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Uitnodiging 
voor de najaarsledenvergadering 

van de Historische Kring Heemskerk 
op dinsdagavond 15 november 2022 

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

AGENDA 

1. Opening door voorzitter Henk Engel 
en mededelingen 

2. Verslag voorjaarsledenvergadering van 19 april 2022 
3. Bestuursverkiezing 

Aftredend zijn Joke Kranendonk, Jan Zweeris en 
secretaris Libbe van Dijk. Zij zijn allen herkiesbaar. 
Aftredend en niet herkiesbaar is Co Rol 
(zie ook elders in deze Nieuwsbrief) 

4. Begroting 2023 
5. Mogelijke vragen en nadere uitleg naar aanleiding 

van berichten in de Nieuwsbrief 
6. Rondvraag 
7. Presentatie Heemskring 68 

PAUZE 
Na de pauze vertelt Cindy Henneman, coordinator 
van d'Evelaer, over dit 50 jaar bestaande 
buurtcentrum van het Heemskerker duingebied en 
over het project 'de Schooltuintjes' met de plantopa's. 

Namens het HKH-bestuur, Libbe van Dijk, secretaris. 
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O Berichten van het bestuur  

VERSLAG VOORJAARSLEDENVERGADERING DINSDAG 19 APRIL 2022 

1. Opening door voorzitter Henk Engel en 
mededelingen. 
Voorzitter Henk Engel opent de vergadering en 
heet allen van harte welkom. Hij is verheugd dat 
we na lange tijd weer een 'normale' vergadering 
kunnen houden. Joke Kranendonk en Jan Zweeris 
hebben zich afgemeld, evenals enkele leden. 

2. Verslag voorjaarsledenvergadering van 
23 juni 2021. Er zijn geen vragen of op- of aan- 
merkingen op het genoemde verslag. 

3. Jaarverslag secretariaat 2021. Ook op het verslag 
van de secretaris zijn geen op- of aanmerkingen. 

4. Begroting 2022 en toelichting. 
Penningmeester Hes Niesten geeft aan dat deze 
begroting normaliter in de najaarsledenvergade-
ring van 2021 zou zijn behandeld, maar dat die 
vergadering door de COVID-19-crisis (corona) is 
vervallen. Deze begroting sluit met een tekort van 
circa € 3.100, ten opzichte van de begroting van 
het jaar daarvoor is dat ca. € 2.000 meer, wat zowel 
veroorzaakt wordt door afname van de contribu-
ties door dalend ledental als hogere kosten wegens 
verwachte inhaal van achtergebleven uitgaven door 
COVID-19. Er worden geen vragen gesteld en de 
vergadering gaat akkoord met deze begroting. 

5. Financieel jaarverslag 2021. 
Ook in 2021 waren er door COVID-19 minder ac-
tiviteiten, waardoor er een positief bedrag is over-
gebleven van, afgerond € 5.400. Het in de begro-
ting uitgesproken einde van de COVID-19 bleef 
uit waardoor vooral de kosten van de werkgroepen 
belangrijk achterbleven. Het positieve saldo is aan 
het eigen vermogen toegevoegd. Op de balans is 
het banksaldo toegenomen, met ca. €13.000, voor-
al bestaande uit dit resultaat vermeerderd met een 
bedrag van ca. E 6.300 dat nog is verschuldigd aan 
het regionaal Comité OMD. De HKH heeft sinds 
lange tijd de organisatie van de Open Monumen-
tendagen (OMD) overgenomen van de gemeen-
te Heemskerk. De gemeente hechtte eraan dat er 
samengewerkt wordt in regionaal verband. Het 
Regionale Comité OMD heeft echter geen rechts-
persoonlijkheid en heeft de HKH verzocht om de 
gelden van het comité in bewaring te nemen. De 
heer Baltus vraagt of er hierdoor extra kosten voor 
de HKH uit voortvloeien. Penningmeester Hes 
Niesten geeft aan dat dit niet het geval is.  

6. Verslag kascommissie: de heren H. Numan, 
L. de Pee en F. van Tongeren. 
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 décharge voor het financiële 
beleid en de penningmeester voor de uitvoering 
daarvan. 

7. Benoeming kascommissie. 
De heren L. de Pee en F. van Tongeren blijven nog 
een jaar lid van deze commissie. De heer H. Nu-
man is drie jaar lid geweest, treedt nu af en wordt 
bij dezen bedankt voor zijn werk als lid van de 
kascommissie. Als nieuw lid van de kascommissie 
heeft de heer A van Henten zich gemeld. Hij wordt 
door de vergadering als zodanig benoemd. 

8. Bestuursverkiezing. 
Voorzitter Henk Engel geeft aan dat abusievelijk 
bestuurslid de heer Co Rol niet voorkomt bij dit 
agendapunt en maakt hiervoor excuus. De heer Co 
Rol zal zich nu bij de Najaarsledenvergadering als-
nog herkiesbaar stellen. In het bestuur zal het roos-
ter van aftreden opnieuw besproken worden t.b.v. 
het overzicht door het bestuur en t.b.v. de Najaars-
ledenvergadering. Voorzitter Henk Engel is aftre-
dend en heeft zich herkiesbaar gesteld. Er hebben 
zich geen tegenkandidaten gemeld. De aanwezigen 
gaan akkoord met de herverkiezing van Henk En-
gel. De heer Engel bedankt de vergadering voor het 
vertrouwen. 

9. Relatie Heemsstichting en Historische Kring. 
De heer Aart Andeweg, voorzitter van de Heems-
stichting, geeft aan dat de Heemsstichting in 1994 
is opgericht om het tuindershuisje aan de Klei-
ne Houtweg 6 in eigendom te verwerven en op te 
knappen. De HKH mag volgens de statuten alleen 
onroerend goed verwerven voor eigen gebruik 
De bestuursleden van de Heemsstichting moeten 
lid zijn van de HKH en minstens één bestuurslid 
dient ook bestuurslid van de HKH te zijn. De doel-
stelling van de Heemsstichting richt zich op het 
behouden van erfgoed (gemeentelijke monumen-
ten, zoals gebouwen, gronden etc.). Erfgoed bete-
kent immers doorgeven aan de generaties na ons. 
Op dit moment is de Heemsstichting onder meer 
nauw betrokken bij het gebouw van Gasservice aan 
de Winterkoning. Dit gebouw is ontwikkeld door 
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de vermaarde architect Piet Blom, die in Heems-
kerk ook het voormalige Gaskantoor en woon-
complex de Heemblom heeft ontwikkeld. Deze 
zaak sleept al geruime tijd en ligt momenteel bij 
de rechter. Verder staat de Heemsstichting, samen 
met de HKH voor het verstrekken van informatie 
over het erfgoed in de gemeente en pleit voor het 
aanbrengen van informatiepanelen en wegwijzers 
naar belangrijke monumenten in Heemskerk 
Vervolgens geeft voorzitter Henk Engel aan dat de 
heer Aart Andeweg aftreedt als voorzitter en be-
stuurslid van de Heemsstichting en doet een op-
roep voor vers bloed in het bestuur van de Heems-
stichting. 
Fred van Tongeren vraagt of de genoemde 
€ 6.200 van de Heemsstichting is. Dat is niet zo. 
Dat geld is van het Regionaal Comité OMD. De 
Heemsstichting heeft een eigen bankrekening. 
André van Henten vraagt wie het bestuur van de 
Heemsstichting benoemt. Benoeming geschiedt 
op voordracht van het bestuur van de HKH. 
Tevens vraagt hij wat de ambitie is van de Heems-
stichting. De heer Ton Heus, bestuurslid van de 
Heemsstichting, antwoordt dat de (geld)midde-
len van de Heemsstichting beperkt zijn en dat het 
bestuur bestaat uit vrijwilligers. Wel is de Heems-
stichting indertijd betrokken geweest bij de ont-
wikkeling van de St. Jozefschool, maar dat heeft 
niet geleid tot een investering. 
Leendert de Pee vraagt naar inzicht in de geld-
middelen van de Heemsstichting. Het stichtings-
bestuur bepaalt wie welke informatie daarover 
krijgt. De HKH staat daarbuiten. 

10. Mogelijke vragen en nadere uitleg naar aan-
leiding van berichten in de Nieuwsbrief. 
De heer Joop van Velsen vraagt of er een slui-
tingsdatum is voor het insturen van oplossingen 
van de prijsvraag in de Nieuwsbrief. Die staat niet 
vermeld, maar we hanteren de dag van de leden-
vergadering. 

