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Uitnodiging
voor de voorjaarsledenvergadering

van de Historische Kring Heemskerk op 
 woensdagavond 23 juni 2021

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

1.  Opening door voorzitter Henk Engel en mededelingen
2.  Verslag najaarsledenvergadering van 28 oktober 2020
3.  Jaarverslag secretariaat 2020
4.  Financieel overzicht 2020                                                                                                 
5.  Verslag kascommissie: de heren J.S. Duin, H. Numan en L. 

de Pee
6.  Benoeming kascommissie
7.  Mogelijke vragen en nadere uitleg naar aanleiding van 

berichten in de Nieuwsbrief
8.  Rondvraag

LET OP: ANDERE DATUM!
We verplaatsen de voorjaarsledenvergadering van 21 april 
naar 23 juni. Dat doen we in de hoop dat we tegen die tijd 
weer wat meer mensen mogen verwelkomen. Toch moeten we 
er rekening mee houden dat ook in juni een volle zaal  niet 
mogelijk zal zijn. Daarom geldt ook nu dat u zich voor het 
bijwonen van de ledenvergadering dient aan te melden. Dan 
kunnen we aan de hand van de dan geldende maatregelen be-
palen wie van de belangstellenden we kunnen uitnodigen. 
U kunt zich vanaf nu aanmelden bij de secretaris, via e-mail:
secretaris@historischekringheemskerk.nl
Indien zich meer leden melden dan het dan geldende maxi-
mum zal een tweede ledenvergadering worden gehouden, die 
om 21.00 uur zal beginnen. 
Namens het HKH-bestuur, Libbe van Dijk, secretaris.

AGENDA
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VERSLAG NAJAARSLEDENVERGADERING 28 OKTOBER 2020

1.  Opening en vaststelling agenda
Voorzitter Henk Engel opent de vergadering en 
heet iedereen van harte welkom.  De agendapun-
ten 7 en 8 zullen direct na agendapunt 5 worden 
behandeld. Dit is een formele vergadering, daar 
de jaarstukken 2019 voor 1 november moeten zijn 
vastgesteld. Normaliter zouden deze stukken in de 
voorjaarsledenvergadering 2020 zijn vastgesteld. 
Die vergadering is i.v.m. de covid19-crisis (coro-
na) niet doorgegaan.
Jan Zweeris, bestuurslid, heeft zich afgemeld, 
evenals meerdere leden.

2.   Verslag najaarsledenvergadering van  
20 november 2019.

Er zijn geen op- of aanmerkingen op het verslag. 

3. Jaarverslag secretaris 2019 
Er zijn geen op- of aanmerkingen op het verslag.
Voorzitter geeft aan dat er geen reacties zijn binnen-
gekomen ter zake van het Beleidsplan 2020-2023.

4. Financieel jaarverslag 2019
De heer Hes Niesten, penningmeester,f b                        
geeft aan het resultaat ten opzichte van de be-
groting positief is uitgevallen door de vergoeding 
door de gemeente van de huur van het depot. 

5. Balans en toelichting  
De heer Van Tongeren vraagt waarom de dona-
ties voor de multitouch-schermen niet direct ten 
gunste van het Eigen Vermogen zijn gebracht. De 
heer Niesten antwoord dat door het gelijk afschrij-
ven van deze schermen en het vrijvallen van de 
donaties de investeringen duidelijk in beeld blij-
ven. Wel is er een klein overschot aan donaties 
(een kleine € 200,-) dat te zijner tijd ten gunste van 
het Eigen Vermogen zal worden gebracht. De heer 
Hoobroeckx vindt de multitouch-schermen een 
mooie uitvinding al lukt het niet altijd om deze 
werkzaam te krijgen. Henk Engel antwoordt dat 
er opstartproblemen zijn geweest en dat door de 
corona het bijwerken van de inhoud achterstand 
heeft opgelopen. 

6. Verslag kascommissie
Penningmeester Niesten geeft aan dat de kascom-
missie akkoord is met het financieel overzicht 2019 
en de balans per de ultimo 2019 en de toelichting 
daarop. Tevens geeft hij aan dat het financiële jaar-
verslag op grond van wettelijke voorschriften door 
alle leden van het HKH-bestuur zal worden on-

dertekend. Op de vraag van de heer Hoobroeckx 
bij de jaarstukken 2018 of de kascommissie nog 
suggesties heeft gedaan, geeft de heer Numan, lid 
van de kascommissie een korte uiteenzetting van 
het werk van de kascommissie. Dat start met het 
aansluiten van de banksaldi op de boekhouding en 
de balans per primo en ultimo 2019. Vervolgens 
worden afwijkende bedragen ten opzichte van 
de begroting en het voorgaande jaar beoordeeld. 
Daarbij worden ook de fysieke stukken betrokken 
met hun aansluiting op de boekhouding en het fi-
nancieel jaaroverzicht of balans. Ten slotte is de 
verwerking van de multitouch-schermen en de do-
naties daarvoor uitgebreid besproken met de pen-
ningmeester en akkoord bevonden.
Vervolgens concludeert voorzitter dat hiermede de 
penningmeester décharge krijgt voor de uitvoering 
van het gevoerde financiële beleid. De aanwezi-
gen stemmen daarmee in. Dit geldt ook voor de 
décharge van het bestuur voor het financiële beleid. 

7. Benoeming kascommissie
De kascommissie voor de rekening en verantwoor-
ding 2020 bestaat uit de heren J.S. Duin,  L. de Pee 
en H. Numan. De aanwezigen gaan daarmee ak-
koord. Op de vraag van de heer Rol waarom de heer 
De Pee op de agenda staat en niet mevrouw Sant-
Munnik, antwoordt de heer Niesten dat bij de kas-
controle 2019 de heer De Pee was verhinderd, waar-
op mevrouw Y. Sant–Munnik hem heeft vervangen.

