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Uitnodiging
voor de voorjaarsledenvergadering

van de Historische Kring Heemskerk op 
 dinsdagavond 23 november 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 voorjaarsledenvergadering van 23 juni 2021.                                       
3. Begroting 2022 en toelichting                                                                               
4.  Mogelijke vragen en nadere uitleg naar aanleiding van  

berichten in de Nieuwsbrief
5. Rondvraag
6. Presentatie Heemskring 66.

PAUZE

Archeoloog Jean Roefstra en Nancy de Jong-Lambregts vertel-
len over de recente ontwikkelingen met betrekking tot de bo-
demschatten van Oud-Haerlem. Ook de nieuwste ontdekkingen 
bij Slot Assumburg en kasteel Marquette komen aan de orde.
Namens het HKH-bestuur, Libbe van Dijk, secretaris.

 
*) Voor het bijwonen van deze najaarsledenvergadering 
dient u zich aan te melden bij de secretaris via e-mail: 
secretaris@historischekringheemskerk.nl.

Houd u voor het bijwonen van de najaarsledenvergadering 
rekening met de dan geldende Covid-19-regels van het 
RIVM en het Rijk. 
Indien daarvoor aanleiding is, zullen wij u nader berichten.

AGENDA
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Opening en mededelingen.
Voorzitter Henk Engel opent de vergadering en 
heet allen van harte welkom. Dit is een officiële 
vergadering. Gezien de omstandigheden hopen 
we de Najaarsledenvergadering weer normaal te 
kunnen houden. Tevens vermeldt hij dat we tot 
en met 5 juli aanstaande nog open zullen zijn op 
maandagmiddag en voor de medewerkers ook op 
woensdagmorgen en dat we dan vanaf september 
hopelijk weer normaal kunnen functioneren met 
openstelling voor publiek op de dinsdagavond en 
activiteiten op vrijdagmiddag.
Libbe van Dijk, Joke Kranendonk en Jan Zweeris 
hebben zich afgemeld, evenals enkele leden. 
Door afwezigheid van de secretaris verzorgt 
Gerrit van de Klok de notulen.

Verslag najaarsledenvergadering van  
28 oktober 2020.
Er zijn geen vragen of op- of aanmerkingen op het 
genoemde verslag.

Jaarverslag secretariaat 2020.
Ook op het verslag van de secretaris zijn geen op- 
of aanmerkingen.

Financieel overzicht 2020.
Op pagina 6 van de Nieuwsbrief staat vermeld dat 
het financieel overzicht is opgenomen zonder de 
goedkeuring van de Kascontrolecommissie. De 
cijfers zijn achteraf, nadat de Nieuwsbrief al was 
gedrukt door de Kascommissie goedgekeurd.
Ondanks corona was de begroting normaal opge-
steld. Door Covid-19 waren er minder activiteiten, 
waardoor er een positief bedrag is overgebleven 
van afgerond € 2.000,-. Dit bedrag is aan het eigen 
vermogen toegevoegd. 

VRAGEN: Fred van Tongeren vraagt: Wat houdt 
het Restauratiefonds in?
Penningmeester Hes Niesten: Dit fonds is in prin-
cipe opgezet om bijzondere uitgaven te betalen, 
zoals dat is gebeurd bij de aanschaf en restaura-
tie van het Adelboek. Ook voor de Leenakte van 
Assumburg, waarvan de kopie is te zien in het 
Historisch Huis, is geld gebruikt uit het fonds. Het 
is dus een fonds voor restauratie en aanschaf van 
historisch waardevolle Heemskerkse zaken.
Er wordt per jaar € 500,- toegevoegd aan dit fonds.
Nog een vraag van Fred van Tongeren: Waar be-
staan de Overige verkopen uit? Hes Niesten ant-

woordt: Op de website staat, op een aparte pagina 
‘winkel’, vermeld wat de HKH te koop aanbiedt.

Verslag kascommissie: de heren J.S. Duin,  
H. Numan en L. de Pee.
Penningmeester Hes Niesten leest het verslag van 
de kascommissie voor, waarin wordt gesteld dat de 
administratie is ingezien en de aansluitingen met 
het financieel verslag en de balans zijn beoordeeld 
en akkoord bevonden. Vervolgens verleent de ver-
gadering het bestuur decharge voor het financiële 
beleid en aan de penningmeester voor de uitvoe-
ring daarvan.

Benoeming kascommissie.
De heren H. Numan en L. de Pee blijven nog een 
jaar lid van deze commissie.  De heer J.S. Duin 
is drie jaar lid geweest, treedt nu af en wordt bij  
dezen bedankt voor zijn werk als lid van de kas-
commissie. Als nieuw lid van de kascommissie 
meldt zich de heer F. van Tongeren. Hij wordt door 
de vergadering als zodanig benoemd.

Mogelijke vragen en nadere uitleg naar aanlei-
ding van berichten in de Nieuwsbrief.
Op pagina 9 staat een verhaal over de heer Albert 
Floor. Hier ontbreekt dat hij ook nog eens zeven 
jaar op een school in Castricum heeft lesgegeven.

Henk Engel neemt hierna het woord en vertelt wat 
de plannen zijn voor de toekomst en zaken die we 
al ondernemen, zoals de radiouitzendingen met 
Heemskerk FM eenmaal per maand. 
De Cultuurdag op 11 september aanstaande met 
een posteractie met een afbeelding van iets kenmer-
kends van de HKH. Hiermee is Joke Kranendonk 
bezig. Het ontwikkelen van een folder voor de 
HKH (Henk Engel en Co Rol). Dit mede om het 
ledenaantal zo mogelijk rond de 2000 te houden, 
om daarmee langer in staat te zullen zijn de contri-
butie op het lage peil van de afgelopen tien jaren te 
kunnen blijven hanteren. Ook de heer Baltus heeft 
daar een voorstel voor gedaan. Dit voorstel wordt 
nog in het bestuur en met hem besproken. 
Hierna meldt Piet van Zwieten nog een aantal  
gegevens over Oud Haerlem en de vondsten daar 
gedaan.

Niets meer aan de orde zijnde sluit voorzitter Henk 
Engel de vergadering en bedankt iedereen voor 
zijn of haar inbreng.

VERSLAG VOORJAARSLEDENVERGADERING HISTORISCHE KRING 
HEEMSKERK VAN WOENSDAG 23 JUNI 2021
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DEPOT EN ARCHIEF KLAAR VOOR HERSTART

NA DE PAUZE VERTELLEN JEAN EN NANCY OVER HET 
ONDERZOEK NAAR DE HEEMSKERKSE KASTELEN

Na het huishoudelijk deel van de 
Najaarsledenvergadeirng vertellen Jean 
Roefstra en Nancy de Jong-Lambregts over 
de voorlopige resultaten van het geofysisch 
onderzoek naar de Heemskerkse kastelen. 

Op dit moment werken Nancy de Jong en 
Rob Gruben aan een promotieonderzoek 
naar de strategische overwegingen van de 
kastelenbouwprogramma’s van rooms- 
koning *) Willem II (1227-1256) en diens 
zoon, graaf Floris V (1254-1296) in Noord-
Holland. Nancy en Rob krijgen veel steun en 
inhoudelijke informatie van kasteelkundige 
en historisch archeoloog Jean Roefstra. 
De nieuwste geofysische technieken (geo- 
fysica is de studie van de natuurkundige ver-
schijnselen die zich voordoen in de aarde), 
uitgevoerd door Ferry van den Oever van bu-
reau Saricon bv, maken het mogelijk de bouw 
van de kastelen opnieuw te bekijken. Dat 
leidde onder andere vorig jaar tot de spec-
taculaire ontdekkingen op het kasteelterrein 
van Oud Haerlem. Voor het eerst zagen we, 
dankzij het geofysisch onderzoek, een kas-
telencomplex met zijn directe omgeving, 
waarin zich functionele gebouwen en derge-
lijke bevinden, een wereld die de kastelenon-
derzoeker vrijwel nooit te zien krijgt. Maar 
ook op andere kasteelterreinen worden grote 
ontdekkingen gedaan, zoals onder andere op 
kasteel Marquette en naar de voorganger van 
kasteel Assumburg. 