11. Rondvraag. 
Bram van Loon vraagt om aandacht voor het in-
formatiebord bij de dorpskerk. Dit staat nu op 
een onopvallende plek. Voorzitter Henk Engel 
geeft aan dat dit aansluit bij het verhaal van Aart 
Andeweg en zo de aandacht heeft. Henri Numan 
vraagt of de subsidies van de gemeente blijvend 
zijn. Penningmeester Hes Niesten geeft aan dat 
de HKH zogenaamde waarderingssubsidies van 
de gemeente krijgt. Deze moeten jaarlijks worden  

aangevraagd en verantwoord. Daarnaast krijgt de 
HKH nog een onzichtbare subsidie in de vorm 
van een lage huur voor de ruimte in de St. Mari-
aschool. Voorzitter Henk Engel geeft daarop aan 
dat subsidies altijd afhankelijk zijn van de politie-
ke ontwikkelingen. 
Fred de Graaf vraagt of er misschien een ruilbeurs 
komt voor de Jumboplaatjes. Voorzitter Henk En-
gel antwoordt dat er na afloop van de actie (8 mei 
2022) iets op touw wordt gezet. Henri Numan 
vraagt hoe het Jumboboek verkrijgbaar is. Dat is 
af te halen in de Jumbo in Heemskerk. De plaatjes 
krijg je bij de boodschappen. 

12. Presentatie Heemskring 67. 
Er wordt een korte PowerPoint-presentatie gege-
ven van enkele artikelen in de Heemskring met 
een kleine toelichting door Marjo Hoogerwerf. 
Vervolgens neemt voorzitter Henk Engel het 
woord en vraagt hoe lang Marjo al lid is van de 
redactie van de Heemstring. Zij antwoordt: vanaf 
Heemskring 4, dus zo'n 32 jaar. Zij krijgt hiervoor 
een prachtig beeldje van een danseres, dat ook het 
leven van Marjo verbeeldt. Helaas is Margriet 
Veken niet aanwezig. Zij is inmiddels gestopt als 
lid van de redactie. Henk heeft ook voor haar een 
beeldje. Nu van een jas, omdat zij hem doet den-
ken aan iemand met een warme jas van verhalen. 
Hij zal het kleinood bij haar langsbrengen. De 
beide andere redactieleden, Ineke Broekhuizen en 
Joke Kranendonk krijgen een prachtige bos bloe-
men voor hun inzet in de redactie. 

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

Na de pauze vertelt archeoloog Jean Roefstra 
over de recente ontwikkelingen met betrekking 
tot de bodemschatten van Oud-Haerlem, slot As-
sumburg en cháteau Marquette. Door de moder-
ne techniek kan men tegenwoordige wel tot 3,5 
meter diep in de bodem kijken, zonder te hoeven 
graven. Ook Jean Roefstra pleit voor meer zicht-
baarheid en informatie van deze bodemschatten, 
mede om te voorkomen dat ze in de toekomst te 
niet gaan. 

Na deze inspirerende voordracht bedankt voorzit-
ter Henk Engel eenieder voor zijn of haar inbreng 
en wenst allen een goede reis naar huis. 
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Heemskerk, september 2022 
Hes Niesten, penningmeester 
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UITGAVEN ONTVANGSTEN 
begroting 

2023 
E 

begroting 
2022 

E 

werkelijk 
2021 

E 

begroting 
2023 

E E 

begroting 
2022 

E E 

werkelijk 
2021 

E E 

2.700 2.200 2.276 Ontvangsten contributie 27.900 27.700 29.007 
11.000 10.750 10.729 Waarderingssubsidie 1.795 1.712 1.682 
13.700 12.950 13.005 Bijdrage Gemeente externe opslag 3.588 3.423 3.364 

Ontvangen donaties rondleidingen 1.000 1.000 495 
400 300 784 Ontvangen donaties presentaties 500 500 

3.400 3.200 3.188 Afschrijvingen naar werkgroepen 2.375 
3.700 3.600 3.516 Verkopen Heemskring 1.000 800 1.201 
1.500 
9.000 7.100 7.488 Overige donaties en verkopen 450 300 283 

Bankrente minus -kosten (1.000) (650) (628) 
150 300 66 
800 1.100 136 Ontvangsten minus rente 37.608 34.785 35.404 
500 490 

5.000 5.000 3.021 
6.450 6.400 3.713 

250 250 185 Subsidie Open Monumentendag 750 750 1.500 
3.325 1.750 1.755 Subsidie Kom in de Kas 

100 100 92 
500 1.000 Projectsubsidies 750 750 1.500 

1.200 1.500 1.206 
5.375 4.600 3.238 

Kosten Open Monumentendag 750 750 1.350 
700 750 500 Kosten Kom in de Kas 
100 100 38 
100 100 138 Projectkosten 750 750 1.350 
300 100 12 
100 100 119 Saldo projecten 150 
100 100 
350 100 37.608 34.785 35.554 
350 100 

2.000 2.850 134 
100 100 
600 100 

3.175 2.400 1.732 
7.975 6.900 2.673 Exploitatiesaldo -4.892 -3.165 5.437 

42.500 37.950 30.117 42.500 37.950 30.117 
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  UITGAVEN ONTVANGSTEN
begroting begroting werkelijk

2023 2022 2021
€ € € € € € € € €

Kosten Nieuwsbrief                      2.700        2.200        2.276       Ontvangsten contributie                 27.900  27.700  29.007  
Heemskring Kosten                       11.000      10.750      10.729     Waarderingssubsidie 1.795    1.712    1.682    
Kosten vaste uitgaven                   13.700      12.950      13.005     Bijdrage Gemeente externe opslag 3.588    3.423    3.364    

Ontvangen donaties rondleidingen 1.000    1.000    495       
Kosten Schoonmaken                      400           300           784          Ontvangen donaties presentaties 500       500       -        
Kosten huur (en energie) 3.400        3.200        3.188       Afschrijvingen naar werkgroepen 2.375    -        -        
Huur externe opslag 3.700        3.600        3.516       Verkopen Heemskring               1.000    800       1.201    
Kosten Onvoorzien 1.500        -            -           
Huisvestingskosten                      9.000        7.100        7.488       Overige donaties en verkopen 450       300       283       

Bankrente minus -kosten (1.000)   (650)      (628)      
Kosten Keuken                           150           300           66            
Kosten Ledenvergaderingen               800           1.100        136          Ontvangsten minus rente 37.608  34.785  35.404  
Kosten Publiciteit                      500           490          
Bestuurs- en Organisatiekosten          5.000        5.000        3.021       
Organisatie-/bestuurskosten               6.450        6.400        3.713       

Contibuties en Lidmaatschappen          250           250           185          Subsidie Open Monumentendag 750       750       1.500    
Kosten inventaris/afschrijvingen 3.325        1.750        1.755       Subsidie Kom in de Kas -        -        -        
Kosten Verzekeringen                    100           100           92            
Drukwerk en Kantoorbenodigdheden        500           1.000        -           Projectsubsidies                        750       750       1.500    
Porti- en Vrachtkosten                  1.200        1.500        1.206       
Algemene kosten                         5.375        4.600        3.238       

Kosten Open Monumentendag 750       750       1.350    
Werkgroep Collectiebeheer                            700           750           500          Kosten Kom in de Kas                    -        -        -        
Werkgroep Bibliotheek                       100           100           38            
Werkgroep Fotografie                        100           100           138          Projectkosten                           750       750       1.350    
Werkgroep Film / Video                      300           100           12            
Werkgroep Genealogie                        100           100           119          Saldo projecten -        -        150       
Werkgroep Oud-Kadaster Heemskerk 100           100           -           
Werkgroep Educatie 350           100           -           37.608  34.785  35.554  
Werkgroep Rondleidingen 350           100           -           
Werkgroep Presentaties 2.000        2.850        134          
Werkgroep Redactie 100           100           -           
Werkgroep Exposities 600           100           -           
Automatiseringskosten                   3.175        2.400        1.732       
Kosten Werkgroepen                          7.975        6.900        2.673       Exploitatiesaldo -4.892 -3.165 5.437

Totaal kosten 42.500      37.950      30.117     42.500  37.950  30.117  

Heemskerk, september 2022
Hes Niesten, penningmeester

  Financiële Begroting 2023
begroting                            

2023
begroting                            

2022
werkelijk                         

2021



• LEDEN 
Aantal betalend per 1 januari 2019 
Aantal betalend per 1 januari 2020 
Aantal betalend per 1 januari 2021 
Aantal betalend per 1 januari 2022 
Aantal betalend per 1 juli 2022 

• WEBSITE 
Bezoekers in 2019 Totaal 
Bezoekers in 2020 Totaal 
Bezoekers in 2021 Totaal 
Bezoekers in 2022 le halfjaar 