8. Begroting 2021
De heer Niesten, penningmeester geeft aan dat het 
opzetten van de begroting 2021 lastig was door 
het ontbreken van een reëel beeld van 2020 door 
de corona. Uiteindelijk sluit de begroting met een 
klein tekort van € 1.200,-. De heer Van Tongeren 
vraagt waarom de post Presentaties zo hoog is, 
ook ten opzichte van de begroting 2020. De heer 
Niesten antwoordt dat door de corona er geen ge-
bruik gemaakt kan worden van de St. Mariaschool 
voor presentaties en dat er daarom uitgeweken 
moet worden naar Laurentz of de Kapel in de 
voormalige Muziekschool. Dat brengt uiteraard 
extra kosten met zich mee.

9. Mogelijke vragen en nadere uitleg n.a.v. 
berichten in de Nieuwsbrief
De heer Hoobroeckx stelt op de vraag of de 
Nieuwsbrief in deze vorm voldoet, dat de 
Nieuwsbrief zijns inziens bedoeld is om feitelijke 
informatie over de HKH te verstrekken en geen 
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JAARVERSLAG  
SECRETARIAAT 2020
Het bestuur werd gevormd door Henk 
Engel (voorzitter), Libbe van Dijk (secre-
taris), Hes Niesten (penningmeester) en 
de leden Joke Kranendonk, Jan Zweeris, 
Piet van Zwieten en Co Rol.
Het bestuur is in totaal negen keer bij el-
kaar geweest. Tevens zijn er drie e-mail-
vergaderingen gehouden in verband met 
de covid19-crisis, beter bekend als co-
rona. Het bestuur heeft door deze crisis 
helaas moeten besluiten om vanaf medio 
maart alle activiteiten, zoals lezingen en 
de vrijdagmiddagbijeenkomsten af te ge-
lasten. Tussen de verschillende lockdowns 
is de St. Mariaschool op maandagmiddag 
opengesteld voor het publiek en konden 
medewerkers op woensdagochtend hun 
werkzaamheden uitoefenen. Eveneens 
vanwege corona is de voorjaarsledenver-
gadering niet doorgegaan en is de najaars-
ledenvergadering in kleine kring gehou-
den en zonder programma na de pauze.
Ook de 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 waren beperkt door de coronacri-
sis.

April 2021
Libbe van Dijk, secretaris

VERSLAG NAJAARSLEDENVERGADERING 28 OKTOBER 2020

plaats hoort te bieden aan artikelen. Die horen thuis 
in de Heemskring. De heer Henk Engel antwoordt 
dat er overleg is tussen redactie Nieuwsbrief en 
redactie Heemskring t.b.v. afstemming. Te kleine 
artikelen voor de Heemskring worden soms ge-
plaatst in de Nieuwsbrief.  Dit soort aanvullingen 
en illustraties bevorderen de  lezenswaardigheid. 
De heer Piet van Zwieten mist een artikel over de 
‘vondst’ na een bodemscan van Oud-Haerlem. 
Voorzitter geeft aan dat hierover te zijner tijd een 
lezing door Jean Roefstra zal worden gehouden.
Op de prijsvraag zijn 40 inzendingen binnengeko-
men, waarvan 37 goede oplossingen. Er zal geloot 
worden wie de winnaar wordt en deze zal binnen-
kort bericht krijgen. De heer Piet Diemeer toont 
de attributen bij het te raden object en geeft daar 
een korte uitleg over.

10. Rondvraag
De heer Piet Diemeer heeft nog veel informatie 
over de bloemenshow 1937. Ook is hij bezig om 
een museum in te richten in zijn schuur. 
De heer Piet van Zwieten meldt dat er ook een bo-
demscan zal worden uitgevoerd naar het rondeel 
bij chateau Marquette.
De heer Gerard Castricum meldt dat er inmid-
dels zo’n 6.000 aktes zijn getranscribeerd en dat 
deze nu in een aparte beeldbank zullen worden 
geplaatst. Hij doet een oproep voor extra verha-
lenvertellers die de aktes kunnen doen ‘leven’.
De heer Hes Niesten meldt dat de website en de 
beeldbanken in deze coronatijd zeer goed wor-
den bezocht, maar dat dat nog geen nieuwe leden 
heeft opgeleverd. Het ledental daalt overigens al 
jaren. De heer Hoobroeckx pleit voor extra aan-
dacht voor bewoners van de Broekpolder. De heer 
Rol doet de suggestie om flyers uit te delen in de 
Broekpolder.
De heer Piet van Zwieten oppert om aan te haken 
bij de wijkcommissies van Welschap, die bijeen-
komsten organiseren voor nieuwe bewoners.
De heer Gerard Castricum vraagt of er voldoende 
aandacht besteed wordt aan de schooljeugd. Dit 
wordt niet alleen gedaan via de werkgroep edu-
catie van mevrouw Joke Kranendonk, maar ook 
door het geven van rondleidingen. Tevens is er 
contact met Museum Kennemerland, Centrum 
voor de Kunsten Beverwijk en Cultuurhuis ten 
behoeve van een educatieproject.

De voorzitter bedankt na afloop iedereen voor 
zijn of haar inbreng.