*) Het Duitse Rijk, waartoe destijds ook 
de Nederlanden behoorden, werd bestuurd 
door een keizer. Als er een nieuwe keizer no-
dig was, kozen belangrijke graven, bisschop-
pen en hertogen (de zogenaamde keurvor-
sten) een van de andere vorsten tot koning. 
Die droeg dan de titel van rooms-koning. Als 
de rooms-koning ook door de paus werd ge-
kroond, mocht hij zich keizer noemen. Eén 
keer werd een Hollandse graaf gekozen als 
rooms-koning. Dit was Willem II, die in 1247 
tot rooms-koning werd gekozen en in 1248 
in Aken gekroond. Hij zou ook tot keizer ge-
kroond worden, maar hij had geen tijd om 
naar Rome te reizen: eerst was hij in oor-
log met Vlaanderen, daarna moest hij een 
opstand van de West-Friezen onderdrukken. 
Tijdens die opstand sneuvelde Willem.

Geofysisch onderzoek op het terrein  
waar ooit de voorganger stond van kasteel 
Assumburg. Foto Jean Roefstra

Na een oproep in Nieuwsbrief 87 
(vorig jaar oktober) voor nieuwe 
vrijwilligers die zich willen gaan 
bezighouden met ons archief en het 
depot, kregen we flink wat aanmel-
dingen, waarmee we uiteraard erg 
blij zijn.

Na een aantal gesprekken met de 
uitleg wat de bedoeling was, gingen 
Ben Thiemann en Guus Docen aan 
de slag met de objecten in ons depot 
aan de Gerrit van Assendelftstraat. 

Zij zouden ook werk gaan maken 
van het uitgebreide archief van de 
vorig jaar overleden Jan de Ruijter, 
maar dan diende er wel versterking 
te komen. Nou, die kwam er! Carla 
van Noort, Ria Welboren en Jelly 
Kleijn zouden zich voortaan bezig-
houden met het papieren archief. 
Maar toen gooide corona roet in het 
eten en moesten we pas op de plaats 
maken. Dankzij genoemde twee 
heren en drie dames kunnen we nu 
echter weer ‘volle kracht vooruit’!

V.l.n.r. Carla van Noort,  
Ria Welboren en Jelly Kleijn



4
B

erichten van het bestuur
FIN

A
N

CIËLE  BEG
RO

TIN
G

 2022

  UITGAVEN ONTVANGSTEN
begroting begroting werkelijk

2022 2021 2020
€ € € € € € € € €

Kosten Nieuwsbrief                      2.200        2.200        2.151       Ontvangsten contributie                 27.700   29.250   29.944   
Heemskring Kosten                       10.750      11.000      10.579     Waarderingssubsidie 1.712     1.682     1.653     
Kosten vaste uitgaven                   12.950      13.200      12.730     Bijdrage Gemeente externe opslag 3.423     3.364     3.307     

Ontvangen donaties rondleidingen 1.000     700        828        
Kosten Schoonmaken                      300           500           342          Ontvangen donaties presentaties 500        1.350     -         
Kosten huur (en energie) 3.200        3.250        3.215       Verkopen Heemskring               800        100        855        
Huur externe opslag 3.600        3.550        3.477       Overige donaties en verkopen 300        254        242        
Huisvestingskosten                      7.100        7.300        7.034       Bankrente minus -kosten (650)      (800)      (521)      

Kosten Keuken                           300           300           107          Ontvangsten minus rente 34.785   35.900   36.308   
Kosten Ledenvergaderingen               1.100        1.500        182          
Kosten Publiciteit                      250           -           
Kosten verhuizing -            -           
Bestuurs- en Organisatiekosten          5.000        3.750        2.922       
Organisatie-/bestuurskosten               6.400        5.800        3.211       

Contibuties en Lidmaatschappen          250           200           185          Subsidie Open Monumentendag 750        1.500     6            
Kosten inventaris/afschrijvingen 1.750        1.750        1.755       Subsidie Kom in de Kas -         -         -         
Kosten Verzekeringen                    100           150           108          
Drukwerk en Kantoorbenodigdheden        1.000        500           -           Projectsubsidies                        750        1.500     6            
Porti- en Vrachtkosten                  1.500        1.500        1.131       
Algemene kosten                         4.600        4.100        3.179       

Kosten Open Monumentendag 750        1.500     6            
Werkgroep Collectiebeheer                            750           250           2.917       Kosten Kom in de Kas                    -         -         -         
Werkgroep Bibliotheek                       100           100           375          
Werkgroep Fotografie                        100           100           -           Projectkosten                           750        1.500     6            
Werkgroep Film / Video                      100           100           244          
Werkgroep Genealogie                        100           100           68            Saldo projecten -         -         -         
Werkgroep Oud-Kadaster Heemskerk 100           250           -           
Werkgroep Educatie 100           100           15            34.785   35.900   36.308   
Werkgroep Rondleidingen 100           250           -           
Werkgroep Presentaties 2.850        2.850        2.068       
Werkgroep Redactie 100           100           85            
Werkgroep Exposities 100           500           -           
Automatiseringskosten                   2.400        2.000        2.309       
Kosten Werkgroepen                          6.900        6.700        8.081       Exploitatiesaldo -3.165 -1.200 2.073

Totaal kosten 37.950      37.100      34.235     37.950   37.100   34.235   

  Financiële B
egroting 2022

begroting                            
2022

begroting                            
2021

werkelijk                         
2020
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TOELICHTING BIJ DE FINANCIËLE BEGROTING 2022

Op het moment van opstellen en uitbrengen van 
deze begroting lijkt er een einde te komen aan het 
coronatijdperk. Maar niets is zeker, en dat geldt 
ook voor de invloeden van de pandemie op de cij-
fers van het lopende en komende jaar.
Omdat de gemeente voor de vaststelling van de 
subsidie voor 2022 wederom vraagt uit te gaan van 
een verhoging van 1,75 %, is dat deel van de ont-
vangsten redelijk te voorspellen.
Anders ligt dat met de verwachte contributie en de 
uitgaven van vele kosten.
Door afname van het ledental moeten de contri-
butieontvangsten lager worden ingeschat. Per sal-
do verwachten we ruim € 1.000 minder totale ont-
vangsten dan in de voorgaande begroting (2021).
Aan de kostenkant denken we ook ca. € 1.000 na-

deliger uit te zijn, met als oorzaak vooral het inha-
len van niet-doorgegane uitgaven als gevolg van de 
corona.
Voor 2022 wordt een totaal begrotingstekort voor-
zien van € 3.165. Over 2021 was dat een tekort van 
€ 1.200.
Inmiddels is duidelijk geworden dat we over 2021 
zelfs een overschot kunnen verwachten. Dat zal 
ongeveer gelijk zijn aan het te verwachten tekort 
voor 2022. Wij achten het daarom ter compensatie 
aanvaardbaar zonder zelfs een aanpassing van de 
contributie in overweging te nemen

Heemskerk, september 2021
Hes Niesten, penningmeester

HKH EN JUMBO WERKEN SAMEN AAN PLAATJESBOEK OVER HEEMSKERK

Tijdens de voor het verenigingsle-
ven moeilijke coronaperiode kre-
gen we een aanvraag binnen van 
een boekenuitgever. Die vroeg 
ons of de HKH er iets voor voelde 
om, in samenwerking met super-
markt Jumbo, een plaatjesboek 
over de historie van Heemskerk te 
maken. 
In eerste instantie reageerde het 
bestuur afwijzend, omdat ge-
vreesd werd dat er te veel werk 
aan vast zou zitten, wat ten koste 
zou gaan van onze ‘normale’ be-
zigheden. Nadat uiteindelijk toch 
besloten werd het avontuur aan 
te gaan, is een werkgroep samen-
gesteld die niet alleen bestaat uit 
de drie nieuwe archiefmedewerk-
sters (zie elders), maar ook uit Jaap 
Schoen, Gerard Castricum, Janne 
Linger, René Muetstege (van 
Museum Kennemerland), Wim 
Smeels en Joke Kranendonk. De 
algehele leiding berust bij voor-
zitter Henk Engel. 
Inmiddels is de werkgroep al een 
aantal malen bijeengeweest. Het 
enthousiasme is groot, waardoor 
inmiddels de overtuiging bestaat 
dat er een prachtig boek in de 
maak is. 