• BEELDBANK FOTO'S 
Foto's op 1 januari 2020 
Foto's op 1 januari 2021 
Foto's op 1 januari 2022 
Foto's op 1 juli 2022 
Bezoekers in 2019 Totaal 
Bezoekers in 2020 Totaal 
Bezoekers in 2021 Totaal 
Bezoekers in 2022 le halfjaar 

• BEELDBANK TRANSACTIES: 
Transcripties op 1 januari 2020 
Transcripties op 1 januari 2021 
Transcripties op 1 januari 2022 
Transcripties op 1 juli 2022 
Bezoekers 2021 Totaal 
Bezoekers 2022 le halfjaar 

• BEELDBANK BIBLIOTHEEK: 
Boeken per 1 januari 2020 
Boeken per 1 januari 2021 
Boeken per 1 januari 2022 
Boeken per 1 juli 2022 
Bezoekers in 2019 Totaal 
Bezoekers in 2020 Totaal 
Bezoekers in 2021 Totaal 
Bezoekers in 2022 le halfjaar 

• BEELDBANK BIDPRENTJES 
Gepubliceerd aantal 1 januari 2020 
Gepubliceerd aantal 1 januari 2021 
Gepubliceerd aantal 1 januari 2022 
Gepubliceerd aantal 1 juli 2022 
Bezoekers in 2019 Totaal 
Bezoekers in 2020 Totaal 
Bezoekers in 2021 Totaal 
Bezoekers in 2022 le halfjaar 

• BEELDBANK ARTIKELEN 
Gepubliceerd aantal 1 januari 2020 
Gepubliceerd aantal 1 januari 2021 
Gepubliceerd aantal 1 januari 2022 
Gepubliceerd aantal 1 juli 2022 
Bezoekers in 2019 Totaal 
Bezoekers in 2020 Totaal 
Bezoekers in 2021 Totaal 
Bezoekers in 2022 le halfjaar 
*) incl. ca. 50 ged. gepubl. artikelen < 5 jaar 
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1.971 
1.936 
1.867 
1.826 
1.846 

6.478 
8.907 
7.338 
4.665 

ca. 9.300 
9.799 

10.113 
10.236 

5.193 
6.807 
7.338 
4.060 

1.020 
2.229 

3.429 
4.256 

488 
309 

ca. 1.200 
1.310 
1.388 
1.398 
1.027 
1.078 
1.227 

593 

ca. 4.800 
5.062 
5.364 
5.368 

596 
1.199 
2.848 
1.812 

ca. 350 
374 
446 *) 
451 *) 

1.180 
2.073 
2.004 
1.394 

TOELICHTING BIJ DE 
FINANCIËLE BEGROTING 2023 

Al enkele jaren staan begrotingen en 
resultaten onder invloed van de co-
rona-pandemie. Van 2021 tot en met 
2023 werden de begrotingen samenge-
steld in de verwachting dat corona zou 
eindigen en dat in het voorgaande jaar 
niet uitgegeven kosten in het volgende 
begrotingsjaar zouden worden inge-
haald. Die begrotingen eindigden dan 
ook met een negatief eindcijfer. Zo ook 
nu 2023. 
De werkelijkheid met betrekking tot 
corona was echter steeds anders en dus 
gaven de resultaten van 2020 en 2021 
een positief beeld (tezamen ca. C 7.500). 
Op basis van de huidige cijfers lijkt ook 
2022 positief te gaan afsluiten. 
Het begrote eindsaldo voor 2023 wordt 
nu geraamd op min C 4.892. 
Afgezien van de geïndexeerde toe-
name van de gemeentelijke subsidies 
zijn er aan de ontvangstenkant geen 
wijzigingen. Afwijkingen zijn er wel 
in de hoogte en wijze van behandeling 
van investeringen en hun afschrijvin-
gen. Met ingang van 2023 worden 
investeringsuitgaven boven € 500 
afgeschreven over een gebruiksduur 
van 5 jaar. De jaarlijkse afschrijvingen 
worden uiteindelijk wel toegerekend 
aan de werkgroepen waarvoor de in-
vesteringen werden gedaan. De totale 
afschrijvingen (€ 3.325) staan onder de 
algemene kosten. Het gedeelte dat aan 
werkgroepen werd doorbelast 
(€ 2.375) is dus ook nog eens in de 
kosten van de werkgroepen begrepen, 
waartegenover hetzelfde bedrag onder 
de ontvangsten is tegengeboekt. 
Door de omvang van geplande investe-
ringsuitgaven waren de totale afschrij-
vingskosten wel ca. € 1.600 hoger. Een 
tweede oorzaak van hogere kosten zit 
in de huisvestingskosten. Omdat niet 
bekend is hoe de energiekosten zich 
zullen ontwikkelen en welke verande-
ringen zich mogelijk zullen voordoen 
in de relatie met onze verhuurders is 
een post 'Onvoorzien' opgenomen van 
€1.200. 
Heemskerk, september 2022 

Hes Niesten, penningmeester 
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TOELICHTING BIJ DE 
FINANCIËLE BEGROTING 2023

Al enkele jaren staan begrotingen en 
resultaten onder invloed van de co-
rona-pandemie. Van 2021 tot en met 
2023 werden de begrotingen samenge-
steld in de verwachting dat corona zou 
eindigen en dat in het voorgaande jaar 
niet uitgegeven kosten in het volgende 
begrotingsjaar zouden worden inge-
haald. Die begrotingen eindigden dan 
ook met een negatief eindcijfer. Zo ook 
nu 2023.
De werkelijkheid met betrekking tot 
corona was echter steeds anders en dus 
gaven de resultaten van 2020 en 2021 
een positief beeld (tezamen ca. € 7.500). 
Op basis van de huidige cijfers lijkt ook 
2022 positief te gaan afsluiten.
Het begrote eindsaldo voor 2023 wordt 
nu geraamd op min € 4.892. 
Afgezien van de geïndexeerde toe-
name van de gemeentelijke subsidies 
zijn er aan de ontvangstenkant geen 
wijzigingen. Afwijkingen zijn er wel 
in de hoogte en wijze van behandeling 
van investeringen en hun afschrijvin-
gen. Met ingang van 2023 worden 
investeringsuitgaven boven € 500 
afgeschreven over een gebruiksduur 
van 5 jaar. De jaarlijkse afschrijvingen 
worden uiteindelijk wel toegerekend 
aan de werkgroepen waarvoor de in-
vesteringen werden gedaan. De totale 
afschrijvingen (€ 3.325) staan onder de 
algemene kosten. Het gedeelte dat aan 
werkgroepen werd doorbelast  
(€ 2.375) is dus ook nog eens in de 
kosten van de werkgroepen begrepen, 
waartegenover hetzelfde bedrag onder 
de ontvangsten is tegengeboekt.
Door de omvang van geplande investe-
ringsuitgaven waren de totale afschrij-
vingskosten wel ca. € 1.600 hoger. Een 
tweede oorzaak van hogere kosten zit 
in de huisvestingskosten. Omdat niet 
bekend is hoe de energiekosten zich 
zullen ontwikkelen en welke verande-
ringen zich mogelijk zullen voordoen 
in de relatie met onze verhuurders is 
een post ‘Onvoorzien’ opgenomen van 
€ 1.200.
Heemskerk, september 2022
Hes Niesten, penningmeester

 

• 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 januari 2022  1.826
Aantal betalend per 1 juli 2022  1.846

• Website
Bezoekers in 2019 Totaal   6.478
Bezoekers in 2020 Totaal   8.907
Bezoekers in 2021 Totaal   7.338
Bezoekers in 2022 1e halfjaar  4.665

• beeLdbank Foto’s
Foto’s op   1 januari 2020       ca. 9.300 
Foto’s op   1 januari 2021  9.799
Foto’s op  1 januari 2022           10.113
Foto’s op  1 juli 2022           10.236            
Bezoekers in 2019 Totaal   5.193
Bezoekers in 2020 Totaal    6.807
Bezoekers in 2021 Totaal   7.338
Bezoekers in 2022 1e halfjaar  4.060

• beeLdbank transacties:
Transcripties op  1 januari 2020        1.020 
Transcripties op 1 januari 2021  2.229
Transcripties op 1 januari 2022             3.429
Transcripties op 1 juli 2022  4.256
Bezoekers 2021 Totaal      488
Bezoekers 2022 1e halfjaar     309

• beeLdbank bibLiotheek:
Boeken per   1 januari 2020       ca. 1.200
Boeken per   1 januari 2021  1.310
Boeken per  1 januari 2022  1.388
Boeken per  1 juli 2022  1.398 
Bezoekers in 2019 Totaal   1.027   
Bezoekers in 2020 Totaal        1.078
Bezoekers in 2021 Totaal   1.227
Bezoekers in 2022 1e halfjaar     593

