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Van de voorzitter
Nieuwe website staat in de steigers

Ondanks het feit dat er van alles werd geannuleerd en uitgesteld, lag onze extra dikke 
HeerlijkHeden 184 over de ‘Tweede Wereldoorlog en Bevrijding’ gewoon eind april op 
de deurmat en in de winkel. Wat heeft de redactie er een schitterend themanummer 
van gemaakt. Dat bleek ook wel uit de enorme losse verkoop. Heeft u het nummer 
gemist? Het is nog verkrijgbaar. 

Er wordt hard gewerkt aan het vernieuwen van onze website. Die krijgt een moder-
nere uitstraling en zal bovendien ook geschikt zijn voor smartphone en tablet. Met 
de komst van Pim Prins in onze commissie Communicatie is er ook een nieuwe 
HVHB-nieuwsbrief geïntroduceerd, waar we veel positieve reacties op hebben 
ontvangen. Ontvangt u de nieuwsbrief nog niet, geef dan uw e-mailadres door aan 
communicatie@hvh-hb.nl.

De gemeente Heemstede onderzoekt of de Nicolaas Beetsschool kan verhuizen 
naar het SEIN-terrein. De school zou dan gehuisvest worden in het Lorentz de Haas 
Laboratorium, een gemeentelijk monument dat nu leeg staat. Het monument zal 
gerenoveerd worden. We hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot inspre-
ken bij de commissie Samenleving om te onderstrepen dat de HVHB dit voorstel 
van harte ondersteunt. We hebben de toezegging dat we betrokken worden bij het 
vervolgproces.  

Zo kijken we, ondanks de vervelende situatie waarin de coronacrisis ons heeft 
gebracht, toch terug op een mooi eerste halfjaar van 2020.

Ronald Huigen
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Heemstede en de koepel van Hageveld 
en dichterbij de boten in het water. Het 
jachthaventje maakte volgens plan deel 
uit van het geheel; zoals op de over-
zichtstekening is te zien, had Coster een 
afgeronde leefgemeenschap voor ogen. 

Compleet met een eigen restaurant, 
sportzaal, kapsalon en jachthaven. Dat 
pakte in de praktijk iets anders uit: de 
sportzaal wordt hoofdzakelijk gebruikt 
door de dichtbij gelegen Prinses Beatrix-
school en ook de Spaarneborghhaven, de 

 Overzichts
tekening uit de 
verkoopbrochure. 
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vader over. Zoon Frans vertrok drie jaar 
later naar Breezand (Anna Paulowna) 
om daar bloembollen te kweken. Hij 
was een van de eersten die in de kop van 
Noord-Holland bloembollen teelde, een 
gebied dat inmiddels uitgegroeid is tot 
het grootste aaneengesloten bloembol-
lengebied ter wereld. 

Nieuwe schuur 
In 1906 werd een grote bollenschuur met 
woning met drie verdiepingen naast het 
huis van Jan gebouwd waar zijn vader 
Willem en later zijn onge-
trouwde broer Willem en 
zijn zus Johanna (tante Jo) 
woonden. Achter de bollen-
schuur stond de holkamer 
voor de hyacinten. Hyacin-
ten worden vermeerderd 
door de bolschijf uit te hol-
len waarna ze in de holka-
mer bewaard worden met 
het uitgeholde deel naar 
boven. Op het uitgeholde 
deel groeien dan nieuwe 
bolletjes. En natuurlijk 
werden de dochters van Jan 
ingezet bij het uithollen 
van hyacinten, een verve-
lende klus want je kreeg er 
behoorlijk jeuk van. 

Vanaf de bollenschuur 
liep een smalspoor waar-

over de lorries reden voor de aan- en 
afvoer van de bloembollen, hooi en mest. 
Tegenover de bollenschuur, ten noorden 
van de Bennebroekervaart, was ook nog 
een groot veld dat gebruikt werd voor de 
teelt. Dit stuk werd gehuurd van de buur-
man, de firma Roozen. Het terrein was 
bereikbaar via een tijdelijk maar wankel 
bruggetje of in rustige tijden met een vlet.

 De woning van Jan van Lierop tussen 1907 en 1929.  Jan en Heintje van Lierop kregen tien kinderen, hier 
allemaal samen aan het werk in de groentetuin. 