AGENDA

12 april 
Tweede uitzending  ‘Over Heemskerk  
gesproken...’ bij Heemskerk FM
23 juni 
Voorjaarsledenvergadering
17 november
Najaarsledenvergadering
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BALANS PER 31 DECEMBER 2020

Inventarissen

Restauratiefonds

TOELICHTING OP HET FINANCIEEL OVERZICHT 2020

Toen de begroting voor 2020 in het najaar van 2019 
werd opgesteld, kon niet worden voorzien dat alle 
verwachtingen door het coronavirus zouden wor-
den achterhaald. Zo werden veel activiteiten op 
een laag pitje gezet of konden in het geheel geen 
doorgang vinden, zoals de Open Monumentendag.
Desondanks waren de normale ontvangsten zo’n 
€ 700 hoger dan begroot, vooral doordat de Heems-
kring voortaan voor rekening van TriArcus bij een 
drietal verzorgingshuizen aan de leestafels kan 
worden gelezen. De totale kosten waren ongeveer  

€ 1.400 lager dan begroot door het niet doorgaan 
van veel activiteiten. Wel werden binnen enkele 
werkgroepen extra uitgaven gedaan als investering 
voor verbetering van toekomstige activiteiten.
Toen de gemeente ons in het kader van de corona-
crisis in de zomer vroeg naar de verwachting van 
het resultaat van 2020, gingen we nog uit van een 
negatief resultaat van zo’n € 1.000. Na afloop van 
het jaar konden we echter afsluiten met een positief 
resultaat van € 2.073, waar in de oorspronkelijke 
begroting nog was uitgegaan van een nulsaldo. 

Heemskerk, maart 2021. Hes Niesten, penningmeester
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Verzucht ing
Ja, even een verzuchting 
van uw voorzitter in deze 
rare corona-tijden. We zijn 
een jaar verder. In septem-
ber waren we weer voor-
zichtig van start gegaan. 
Maar helaas werden we 
opnieuw ingehaald door 
een toename van de be-
smettingen. En natuurlijk 
willen en moeten we dan 
voorzichtig zijn.
Maar we missen de ont-
moeting en het houden 
van activiteiten waar u 
naar toe kunt komen wel 
steeds meer. Natuurlijk 
vertrouwen we erop dat 
dat straks weer van start 
kan gaan. En dan kunnen 
we elkaar weer spreken, 
zien, inspireren. Dan 
kunnen we weer op de 
vrijdagmiddagen bijeen-
komen en eenmaal per 
maand op een avond. Dan 
kunnen we weer makke-
lijker afspraken maken 
voor het ontwikkelen van 
ideeën voor activiteiten. In 

Heemskerk, maar ook in 
de regio, samen met part-
ners. Dan kunnen we ons 
gezicht weer laten zien op 
markten in het dorp. Ja, zo 
zal het vast weer zijn.

Maar lag dan alles stil? 
Nee, in de digitale wereld, 
waar we ook in leven, zijn 
de website en Facebook 
plaatsen waar mensen te-
recht kunnen. De website 
wordt druk bezocht en dat 
doet goed. De Facebook-
pagina van de HKH telt 
intussen ruim duizend vol-
gers. En dat is ook mooi.
Bovendien zijn we gestart 
met het ontwikkelen van 
een maandelijks uurtje 
HKH-radio op Heemskerk 
FM. Daarover elders in 
deze Nieuwsbrief meer.
En natuurlijk vallen de 
Heemskringen toch bij u 
door de brievenbus, even-
als deze Nieuwsbrief. En 
vrijwilligers hebben ook 
veel vanuit huis gewerkt. 

Of de Heemskringen en 
Nieuwsbrieven rondge-
bracht. Alle vrijwilligers 
hebben we rond de kerst 
een kleine attentie kunnen 
geven. Een boekje rond 
het 100-jarig bestaan 
van de Mariaschool. Ook 
daarover leest u elders 
meer. En wie weet kun-
nen we in de tweede helft 
van 2021 alsnog feeste-
lijk aandacht besteden 
aan het eeuwfeest van de 
Mariaschool. 

Dus ja, het was en is 
noodgedwongen stiller 
dan anders. Maar niet 
helemaal stil. En straks 
zal de levendigheid weer 
toenemen. En we kijken 
er dan ook naar uit om 
ieder weer te treffen. 
Optimistisch. Want ergens 
moet en zal die verzuch-
ting toch eindigen!

Henk Engel

CORONA EN FINANCIEEL OVERZICHT

Elders in deze Nieuwsbrief is het Financieel 
Overzicht 2020 opgenomen. De corona heeft wel-
iswaar geen invloed op de getoonde cijfers, maar 
evengoed dient een voorbehoud te worden geplaatst.  
De kascommissie heeft door de noodzakelijke 

maatregelen de cijfers nog niet kunnen beoordelen.
De cijfers in het overzicht worden gepubliceerd on-
der het voorbehoud van goedkeuring door de kas-
commissie.
Hes Niesten
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• Leden 
Aantal betalend per 1 januari 2016 2.058
Aantal betalend per 1 januari 2017 2.002
Aantal betalend per 1 januari 2018 1.965
Aantal betalend per 1 januari 2019 1.971
Aantal betalend per 1 januari 2020 1.936
Aantal betalend per 1 juli 2020 1.912
Aantal betalend per 1 januari 2021 1.867

• Website
Bezoekers in 2019 1e halfjaar 3.111
Bezoekers in 2019 2e halfjaar 3.544 
   Totaal 2019 6.655
Bezoekers in 2020 1e halfjaar 4.444
Bezoekers in 2020 2e halfjaar 4.875 
   Totaal 2020 9.319

• beeLdbank Foto’s
Foto’s op 1 januari 2018           ca.7.750
Foto’s op 1 juli 2020   9.687
Foto’s op 1 januari 2021  9.799
Bezoekers in 2019 1e halfjaar  2.491
Bezoekers in 2019 2e halfjaar  2.702
   Totaal 2019 5.193
Bezoekers in 2020 1e halfjaar  3.398
Bezoekers in 2020 2e halfjaar  3.409
   Totaal 2020 6.807

• beeLdbank bibLiotheek
Boeken per 1 januari 2018          ca. 1.150
Boeken per 1 juli 2020  1.284
Boeken per 1 januari 2021  1.310
Bezoekers in 2019 1e halfjaar     512
Bezoekers in 2019 2e halfjaar     515
   Totaal 2019 1.027
Bezoekers in 2020 1e halfjaar     514
Bezoekers in 2020 2e halfjaar     569
   Totaal 2020 1.083