• beeLdbank bidprentjes 
Gepubliceerd aantal  1 januari 2020       ca. 4.800
Gepubliceerd aantal  1 januari 2021  5.062
Gepubliceerd aantal  1 januari 2022  5.364
Gepubliceerd aantal  1 juli 2022  5.368 
Bezoekers in 2019 Totaal       596
Bezoekers in 2020 Totaal    1.199 
Bezoekers in 2021 Totaal   2.848
Bezoekers in 2022 1e halfjaar  1.812

• beeLdbank artikeLen 
Gepubliceerd aantal  1 januari 2020        ca.   350 
Gepubliceerd aantal  1 januari 2021     374
Gepubliceerd aantal 1 januari 2022     446 *)
Gepubliceerd aantal  1 juli 2022     451 *) 
Bezoekers in 2019 Totaal    1.180    
Bezoekers in 2020 Totaal    2.073
Bezoekers in 2021 Totaal   2.004
Bezoekers in 2022 1e halfjaar  1.394
*) incl. ca. 50 ged. gepubl. artikelen < 5 jaar
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BESTUURSVERKIEZING: DRIE LEDEN HERKIESBAAR — ÉÉN VACATURE  

Bestuursleden van de HKH 
hebben een zittingstermijn van 
drie jaar. Voor Jan Zweeris, 
Joke Kanendonk en secretaris 
Libbe van Dijk eindigt deze 
termijn bij de Najaarsleden-
vergadering. Dat geldt ook 
voor Co Rol (uitgestelde 
besluitvorming vanuit de 
Voorjaarsledenvergadering) 
Jan, Joke en Libbe hebben aan-
gegeven zich weer beschikbaar 
te stellen voor een termijn van 
drie jaar en zijn dus herkies-
baar. 
Co stelt zich niet herkiesbaar. 
Hij moet om gezondheidsrede-
nen stoppen met zijn bestuurs-
lidmaatschap. Dat betekent dat 
we voor zijn bestuursfunctie 
een vervanger zoeken, met pr 
en communicatie in zijn/haar 
portefeuille. Wat ook neer-
komt op het samenstellen van 
de Nieuwsbrieven en de con-
tacten met de drukkerijen voor 
Nieuwsbrief en Heemskring. 
We hebben op dit moment nog 
geen kandidaat op het oog. 
Maar misschien is het wel iets 
voor u. Info: secretaris@his-
torischekringheemskerk.nl  

Tijdens de Najaarsledenver-
gadering van 2023 is penning-
meester Hes Niesten aftredend 
als bestuurslid. Hij heeft nu 
al aangegeven dat hij dan niet 
herkiesbaar zal zijn. Op dit 
moment zijn we in gesprek met 
een kandidaat. In de ledenver-
gadering hopen we daar meer 
over te kunnen zeggen. 
En dan nog dit: 
In de Najaarsledenvergadering 
van 2020 hebben we de herbe-
noeming met drie jaar van Piet 
van Zwieten en Hes Niesten 
niet op de agenda gezet en dus 
ook niet behandeld. Een omis-
sie onzerzijds. Corona heeft 
ons in 2020 blijkbaar op meer-
dere manieren dwarsgezeten. 
In 2017 was de herbenoe-
ming van beiden wel keurig 
aangekondigd en behandeld. 
Daarom de vraag aan de leden 
of het voor de ledenvergade-
ring akkoord is dat we de ter-
mijn van november 2023 voor 
beiden gewoon kunnen en mo-
gen aanhouden. 
In algemene zin moeten we als 
bestuur constateren en aange-
ven dat we zorgvuldiger het 

rooster van aftreden moeten 
bewaken. 

Op grond van artikel 14, lid 
1 van de statuten van de ver-
eniging Historische Kring 
Heemskerk kunnen de leden 
tegenkandidaten voorstellen. 
Dit artikel luidt als volgt: 
Tot aan de aanvang van de le-
denvergadering kunnen door 
het bestuur of door tenminste 
één tiende gedeelte van het 
aantal leden kandidaten wor-
den gesteld voor de functie 
van bestuurslid. 
Aan een kandidaatstelling kan 
het bindend karakter worden 
ontnomen door een met ten 
minste twee derde van de uit-
gebrachte stemmen genomen 
besluit van de algemene ver-
gadering 
Vindt geen kandidaatstelling 
plaats of besluit de algemene 
ledenvergadering overeen-
komstig het in de vorige zin 
gestelde om aan de kandi-
daatstelling het bindend ka-
rakter te ontnemen, dan is de 
ledenvergadering vrij in haar 
keus. 

6 Berichten van het bestuur  

Na de pauze: d'Evelaer 50 jaar 

CINDY HENNEMAN VERTELT OVER EEN BIJZONDER BUURTCENTRUM 

Buurtcentrum d'Evelaer werd opge-
richt in 1972. Het heeft zich 
in die halve eeuw ontwikkeld tot 
een modern buurtcentrum, niet al-
leen voor 'duinkatten', maar voor 
iedere inwoner van Heemskerk. Zo 
is het peuterspeelzaaltje van toen, 
geleid door vrijwilligers, uitge-
groeid tot een professionele peuter-
opvang. 
Vanuit d'Evelaer worden de elf  

Heemskerkse schooltuinen met 
`het Groene Hart' ondersteund en 
gecoiirdineerd. 
De grote agrarische kennis die aan-
wezig is bij de vrijwilligers (`plant-
opa's') wordt op een moderne 
manier overgedragen aan de volgen-
de generatie, de kinderen van de 
basisscholen. Zo wordt de kennis 
van toen de kennis van straks. 

Cindy Henneman 
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Heemsstichting 
zoekt voorzitter 

Al vanaf 28 december 1994 zorgt een 
kleine, wisselende groep HKH'ers ervoor 
dat de culturele en historische erfenis 
van Heemskerk wordt veiliggesteld. De 
verbouwing van Houtweg 6 was destijds 
aanleiding om de aan de HKH gelieerde 
Heemsstichting op te richten. Sinds die tijd 
zijn in samenwerking met de HKH en de 
gemeente Heemskerk meer dan 50 objecten 
opgenomen in het gemeentelijk erfgoedre-
gister. Het gaat niet alleen om gebouwen 
en objecten, maar ook de kasteeltuin van 
Assumburg en de Heemskerkse harddra-
verij horen tot het (cultureel) erfgoed. 

Het Heemskerkse erfgoed bewaken. 
Het bestuur van de Heemsstichting telt vijf 
leden, ieder met een eigen deskundigheid. 
Op dit moment is de coordinerende func-
tie van voorzitter vacant. Dus wordt u als 
HKH'er gevraagd: Zou u zich daarvoor 
zelf willen inzetten? Of kent u misschien 
iemand in de vrienden-, kennissen- of 
familiekring die zoiets de moeite waard 
vindt? Een uitdaging voor vrouwen, man-
nen, jongeren en ouderen. 
Het vraagt één dagdeel per maand om 
intern overzicht te houden, om het con-
tact met de gemeente te onderhouden 
en af en toe aan een nieuw project aan-
dacht te geven. Aart Andeweg licht vra-
gen graag toe (aart.adw@ziggo.nl  of tel. 
0251-237011). Voor reacties kunt u terecht 
bij het bestuur van de HKH en bij Ton 
Heus (secretaris van de Heemsstichting, 
antonheus@gmail.com). 

Namens HKH en Heemsstichting, 

Aart Andeweg 

SAMEN MOETEN WE HET DOEN 

Een oproep 
Een vereniging met tegen de 1900 leden, dat 
is de HKH. Zoveel leden, dat zegt iets over 
het bestaansrecht van onze vereniging. En ja, 
we blijven zoeken naar en vragen om nieuwe 
leden. Dus wellicht weet u nog wel iemand 
die voor vijftien euro per jaar lid wil worden. 
Uit al die leden stappen zo'n 110 vrijwilligers 
naar voren om een taak op zich te nemen. 
Zeer diverse taken. Van het rondbrengen van 
Heemskring en Nieuwsbrief, het archief bij-
houden, de beeldbank vullen, artikelen voor 
de Heemskring schrijven tot en met het up-
to-date houden van onze computers. 
En juist zo'n vrijwilligersgroep bepaalt de 
extra draagkracht om te kunnen bestaan als 
HKH. Niet voor niets dus dat we hen een 
paar keer per jaar in het zonnetje zetten. Met 
kerst, en bij de start van het nieuwe seizoen 
met een gezamenlijke maaltijd. 
En wat opvalt bij veel vrijwilligers, is het 
plezier in wat ze doen en in de contacten met 
anderen. Want dat is waar: vrijwillig een 
taak behartigen doe je vanuit betrokkenheid 
én het plezier daarin! 
En steeds ben je als vereniging weer op zoek 
naar nieuwe vrijwilligers, nieuwe aanwas. 
Want mensen zeggen na zoveel jaar inzet, 
het is voor nu mooi geweest. Of moeten om 
gezondheidsredenen afhaken. Of overlijden, 
we zijn tenslotte ook een vereniging met veel 
oudere leden. 
Daarom in deze Nieuwsbrief extra aandacht 
voor de werkzaamheden bij de HKH waar 
we hard nieuwe vrijwilligers nodig hebben. 
Zeg maar een extra oproep in de hoop dat u 
zich geroepen voelt. Onder andere bij activi-
teiten waar we als HKH mee naar buiten tre-
den. Waar we willen laten zien en horen wat 
er in de geschiedenis van Heemskerk speelde 
en speelt. Wat Heemskerk bijzonder maakt 
en houdt. Want dat is toch belangrijk: dat de 
HKH zich laat zien en horen! Daar hebben 
we uw hulp hard bij nodig. Wat de concrete 
vragen naar vrijwilligers zijn? Dat leest u 
verder in deze Nieuwsbrief. 