Het is de bedoeling dat Jumbo bij 
de boodschappen plaatjes van his-
torische beelden van Heemskerk 
uitgeeft, die dan geplakt moeten 
worden in het album.  Dubbele 
plaatjes zullen tijdens de actiepe-
riode ook onderling geruild kun-
nen worden, zodat zoveel moge-
lijk verzamelaars hun album vol 
kunnen krijgen.
De uitgave verschijnt in het eerste 
kwartaal van 2022.

Het zwembad bij Fort Veldhuis. Mogelijk een van de plaatjes die in het 
boek gaan komen.

 HKHHKH
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KERN VAN KENNEMERLAND BRENGT ERFGOED NAAR DE BASISSCHOLEN 

De Kern van Kennemerland is 
een project, ontstaan in de boe-
zem van Museum Kennemerland 
en gefinancierd door de provin-
cie. En nu zelfstandig aan de slag 
met het uitbouwen van het idee 
en de opzet van het project.
Op de website wordt duidelijk 
waar het om gaat:
‘De Kern van Kennemerland ont-
sluit het erfgoed van de IJmond 
voor leerlingen en leerkrachten 
in het basisonderwijs. Samen 
met cultuur- en erfgoedspeci-
alisten onderzoek en ontdek je 
de rijkdom van jouw omgeving 
en denk je na over jouw plek in 
het grotere geheel. Een wereld 
vol verhalen en zes interessan-
te thema’s: landschap, bewo-
ning, verdediging, Wijkermeer, 
Noordzeekanaal, industrialisatie.’
Want: 
‘Wat we bewaren uit het ver-
leden, vertelt ons veel over het 
leven van vandaag. Het laat ons 
zien hoe onze omgeving en wij-
zelf zijn gevormd. Daarnaast 
toont het wat belangrijk genoeg 
is om te behouden: landschap-
pen, bouwwerken, voorwerpen, 
vertellingen en nog veel meer. 

We bepalen telkens opnieuw 
wat we meenemen de toekomst 
in. Erfgoed gaat niet alleen over 
lang geleden, het gaat ook over 
de mensen van nu.’
In deze visie voelen wij ons als 
HKH helemaal thuis. Zoals we 
in onze nieuwe folder zeggen: 
Heemskerk van toen tot nu. De 
HKH maakt er werk van.
Een van de manieren waarop 
we dat al langer doen, is via de 
werkgroep Educatie, gericht op 
leerlingen van de basisscholen 
in Heemskerk. Bekend zijn de 
bezoeken van Wim Smeels aan 
schoolklassen rond de herden-
king van 4 mei. Dat loopt goed 
en we hopen dat dat na de co-
ronatijd weer kan in 2022. Ook 
van het aanbod vanuit de HKH 
voor de rondleidingen op slot 
Assumburg wordt door school-
klassen graag gebruik gemaakt. 
Maar we hebben ook verschil-
lende leskisten ontwikkeld. En 
er zijn wandeltochten rondom de 
scholen die wat vertellen over dat 
gebied en zijn geschiedenis. Van 
die laatste zaken wordt overigens 
maar beperkt gebruik gemaakt. 
En dat is jammer.

Als HKH zien wij om inhoude-
lijke en praktische redenen vol-
doende aanleiding om met de 
Kern van Kennemerland verder 
te spreken over hoe de HKH met 
haar educatieve aanbod deel kan 
zijn van het totale aanbod vanuit 
de Kern van Kennemerland naar 
basisscholen. Maar ook hoe wij 
als HKH kunnen leren van de 
contacten met andere cultuur- en 
erfgoedspecialisten. Bundelen 
van krachten en kennis om zo-
doende in een breder verband 
onze mogelijkheden voor de ba-
sisscholen in Heemskerk en de 
kinderen over het voetlicht te 
krijgen en ideeën te ontwikkelen. 
Mooi daarbij is dat het Centrum 
voor de Kunsten in Beverwijk en 
het Cultuurhuis in Heemskerk 
daarin een verbindende rol kun-
nen spelen naar de scholen toe. 

En daar gaan we de komende tijd 
dus verder over in gesprek met 
de Kern van Kennemerland. Als 
HKH moet je in beweging blij-
ven. Nieuwe wegen uitproberen. 
Dit is daar een voorbeeld van.

Henk Engel

landschap  •  bewoning  •  verdediging  •  wijkermeer  •  noordzeekanaal  •  industrialisatie

Heb jij belangstelling voor computers en ben je 
geïnteresseerd in de techniek van databases?
En heb je er wel eens over gedacht je voor de HKH in te 
zetten als medewerker? Wordt het dan niet eens tijd je 
aan te melden om je in te zetten voor het onderhoud 

van één of meer van onze beeldbanken? Als je bovendien 
belangstelling hebt voor fotografie zou je je kennis 
speciaal kunnen inzetten voor onze fotobeeldbank.  
Dan ben jij helemaal degene die wij zoeken! Maak snel 
een afspraak met Hes Niesten: 06-15350571.

KOM WERKEN BIJ ONZE FOTOBEELDBANK
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• Leden 
Aantal betalend per  1 januari 2019 1.971
Aantal betalend per  1 januari 2020 1.936 
Aantal betalend per  1 januari 2021 1.867
Aantal betalend per 1 juli 2021 1.841

• Website

Bezoekers in 2019 Totaal  6.478
Bezoekers in 2020 Totaal  8.907
Bezoekers in 2021 1e halfjaar 3.764

• 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
Foto’s op 1 juli 2021 ca.  9.910
Bezoekers in 2019 Totaal  5.193
Bezoekers in 2020 Totaal   6.807
Bezoekers in 2021 1e halfjaar 3.520

• beeLdbank bibLiotheek

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 Totaal 2019    596
Bezoekers in 2020 Totaal 2020 1.204 
Bezoekers in 2021 1e halfjaar 1.326

• beeLdbank artikeLen 
Gepubliceerd aantal  1 januari 2018        0
Gepubliceerd aantal  1 januari 2019    339
Gepubliceerd aantal  1 januari 2021    374
Gepubliceerd aantal 1 juli 2021    405 
Bezoekers in 2019 Totaal   1.180    
Bezoekers in 2020 Totaal   2.077
Bezoekers in 2021 1e halfjaar    996

    

Heemskerk, september 2021, Hes Niesten 

ZOMAAR WAT GETALLEN  
 
 
 
 
KWARTIERSTAAT  
MET VIJF GENERATIES 
VAN UW FAMILIE NU 
TE KOOP BIJ DE HKH 

De HKH is half september ge-
start met de verkoop van een 
nieuw product: de kwartierstaat.
Toen ons lid Kees Baltus hoorde 
dat ons ledental (mede als gevolg 
van corona, want: geen activitei-
ten) wat aan het teruglopen was, 
bedacht hij een actie om nieuwe 
leden te werven.
Daarbij maakt hij gebruik van 
zijn database met genealogische 
inhoud, waaruit hij zogenaamde 
kwartierstaten genereert. 
Heeft u altijd al willen weten wie 
uw voorouders zijn? Kees zet ze 
graag voor u in zo’n kwartierstaat. 
Nieuwe leden krijgen de kwar-
tierstaat gratis aangeboden. Maar 
ook bestaande leden kunnen hun 
kennis van de eigen familiege-
schiedenis uitbreiden. Van hen 
vragen wij echter een bijdrage 
van vijf euro. 

