
Parallelweg naar links tot de
Kleine Houtweg.
Reactie van Toon van Lieshout
(tel. 236110)
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Activiteiten
INFORMATIEBORD OUD-HAERLEM
Vrijdag 23 februari werd het informatiebord over
en bij Oud-Haerlem onthuld. Met het bord wordt
een begin gemaakt om het verhaal achter het archeologisch monument Oud-Haerlem meer zichtbaar te maken. Gerard Castricum sprak daarbij
in 10 minuten het volgende verhaal:

OUD-HAERLEM,
HONDERD JAAR IN 10 MINUTEN
Simon kocht een stuk van ‘t Hofland van Willem
II, de 17e graaf van Holland, die dat met zijn
broertje Floris in de verkoop had. Voldoende
hoog en droog, nog onontgonnen maar goed genoeg om er een huis als vesting te beginnen.
Deze Simon, zoon van Wouter, was er één van
Haerlem en kocht het samen met Wouter van
Egmond, ‘Stoutkint’ bijgenaamd, zijn zwager,
met als doel het ‘huis’ te bouwen. Een stevig huis
van steen, als bolwerk tegen de West-Friezen op
verzoek van de Graaf die niets aan die Friezen
wilde verliezen. De Graaf bood ruimte, heel veel
gras, en, om een heel belangrijk voordeel te verzinnen: Drinkbaar water!
Hoe het ook zij, we schrijven 1248, daar dichtbij, misschien een wijle later, kort voordat Van
Egmond Meeresteijn liet bouwen op 10 minuten
gaans, te voet.
Simon overleed in 1280. ‘Het huis’ kwam bij
Willem, Simons zoon, als leengoed. Deze Willem
liet na 37 jaar in 1317 het leven.
Dan zien wij Jan, die zich Van Bergen noemde, maar een zoon van Dirk was, de broer van

Willem van Haerlem. Simons kleinzoon moet
je weten. Hij zou nu, in onze tijd, Van Haerlem
hebben geheten. Deze Jan van Bergen procreerde
wel vrouwen, maar geen mannen. Hij procreerde
er geen één! Zijn bezittingen vervielen daarom
aan de grafelijkheid, toen Jan het aardse ruilde
voor de eeuwigheid. Al na een jaar ging Jan
van Bergen heen. Jan van Polanen kocht 11 jaar
later ‘Het Huis’ van Graaf Willem III die, toen
hij stierf, werd opgevolgd door graaf Willem IV.
Deze had 8 jaar de tijd voor hij in 1345 sneuvelde in de strijd. Er kwam ruzie, al heel gauw.
Het graafschap werd opgeëist door moeder
Margaretha als Hoekse, en haar zoon Willem V
als Kabeljauw. Het ‘Huis te Haerlem’, nu zo genoemd, was ‘Hoeks’, want Van Polanen steunde
Margaretha tijdens de twisten. Werd door een
leger Kabeljauwen belegerd, veroverd, verwoest
en de verdedigers gedood tenslotte, met heel veel
kabaal.
In 1351 gebeurde dit allemaal, laat ik weten voor
wie dat nog niet wisten!
Het terrein ‘Oud-Haerlem’ herinnert ons aan die
strijd. Wij mogen hopen, dat het golvend spel
van rust, gras, hooi, stof en runderpoep in dit
beeld beklijft als heling van de wonden, die hier,
in het roemruchte jaar 1351 zijn geslagen. Ik
wens u allen die dit zien, horen of lezen
VREDE!

Oproepen
OEFENING BAART KUNST EN KENNIS
De onderstaande akte is te vinden op pagina 116
van het archiefstuk 1032-244 in het Noord-Hollands
Archief te Haarlem. De akte is van het jaar 1567,
kort voor het begin van de 80-jarige oorlog. In de
kantlijn staat een korte samenvatting van de akte.
In deze akte wordt een wereldberoemde
Heemskerker genoemd. Wat is zijn rol in deze akte?
De Historische Kring Heemskerk is behalve een
gezellige vereniging ook een club waar hard gewerkt
wordt aan het leesbaar maken van lastig leesbare
teksten. Er ligt nog heel veel archiefmateriaal dat
gelezen wil worden. Er is meer menskracht voor
nodig. Wie durft het aan om de akte leesbaar te
maken? Het is een uitdaging voor jong en oud, dus

voor iedereen die het ‘vertalen’ van oud schrift in
leesbare tekst wil ervaren als een leuke en leerzame
hobby. Oefening baart kunst en kennis.
Het resultaat van de ‘transcriptie’ zien wij met
spanning tegemoet samen met jullie persoonlijke
ervaring bij het leesbaar maken van de akte. Liefst
nog voor de zomervakantie.
Gerard Castricum wil je graag helpen wegwijs te
worden in het eeuwenoude Heemskerk.