Henk Engel 

Voorzitter HKH 
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Nog even geduld aub! 
Het museum heropent 

eind november. 
Houdt de website in de gaten. 

De verbouwing van Museum Kennemerland is inmiddels voltooid. 
Nu zijn we druk met schilderwerk en de herinrichting. 

8 Berichten van het bestuur  

Het is een beetje inherent aan een vereniging met leden die de pensioengerechtigde 
leeftijd (in veel gevallen ruimschoots) hebben bereikt. Lichamelijke ongemakken dienen zich aan en 
dat leidt er soms toe dat er een einde komt aan het werk voor de HKH. Zo vallen er, vaak onbedoeld, 
van tijd tot tijd gaten in onze organisatie. Gaten die moeten worden opgevuld. Nou komt het geluk-
kig voor dat zich bijtijds en spontaan opvolgers melden. Maar niet zelden moeten we in de Nieuws-
brief toch ook oproepen plaatsen voor kandidaten voor diverse werkgroepen. 

WERKGROEP EDUCATIE 
De werkgroep Educatie doet 
veel in samenwerking met Mu-
seum Kennemerland. Aan de 
HKH-kant draait het vooral om 
Wim Smeels (0251-238565) 
en Joke Kranendonk (0251-
239018). Wim is vooral actief 
in het onderwijs, met vooral 
veel gastlessen over de Tweede 
Wereldoorlog. Wie de geschie-
denis van Heemskerk onder de 
aandacht van ook de nieuwste 
generaties wil brengen, is zeer 
welkom bij deze werkgroep. 
Wil je hier meer over weten, 
neem dan contact op met 
Joke Kranendonk. 

WERKGROEP 
PRESENTATIES 
De werkgroep Presentaties, 
onder supervisie van Joke 
Kranendonk (0251-239018) is 
verantwoordelijk voor het sa-
menstellen van de programma's 
waarmee de HKH belangstel-
lenden hoopt te vermaken met 
onderwerpen uit de geschie-
denis van Heemskerk. Films, 
quizzen, lezingen etc. Dat kan 
gebeuren in ons eigen Histo- 

risch Huis (in de Mariaschool) 
of — als er meer dan pakweg 
dertig mensen worden verwacht 
— in een te huren grotere zaal. 

REDACTIE HEEMSKRING 
Voor ons magazine Heemskring 
zijn we op zoek naar nieuwe 
redactieleden. 
Wisseling van de wacht dient 
zich aan. In de ledenverga-
dering zullen we dat nader 
toelichten. Duidelijk is nu al: 
voor de Heemskringen van de 
toekomst zijn nieuwe redactie-
leden van groot belang! 
En... het is beslist een dankba-
re taak binnen de HKH. Veel 
leden zien steeds weer uit naar 
het verschijnen van de nieuwe 
editie. Dus daaraan redactioneel 
bij mogen dragen... 

HET GEZICHT VAN DE 
BEELDBANK 
Wat vandaag de dag wordt 
vastgelegd in onze Beeldbank, 
levert later — voor onze nako-
melingen — het gezicht op van 
het Heemskerk van toen. Mas-
sa's foto's worden aangeleverd, 
vooral door onze 'hoffotograaf'  

Hans Blomvliet, waaruit een 
keuze kan worden gemaakt die 
in de toekomst dat 'oude ge-
zicht' mede bepaalt. 
Wij zijn nu op zoek naar de 
persoon die zich daarvoor wil 
inzetten. Van belang daarbij 
is het uitzoeken van de meest 
waardevolle plaatjes en het al 
dan (nog) niet in de Beeldbank 
voorkomen van de desbetref-
fende situatie of gebeurtenis in 
ons dorp. 
Jouw inzicht wordt op die ma-
nier medebepalend voor het 
zicht van de beeldbank op ons 
Heemskerk van nu. 
Hes Niesten kan je er alles 
over vertellen: 06-15350571. 

PLAN HULDTONEEL 
Voor de uitvoering van het plan 
om het Huldtoneel wat meer 
in de belangstelling te plaatsen 
(zie het artikel elders in deze 
Nieuwsbrief) zouden wij graag 
een werkgroepje samenstellen 
van twee, hooguit drie mensen 
die er een uitdaging in zien om 
een prestigieus project van de 
grond te tillen. 

MUSEUM KENNEMERLAND GAAT WEER OPEN 

Museum Kennemerland heeft, 
als deze Nieuwsbrief ver-
schijnt, een flinke verbouwing 
zo goed als achter de rug. 
Vrijdag 25 november vindt 
de officiële heropening plaats. 
De vaste collectie wordt op-
nieuw ingedeeld en neergezet. 

Onderdeel daarvan is onder 
andere de aandacht voor de 
landbouw in Kennemerland, 
dus ook in Heemskerk. Als 
eerste tijdelijke tentoonstel-
ling wordt 'Wijk aan Zee in 
Beeld — Wijk aan Zee in zicht' 
ingericht 
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ONZE RELATIE MET 'DE KERN VAN 
KENNEMERLAND' 
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OPEN MONUMENTEN-
DAGEN 2022: ZEVEN 
RONDLEIDINGEN 
IN SLOT ASSUMBURG 

De open Monumentendagen 
(OMD) zijn dit jaar gehouden 
op zaterdag 10 september en 
zondag 11 september. Helaas 
deed kasteel Marquette dit jaar 
niet mee, waardoor de bezoe-
kersaantallen wat minder wa-
ren dan voorgaande jaren. Het 
thema was dit jaar 'duurzaam-
heid'. Dit kan op vele manieren 
worden uitgelegd, namelijk het 
blijvend gebruiken van monu-
menten voor het oorspronkelijke 
gebruik, zoals de protestantse 
kerk aan het Kerkplein, het 
op een andere wijze gebruik 
maken van een monument, bij-
voorbeeld slot Assumburg dat 
thans in gebruik is als Stayokay 
(lees: jeugdherberg). Daarnaast 
is in Heemskerk een bijzondere 
manier van verduurzamen toe-
gepast bij de renovatie van de 
kasteeltuin van slot Assumburg. 
Daarbij is gebruik gemaakt 
van het oorspronkelijke ont-
werp uit de tijd van Deutz 
van Assendelft. Naast de tuin 
kwamen er een boomgaard met 
oude fruitrassen, een rozentuin 
en een groente- en kruidentuin 
met eveneens oude soorten. 
Het OMD-comité van 
Heemskerk heeft ook dit jaar 
weer vruchtbaar samengewerkt 
met de comités van Bergen, 
Heiloo, Castricum, Uitgeest 
en Beverwijk. Uit deze samen-
werking ontstond vorig jaar de 
Monumentengids 2021-2023, dit 
jaar aangevuld met een over-
zichtskaart met de plaatsaandui-
ding en de openingstijden van 
de deelnemende monumenten. 

In de Nieuwsbrief van oktober 
2021 schreef ik over de con-
tacten die we hebben vanuit 
de werkgroep educatie met De 
Kern van Kennemerland, een 
project ontstaan in de boezem 
van Museum Kennemerland. 
Op hun website staat: 
`De kern van Kennemerland 
ontsluit het erfgoed van de 
IJmond voor leerlingen en leer-
krachten in het basisonderwijs. 
Samen met cultuur- en erf-
goedspecialisten goedspecialisten 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 interessante thema's: land-
schap, bewoning, verdediging, 
Wijkermeer, Noordzeekanaal, 
industrialisatie.' 
Want, zeggen ze.... 
`Wat we bewaren uit het verle-
den, vertelt ons veel over het le-
ven 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.' 