Belangstellende (nieuwe) leden 
kunnen een aanvraagformulier 
downloaden in de winkel op onze 
website https://www.histori-
schekringheemskerk.nl/collec-
tie/winkel/

Als u de gegevens van uzelf, uw 
ouders en grootouders op dat in-
vulformulier aanlevert, probeert 
Kees uw kwartierstaat aan te vul-
len tot minstens vijf generaties. 
Als er meer generaties in de da-
tabase aanwezig zijn, krijgt u die 
ook. De gegevens worden uiter-
aard vertrouwelijk behandeld. 
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TON VAN HERPEN (1928-2021): BEVLOGEN BESTUURDER 

 In Memoriam

Op 3 mei overleed op 92-ja-
rige leeftijd oud-wethouder 
Ton van Herpen. Een man die 
op tal van maatschappelijke 
terreinen zijn sporen heeft 
nagelaten. Hij was niet alleen 
24 jaar wethouder (van 1962 
tot 1986), maar vervulde ook 
tientallen bestuurlijke functies 
op uiteenlopende terreinen. 
Van Herpen was een geboren 
bestuurder. Iemand die hem 
goed gekend heeft, omschreef 
hem als ‘bevlogen, kundig 
en joviaal’. Die door velen 
gewaardeerde karaktereigen-
schappen leidden ertoe dat hij 
niet alleen plaatselijk, maar 
ook regionaal en landelijk 
actief was.  
Als geboren Zaandammer 
werd hij al tijdens zijn hbs-
tijd in Amsterdam politiek 
actief, wat er onder meer toe 

leidde dat hij samen met zijn 
latere echtgenote Jong KVP 
oprichtte, de jongerenafde-
ling van de Katholieke Volks 
Partij, een van de voorlopers 
van het CDA. 
Nadat hij naar Heemskerk 
was verhuisd, werd hij in 
1962 voor de KVP in de 
gemeenteraad gekozen. Hij 
werd meteen wethouder, wat 
hij 24 jaar zou blijven. Zes 
termijnen, het is tegenwoor-
dig ondenkbaar…  
Een zevende termijn was 
hem niet gegund, omdat 
PvdA, VVD en D66 ‘zijn’ 
CDA buiten het college van 
b en w hielden. Naderhand 
was hij nog wel acht jaar lid 
van Provinciale Staten. Van 
Herpen was verder onder 
meer actief als voorzitter 
Comité 4 mei, voorzitter 

Pius X/Augustinus College, 
voorzitter Raad van Beheer 
Thuiszorg, voorzitter landelij-
ke Stichting Opvang Ezels en 
voorzitter van de Jansheeren. 
Al met al moet hij meer dan 
55 functies hebben bekleed.

Ton van Herpen

OPEN MONUMENTENDAGEN 2021 IN HEEMSKERK
 
Het Regionaal Comité Open Monumentendagen 
Kennemerland heeft dit jaar de Monumentengids 
2021-2023 uitgebracht, met daarin een prachtige 
losse kaart waarop de te bezoeken monumen-
ten van Bergen tot aan Beverwijk zijn opgeno-
men. Dit jaar was ook het kerkje De Kemphaan 
op het eiland De Woude opgenomen. Deze 
brochure met losse kaart was op vele plaatsen 
in Heemskerk te verkrijgen, niet alleen bij de 
deelnemende monumenten maar ook bij de ge-
meente, boekhandel Stumpel, de bibliotheek, 
de Patatoloog en Ontmoetingscentrum De Stut. 
De gids en de losse kaart vonden gretig aftrek.                                                                                                                                          
Dit jaar namen in Heemskerk negen monumenten 
deel. Chateau Marquette en slot Assumburg deden 
deze keer helaas niet mee. Ondanks het gemis van 

deze twee grote pu-
bliektrekkers schat-
ten wij het aantal be-
zoekers op duizend, 
mede door het goede 
weer. De Kennemer 
bloemendagen vie-
len dit jaar weer sa-
men met de Open 
Monumentendagen. 
Het was een drukte 
van belang in en om 
buurthuis d’Evelaer van bloemenliefhebbers, maar 
ook van belangstellenden voor de monumentale 
veilingklok.
Libbe van Dijk

 Nieuws van de werkgroepen
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BELANGSTELLING VOOR STAMBOMEN?  
KOM BIJ DE WERKGROEP GENEALOGIE

Al jaren is Henk Boot een bekend gezicht bij onze 
werkgroep die zich bezighoudt met stamboomon-
derzoek. Ook Jan Versluis is daar al langer actief, 
onder andere met de beeldbank Bidprentjes. Samen 
vormen zij de werkgroep Genealogie. 
Natuurlijk zijn ook anderen bij de HKH bekend 
met stambomen en kwartierstaten. Zoals Gerard 
Castricum en Kees Baltus. De laatste voert op dit 
moment een ledenwervingsactie voor de HKH uit, 
waarover elders in deze Nieuwsbrief wordt ge-
schreven. 
Maar hier willen we het even speciaal hebben 
over de werkgroep Genealogie. Henk en Jan wor-
den wat ouder en dat beperkt hun mogelijkheden. 
Tegelijkertijd wil de HKH wel degelijk een rol blij-
ven spelen als het gaat om genealogische gegevens, 
stambomen en kwartierstaten. Mensen moeten met 

BEZORGERS GEZOCHTMEEDOEN? WERKGROEP 
OUD-KADASTER HEEMSKERK 
KOPPELT EEUWENOUDE 
TRANSACTIES AAN  
DE SITUATIE VAN NU
 
Dat is pas interessant. De werkgroep Oud-
Kadaster Heemskerk (OKH) probeert eigen-
dommen binnen Heemskerk in het verleden te 
koppelen aan het heden.
Daartoe zijn in het Noord-Hollands Archief in 
Haarlem over een periode van ruim 200 jaar ca. 
6.000 aktes gefotografeerd en getranscribeerd 
(overgezet in leesbare taal). 
Van deze aktes is inmiddels ruim de helft vast-
gelegd in de daarvoor ingerichte Beeldbank 
Transacties. En van een groot gedeelte daarvan 
zijn de belangrijkste gegevens in de records 
vastgelegd. Dat laatste is een belangrijke voor-
waarde om de uiteindelijke koppelingen te kun-
nen maken.
De werkgroep OKH zoekt nu versterking om 
die vastleggingen in de beeldbank uit te voeren.
Als je belangstelling hebt voor lokale geschie-
denis, oud-Nederlands en handig bent met de 
computer, willen we graag met je in contact 
komen om je mogelijk als vrijwilliger aan ons 
korps te kunnen toevoegen.
Neem contact op met
Joke Kranendonk, tel. 0251-239018
jokekranendonk@ziggo.nl

vragen over deze zaken terecht kunnen bij de HKH. 
Veel stambomen staan opgeslagen in een paar kas-
ten van de HKH. En die worden dan weer vertaald 
naar het computerprogramma Aldfaer.
Zoals gezegd is de basis met Henk en Jan, die bei-
den ouder worden, smal. We zijn dan ook op zoek 
naar versterking van de werkgroep Genealogie. 
Iemand die het leuk vindt om zich te verdiepen in 
stambomen en het programma Aldfaer dat daar-
bij hoort. Een man of vrouw die het leuk vindt om 
samen met Henk en Jan de werkgroep Genealogie 
zodanig te versterken dat die toekomstbestendig is.
Interesse? Leuk!
Neem even contact op met de secretaris van de 
HKH of stap op een maandagmiddag eens binnen 
in het Historisch Huis (de voormalige Mariaschool, 
tegenover de Laurentiuskerk).

Een grote groep 
actieve HKH-
leden zorgt er 

al jaren voor dat 
Nieuwsbrief en Heemskring 

keurig op tijd bij de leden in 
de brievenbus glijden. Maar 
Rob Groen, de centrale 
figuur voor de bezorging, 

meldt nu dat er dringend 
behoefte bestaat aan extra bezorgers 
en reserve-bezorgers.̀ Op dit moment 
zouden we zo drie personen extra 
kunnen inzetten als nieuwe bezorger.’ 
Van de bezorgers wordt verwacht dat 
ze eerst de Nieuwsbrief rondbrengen, 
met daarin de uitnodiging voor de 
voorjaars- of najaarsledenvergadering, 
en twee of drie weken later, vlak 
na de desbetreffende vergadering, 
de Heemskring. De wijken tellen 
doorgaans zo’n veertig adressen.
Wie er wel iets voor voelt om twee 
keer per jaar zowel de Nieuwsbrief 
als de Heemskring bij de leden te 
bezorgen, kan zich melden bij 
ledenadministratie@
historischekringheemskerk.nl
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SOMS WORDT OP ASSUMBURG NOG IEMAND TOT RIDDER GESLAGEN  

NIEUWE FOLDER VOOR LEDENWERVING

De ridderslag: de ‘jonkvrouwe’ slaat de 
‘edelman’ tot ridder.

De HKH-werkgroep die vele malen per jaar groe-
pen belangstellenden rondleidt in Assumburg en 
Marquette, bestaat op dit ogenblik uit negen men-
sen. In slot Assumburg worden van tijd tot tijd ook 
kinderen rondgeleid. Voor hen is er een aangepast 
programma. Met aan het einde de ‘ridderslag’. Een 
van de jongens uit de groep wordt dan door een 
van de meisjes, de ‘jonkvrouwe’, met een houten 
zwaard tot ridder geslagen. Een normale rondlei-
ding duurt ongeveer een uur, voor de kleintjes is 
het wat korter. Voor alle rondleidingen, zowel in 
Assumburg als in Marquette, geldt dat de aanvra-
ger eerst bij het desbetreffende kasteel informeert 
of datum en tijd goed uitkomen. 
Kasteel Assumburg is bereikbaar onder nummer 
0251-232288. 
Chateau Marquette heeft nummer 0251-257025.
Als een rondleiding mogelijk is, wordt een gids ge-
vraagd bij coördinator P.W. van Zwieten, 
tel. 0251-235827.