Terzijde
ZONDER MEDEWERKERS
GEEN HKH
Bij de werkgroep fotografie wordt intussen
op volle kracht gewerkt aan het beschrijven
van de foto’s op de beeldbank. Verder voorziet Hans Blomvliet de groep van ladingen
nieuwe, recente foto’s. Hes Niesten coördineert de groep, maar Hes doet ook de website en de financiën, zodat een extra persoon
hier goed van pas zou komen. Mogelijk ook
iemand die de kwaliteit van sommige foto’s
kan opwaarderen.
Intussen is de bibliotheek in goede handen
bij Gerrit van de Klok. Leuk werk ligt daar
in het kader van oude jaargangen en knipsels van kranten te ordenen. Hier raak je het
hart van de HKH, omdat het over de historie van Heemskerk in allerlei facetten gaat.
Wie voelt zich hier aangesproken?
De vraag van Rob Groen om bezorgers van
Heemskring en Nieuwsbrief is tijdens de
vorige ledenvergadering meteen ruim gehonoreerd. Op de vraag van de werkgroep
genealogie is helaas nog geen antwoord
gekomen. De werkgroep rondleidingen
beschikt intussen weer over een achttal
gidsen, ingewerkt en inzetbaar. Dat kan nog
niet gezegd worden van de werkgroep Oud
Kadaster Heemskerk. Gerard Castricum
doet hierover elders in deze Nieuwsbrief een
oproep voor specifiek werk. Kort gezegd: er
is genoeg te doen. Henk Engel staat je graag
te woord om wegwijs te raken in het klussenbedrijf van de HKH. Met de verhuizing
is het een mooi moment om in te stappen.
Aart Andeweg

THUIS IN HEEMSKERK
In december 2017 kregen de actieve medewerkers van de HKH
dit boekwerkje als dank voor
hun inzet in het afgelopen jaar.
Het bevat mooie illustraties en
verhalen en artikelen van Piet
Diemeer en Aart Andeweg. Voor belangstellenden is een tweede druk beschikbaar.
Te koop via de HKH voor 15 euro.
Verkrijgbaar tijdens de openingstijden van het
Historisch Huis. (Ook te bestellen via www.
boekenbestellen/boek/thuisinheemskerk)
Bestuur HKH