• beeLdbank bidprentjes 
Gepubliceerd aantal 1 januari 2018    337
Gepubliceerd aantal 1 juli 2020 4.999
Gepubliceerd aantal 1 januari 2021 5.062
Bezoekers in 2019 1e halfjaar     237
Bezoekers in 2019 2e halfjaar     359
   Totaal 2019    596
Bezoekers in 2020 1e halfjaar     574
Bezoekers in 2020 2e halfjaar     630
   Totaal 2020 1.204

 

• beeLdbank artikeLen 
Gepubliceerd aantal 1 januari 2018        0
Gepubliceerd aantal 1 januari 2019    339
Gepubliceerd aantal 1 juli 2020    365
Gepubliceerd aantal 1 januari 2021    374
Bezoekers in 2019 1e halfjaar     431
Bezoekers in 2019 2e halfjaar     749
   Totaal 2019 1.180 
Bezoekers in 2020 1e halfjaar     950
Bezoekers in 2020 2e halfjaar   1.127 
   Totaal 2020 2.077

Heemskerk, 1 januari 2021  Hes Niesten

Kermis op de hoek Maerelaan/Beethovenstraat.

Op de plaats van de boerderij van Schipper 
ligt nu het parkeerterrein van Odin’59.

ZOMAAR WAT GETALLEN
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Om te beginnen: Willemien 
Witte-Bisschop uit Baarn 
stuurde deze foto op naar aan-
leiding van het artikel over de 
Mariaschool in Heemskring 
63. De foto is genomen in het 
schooljaar 1947-1948. Links 
op de foto zit haar zus Thea en 
rechts Willemien. In het school-
jaar 1964-1965 werd zij zelf 
aangesteld als leerkracht op de 
Mariaschool. Juf Oostrum – bij 
wie ze vroeger in de klas had ge-
zeten – werd toen haar collega. 
Hoofd van de school was in die 
periode zuster Thaddea.

Over hetzelfde nummer schreef 
Wilma Nyhout-Commandeur 
uit Hazerswoude-Rijndijk 
(‘Maar geboren en getogen in 
Heemskerk’): ‘Mijn complimen-
ten voor de nieuwe uitgave van 
uw blad Heemskring. Bij ons is 
de zondag uitstekend geschikt 
om er eens rustig voor te gaan 

zitten en over die historische 
feiten te lezen.’ 

JUFFROUW BROUWER
Op de artikelen over de 
Mariaschool reageerde ook 
Martha Lambrechts-van der 
Loos . 
Bij haar waren de herinnerin-
gen pas bovengekomen toen ze 
Heemskring 63 zat te lezen.  
De juffrouwen Smit, Van der 
Putten en Klijn schreven alle 
drie een versje in haar poëzie-
album. ‘Ook juffrouw Brouwer 
heeft erin geschreven. Pas bij 
haar in de klas ben ik met ple-
zier naar school gegaan. Ik zat 
bij haar in het derde en vierde 
leerjaar. Ik heb haar later nog 
brieven gestuurd en ansichtkaar-
ten teruggekregen.’ 
Martha was nogal veel ziek en 
‘hing erg aan moeders rokken’, 
zoals ze zelf meldt. ‘We woon-
den aan het Hoge Werfje en 

tussen mijn oudere zussen in 
werd ik meegetrokken naar de 
bewaarschool. Ik ben daar ook 
een keer ontsnapt en naar huis 
gerend, op de hielen gezeten 
door een zuster, met wapperende 
sluier. Op het erf werd zij door 
mijn vader ‘onthaald’ op een 
scheldkanonnade. Mijn moeder 
schaamde zich dood.’
Martha herinnert zich ook: ’Op 
een dag dat de mussen dood van 
het dak vielen werd ik naar huis 
gestuurd voor sokken. Blote voe-
ten in schoenen, dat werd niet 
getolereerd.’
En: ‘De schoolarts had me ver-
wezen naar heilgymnastiek, op 
woensdagmiddag in de gym-
zaal. Ik heb één les meegedaan, 
in borstrok en onderbroek. 
Vreselijk! Ik besloot dat is eens 
maar nooit weer. De volgende 
woensdagmiddagen was ik on-
vindbaar, totdat mijn moeder het 
opgaf.’

IN ÉÉN ADEM
Vanuit zijn huidige woonplaats 
’s Graveland stuurde Qruun 
Schram deze reactie: 
‘Zoals gebruikelijk heb ik de 
Heemskring nagenoeg in één 
adem uitgelezen. Sinds het eerste 
nummner in 1989 was het altijd 
smullen. We zijn daarna zes keer 
verhuisd, maar steevast wist 
een van uw vrijwilligers – of 
KPN – mij snel te vinden, zodat 
ik het blad, dat tot mijn absolute 
favorieten behoort, nooit gemist 
heb. Bij de laatste verhuizing, 
een jaar geleden naar een appar-
tement, heb ik 61 Heemskringen 
weggegeven. Ik vond het  
mooi om de ontvangster geci-

LEZERS LOVEND OVER VERHALEN IN DE HEEMSKRING

Rechts Willemien Bisschop links zus Thea. 1947-1948

De redactie van ons magazine Heemskring krijgt van tijd tot tijd reacties van lezers. In 
het blad zelf is geen ruimte voor deze brieven of e-mails (dat zou ten koste gaan van de ar-
tikelen). Daarom maken we er graag wat plaats voor vrij in de Nieuwsbrief. 
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LEZERS LOVEND OVER VERHALEN IN DE HEEMSKRING HKH KRIJGT 
PLAQUETTE 

MET DE EERSTE 
VOORZITTER 

VAN SINT 
AGNES 

teerd terug te vinden in nr. 63! 
Ontroerend vond ik het dat Go 
Stavenuiter en Gerard Castricum 
hun laatste project samen konden 
afronden en hoe schitterend was 
het gedicht van Gerard om zijn 
kompaan te herdenken! 
Prachtig was het ook om al die 
mij bekende meiden van de 
Mariaschool terug te zien! Ik be-
dacht er meteen hun broers bij. Er 
zaten er tenslotte zo’n vijftig bij 
mij in de klas. Ik hoop dat ik nog 
jaren in de gelegenheid ben ons 
blad, ons magazine, ons monu-
ment te mogen ontvangen!’