± 2020± 1960

TWEE KEER HETZELFDE STUKJE HEEMSKERK.

▲

▲

De HKH beschikt 
sinds enige tijd over 
een nieuwe folder 
voor de werving van 
leden. Teksten en foto’s 
zijn door Ankie de 
Feijter voorzien van 
een fraaie eigentijdse 
vormgeving. 
Opmerkelijk is, naast 
de voorpagina, de 
rechter binnenpagina, 
waarop zowel een 
luchtfoto van een stuk-
je Heemskerk anno 
1960 te zien is, als een 
topografische kaart 
van heden, waarop 
precies hetzelfde deel 
van ons dorp is afge-
beeld. Zoek de ver-
schillen!

... en daarom willen wij alles van ons dorp weten. U ook?                                                                                                                                
Word dan nu lid van de Historische Kring Heemskerk.

Heemskerk van toen tot nu.  

De HKH maakt er werk van. 

‘De liefde tot  

zijn dorp is ieder  

aangeboren’   
 vrij naar Joost van den Vondel (1587-1679)

 HKHHKH
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SCHILDJE MAAKT MONUMENTEN HERKENBAAR

Na een lange tijd van voorbe-
reiding was het zaterdag 11 
september eindelijk zo ver: een 
eerste gemeentelijk monument 
werd herkenbaar gemaakt aan 
een simpel, maar doeltreffend 
schildje. Het is de bedoeling dat 
de andere monumenten zullen 
volgen.
Het eerste schildje werd aan-
gebracht op het (oorspronkelijk 
dubbele) woonhuis Maerelaan 
1 en 3. Dat gebeurde door wet-
houder Aad Schoorl en de hui-
dige eigenaar van het pand, de 
heer Scheffer. Bestuursleden 
Ton Heus en Aart Andeweg 
van de Heemsstichting wa-
ren tevreden toeschouwers. De 
Heemsstichting namelijk heeft 
zich jarenlang beijverd voor het 
herkenbaar maken van de ge-
meentelijke monumenten. Ook 
de gemeentelijke afdeling toeris-
me was aanwezig, in de persoon 
van Estee Heg.
Namens de HKH woonde be-
stuurslid Piet van Zwieten het 
officiële moment bij. Vooraf 
vertelde hij iets over de geschie-
denis van dit bijzondere mo-
nument. Hij begon bij Debora 
Baeke, die in 1644 trouwde met 
Johannes Wuytiers. Deze kocht 
in 1669 kasteel Assumburg. Toen 
Wuytiers in 1675 overleed, her-
trouwde Debora met Eustachius 
van Bronckhorst. Nadat zij zelf 
in 1678 was overleden, verkocht 
Van Bronckhorst het kasteel in 
1694 aan Jean Deutz. Die kon er 
pas gaan wonen in 1709, doordat 
de familie van Debora Baeke 
de tenuitvoerlegging van het 
testament jarenlang met succes 
had opgehouden. Debora had 
verschillende legaten aan de ge-
meente nagelaten. Een daarvan 
was 1500 gulden voor de aan-
koop van Huize Overbeek. Dit 
diende lange tijd als rechthuis, 

politiepost en leslokaal. Maar in 
1889 was het leslokaal te klein 
geworden en schafte de gemeen-
te boerderij Welgelegen aan, die 
pas na vijf jaar geschikt was 
voor lesgeven. Voor een andere 
wens van het gemeentebestuur 
(een nieuw gemeentehuis) was 
echter geen geld. Door een gift 
van de in 1909 overleden douai-
rière d’Ablaing van Giessenburg 
(geboren als jonkvrouwe Jacoba 
Margaretha Maria Rendorp van 
Marquette) kon in 1911 toch een 
nieuw gemeentehuis gebouwd 
worden. Het werd ontworpen 
door Jan Stuijt, de aannemer 
was Jan Henneman en de eer-
ste steen werd gelegd door Jan 

Hugo Gevers. Henneman bouw-
de meteen de twee huisjes die nu 
het schildje dragen: het ene was 
voor de politie, het andere voor 
de onderwijzer van de openbare 
lagere school. De huisjes hebben 
achtereenvolgens gediend als 
woonhuis voor de gemeentebo-
de en voor de conciërge van de 
school. 
In de Tweede Wereldoorlog was 
het bevolkingsregister er ‘onder-
gedoken’. Daarna heeft nog eni-
ge tijd de vreemdelingenpolitie 
er gezeten en nog weer later een 
schoonheidssalon. 
Totdat het uiteindelijk een enkel 
woonhuis werd, voor het echt-
paar Scheffer.

Het schildje zit erop. Wethouder Schoorl oogt tevreden, net als de 
bewoners van het pand, echtpaar Scheffer.
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MONUMENTEN BESCHERMEN MET DE HEEMSSTICHTING. WIE DOET MEE? 

Op 11 september jl. werd op de 
woning Maerelaan 1-3 het eerste 
gemeentelijke monumenten-
schildje aangebracht. Het wijst 
ons erop dat we met een speciale 
woning te maken hebben. Een 
woning met - historisch gezien 
- een eigen verhaal, gebouwd in 
combinatie met het oude ernaast 
staande raadhuis. Zie de tekst 
van Piet van Zwieten elders in 
deze Nieuwsbrief.

Intussen zijn er meer van 
deze schildjes in het dorp. De 
Heemsstichting ziet hiermee een 
oude wens werkelijkheid worden. 
De Heemsstichting, opgericht in 
1994, streeft er immers naar om 
panden, terreinen en objecten 
in Heemskerk uit het oogpunt 
van cultuur en historie te be-
houden en het publiek erover te 
informeren. Dit gemeentelijk 
erfgoed, samen met rijks- en 
provinciale monumenten, staat 
beschreven op de website van 
de gemeente (www.heemskerk.
nl/erfgoedregister). Vanaf nu is 
het gemeentelijk erfgoed dus 
herkenbaar. De volgende stap is: 
op welke manier maken we de 
verhalen erachter voor iedereen 
beschikbaar? Mogelijk via de 
website, een brochure, QR-codes, 
routebeschrijvingen? Werk aan 
de winkel dus.
De Heemsstichting is voortgeko-
men uit de HKH. Meer informa-
tie over de stichting staat daarom 
op de website van de HKH. 
Onderling bestaat een hechte en 
voortreffelijke samenwerking, 
ieder met eigen accenten.
Helaas is de Heemsstichting 
te laat opgericht, anders zou 
er van het oude dorpscentrum 
meer overgebleven zijn dan al-
leen de Dorpskerk. Gelukkig 
heeft de HKH (net als heel wat 
Heemskerkers) de foto’s nog 
en liet Denneman oude foto’s 

plaatsen in de blauwe beugels op 
markante punten in het dorp. Een 
van de eerste wapenfeiten van 
de Heemsstichting was in 1996 
aankoop, verbouwing en ver-
koop van het tuindershuis Kleine 
Houtweg 6. Veel energie is ge-
stoken in het opstellen van de 
eerdergenoemde lijst van monu-
menten. De laatste jaren wordt de 
Heemsstichting steeds betrokken 
bij het verbouwen van monumen-
tale panden. Denk aan het Witte 
Huisje aan de Rijksstraatweg 
217 en de boerderij aan de 
Zuidermaatweg 3. Twee jaar 
geleden heeft de stichting aan de 
bel getrokken om de ‘gas-gebou-
wen’ van Piet Blom tot monu-
menten te benoemen. De goede 
samenwerking met de gemeente 
is daarbij van groot belang. 
Binnen de Heemsstichting komt 
het aan op het voeren van overleg 
met verschillende groeperingen, 
vinger aan de pols houden, on-
derzoek plegen of in gang zetten 
en een enkele maal stimuleren. 
Soms zelfs financieel.