‘Huis van Verlangen’ heet de cd van ‘Achterom’, de
muziek- en poëziegroep waar ik deel van uitmaak en
waar een groot deel van de vrijwilligers in oktober mee
kennis maakte. Hoe toepasselijk als we stil staan bij
de verhuizing waar we midden in staan. We verlaten de
vertrouwde plek in de Kerklaan, waar veel opgebouwd
is, waar veel herinneringen liggen. We betrekken een
nieuwe plek in de Mariaschool aan de A.Verherentstraat.
Een mooie historische plek in Heemskerk. Nieuw en
opgefrist, maar toch ook oud, met de vraag wat die plek
ons zal brengen.
Het huis van het verlangen
Heeft een zolder en een kelder
Daar is niet alles helder
Het ruikt er naar weleer
En belooft nog zoveel meer
Dat zijn de eerste regels van het titellied van de cd. Een
tekst van Jan Tulp. Het doet je denken aan de zolder in
de Kerklaan. Maar het kan je ook leiden naar wat de
Mariaschool aan herinneringen en verhalen herbergt.
“Wat dacht je van een Verhalenkamer?”, was de opmerking van Cor Teeling maandag 19 februari. Straks
in de Mariaschool ook open als Kamer vol Verhalen?
Eigenlijk gebeurt dat al regelmatig, verhalen delen, tijdens de openstelling van de HKH. En wat te denken
van de Kapellezingen. Maar zou je er nog meer mee
willen en kunnen!?!
De eigen ervaringen en het enthousiasme om te vertellen over de geschiedenis van Heemskerk, kleurden
de bijdragen van Piet Diemeer tijdens de drie bijeenkomsten in het kader van de Nijvere IJmond over de
Conservenindustrie, maakten het levendig. Diezelfde
levendigheid geeft hij aan de filmbeelden van de
Rijksstraatweg. Of wat te denken van zijn verhalen
naast die van Aart Andeweg in ‘Thuis in Heemskerk’.
Ik houd daar wel van, de verhalen van de mensen zelf.
Cultuur Historisch erfgoed zien we op veel verschillende manieren terug. In de gebouwen of de resten
daarvan. In archeologische opgravingen. In artikelen
van de Heemskring. In overgedragen archieven, foto’s,
filmbeelden en voorwerpen. In de verhalen die horen bij
een stuk land of bij de geschiedenis van een familie.
En als dat beeld, dat voorwerp, dat huis, dat gebouw,
die tuin dan gepaard gaat met het persoonlijke verhaal
van de mensen die daarbij horen, dan geeft dat een extra dimensie.
Daarom, een Verhalenkamer met verhalen die ruiken
naar weleer!? Wie pakt de uitdaging op om daar gerichter handen en voeten aan te geven, straks in de
Mariaschool!? Bijvoorbeeld op de vrijdag, tijdens de
wekelijkse markt in Heemskerk!?
Henk Engel, voorzitter HKH.

13

14

Samenwerking in de regio
HOOGOVENS EN WONINGBOUW
In het kader van ‘100 jaar Hoogovens’ en voor
de expositie ‘100 jaar Staal in de IJmond’ is een
van de aspecten die belicht gaat worden: de huisvesting van de werknemers en effecten voor de
woningbouw in onze regio. Het is de bedoeling
later in het jaar lezingen te houden over de woningbouw en over het samenbrengen en afstemmen van de zo diverse bevolkingsgroepen. De
expositie zelf wordt geopend op 26 april a.s. in
Museum Kennemerland.
De organisatoren vragen: Is er in het ledenbestand van HKH misschien iemand die goed is
ingevoerd in die materie en die kan en wil helpen
bij het uitwerken van dit thema?
Jan de Wildt, Museum Kennemerland

Op bovenstaande vraag zijn al enkele reacties
binnen, maar Henk Engel houdt zich aanbevolen
voor nog meer informatie.

REGIO-OVERLEG
Belangrijke plek voor de samenwerking in de
regio is het Regionaal Overleg waar het HGMK
uit Beverwijk, het Museum Kennemerland, onze
HKH, de HKV uit Velsen, HGA uit Assendelft
en Oud Castricum aan deelnemen. Doel is om
elkaar te informeren en daar samenwerking te
zoeken waar dat een meerwaarde geeft aan de
activiteiten rond de historie in onze regio. Een
goed voorbeeld daarvan was in 2017 de activiteiten rond het project de Nijvere IJmond, waar we
veel positieve reacties op hebben gekregen.

10 0 JA A R HOOG OV EN S
In 2018 zoeken we met elkaar vormen om een
vervolg te geven aan de Nijvere IJmond in het
verlengde van het 100 jarig bestaan van de
Hoogovens.
De gezamenlijke musea in de regio zijn daar
actief in. We zijn als historische verenigingen
nog aan het zoeken hoe daar aansluiting bij te
vinden. Een van de ideeën is om met IJmond-tv
verhalen naar boven te halen. Een andere mogelijkheid is om in een van de lezingen aandacht
te besteden aan de opbouw van een gemeenschap in een sterk groeiend dorp door de komst
van de Hoogovens en ook andere industrieën. In Heemskerk hadden we bijvoorbeeld de
Gemeenschapsraad, groeide het verenigingsleven, kwamen er buurtcentra. Ook de ontwikke-

ling van de woningbouw krijgt aandacht vanuit
het museum en daarover hebben we vanuit de
HKH contact met hen.