BURGEMEESTER NIELEN  
Ook over Heemskring 64 kreeg 
de redactie de nodige complimen-
ten. Zo schreef Jan Prins:
‘Wat een leuk en interessant arti-
kel over de beginjaren van onze 
oude burgemeester Henk Nielen. 
Als raadsnotulist heb ik hem van 
nabij meegemaakt in de laatste 
jaren van zijn ambtsperiode. Hij 
was na de vergaderingen een 
gezellige prater en verteller. Bij 
zijn afscheid is er een speciale 
afscheidskrant uitgebracht, waar-
voor ik hem heb mogen intervie-
wen. In deze uitgave staat ook 
een afscheidswoord van hem.’

En Cor Dudink kwam met een 
aanvulling:
‘In het artikel over burgemeester 
Nielen staat op pagina 20 een foto 
over een bezoek aan het oude St. 
Jozefziekenhuis. Op die foto staan 
vier personen. Drie van hen zijn 
met naam en functie vermeld.
Misschien weten jullie het niet, 
maar de vierde persoon is dokter 
Rolink. Volgens mij was hij er in 
zijn hoedanigheid als voorzitter 
van Raad van Bestuur van het 
ziekenhuis. Rolink was huisarts 
in Velsen-Noord. Daarnaast was 
hij ook clubarts bij Ajax.’ 

Deze plaquette met 
beeltenis van Albert 
C.A. Floor hing sinds
de opening van ver-
zorgingshuis 
Sint Agnes aan de 
Zamenhof, in 1987, 
in de entreehal van 
het tehuis. ‘Meester 
Floor’ zoals veel 
Heemskerkers hem
kenden, was al voor
de Tweede Wereld-
oorlog onderwijzer 
aan de Sint Joseph-
school. Later werd hij 
directeur van de Sint 

Adelbertus-ulo (later mavo) aan de Karshoffstraat.
De plaquette dankte hij echter vooral aan het feit 
dat hij in 1952 een van de acht oprichters én de eer-
ste voorzitter was van de Sint Agnesstichting. 
Uit die stichting is rond de eeuwwisseling ook de 
Sint Agnes Woning Stichting voortgekomen, die 
zich bezighoudt met het verhuren van seniorenwo-
ningen, terwijl de oorspronkelijke stichting zich 
verder beperkte tot de verzorging van ouderen.
Toen tijdens een renovatie van Huize Sint Agnes de 
plaquette van Albert Floor van zijn plaats moest, 
kreeg hij een plekje in het onderkomen van de wo-
ningstichting in de Europassage. Nu die stichting 
gaat verhuizen naar een nieuw pand op de hoek van 
de Maerten van Heemskerckstraat en de Carel van 
Manderstraat, en de band met het verzorgingshuis 
nauwelijks nog wordt gevoeld, wist men eigenlijk 
niet zo goed wat men met de plaquette moest. 
Dat was het moment dat contact werd op-
genomen met HKH-penningmeester Hes 
Niesten, die zelf 21 jaar lang lid is geweest 
van het bestuur van de Sint Agnesstichting. 
Zo kon het gebeuren dat de loodzware plaquette 
(kop en naamplaat van brons op een trespaplaat) in 
ons Historisch Huis terechtkwam.

De plaquette met de kop van  
Albert Floor, eerste voorzitter  

van de Sint Agnesstichting. Wat  
niet te zien is: Floor was een  

behoorlijk lange man.
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Voor wie het niet 
gehoord heeft

Drie vertegenwoordigers van de 
familie Welp (grootvader Ben, 
zoon Bart en kleinzoon Sam) 
waren maandag 7 de-
cember naar de studio 
van Heemskerk FM 
gekomen. De ruim-
te in de Mariaschool 
was al volop in kerst-
sfeer en samen met 
de ‘mannetjes van de 
radio’ gingen we een 
eerste proefuitzending 
maken voor ons eigen 
HKH-programma, dat 
we ‘Over Heemskerk 
gesproken…’ hadden 
gedoopt. Alles verliep 
naar wens. Na het be-
ginmuziekje (deel van  
het Aardbeienlied uit 
de verzameling van 
Kennemer Delta) hiel-
den voorzitter Henk Engel en 
bestuurslid Joke Kranendonk 
een inleidend praatje. Daarna 
werd de eerder opgenomen co-
lumn van Gerard Castricum 
over een straatnaam gedraaid. 
Gerard had als uitgangspunt de 
Breughelstraat genomen, om-
dat de zoon en de kleinzoon van 
(groot)vader Ben Welp daar wo-
nen.
Daarna was het woord aan de 
drie Welpen, die stuk voor stuk 
door Joke en Henk ‘aan de tand 
werden gevoeld’. 
Ben (in februari 70 geworden) 
vertelde dat hij op z’n vijftiende 
bij vader in het bedrijf aan de 
slag ging. Hij was niet zo’n stu-
diehoofd en liet de schoolbanken 
na twee klassen leao (lager eco-
nomisch en administratief onder-
wijs) achter zich. Hij volgde nog 
wel vele cursussen op het gebied 

van de tuinderij. Samen met zijn 
broer verbouwde hij veel soorten 
groente en later bollen, voorna-
melijk lelies. Ook was hij actief 
in het verenigingsleven van het 
duingebied. Jarenlang was hij 