De komende tijd willen we ener-
gie steken in onderzoek naar 
(openstelling van) de kunstbun-

ker in het duin en in plaatsen van 
informatieborden bij historisch 
en cultureel interessante plek-
ken, zoals het Huldtoneel, het 
‘verdwenen’ Tolhuis, de opstand 
van het Kaas- en Broodvolk, en 
de wraak van de Duitsers in WO 
II. Verder ontbreekt in ons dorp 
bewegwijzering naar diverse mo-
numentale objecten en plaatsen 
waar iets te beleven valt. Hoe dit 
op te lossen?
Voor deze klussen heeft het be-
stuur juridische, bouwkundige, 
cultuur-historische, financiële en 
communicatieve kennis en vaar-
digheid in huis. Bij intern overleg 
merken we echter dat inbreng 
van nog een paar personen ge-
wenst is. Het is een interessante, 
afwisselende klus, geen zware en 
tijdrovende, meer een opmerkza-
me en stimulerende. 
Daarom vragen we men-
sen als u, die het doel van de 
Heemsstichting belangrijk vin-
den dit werk mede vorm te geven 
en met anderen uit te dragen. 
Neem dan eens contact op met 
secretaris Ton Heus 
antonheus@gmail.com
of voorzitter Aart Andeweg aart.
adw@ziggo.nl.

Boerderij Oud-Haerlem aan de Hoflaan. Ook een gemeentelijk 
monument. Hier nog zonder schildje.

 Algemeen
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De HKH heeft tot nu 
toe vijfmaal een radio-
uitzending gemaakt 
bij Heemskerk FM. De 
programma’s onder de 
naam “Over Heemskerk 
gesproken…’ werden 
steeds op de eerste 
maandag van de maand 
uitgezonden. Vaak 
stond een bekende 
Heemskerkse familie 
centraal, meestal met 
drie generaties. 
De eerste uitzending 
was op 3 mei. Die stond 
in het teken van de fa-
milie Welp. We schre-
ven daar al over in de 
vorige Nieuwsbrief. 
Daarna volgden uit-
zendingen waarin ach-
tereenvolgens centraal 
stonden:
7 juni  
ex-burgemeester  
Mieke Baltus met haar 
vader Cees en  
haar zoon Perry.
5 juli  
cabaretier Richard 
Kemper en  
zijn vader Ad.
6 september  
Jos Niesten met zijn 
dochter Linda en zijn 
kleinzoon Jaap.
4 oktober  
de beeldbanken van de 
HKH, met Hes Niesten.
In de juni-uitzending 
vertelde (groot)vader 
Cees Baltus onder meer 
dat hij tijdens zijn la-
gereschooltijd op de 
St. Josephschool altijd 
’s morgens om kwart 
over zeven van huis 
ging (‘pakkie brood 
mee’) en er om kwart 
voor vijf weer terug-

HKH STELT OUD EN JONG CENTRAAL IN UITZENDINGEN OP HEEMSKERK FM                 

Jos Niesten met kleinzoon Jaap en dochter Linda

Mieke Baltus met zoon Perry en vader Cees

kwam. ‘En we hadden 
ook zaterdags school.’ 
Daarna meteen werken 
bij vader, in de tuinderij. 
Met dat werken is hij 
pas acht jaar geleden 
gestopt.
Op de vraag wat 
het mooiste is van 
Heemskerk, antwoordde 
hij: ‘Dat zijn die drie 
dagen kermis, ieder jaar. 
Ook voor mijn kinderen. 
Ze moesten altijd naar 
school; als ze wel eens 
niet lekker waren zei ik 
altijd: drie keer met je 
kop schudden en dan 
ga je maar. Niet zeuren. 

Maar die drie dagen 
kermis, dat was anders. 
Dan mochten ze van mij 
op school zeggen dat ze 
niet zo lekker waren.’
Een maand later vertel-
de Richard Kemper dat 
hij met een hele groep 
vrienden vaak uitging in 
Castricum en Uitgeest. 
De moeder van zijn 
boezemvriend John de 
Roode zorgde er altijd 
voor dat alle andere 
moeders hun zonen de-
zelfde tijd meegaven dat 
ze thuis moesten zijn. 
Dat gebeurde in de sla-
gerszaak, als die andere 

moeders vlees kwamen 
kopen. Er was dus nooit 
iemand die van thuis een 
andere tijd meekreeg… 
Kemper keek ook (met 
weinig plezier) terug 
op de (korte) tijd dat hij 
voetbalde bij ADO’20. 
‘Ik vond dat verschrik-
kelijk! Je hoort het na-
tuurlijk niet te zeggen, 
maar dat mannenge-
doe… Vreselijk! Dat ze 
met natte handdoeken 
op elkaars billen gaan 
slaan. En elkaars schoe-
nen verstoppen. Ik vond 
dat echt verschrikkelijk.’
--- 
Als u deze Nieuwsbrief 
ontvangt, is de uitzen-
ding van 1 november, 
wellicht opnieuw met als 
hoofdgasten twee of drie 
generaties uit een beken-
de Heemskerkse familie, 
ook al op de radio te 
horen geweest. 
In de uitzending van 4 
oktober draaide het om 
de familie Henneman, 
die zich vooral inzet 
voor de schooltuinen. 
Een voorname gast was 
toen ook Hes Niesten, 
die niet alleen penning-
meester van de HKH is, 
maar ook de spil waar-
om alle beeldbanken 
draaien.
In de HKH-uurtjes 
op Heemskerk FM 
kwam ook regelmatig 
Gerard Castricum aan 
het woord. Hij vertelde 
steeds de nodige we-
tenswaardigheden over 
straatnamen in het dorp. 
Dat zal ook de komende 
periode weer gebeuren.
Co Rol

Vader Ad en zoon Richard Kemper
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LOUK ISRAËLS. EEN JOODS ONDERDUIKERTJE IN HEEMSKERK 

In zijn woonplaats Blaricum is op 3 april jl. 
Louk Israëls overleden. Hoewel zijn verhaal in-
middels tamelijk bekend is, was er in de Tweede 
Wereldoorlog niemand in Heemskerk die wist dat 
hij een joods jongetje was, dat als onderduikertje 
liefdevol was opgenomen door de familie Kunnen.

Louk en zijn oudere broertje Nico werden in juli 
1942 door hun moeder naar een onderduikadres 
gebracht. Hun vader was die nacht opgepakt bij een 
razzia en afgevoerd naar Mauthausen. Moeder dook 
onder, maar belandde na verraad in Auschwitz.                                                                                                              
De broertjes werden vaak verplaatst maar kwa-
men, na te zijn verraden, terecht in de crèche 
bij de Hollandsche Schouwburg in Amsterdam. 
Opnieuw werden zij gered en ondergebracht in 
een boerderij in de Haarlemmermeer. Vandaar 
werd Louk op de fiets naar Heemskerk gebracht. 
De laatste oorlogsjaren overleefde hij in het ge-
zin-Kunnen. „Ik was de jongste, met een donkere 
kop”, zou hij later vertellen. “Die andere negen 
kinderen waren blond, maar toch kon ik daar vrij 
rondlopen.”
Het was een arm gezin, maar dochter Coba werkte 
voor de Duitsers op kasteel Marquette en zorgde 

zo voor extra eten. Ze kreeg verkering met een 
Wehrmacht-soldaat, wat na de bevrijding voor 
problemen zorgde. Een menigte eiste de uitleve-
ring van de ’moffenhoer’. 
Vader Kunnen wist de stemming echter te 
verbeteren door de Heemskerkers te wij-
zen op Loukie, het joodse onderduikertje.                                                                                                
Pas een jaar na de bevrijding werd Louk in 
Heemskerk ontdekt door een oom en tante die 
hem meenamen naar Amsterdam. “Ik moest van 
Loukie Kunnen Louk Israëls worden”, zei hij 
ooit. “Dat was een pijnlijke metamorfose.’’ Pas 
toen hoorde hij ook van het lot van zijn ouders.                                                          
Louk Israëls hield naar eigen zeggen geen trau-
ma over aan de oorlog. “Ik heb niet zo heel veel 
meegemaakt. Het is eenzaam om zonder ouders 
en grootouders op te groeien. Ik ben er wel dank-
baar voor dat ik in mijn leven de goede mensen 
ben tegengekomen. In Heemskerk ben ik lief-
devol opgevangen.’’ Moeder Kunnen is hij al-
tijd blijven beschouwen als zijn tweede moeder.                                                                                                             
De ouders Kunnen kregen in 2006 postuum de 
Yad Vashem-onderscheiding omdat ze met ge-
vaar voor eigen leven Loukie hadden beschermd 
en gered.