Een visie waar we ons als HKH 
ook in thuis voelen schreef ik 
toen ook. 
Op een paar terreinen proberen  

we aan die samenwerking han-
den en voeten te geven. 
Wat betreft de bezoeken 
rond 4 mei en de herdenking 
door Wim Smeels heeft René 
Muetstege van de Kern van 
Kennemerland een gastles van 
Wim bezocht. En Wim is mee 
geweest met een excursie in 
Wijk aan Zee naar de bunkers 
daar. Natuurlijk gaat Wim door 
met zijn gastlessen. Maar via 
de Kern van Kennemerland 
kan zo'n gastles ook onderdeel 
worden van een breder pro-
gramma-aanbod wat zij doen. 
En voor de HKH van belang: 
wie zou dat samen met Wim 
willen gaan doen, zodat die 
lessen in de toekomst een bre-
dere basis krijgen, en het ook in 
de toekomst vol te blijven hou-
den om dit verhaal op school 
te vertellen. Dus ook hier: een 
oproep naar extra hulp!! 

Verder wordt er samen met de 
Kern van Kennemerland een 
wandeling in Zuidbroek Oos-
terwijk gemaakt met behulp 
van een app. Hierin werken 
HKH (met haar ervaring met 
wandelingen rond scholen) en 
de Kern van Kennemerland 
(met hun ervaring en opzet van 
dat soort wandelingen) mooi 
samen. 

En zo blijven we als HKH in 
beweging. Proberen we nieuwe 
wegen uit. 
Henk Engel 
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ook in thuis voelen schreef ik 
toen ook. 
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we aan die samenwerking han-
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Wat betreft de bezoeken 
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de Kern van Kennemerland 
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beweging. Proberen we nieuwe 
wegen uit. 
Henk Engel



10 

EEUWFEEST MARIASCHOOL ALSNOG VROLIJK GEVIERD 

Op 18 juni werd dan toch einde-
lijk, na twee jaar corona-uitstel, 
het eeuwfeest van de Mariaschool 
gevierd. En het werd nog leuk 
ook! Na een luchtig openings-
woord van wethouder Aad 
Schoorl en een vrolijk optreden 
van het koor Dolorosa liep het al 
gauw vol op de diverse locaties in 
het oude gebouw. En dat zo zou 
blijven. 
Bij het begin van het feest zat de 

stemming er al gauw in, mede 

dankzij het koor Dolorosa. 

Foto Hans Blomvliet 

ZOUTELAPPENRWNIE 
OP DE FOTO 

Een van de aardigste gebeurtenis-

sen van die feestelijke dag was 

de (gedeeltelijke) reunie van 

de tweede klas uit 1956. Van de 

uit meer dan veertig meisjes 

bestaande groep die toen de 

verjaardag van juffrouw Smit 

vierde, waren er na 66 jaar tien 

(best veel na zoveel jaar!) naar 

de Verherentstraat gekomen. 

Zij allen deden het snoepen van 

de zoutelap-met-knijper (de 

verjaarstractatie van de juf) nog 

eens dunnetjes over. Op de foto 

van 18 juni van links naar rechts: 

José van Keulen, Elly Zonneveld, 

Ria Nijman, Brigitte de Groot, 

Janneke Admiraal, Annie van 

Velsen, Martha van der Loos, Ria 

van Oevelen, Thea van de Kolk en 

Joke Bloedjes. Zij hebben heel wat 

herinneringen opgehaald en ook 

stilgestaan bij de klasgenootjes 

die er niet meer zijn. 
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Het Huldtoneel nu 

WIE GAAN HET HULDTONEEL WEER BELANGRIJK MAKEN? 

m 

U hebt het vast al wel ergens gelezen of gehoord: 
de HKH wil van het Huldtoneel weer een plaats 
maken waar van alles gebeurt. Het nu wat ver-
scholen liggende, vrijwel vergeten monument met 
zijn indrukwekkende verleden moet hoognodig 
weer op de kaart gezet worden. 

Noord-Holland in de dertiende eeuw. Rechts van de 

N van Noordzee staat: Het Huldtooneel der Kennemers 

De HKH wil in nauw overleg met de provincie 
Noord-Holland een prijs in het leven roepen. Een 
prijs die eens in de twee jaar (naderhand wellicht 
jaarlijks) met het nodige ceremonieel wordt uitge-
reikt op het Huldtoneel. Die prijs (de Scupildhem-
penning?) en een nader te bepalen geldbedrag (dui-
zend euro?) zal worden toegekend aan een persoon 
of organisatie die zich op bijzondere wijze verdien-
stelijk heeft gemaakt op het gebied van ons cultureel 
erfgoed. Zowel professionals als amateurs kunnen 
voor de prijs in aanmerking komen. 
De HKH hoopt op korte termijn een slagvaardi-
ge organisatie in het leven te roepen, ten hoogste 
bestaande uit drie personen (m/v). Die werkgroep 
krijgt een aantal taken, die vooral zullen bestaan 
uit het leggen van contacten met beleidsbepalende 
personen. Te denken valt daarbij aan het samenstel-
len van een comité van aanbeveling (belangrijk met 
het oog op eventuele sponsoring), het samenstellen 
van een deskundige jury die de prijs gaat toewijzen 
en het organiseren van de huldiging van de win-
naar(s) op het Huldtoneel. Het spreekt vanzelf dat er, 
vooral in de beginfase, veel werk op het groepje zal 
afkomen. Zo zal in eerste aanleg ook contact moe-
ten worden opgenomen met het provinciebestuur. 
Naderhand zal steeds vaker sprake zijn van routine. 
Interesse? Meld je dan aan bij secretaris 
Libbe van Dijk, tel. 0251-2244005. E-mail: 
secretaris@historischekringheemskerk.nl  

HET HULDTONEEL, WAT IS DAT EIGENLIJK? 

De naam Huldtoneel herin-
nert eraan dat hier in de late 
Middeleeuwen de graven van 
Holland werden verheven tot 
Heren van Kennemerland. Maar 
er is meer: de heuvel die als inhul-
digingsplaats werd gebruikt, was 
ver voor die tijd al beschreven als 
Scupildhem of Sc(h)epelenberg. 
De overlevering wil zelfs dat de 
terp in de Romeinse tijd een offer-
plaats van de Germanen was. 
Tenslotte, maar zeker niet het 
minst belangrijk: het Huldtoneel 
werd halverwege de negentiende 
eeuw aangewezen als een van de 
eerste rijksmonumenten van het  

land. In dubbel opzicht zelfs, want 
naast de heuvel kreeg ook de drie-
zijdige hardstenen zuil-met-in-
scriptie de status van rijksmonu-
ment. Wie vandaag de dag het 
Huldtoneel bezoekt, komt al snel 
tot de conclusie dat dit bijzonde-
re monument wat in de vergetel-
heid is geraakt. De gemeente al-
thans heeft zich er niet al te veel 
aan gelegen laten liggen. Veel 
Heemskerkers weten niet eens 
waar ze het Huldtoneel moeten 
zoeken. Een stijlvol sierhekwerk 
aan de Rijksstraatweg, over de 
volle breedte van de huidige haag, boven de toegangspoort, zou al 
met het woord HULDTONEEL een slok op een borrel schelen. 
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Beeld van de drukte bij het Historisch Huis 

GOED VOORBEELD DOET GOED 
VOLGEN? 

1934: Jan IV 

van Brabant 

wordt (opnieuw) 

verheven tot 

Heer van 

Kennemerland. 

Op 21 mei 1934 
(tweede pink-
sterdag) werd 
in Heemskerk 
een groot his-
torisch spel 
opgevoerd, dat 
door duizenden 
toeschouwers uit 
heel Nederland 
werd meebeleefd. 
Eerst werd op 
het Huldtoneel 
de verheffing 
van Jan IV van 
Brabant tot Heer 
van Kennemerland gevierd en daarna trok de 
stoet naar kasteel Marquette waar het wandelpark 
op plechtige wijze werd opengesteld. Een laatste 
deel van dit fantastische festijn vond plaats in slot 
Assumburg dat officieel in gebruik werd genomen 
als jeugdherberg. 

OVER HEEMSKERK 
GESPROKEN... 

In september zijn we ook weer be-
gonnen met de radio-uitzendingen bij 
Heemskerk FM. Iedere eerste maan-
dag van de maand van 16.00-17.00 
uur, herhaling elke derde vrijdag van 
de maand. 
We nodigen steeds één of meer gas-
ten uit, hebben de vaste rubriek van 
Gerard Castricum over 'de straten van 
Heemskerk' en geven informatie over 
de activiteiten van de HKH. 
Vorig seizoen hadden we bijvoor-
beeld Wouter Hoobroeckx te gast 
om te spreken over wat het besturen 
van een dorp als Heemskerk met zich 
meebrengt. Esther Duineveld kwam 
vertellen over 'Goed voor Elkaar' aan 
de Kerklaan. En Henk Tijbosch over 
zijn werk als grafisch ontwerper. Hes 
Niesten heeft in een van de uitzendin-
gen de Beeldbank van de HKH uitge-
breid toegelicht en ook hadden we een 
keer drie generaties te gast: Cees, Roy 
en Eva Schinning 
Ook de komende maanden zullen we 
de uitzendingen op vergelijkbare wijze 
vullen. 