bestuursvoorzitter van buurt-
huis d’Evelaer.  ‘Maar op 1 ja-
nuari ben ik met ‘alles’ gestopt. 
Nu heb ik me voorgenomen om 
over enige tijd naar Santiago de 
Compostella te gaan lopen.‘
Hij denkt niet dat Heemskerk 
voorlopig veel zal veranderen. 
Alleen – hopelijk – op het gebied 
van de ouderenzorg. Met name 
het groeiende aantal demente-
renden baart hem zorgen. ‘Het 
zou mooi zijn als er een tweede 
Reigershoeve zou kunnen ko-
men. De grond is er.’ 
Bart (40) haalde herinneringen 
op aan zijn geboortehuis(je) aan 
de Voorweg. Nummer 42, een 
klein wit tuindershuisje. ’Veel 
in de tuin gewerkt. Dan leer je 
aanpakken. En veel gespeeld in 
het duingebied. Stroppen van 
stropers weggehaald.’ Hij was 
niet zo’n goeie tuinman. Meer 

dan vader Ben een studiehoofd. 
Ging naar de hts in Haarlem en 
werkt tegenwoordig als zelfstan-
dig projectleider bij de gemeente 
Zaanstad, maar is verknocht aan 
Heemskerk. ‘Vooral het centrum 

heeft zich goed ont-
wikkeld. Erg gezellig 
met die vele terrasjes.’
Op de vraag of hij 
ook nog iets mist 
in het dorp: ‘Ja, een 
goeie verbinding met 
Amsterdam. Ik denk 
dat uiteindelijk alles 
rond Amsterdam naar 
elkaar toe zal groeien.’
Sam (11) tenslotte 
gaf een inkijkje in 
zijn schoolbeleving. 
‘Mijn mooiste vakken? 
Buitenspelen, gym-
men en naar huis.’ En 
op de vraag wat hij wil 
worden: ‘Werken in de 
dierentuin in Rhenen. 

Waarom daar? Omdat ze daar 
panda’s hebben.’ Wat hij mist in 
Heemskerk?
‘Nou, een pretpark. Maar dat 
past niet, natuurlijk.’ Dan maar 
een grote BMX-baan. “Want 
daarvoor moet ik nu naar Velsen-
Noord.’
Elk ‘optreden’ werd besloten met 
een muziekje naar keuze van de 
geïnterviewde. Ben koos ‘Opzij, 
opzij, opzij’ van Herman van 
Veen, Bart gaf de voorkeur aan 
‘Papa’ van Stef Bos en Sam liet 
Coldplay horen met ‘Something 
just like this’.
De proefuitzending is uiteinde-
lijk maandag 1 maart te horen ge-
weest. En nog een aantal malen 
daarna. De tweede uitzending 
van ‘Over Heemskerk gesproken’ 
zal maandag 12 april te beluiste-
ren zijn.
Co Rol

PROEFUITZENDING HKH ONDANKS CORONA  
ALSNOG OP DE RADIO BIJ HEEMSKERK FM

De drie Welpen in de studio van Heemskerk FM.  
Van links naar rechts Ben, Sam en Bart.
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BELG SPEELT HKH UNIEK DOCUMENT IN HANDEN

De Belgische ondernemer Peter 
van der Stock, woonachtig in de 
buurt van Gent, kocht eind vorig 
jaar op een veiling van Catawiki 
de oorspronkelijke leenbrief van 
kasteel Assumburg. In het docu-
ment, voorzien van het lakzegel 
van Willem de Rijke (de vader 
van prins Willem van Oranje) 
wordt beschreven welke lenen 
(door de leenheer in gebruik ge-
geven gebouwen, landerijen en 
goederen) Gerrit van Assendelft 
als de zijne mocht beschouwen. 
In de brief is de situatie van 31 
december 1546 beschreven. Op 
12 maart 1568 werd daaraan toe-
gevoegd dat na het overlijden van 
Gerrit alles was overgegaan in 
handen van zijn zoon Niclaes.

Kort voor de jaarwisseling liet 
Van der Stock de Historische 
Kring Heemskerk weten dat hij 
erg veel plezier had beleefd aan 
het bestuderen van het document. 
Maar:

Nu ligt het echter in de kast en 
daar zal het waarschijnlijk niet 

eerder dan over enkele jaren 
weer uitkomen. Dat vind ik nog-
al zonde, aangezien de burcht 
nog bestaat en het een soort van 
museum is. Het document hoort 
daar thuis. 

Hij bood het waarlijk indruk-
wekkende document te koop 
aan, maar zei er meteen bij dat 
het hem niet ging om geldelijk 
gewin: hij wilde er beslist niet 
meer voor hebben dan hij er zelf 
voor had betaald. Koortsachtig 
overleg binnen het bestuur van 
de HKH leidde tot een supersnel-
le deal. Wat Van der Stock vroeg 
was, zeker na zorgvuldige bestu-
dering en waardebepaling door 
een expert, absoluut niet te veel 
voor dit bijzondere handschrift.

Wat staat er in de leenbrief?
De leenbrief met aantekenin-
gen beschrijft de leenverheffing 
(het afleggen van de eed van 
trouw en hulde aan de leenheer) 
door Gerrit van Assendelft. Hij 
draagt Assumburg, dat hij ‘te 
leen houdt’, en tal van eigen goe-

deren, landerijen, erfpachten en 
visserijrechten op aan de leen-
kamer van de prins van Oranje 
te Breda. En voorts de landgoe-
deren ‘onder zijn heerlijkheden 
onder Eemskerck, Castricom en 
Wijck opt Zee’. 
Gerrit wordt daarna opnieuw 
beleend met ‘het huis en de hof-
stede waarop Barthoudt van 
Assendelft placht te wonen, ge-
naamd Assumburch en gelegen 
onder Eemskerck met alle rech-
ten en landerijen zoals die in 
oude leenbrieven gespecificeerd 
zijn’. Onder meer werd ook be-
paald dat Gerrit van Assendelft 
het ’recht van duifhuis’ had en 
het ‘recht van zwanendrift’. Dat 
wil zeggen dat hij (veel) duiven 
mocht houden, wat in die tijd 
streng gereglementeerd was, en 
zwanen mocht laten vangen. Alle 
oude en nieuwe lenen werden op-
nieuw beschreven, ‘alles als een 
onscheidbaar en eeuwig erfleen’.
De complete uitgeschreven tekst 
van het handschrift omvat vier 
A4’tjes, over de volle breedte be-
drukt met een klein lettertype.