Louk Israëls, tweede van links,  met enkele leden van de familie Kunnen. Archieffoto Leo Tillmans
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PRIJSVRAAG WAS 
TE MOEILIJK: 
SLECHTS VIER 
INZENDINGEN

We waren er al bang voor: 
de puzzel in de vorige 
Nieuwsbrief was zo moei-
lijk dat er maar weinig op-
lossingen binnenkwamen. 
Vier om precies te zijn. 
Dat maakte het niettemin 
mogelijk om een winnaar 
aan te wijzen en dat werd 
Wim Dantuma. Hij zat bij 
het eerste onderwerp (een 
zelfgemaakte wanmolen – 
dat is een molen waarmee 
graankorrels, kaf en on-
kruidzaden van elkaar ge-
scheiden worden) een heel 
eind in de goede richting 
en bij het tweede was hij 
heel zeker van zijn zaak: 
‘Het is een lijmpotje. Ik 
heb er zelf een (van mijn 
vader geweest). In het on-
derste potje wordt water 
gedaan, dat verwarmd 
wordt. In het binnenste 
potje zit de lijm, gemaakt 
van beenderen. Door de 
lijm ‘au bain marie’ te 
verwarmen werd deze 
vloeibaar en kon gebruikt 
worden.’
Wim hoeft komend jaar 
zijn contributie niet te 
betalen.

NIEUWE PRIJSVRAAG: ZOEKTOCHT DOOR OUD HEEMSKERK

Omdat de prijsvraag uit Nieuws-
brief 87 voor velen kennelijk te 
moeilijk was, doen we het deze 
keer een stuk eenvoudiger. Maar 
wel een beetje tijdrovend, iets 
voor de komende wintermaan-
den wellicht: een speurtocht door 
oud-Heemskerk. De oplossing 
bevindt zich namelijk in onze ei-
gen Beeldbank. Een bezoek aan 
onze meer dan tienduizend foto’s 
tellende Beeldbank is ook zonder 
prijsvraag al een groot genoegen. 
Laat staan als u er een jaar gratis 
lidmaatschap van de HKH mee 
kunt verdienen. Dus: wat let u?

Het is de bedoeling dat u in de
zoekbalk van onze Fotobeeldbank 
één voor één de hieronder staan-
de nummers plaatst en dan op 
‘Zoeken’ drukt. Uit de tekst bij 
de foto’s die u dan te zien krijgt, 
kunt u de bijbehorende vraag be-
antwoorden. Het gaat steeds om 
de eerste letter van het gevraag-
de woord. Alle letters samen 
vormen een woord dat gezien 
kan worden als een soort verbin-
ding tussen Heemskerkers. 

Hier komen de nummers van de 
foto’s en de vragen die erbij horen.  

15339 Waar was slager Bakker gevestigd?
12312 Aan welke weg stond deze boerderij?
20987 Waar staat deze portiekflat? 
14213 Aan welke weg woonde BlikkenTeun?
20734 Welk deel van de Citadel in de Broekpolder 
  zien we hier?
13933 Wat was de maatschappelijke functie 
  van de naamgever?
12871 Aan welke straat werden deze flats gebouwd?
12407 Sommige Heemskerkers woonden in een 
  andere gemeente. Welke?  
14753 Aan welke weg bevinden zich deze bouwsels?

Oplossingen per mail aan  
secretaris@historischekringheemskerk.nl  
Of per post met invulling van naam, adres, postcode en woonplaats: 
HKH, Postbus 46, 1960 AA Heemskerk. Vermeld op de 
envelop linksboven: Prijsvraag.

Een van de foto’s die gezocht 
moeten worden in de Beeldbank. 
Maar welke letter levert deze 
plaat op? 
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GESCHONKEN AAN 
DE HKH

Tijdens de coronaperiode 
zijn enkele zaken aan de 
HKH geschonken. 
• Vorig jaar kwam Bert van 
Dijk op 7 september met een 
schildersezel. 
• En op 28 september lever-
de Leo Tillmans ons een 
luchtfoto van Heemskerk, 
gemaakt omstreeks 1995. 
• Dit jaar schonk mevrouw 
Welboren ons op 13 septem-
ber twee schilderijen. Een 
van de Laurentiuskerk en 
een van de Hervormde kerk. 
Zij kwam ook met een ‘eer-
ste steen’, afkomstig uit een 
in 1896 gebouwde woning.
• Op 27 september kregen 
we van Leo Tillmans twee 
dvd-spelers en twee foto’s 
van een eerste communie. 
• Simon de Wit tenslotte 
schonk de HKH uit zijn per-
soonlijke archief ‘Een groet 
uit Heemskerk’ zeven ord-
ners met teksten en foto’s, 
gerangschikt per straat. 

NOG EENS ALBERT FLOOR

In Nieuwsbrief 87 stond een verhaaltje over de plaquette 
van Albert Floor, de eerste voorzitter van Sint Agnes. 
Ons lid Nico Vessies kwam met de volgende aanvulling: 

Met mijn moeder, Rie Vessies-de Wildt (geboren in 
1921), had ik het over die plaquette. Volgens mijn moe-
der kwam Floor uit Haarlem. En omdat je in die tijd al-
leen onderwijzer kon zijn in de plaats waar je woonde, 
kwam hij te wonen op het adres Hoogdorperweg 17, de 
toenmalige boerderij Huize Hoogdorp, die in de oor-
log door de Duitsers is opgeblazen. Albert Floor was 
in de kost bij mijn grootouders, Toon en Sien de Wildt. 
Hij was een enthousiast bridger: mijn moeder en haar 
broers en zussen hebben het allemaal van hem geleerd.  

Albert Floor Foto Beeldbank HKH

Zomaar opeens bezorgde 
iemand ons dat doosje met 
een aantal medailles van een 
wandelclub. Nergens konden 
we tot nu toe echter iets 
vinden over de geschiedenis 
van deze op 15 november 1978 
opgerichte club. WSV zal 
wel Wandel Sport Vereniging 
betekenen. En HIA moet 
staan voor Heemskerk In 
Aktie. Op de medailles staat 

verder dat ze zijn uitgereikt na 
de Burgemeester Nielentocht, 
die een aantal keren gehouden 
zal zijn. Mogelijk had het iets 
te maken met het afscheid (en 
kort daarna overlijden) van 
burgemeester Henk Nielen, in 
1977. Een soort eerbetoon dus.
Weet u meer?  
Bel of mail dan naar Co Rol. 
Tel. 06-17739038. E-mail 
coliane@quicknet.nl

WIE WEET MEER VAN WSV HIA? 
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 Heemskerk heeft vele gezichten. Kijk 
vanaf het tuindersgebied eens richting 
de duinen en zie die prachtige duin-

rand. Een van de gezichten van Heemskerk. 
En kijk vanaf de duinkant eens richting 
dorp en zie daar de toren van de Dorpskerk, 
de flats, de huizen, de Laurentiuskerk. Het 
dorpsgezicht Heemskerk! 
Het duingebied, dat ‘nooit hetzelfde land’, is 
een stuk Heemskerk waar ik blij mee ben. 
Rust, natuur. Fietsen, wandelen. Horen en 
zien. Even opsteken bij de Gasterij, een soort 
oase in het leven. Bernlef schreef ooit een 
prachtig gedicht over dat ‘nooit hetzelfde 
land’, over de wandelende duinen…

Niets dan verstuiving
 rozen van zand verbloeid door de wind 

tot akkermelkdistel, buntgras
en zandzegge
hun vederlichte ankers neerlieten in het zand 

Zo vormden zich de eerste heuvels
in een voortvluchtend landschap 

Nog altijd bewegen de duinen
de muziek vervlogen, klinkt hun grondmelodie
in ijl ritselend helmgras na

In de jaren zeventig en tachtig van de vorige 
eeuw organiseerden we vanuit de buurthui-
zen als vakantieactiviteit twee zomerkampen 
in de duinen. Tweemaal een week kampe-
ren met zestig kinderen per week en onge-

veer zestien vrijwilligers en stafkrachten. 
Kamperen op de zogeheten Paardenweide, 
naast de Berenweide. Twee weken plezier 
met een vrolijk programma. En dan slapen 
in je tent in de duinen. Hoe mooi kun je het 
hebben: kamperen en vakantie houden dicht 
bij huis, midden in de duinen. Onze duinen! 
Ik noemde dat altijd, al was het vermoeiend, 
vakantie in mijn werk als buurthuiswerker.