HEEMSKERK 

FM 
PLAATJESRUILBEURS ZORGT VOOR DRUKTE IN HET HISTORISCH HUIS 

Op 15 mei werden in de Jumbo-supermarkt aan 
het Haydnplein de laatste plaatjes uitgereikt voor 
het boek 'Het dorp Heemskerk van toen & nu'. Wie 
nog plaatjes miste, kon de zaterdag daarna zijn of 
haar verzameling compleet maken tijdens de ruil-
beurs in ons Historisch Huis in de Mariaschool. 
Onder leiding van Piet en Gusta van Zwieten was 
een goed werkend systeem opgezet dat ervoor zorg-
de dat velen binnen de kortste keren tevreden naar 
huis konden. Toch bleef er na afloop van de beurs 
nog een enorme hoeveelheid plaatjes over. En dat 
leidde er weer toe dat zich in de weken en zelfs 
maanden na de ruilbeurs nog verzamelaars meld-
den, met in de hand een lijstje met nummers die 
nog aan hun verzameling ontbraken. 

Zo konden we de meeste plaatjeszoekers alsnog 
aan hun ontbrekende nummers helpen. 
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KUNSTBUNKER: NA DE 
NACHTWACHT KWAMEN DE 
ARCHIEVEN 

De bekende 
`kunstbunker' aan 
de Heemskerkse 
Achterweg werd 
in 1942 ontruimd. 
De museumstuk-
ken (waaronder 
`De Nachtwacht' 
van Rembrandt) 
kregen toen een 
nieuwe veilige plek 
in Maastricht. In 
het voorjaar van 
1944 werd de bun-

ker opnieuw gevuld, nu met archiefmaterialen van 
gemeenten en bibliotheken uit heel Nederland. Dat 
gebeurde onder leiding van rijksarchivaris mr. J.W. 
Groesbeek. Via loopplanken brachten medewerkers 
kruiwagens vol dikke archiefmappen naar de bun-
ker nabij de Oudendijk. 

Tientallen miljoenen stormschade 

WAN CHUN NA 50 JAAR 
IN DE HEEMSKRING 

Tijdens de ledenvergadering wordt traditiege-
trouw ook de nieuwe Heemskring gepresenteerd. 
Opmerkelijk verhaal in het komende nummer van 
ons magazine is het relaas van de stranding van het 
Chinese (onder Panamese vlag varende) vracht-
schip Wan Chun. Het gebeurde vijftig jaar geleden, 
in de nacht van 12 op 13 oktober 1972, bij paal 47 op 
het Heemskerker strand. Alle 29 bemanningsleden 
bleven ongedeerd. Het grote scheepswrak zorgde 
voor een enorme toeloop van belangstellenden. 
Pogingen om het schip vlot te trekken mislukten 
keer op keer en pas na ruim twee jaar werd het in-
middels weggezakte en onttakelde schip gesloopt 
en uiteindelijk omgesmolten bij Hoogovens. 

Onderstaand gedicht van Vasalis, 
`Als daar muziek voor is...', heeft 

mij en ons afgelopen jaar op een 
mooie en uitdagende manier beziggehou-
den. Met ons bedoel ik de muziekgroep 
`Achterom', waar ik met veel plezier deel 
van uitmaak. Rond dat thema maakten 
we als 'Achterom' een nieuw programma 
voor in de Slotkapel in Egmond aan den 
Hoef. Ook kijkend naar ons eigen leven 
en ouder worden, naar onze eigen 'lange, 
diepe voren'. Kijkend óók naar ons eigen 
repertoire als muziek- en poëziegroep. En 
het is toch een zegen om dat te mogen en 
kunnen doen. 

Als daar muziek voor is, wil ik het horen: 
Ik wil muziek voor oude mensen, 
die nog krachtig zijn, 
en omgeploegd met lange, diepe voren 
en ongelovig. 
Die de wellust en de pijn nog kennen. 
Die bezaten en verloren. 
En als er wijsheid is, 
die geen vermoeidheid is, 
en helderheid, die geen versterving is, 
wil ik die zien, wil ik die horen. 
En anders wil ik zot en troebel zijn. 

En in de tekst ontdek ik dan fragmenten 
die naar mijn idee ook aansluiten bij de 
extra oproep in deze Nieuwsbief voor 
nieuwe vrijwilligers bij de HKH, zoals: 
'ls er wijsheid is, die geen vermoeidheid 
is, en helderheid, die geen versterving is, 
wil ik die zien, wil ik die horen'! 
Nou, binnen ons ledenbestand moet toch 
veel wijsheid en helderheid zijn. Als ook 
de kracht en ervaring van die lange diepe 
voren. Ervaringen en kennis die ons bij de 

HKH als muziek 
in de oren zullen 
klinken als die 
ingebracht worden. 
ik wil dat heel 
graag horen! 
Henk Engel 

Vasalis 
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En dan nog even dit…

Vasalis

KUNSTBUNKER: NA DE 
NACHTWACHT KWAMEN DE 
ARCHIEVEN 

De bekende 
‘kunstbunker’ aan 
de Heemskerkse 
Achterweg werd 
in 1942 ontruimd. 
De museumstuk-
ken (waaronder 
‘De Nachtwacht’ 
van Rembrandt) 
kregen toen een 
nieuwe veilige plek 
in Maastricht. In 
het voorjaar van 
1944 werd de bun-

ker opnieuw gevuld, nu met archiefmaterialen van 
gemeenten en bibliotheken uit heel Nederland. Dat 
gebeurde onder leiding van rijksarchivaris mr. J.W. 
Groesbeek. Via loopplanken brachten medewerkers 
kruiwagens vol dikke archiefmappen naar de bun-
ker nabij de Oudendijk.

WAN CHUN NA 50 JAAR  
IN DE HEEMSKRING
Tijdens de ledenvergadering wordt traditiege-
trouw ook de nieuwe Heemskring gepresenteerd. 
Opmerkelijk verhaal in het komende nummer van 
ons magazine is het relaas van de stranding van het 
Chinese (onder Panamese vlag varende) vracht-
schip Wan Chun.  Het gebeurde vijftig jaar geleden, 
in de nacht van 12 op 13 oktober 1972, bij paal 47 op 
het Heemskerker strand. Alle 29 bemanningsleden 
bleven ongedeerd. Het grote scheepswrak zorgde 
voor een enorme toeloop van belangstellenden. 
Pogingen om het schip vlot te trekken mislukten 
keer op keer en pas na ruim twee jaar werd het in-
middels weggezakte en onttakelde schip gesloopt 
en uiteindelijk omgesmolten bij Hoogovens.
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Hoe heet de familie op en 
om de tractor? 

1 — 
Wat is Afra's achternaam? 

14 

DE NIEUWE PRIJSVRAAG 

Ook onze nieuwe prijsvraag moet worden opgelost aan de 
hand van foto's die kunnen worden opgezocht in onze beeldbank. 
Als u in de zoekbalk de gegeven nummers intoetst wordt het mo-
gelijk in de bijschriften de gevraagde letters te vinden. Het gaat in 
alle gevallen om de eerste letter van het gevraagde woord. 

11323 Welke winkel staat nu op de plek van deze smederij? 

22087 Welke dieren verveelden zich hier tijdens de coronacrisis? 

10383 Wat is de eigennaam van de weduwe van bakker Schuijt? 

10136 Hoe heet de familie op en om de tractor? 

20096 Wat bevindt zich boven de ingang en de Geversbank? 

15644 Joachim, Pieter en nog eens Joachim. Hun achternaam? 

10033 Wat was er tot 2009 in dit pand gevestigd? 

10204 Afra en haar ijscokar. Haar achternaam? 

16500 Hoe heet de club die later uit dit gezelschap zou ontstaan? 

10249 Hij was de baas van de kruidenierszaak. Zijn achternaam? 

10416 Hoe heet het jongste kind van de familie Van Egmond? 

11259 Twee dames in de Kerklaan. Eén naam. Welke? 

10013 Een van de dames heette geen Schouws. Maar hoe dan wel? 

13899 Hoe heet de enige man die géén pet draagt? 

Oplossingen graag voor 14 november a.s. per mail naar secretaris@ 
historischekringheemskerk.nl 
Of per post naar HKH, Postbus 46, 1960 AA Heemskerk. 