K A ST EELT U I N
Daarnaast zijn er contacten met de stichting
Oer IJ (uitwisseling informatie) en de stichting
Kasteeltuin Assumburg.
Wat de Kasteeltuin Assumburg betreft heb ik
daar al wat uitgebreider bij stil gestaan in de
Nieuwsbrief van oktober 2017. Het bestuur
van de stichting Kasteeltuin Assumburg heeft
intussen gesprekken gevoerd met het college
van B&W over de doorontwikkeling van het
Assumburggebied. Op dit moment kan ik daar
nog geen nieuwe mededelingen over doen. Wel
hebben we op vrijdag 23 februari de nieuwe
informatieborden over Kasteel Oud-Haerlem
aan de Zuidermaatweg en aan de Hoflaan bij de
rotonde onthuld. Onder andere met medewerking van Gerard Castricum, die op eigen wijze
schetste wie de hoofdrolspelers waren tussen
1248 en 1351 met betrekking tot ‘het Huis van
Haerlem’ dat later ‘Oud-Haerlem is gaan heten
(zie pag 12).
Henk Engel

LAAT JE ZIEN
EN HOREN IN HET IKTOONPROJECT
Ook dit jaar gaat Heemskerk weer meedoen
met de landelijke campagne IkToon. Deze campagne is elk jaar in juni. De amateurkunst kan
zichzelf op diverse manieren in de kijker zetten.
Zaterdag 16 juni is de cultuurmarkt, waaraan
meegedaan kan worden. De HKH doet mee
door Heemskerk haar historie te laten zien.
Er komt eind mei een IkToon-krant en een evenementenkalender. Als je in de krant vermeld
wilt worden, dan kun je een wervend stukje
schrijven over je koor, band, orkest, schilderijen, etc. Graag ook een leuke foto aanleveren.
Daarnaast kun je in de evenementenkalender
vermeld worden. Zo kun je bijvoorbeeld elke
week je repetitie voor iedereen toegankelijk maken. Of je gaat een leuk optreden verzorgen.
Of een expositie in je woonkamer houden. Laat
het ons weten. Vorig jaar hadden we meer dan
100 activiteiten voor de maand juni…
Monique Schievink,
Heemskerk.

projectleider

Cultuurhuis

Aankondigingen van uitgaven
‘OH OOSTERWEG, WAT BEN JE RIJK …’
Op 27 januari jl. is het
boek Oh Oosterweg, wat
ben je rijk… gepresenteerd aan genodigden en
bewoners.
Het boek omvat twee
hoofdstukken. In het algemene hoofdstuk wordt
het historisch en archeologisch verleden beschreven en de werkzaamheden van de buurt, die in
werkgroepen ijveren voor het behoud van het
landschap van de Oosterweg en omgeving.
In het daarop volgende hoofdstuk wordt ingegaan op de bewoning door de jaren heen vanaf
omstreeks 1880. Het wel en wee van de bewoners wordt in een eenvoudig verhaal verteld.
Zo leest u waarom Engel Neeft ‘de makke Rus’
werd genoemd, over Gerbrand Welboren en
Trijntje Schouws die de bedstee induiken en
over Zwart en de Bruin, de paarden van Tinus
Wentink, die met Abe op de wagen op hol slaan
bij Hoog van Klep aan de Oosterweg.
Al de verkregen gegevens komen van door ons
bekende bronnen en door vele gesprekken gevoerd met oud-bewoners en anderen.
Het boek kost 15 euro en is verkrijgbaar tijdens
de openingsuren van ons Historisch Huis aan de
A. Verherentstraat 5 op de maandagmiddagen
van 14.00 tot 16.00 uur.
Ook is het te verkrijgen bij de auteurs:
Lambert Koppers (06-44676356) en Henk
Eijking (06-47015447) aan de Oosterweg en Piet
Termes (0251-656821) te Castricum.