De duinen herbergen veel verhalen. Jan 
Butter schreef ‘Het abc van de duinen bij 
Heemskerk’. De moeite waard om veel wé-
tjes over de vele aspecten van de duinen op 
te zoeken. In 2004 woedde er een ernstige 
brand in de duinen. Met veel moeite en met 
hulp van Chinook-helikopters (5.000 liter 
water lieten die per keer vallen op de brand-
haarden) lukte het om het vuur te blussen. 
Jan schrijft dan in zijn boek:

UIT DE BRAND
Het verbrande duin ziet er tien jaar later ver-
bazingwekkend mooi uit. Het overmatige 
struweel is weg, waardoor de hellingen beter 
tot hun recht komen. Er groeien volop kleine 
typische duinplantjes: zandzegge, bokkenor-
chis, duitsviltkruid, noem maar op. Een bos-
wachter zal het nooit zo direct zeggen, maar 
het duin ziet er enige jaren na de brand mooi-
er uit dan voor de brand.’

Zie je wel, dat nooit hetzelfde land.

Henk Engel

Dat ‘nooit hetzelfde land’. Foto Liane Troost
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1956: LTB HEEMSKERK VIERT 
JUBILEUM IN DEN HAAG

In 1956 bestond de afdeling Heemskerk van de 
LTB 25 jaar. De leden met hun vrouw, zoon en/of 
dochter gingen een dagje uit naar Den Haag. De 
ruim negentig deelnemers werden vervoerd in twee 
touringcars. Eenmaal in de Hofstad poseerde het 
complete gezelschap voor het Vrijheidsmonument 
op Plein 1813. 
 
Even een stukje historie: de r.-k. diocesane Land- 
en Tuinbouwbond (LTB) werd in juni 1915 opge-
richt als belangenorganisatie voor katholieke boe-

ren, tuinders en kwekers in het bisdom Haarlem.  
In 1991 ging de LTB samen met de Hollandsche 
Maatschappij van Landbouw (HMvL) op in de 
Westelijke Land- en Tuinbouworganisatie (WLTO), 
die op haar beurt in 2005 opging in LTO Noord.
Een belangrijke activiteit van de LTB was de on-
derlinge verzekeringsmaatschappij. In 1969 fuseer-
de dit onderdeel van de LTB samen met nog vier 
katholieke onderlinge verzekeringsmaatschappijen 
en de levensverzekeringsmaatschappij BTL tot de 
verzekeraar Interpolis.
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Dat het beheer van een fotobeeldbank kan leiden 
tot bijzondere zoektochten is recent weer eens ge-
bleken.
Ik was verheugd toen we in het bezit kwamen van 
de foto links, waarop stond geschreven dat hij was 
gemaakt op de Kerkweg. Maar waar?
Zoeken in de foto’s van de Kerkweg in onze beeld-
bank en navraag bij diverse HKH-kenners lever-
den geen antwoord op.
Een stukje voor de Nieuwsbrief met daarin de 
vraag waar we dit tafereel moesten plaatsen was 
al ingeleverd, toen ik om een andere reden con-
tact had met Simon de Wit van ‘Een Groet uit 
Heemskerk’. Hem vertelde ik van mijn zoektocht.  
Hij vroeg me de foto in kwestie op te sturen en gaf 
al binnen een uur antwoord met verwijzing naar 
een foto uit zijn eigen website waarop dezelfde  

panden stonden, maar dan wel in de Maerelaan!
De fotograaf heeft, zo bleek, gestaan in de na-
bijheid van het kruispunt van de Maerelaan-
Verherentstraat-Schoolpad (nu Van Lennepstraat) 
en keek in de richting van het centrum.Aan het 
einde van de straat zie je bij uitvergroting van de 
foto rechts het pand dat stond op de hoek van de 
Puinweg (nu Gerrit van Assendelftstraat) en het 
Raadhuisplein.
Puzzel opgelost? 
Toen ik daarna in onze eigen beeldbank zocht op 
Maerelaan vond ik beide foto’s daar aanwezig. 
Mijn voorgangers hadden de foute vermelding 
‘Kerkweg’ ook al ontdekt en beide foto’s geplaatst 
bij de Maerelaan! Zonder commentaar… 

Hes Niesten

OP HET VERKEERDE BEEN…

LIDMAATSCHAPSKAART

Ook dit jaar vindt u in deze najaars-
editie van de Nieuwsbrief uw 
lidmaat-schapskaart. Als u op de 
stippellijn de familienaam invult, 
en de kaart ver-volgens uitknipt 
en bewaart, kunnen u en de uwen 
weer een jaarlang genieten van de 
voordelen die het lidmaatschap 
van de HKH biedt. Op vertoon 
van de kaart heeft u namelijk vaak 
gratis toegang tot door de HKH 
georganiseerde activiteiten. In 
(zeldzame) andere gevallen krijgt u 
korting op de toegangsprijs.

2022
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HOE HET HKH-LEVEN  
WEER OP GANG KWAM ZUSTER LIDWINA 

OF ZUSTER 
EUPHROSINE?
 
In het artikel over de brand 
in het Jozefziekenhuis 
in het voorjaarsnum-
mer van ons magazine 
Heemskring, kwam veel-
vuldig de naam voor van 
zuster Lidwina, de hoofd-
zuster van paviljoen 2. Dat 
stelde lezeres Maria Out, 
zo liet zij de redactie van 
de Heemskring weten, 
voor een raadsel. Zij was 
zelf verpleegkundige tij-
dens de brand en zij herin-
nerde zich (‘zeker weten’) 
dat niet zuster Lidwina, 
maar zuster Euphrosine 
de hoofdzuster van pavil-
joen 2 geweest was. 
Wat blijkt: het is één 
en dezelfde persoon. In 
het klooster had zus-
ter Lidwina de naam 
Euphrosine gekregen, en 
die gebruikte ze nog in het 
ziekenhuis. Tegenwoordig 
gebruikt ze echter haar 
eigen naam: Lidwina. 
Raadsel opgelost. 

Na de zomersluiting en de 
beperkte openingstijden in 
coronatijd zijn we maandag 6 
september weer opengegaan. 
De komende tijd hopen we, 
in stappen, weer meer open 
te kunnen en activiteiten te 
organiseren. In september/
oktober zijn we daar voor-
zichtig mee begonnen.

Vrijdag 1 oktober hebben we 
een eerste activiteit gehad, 
samen met De Kist. Pauline 
van Vliet haalt in de IJmond 
verhalen op uit de jaren vijf-
tig en zestig van de vorige 
eeuw. In Heemskerk hebben 
we het op die eerste oktober 
’s middags in Laurentz ge-
had over de veranderingen 
in Heemskerk waar het gaat 
om wonen en werken. En die 
veranderingen waren groot.
Hoe zien de openstelling en 
de mogelijke activiteiten er 
tot en met december uit?

Maandagmiddag 
open voor inloop en ontmoe-
ting (dinsdagavond nog niet)

Woensdagochtend 
werkochtend vrijwilligers

De eerste vrijdag van de 
maand een activiteit. Let op 
publiciteit in de pers daar-
over.

Eén avond in de maand 
een presentatie. Ook hier: let 
op de publiciteit in de pers.

Zo gaan we 2021 uit en zul-
len zien wat we vanaf januari 
2022 weer kunnen. In ieder 
geval hopen we dan weer de 
eerste en derde vrijdag van 
de maand ’s middags weer 
gewoon open te kunnen met 
activiteiten. En iedere maand 
een presentatie op een avond 
te mogen verzorgen.

En natuurlijk sluiten we aan 
bij andere activiteiten in 
Heemskerk. Zo hopen we dat 
de Kerstmarkt weer plaats 
kan vinden. Ook zoeken 
we aansluiting bij regionale 
ontwikkelingen en activitei-
ten in contact met Museum 
Kennemerland.
En natuurlijk, de diverse 
werkgroepen van de HKH 
zijn en blijven actief met 
verzamelen, weergeven, 
vertellen en opzoeken.