Naam.................................................................................... 

Adre 

Postcode en Woonplaats ............................................................ 

LINDA WINT 

De puzzel uit Nieuwsbrief 
89 was kennelijk niet 
bijster moeilijk, want hij 
leidde tot een groot aantal 
inzendingen. Veel leden 
vinden het waarschijnlijk 
erg leuk om eens in de 
Beeldbank te grasduinen. 
De juiste oplossing was 
KRAAIENNEST en dat 
hadden, op een enkele 
uitzondering na, alle in-
zenders goed. Uit de lijst 
met namen van al die puz-
zelaars wees onze 'notaris' 
de winnaar aan. Dat werd 
LINDA GRUBEN. Zij 
hoeft voor 2023 dus géén 
contributie te betalen. 
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CAREL VAN MANDERSTRAAT 

Ook nieuw binnengebracht: straatnaambord 

ing 

GESCHONKEN AAN DE HKH 

Min of meer regelmatig krijgt de HKH goederen aangeboden, waarvan de gever — doorgaans terecht —
veronderstelt dat we er iets mee kunnen. Onze gastheer Cor Teeling noteert al deze schenkingen en zorgt 
ervoor dat ze op de juiste plaats terechtkomen. Vaak is dat ons depot in de Gerrit van Assendelftstraat, 
soms ook de werkplek van een onzer werkgroepen. Hier een opsomming van spulletjes die sinds septem-
ber 2021 werden binnengebracht. 

September 
• Schilderijen van de Lau-
rentiuskerk en de Dorps-
kerk, alsmede de eerste 
steen van een woning uit 
1896. Mevrouw Welboren 
• Twee dvd-spelers en twee 
foto's van een eerste communie 
Leo Tillmans 
• Privé-archief van 'Groet uit 
Oud Heemskerk'. Teksten 
en foto's per straat. In totaal 
zeven ordners. Simon de Wit. 
Oktober 
• Maquette van de woning 
van het Bokkenwijffie aan 
de Jan van Kuikweg, in een 
aquarium. Erven Brandjes. 
• Een map met documentatie 
over het Piet Blom-gebouw. 
Na archivering graag retour. 
Tevens drie cd's: als de HKH 
die al heeft, dan ook deze graag 
retour. Wouter Hoobroeckx. 
November 
• Diaprojector van begin vorige 
eeuw met dia's over Heems-
kerk. Jaap Schoen (exposities) 
gaat kijken wat er bruikbaar van 
is. Paul Visser. 
• Foto's en bidprentjes voor 
Henk Boot (genealogie) en 
krantenknipsels voor het 
archief. Mevrouw Visser 
• Film over van Heemskerk 700 
jaar. Naar Jan Zweeris (film 
en video). Familie Lansink. 
• Een plaquette van Heemskerk, 
naar Joke Kranendonk. Me-
vrouw Van Tunen. 
• Foto's en krantenknipsels 
en oude lege facturen van 
Groot aan de Van Coevenho-
venstraat, alsmede een vlag 
ter herinnering van 700 jaar  

Heemskerk. Peter de Groot. 
• Boekje over Het rijke Roomse 
Leven en een affiche voor het 
comité Vrij Heemskerk. Me-
vrouw Schaaper. 
• Foto's en negatieven 
voor Hes Niesten (beeld-
bank). Piet Diemeer. 
December 
• Informatie over de Visserstraat 
voor Gerard Castricum (Oud 
Kadaster). Marian Duin-Komen. 
• Twee aardbeienmandjes ge-
maakt van wilgentenen, afkom-
stig van de familie Tabak. Henk 
Engel. 

2022 
Februari 
• Elektrische stoppen (zekerin-
gen) van Van Hooff, een spaar-
potje van de Raiffeisenbank 
Heemskerk en een stuk pakpa-
pier op rol van Visser Houthan-
del, later Big Boss. Jan Koper. 
• Twee dozen met documentatie 
over het geslacht Groesbeek voor 
Henk Boot (genealogie) en foto's 
van de kunstwerken in bunkers 
tijdens de Tweede Wereldoorlog 
voor Hes Niesten (beeldbank). 
Familie Groesbeek. 
Maart 
• Foto's van de jaren 
vijftig. Heer Schouws. 
• Album met ansichtkaarten over 
Heemskerk. Fred van Tongeren.  

• Twee rollen van de carnavals- 
vereniging Propeppers van 
de jaren 1989 en 1990. 
Gemeente Heemskerk 
April 
• Foto's en diverse andere 
zaken over graven, van wijlen 
Beerend Wietsma. Piet Termes. 
Mei 
• Partij beeldschermen van 
Prismaat Makelaardij. Via 
Joke Broerse. 
• Een recept voor oliebollen. 
Levensmiddelenwinkel Piet van 
Riessen. 
• Schilderij van Heemskerk 
rond 1958. Antonius Louwe. 
Juni 
• Notulen over de bouwver-
gunning van het zusterhuis aan 
de Kerklaan, geschreven door 
Van Batum. Frans Rozemeijer. 
Augustus 
• Boeken en kerkboeken van 
Piet Castricum. Rob Groen. 
September 
• Straatnaambord Carel van 
Manderstraat. Hans 
Blomvliet. 
• Drie dozen met gegevens 
over Heemskerk. 
Erven Jan Prins. 
• Diverse spullen van Piet 
Diemeer. Via Joke Kranendonk. 
• Een shirt en een medaille van 
200 jaar Brandweer Heems-
kerk. Leo Tillmans. 
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DINSDAGAVOND-OPENSTELLING 
VERVALT TOT EIND DIT JAAR 

Als deze Nieuwsbrief verschijnt, is de zo-
mer alweer geruime tijd achter de rug. 
De Feestweek idem dito. En dus zijn we in 
september weer begonnen met onze activitei-
ten. Natuurlijk hopen we op een seizoen zonder 
corona-onderbrekingen. 
Maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur staat de 
deur van het Historisch Huis altijd open. De dins-
dagavond-openstelling vervalt echter voorlopig, 
omdat gastheer Jacques Koper vaak als enige 
aanwezig was. De vrijwilligers van de diverse 
werkgroepen kunnen uiteraard als gewoonlijk 
terecht op de woensdagse werkochtend. 
Wat blijft, is dat er de eerste en derde vrijdag van 
iedere maand tussen 14.00 en 16.00 uur een ac-
tiviteit-met-publiek is in ons Historisch Huis. Ze 
worden aangekondigd op de website en op face-
book en zo mogelijk via een persbericht. 

OPROEP OUD-LEERLINGEN 

Heeft u op de Mariaschool gezeten? 
Heeft u nog herinneringen aan de hand 
van een poesiealbum, een rapport, een 
handwerkje, of ...? We willen die her-
inneringen verzamelen en delen op een 
nader af te spreken dag. En daar ook 
filmbeelden van maken. 
U kunt reageren naar: 
secretaris@historischekringheems-
kerk.nl. Onder vermelding van 
Herinneringen Mariaschool. 
Bij voldoende belangstelling gaan we 
zo'n dag plannen! 

LIDMAATSCHAPSKAART 

Traditiegetrouw vindt u in de 

najaarseditie van de Nieuwsbrief 

uw lidmaatschapskaart. 

U hoeft alleen op de stippellijn 

uw familienaam in te vullen, 

de kaart uit te knippen en 

(in zeldzame gevallen) op 

verzoek te tonen. Dat kan 

gebeuren bij bijeenkomsten 

waarvoor van bezoekers een 

toegangsprijs wordt gevraagd. 

Leden hebben dan gratis 

toegang of krijgen korting. 

Colofon 
BESTUUR HISTORISCHE KRING HEEMSKERK:  
Voorzitter: Henk Engel, (0251) 243155 
voorzitter@historischekringheemskerk.n1 Secretaris: Libbe van 
Dijk, (0251) 244005 secretaris@historischekringheemskerk.nl  
Penningmeester: Hes Niesten, (0251)237283 
penningmeester@historischekringheemskerk.nl  

Leden: 
• Joke Kranendonk, (0251) 239018 
• Co Rol, (06) 17739038 
• Jan Zweeris, (0251) 232914 
• Piet van Zwieten, (0251) 235827 

Nieuwsbrief HKH is een uitgave van de Historische Kring Heemskerk; ISSN 138309721 2020 
Historische Kring Heemskerk. Oplage: 1900 exemplaren. Druk: VHP, Heemskerk Samenstelling: 
Co Rol Vormgeving: Ankie de Feijter Bezorging: Rob Groen, Hondstong 38, 1964 LH Heemskerk, 
tel. (0251) 235696 E-mail: ledenadministratie@historischekringheemskerk.nl  
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