OPENINGSTIJDEN
HISTORISCH HUIS
Niet alles verandert met de verhuizing naar
ons nieuwe Historisch Huis in de Sancta
Mariaschool (A. Verherentstraat 5 /2A). Zo
blijft het Huis op meerdere tijden geopend.
Hoewel de plannen nog niet geheel zijn
uitgewerkt, is iedereen op de maandagmiddag
(14 - 16 uur) van harte welkom. Verder blijft
de dinsdagavond (19 -21 uur) waarschijnlijk
gehandhaafd en komt de vrijdagmiddag (14
- 16 uur) erbij, gekoppeld aan de markt aan
de Maerelaan. Op woensdagmorgen is het
Historisch Huis alleen open voor leden van de
werkgroepen om rustig te kunnen werken.
Waarom zou u / je het Historisch Huis
bezoeken? Natuurlijk om te komen zien waar
en hoe de HKH nu gehuisvest is. Maar ook om
mensen te spreken, vragen beantwoord te
krijgen en om informatie te komen brengen.
Of om boeken en tijdschriften in te zien en
naar objecten te kijken. Of informatie en
spullen voor een spreekbeurt te vragen.
Misschien ook wel om u / je aan te melden
mee te doen met de werkzaamheden van de
diverse werkgroepen?! Of om u / je gewoon
aan te melden als lid. Of om zomaar een
(buur)praatje te komen maken.
Helaas is op het moment van dit schrijven
nog niet alles definitief. Houd dus de pers en
vooral de website in de gaten. Of bel naar het
nummer van het Historisch Huis 0251-252658.
Ook staan nummers van diverse personen op
de website. Tot ziens en/of horens.
Aart Andeweg

HEEMSKERKERS TUSSEN GOED EN FOUT
Na de bevrijding (mei 1945) werden in
Heemskerk meer dan dertig mensen opgepakt.
Ze werden ervan verdacht lid van de NSB of proDuits te zijn geweest of tijdens de oorlog voor de
bezetter te hebben gewerkt.
Aan het Heemskerkse verzet is al aandacht besteed, maar aan de collaboratie (samenwerking
met de vijand) niet. Jan de Roos, oud-redacteur
van de Heemskring, heeft een jaar lang onderzoek gedaan naar ‘foute’ Heemskerkers. Hij
raadpleegde meer dan 150 dossiers en deed
daarbij verrassende ontdekkingen. Soms bleken

‘landverraders’ in stilte juist
belangrijk verzetswerk te
hebben gedaan.
Op 18 april houdt De Roos
een presentatie over dit onderwerp tijdens het tweede
deel van de voorjaarsver-gadering van de HKH. Dan is
ook zijn boek over dit onderwerp verkrijgbaar.
Het heet ‘Heemskerkers tussen goed en fout.
Over NSB’ers, Duitsgezinden en stil verzet’ en
telt ca. 350 pagina’s.
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GEDURFD LIED
Het lied hieronder is geschreven door Henk
Schram. Hij is ook de auteur van het aardbeienlied, geschreven in 1947 en uit de kast
gehaald en op dvd gezet tijdens het 950-jarig
bestaan van Heemskerk. Henk was ambtenaar op het gemeentehuis en van 1947 - 1967
gemeentesecretaris alhier. Als ambtenaar
had hij al een constructieve rol gespeeld bij
de overval op het bevolkingsregister in 1945.
Maar ook in geschriften durfde hij risico’s
te lopen. Als er in familiekring iets te vieren
was, werd er vaak uitbundig gezongen. Op
het eerste gezicht een gewoon feestlied, een
toost op Heemskerk, tot het laatste couplet
wordt ingezet......
(Als opmaat naar de 4/5 mei herdenkingen,
Aart Andeweg)

• TOT 2 APRIL Tentoonstelling “Poëzie
in staal”(Museum Kennemerland)
• 11 APRIL Rondleiding in de Maria-school
voor medewerkers van de HKH
• 15 APRIL Excursie naar
Strandvondstenmuseum in C’cum
(via info@hgmk.nl)
• 17 APRIL verhuizing HKH (gepland)
• 18 APRIL voorjaarsledenvergadering
(19.30 uur, de Jansheeren)
• 26 APRIL opening tentoonstelling 100 jaar
Hoogovens (Museum Kennemerland)
• 4 EN 5 MEI herdenking gevallenen
WO II en viering bevrijding
• 8 MEI bestuursvergadering HKH
(ook 12 juni en 10 juli, 9.30 uur)
• 10 MEI wandeling stroomgebied Oer-IJ
(Le Champion)
• 10 JUNI Rabo fietsdag
• 16 JUNI
Cultuurmarkt Heemskerk ‘IkToon’
• 8 &9 SEPT.Open Monumentendagen
• 14 NOVEMBER najaarsledenvergadering
(20.00uur, de Jansheeren)

Colofon
 ieuwsbrief HKH is een uitgave van de
N
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