Deel van de leenbrief met het zegel van Willem de Rijke
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RAADSELACHTIG BEELD GEVONDEN 
IN DE GRAAF VAN AREMBERGLAAN 

Ruud van der Heide, bewoner van de Graaf van 
Aremberglaan, meldde zich eind vorig jaar op 
de website van de HKH. Hij schreef dat in zijn 
straat, tegenover huisnummer 1, een kunstwerk 
stond, waarvan niet bekend was waar het vandaan 
kwam. Nou ja, het was ‘opgegraven’ tijdens werk-
zaamheden aan het plantsoen. Maar hoe het daar 
was terechtgekomen… 

Omdat niemand hem duidelijkheid kon verschaffen 
over de herkomst van het beeld, hoopte hij via de 
HKH wat meer aan de weet te komen.
Maar dat viel tegen. In onze fotobeeldbank was 
geen enkele afbeelding te vinden van een kunst-
werk dat ook maar enigszins leek op de abstracte 
sculptuur uit de Graaf van Aremberglaan.
Voorzitter Henk Engel en secretaris Libbe van Dijk 
brachten het beeld uiteindelijk (in drie stukken) 
naar ons depot in de Gerrit van Assendelftstraat. 
Een dag of wat later verscheen in Dagblad 

Kennemerland een artikel met foto over het kunst-
werk, maar ook dat leverde geen tips op, zodat 
de HKH nu min of meer opgescheept zit met een 
beeld dat eigenlijk niet bestaat. En ‘nergens’ van-
daan komt. Maar het is er wel!
Zoals gezegd: het bestaat uit drie delen. De basis is 
een natuurstenen plaat. Daarop staat een vierkante 
houten paal en op die zuil staat dan weer het ge-
beeldhouwde object.
Wanneer uiteindelijk mocht blijken dat niemand 
zich meldt als eigenaar van het beeld, dan wil Ruud 
van der Heide het (als eerlijke vinder) zelf wel heb-
ben. En een mooie plek in zijn tuin geven. Dan 
heeft hij in ieder geval een kunstwerk met een ge-
schiedenis…

Wie iets meer weet van dit kunstwerk (wie heeft 
het gemaakt, waar heeft het gestaan) kan zich mel-
den bij het secretariaat van de HKH:
secretariaat@historischekringheemskerk.nl

Het plantsoen waar het kunstwerk, in stukken, 
werd gevonden.

Het beeld aan de ene… 

… en aan de andere kant.
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 Het is begin februari 
en de sneeuw jaagt 
door de straten van 

Heemskerk. Geschiedenis 
wordt geschreven. Over tien 
jaar zeggen we wellicht te-
gen elkaar: ‘Weet je nog, die 
sneeuwstorm van februari 
2021, met ‘code rood’, maar 
ook met die prachtige sneeuw-
heuvels her en der?’ Want zo 
gaat dat. Bijzondere omstan-
digheden worden opgeslagen 
in ons collectieve geheugen. 
De geschiedenis die we delen. 
Neem die winter dat er op 
straat geschaatst kon worden. 
Of die januaristorm, waarin 
daken, schuttingen en bomen 
sneuvelden. 
Geschiedenis die we met z’n 
allen delen en tegelijkertijd 
ook weer persoonlijk beleven. 
De een haalt de schaatsen 
uit het vet, de ander maakt 
zich op voor een wandeling 
door een wit landschap en 
weer een ander legt nog maar 

eens een extra boek klaar met 
uitzicht op een winters land-
schap.
En zo gaat dat ook met de 
geschiedenis van ons dorp. 
We delen die geschiedenis 
en tegelijkertijd heeft daar-
binnen ieder haar of zijn 
eigen verhaal. Verhalen die 
doorgegeven mogen worden. 
Verhalen die je vrolijk maken 
of weemoedig. Wat nostal-
gisch wellicht. Maar ook ver-
halen waar je van kunt leren. 
Zo deden we dat toen, zeg je 
dan, en in de geest van de tijd 
was dat begrijpelijk. Maar 
kunnen we dat nu niet anders 
doen? Zoals het behoud van 
dat ene pand, dat huis. In 
plaats van het af te breken 
en er wat anders voor neer 
te zetten. De Heemsstichting 
maakt zich daar hard voor. 
Go Stavenuiter zei ooit: De 
geschiedenis van Heemskerk 
zit vooral in de verhalen en 
steeds minder in gebouwen 

en huizen. Daarvoor is er 
in de tijd te veel verdwenen. 
Vaak begrijpelijk, logisch in 
het verloop van de tijd. Maar 
soms ook jammer. Dus koes-
ter wat er nog wel staat en 
goed te onderhouden en/of 
op te knappen is. Dat besef 
is zeker gegroeid. En daar-
binnen? Laten we rond de 
tafels in onze huizen vooral 
onze verhalen van nu en 
toen delen. Zoals we dat 
ook doen rond de tafel in 
het Historisch Huis van de 
HKH in de Mariaschool en 
in de publicaties. Zoals in 
de Heemskring die tweemaal 
per jaar verschijnt. Of luister 
straks eens een keer naar 

‘Over Heemskerk gesproken’, 
het programma van de HKH 
op Heemskerk FM, met onder 
andere verhalen van drie ge-
neraties Heemskerkers. Want 
verhalen… Verhalen kleuren 
de geschiedenis!
Henk Engel

    Terzijde

De winter van 2021 bracht niet alleen sneeuw-, maar eindelijk ook weer eens ijspret. Hier bij 
appartementengebouw de Razende Bol in de Broekpolder. Foto Hans Blomvliet
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U gelooft het misschien niet, maar deze  
tekeningen komen voor op een Zaanse klok uit 
1702. U leest er alles over in het nieuwe nummer 
van ons magazine  Heemskring, dat in april  
verschijnt. Iets om naar uit te kijken dus!

OP ZO'N KLOK RAAK JE NIET UITGEKEKEN

JAN DUINEVELD (1935-2020)

 In Memoriam

Eén dag voor Kerstmis overleed 
Jan Duineveld, oud-penning-
meester van de Historische 
Kring Heemskerk.
Jan was HKH-lid van het eer-
ste uur en trad in 1999 als 
penningmeester toe tot het be-
stuur, als opvolger van de begin 
vorig jaar overleden Steven 
Seijmonsbergen. 
Jan verzorgde naast de financiën 
ook de ledenadministratie, de 
contributie-inning en de coör-
dinatie van de bezorging van de 
Heemskring en de Nieuwsbrief.
Als penningmeester droeg hij in 
de Najaarsledenvergadering van 

17 november 2011 zijn functie 
over aan Hes Niesten, de huidige 
penningmeester. Daarna bleef 
hij nog actief als ledenadminis-
trateur en bezorging. Na enkele 
jaren droeg hij ook die bezighe-
den over, en wel aan Rob Groen.
Zijn bestuursfunctie leg-
de hij neer tijdens de 
Najaarsledenvergadering van 
25 november 2013, tegelijk met 
George Gerritsen.
Jan had een heel speciaal gevoel 
voor humor, dat hem onder meer 
in staat stelde tijdens de laatste 
periode van zijn bestuurslid-
maatschap te verbloemen dat 

hij nogal vergeetachtig was ge-
worden. Ten onrechte is destijds 
aan zijn vertrek weinig tot geen 
aandacht besteed.
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NIEUWE KANS OP EEN JAAR  
GRATIS LIDMAATSCHAP

DEELNAMEFORMULIER 

Naam ………………………………………………………………………………………………………………

Adres ………………………………………………………………………………………………………………

Postcode en woonplaats ………………………………………………………………………….………………

Volgens mij is het ene voorwerp een …………………………………….............………………………………

En is het andere een ………………………………………....……………………………………………………

JAN VERDUIN 
WINT 
PRIJSVRAAG
Het was een  
koehoorn  
met uierzalf

De prijsvraag uit 
Nieuwsbrief 86 is 
gewonnen door Jan 
Verduin. Voor hem 
dus een jaar gra-
tis lidmaatschap. 
Zijn antwoord was:

Het getoonde object  
is een koehoorn, 
waarin uierzalf zat. 
De boeren gebruikten 
die zalf om de spenen 
van de koeien te  
behandelen tegen 
kloven of andere  
aandoeningen.

Er waren in totaal 
veertig inzendingen. 
Zevenendertig met 
een correct antwoord

Voor de nieuwe prijsvraag willen 
we van u de naam én de functie van 
twee objecten weten. Het ene is een 
soort kastje, het andere een ketel-
tje-in-een-ketel. Wanneer onverhoopt 
niemand beide objecten weet te benoe-
men, gaan de inzenders van één goed 
object in de beker waaruit onze eigen 
‘notaris’ de naam van de winnaar/win-
nares zal trekken.

Oplossingen per mail aan 
 
secretaris@ 
historischekringheemskerk.nl

Of per post na invulling van onder-
staand formulier:  
HKH, Postbus 46, 1960 AA 
Heemskerk. Vermeld op de 
envelop linksboven: Prijsvraag.
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Om de onderlinge banden 
weer eens aan te halen wor-
den de meer dan 120 HKH-
vrijwilligers ieder jaar uit-
genodigd voor een mooie, 
feestelijke maaltijd. Het 
spreekt vanzelf dat deze 
gezellige avond dit jaar (co-
rona…) geen doorgang kon 
vinden. Hopelijk kan het 
in 2021 weer wel. Ook de 
viering van het eeuwfeest 
van de Mariaschool ging 
niet door. Toch is daar wel 
alvast op een andere manier 
aandacht aan besteed, in de 
vorm van een uniek kerst-
geschenk voor dezelfde 
vrijwilligers. 
We stelden een boekje 
samen over de geschiede-
nis van de Mariaschool, 
vormgegeven door Henk 
Tijbosch. Het werd bij de 
medewerkers thuisbezorgd, 
in combinatie met een 
mooie fles rode wijn. Extra 
verrassing was een unieke 

geaquarelleerde ‘pluim’ 
van Kees Westerbeek, een 
van de kunstenaars met een 
atelier in de Mariaschool. 
Kees maakte dergelijke 
pluimen indertijd voor 
eindexamenleerlingen 
als herinnering aan hun 
schooltijd. Nu dus als een 
dank-je-wel voor onze vrij-
willigers. 

Een 
klein 
aantal 

exemplaren van het boekje 
over de Mariaschool is (zij 
het zonder pluim van Kees) 
nog bij de HKH te koop. De 
prijs is € 7,50 voor leden en 
€ 10,00 voor niet-leden. 

Kees Heesterbeek maakte 120 unieke ‘pluimen’

KERSTGESCHENK MET EEN UNIEKE ‘PLUIM’ VOOR HKH-VRIJWILLIGERS 

• https://www.historischekringheemskerk.nl/publicaties/boeken-en-dvd/   en/of  
• https://www.historischekringheemskerk.nl/collectie/winkel/

      ZIE OOK