 De bollenvelden van Willem van 
Lierop en Zn. 1: woonhuis van Jan, 2: de 
woning van Willem en bollenschuur. 
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Grafkelder Adriaan Honig ingezakt
 Marc de Bruijn

Op maandag 30 maart jl. bleek dat de dekplaat van de grafkelder van de familie Honig 

op sectie 1, het oudste gedeelte van de Algemene Begraafplaats aan de Herfstlaan, was 

 ingezakt. Het graf is direct provisorisch afgedekt maar restauratie is noodzakelijk. Wie was 

Adriaan Honig en waarom had de familie een eigen grafkelder?

 Grafkelder 
familie Honig, 
Algemene 
Begraafplaats 
Sectie 1, met 
gebarsten 
en ingezakte 
dekplaat. 

In de Zaanstreek werden al vanaf de 
17de eeuw molens massaal ingezet bij 

het zagen van hout, het pellen van rijst, 
bewerken van cacaobonen en het persen 
van oliehoudende zaden. Zo waren 
er hele industrieën ontstaan. In 1870 
overleed Cornelis Honig Corneliszoon, 
vader van tien kinderen en eigenaar 
van negentien molens. De jongste zoon, 
Adriaan Cz (1851-1931), kreeg als erfe-
nis twee oliemolens in Koog aan de 
Zaan toebedeeld: ‘Het Pink’ en ‘De 
Kieft’. Adriaan was al op 16-jarige 
leeftijd bij vader op kantoor gekomen 
en meegegaan naar de Amsterdamse 
Korenbeurs. Hij begon in 1870 zijn eigen 
Firma Adriaan Honig en had in 1882 al 

zeven molens. In 1887 legde hij molen 
‘De  Witte Zwaan’ in Zaandam stil en 
verbouwde deze tot een met stoom aan-
gedreven heifabriek, waarin de productie 
van zijn zeven molens werd geconcen-
treerd. In deze fabriek werd het zaad 
gestampt om er zo de olie uit te halen. 
Wind was er niet altijd, stoommachines 
daarentegen konden continu draaien en 
met grotere kracht. De fabriek kreeg de 
naam ‘Het Hart en De Zwaan’, waar-
schijnlijk in verband met het kloppen 
(als een hart) van de gigantische stam-
pers. Met twee ploegen arbeiders werd 
er al snel ruim 166 ton zaad per week 
verwerkt en later zelfs 1000 ton per week 
in een semi-continubedrijf, één van de 
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Een leven lang in de paarden, dat laat 
je niet zomaar los. Dat gold ook voor 

de gepensioneerde kapitein-paardenarts 
C.W. van der Wal, die op het Raad-
huisplein in Heemstede woonde. In de 
Haarlemmermeer gaf hij een cursus 

‘paardenkennis en paardenfokkerij’. 
Samen met enkele cursisten richtte hij in 
februari 1909 de Vereeniging tot Bevor-
dering der Paardenfokkerij ‘Vooruit’ 
op. Meteen al in de zomer van 1909 
organiseerden ze hun eerste concours 
hippique. Dat groeide uit tot een jaarlijks 
terugkerend spektakel, vanaf 1913 op het 
gemeentelijk sportpark in Hoofddorp, in 
de wandeling het Concoursterrein. 

Oorlogsjaren
In 1940 zou het concours hippique 
plaatsvinden op 17 juli. De oorlog ver-
hinderde dat en ook in 1941 ging het niet 
door. Er werd er zelfs gesproken over 
ontbinding van de vereniging Vooruit, 
maar dat gebeurde niet. 

Op 8 juni 1942 werd er een algeheel 
rijverbod voor luxe paarden afgekon-
digd. Stamboekfokpaarden en paarden 
die geregistreerd waren bij het Centraal 
Comité voor Concoursen Hippique in 
Nederland waren hiervan vrijgesteld. Zo 
wist de vereniging Vooruit, ondanks de 
moeilijke omstandigheden, in juli 1942 
toch een concours hippique te houden, 
het eerste en laatste in oorlogstijd. 

‘Geslaagd Concours 
 Hippique te Heemstede’
Van de houten tribunes van het Con-
coursterrein in Hoofddorp was na de 
oorlog weinig over. In 1945 was er begrij-
pelijkerwijs geen concours en in 1946 
verhuisde het festijn naar Heemstede, 
omdat de Heemsteedsche sportparken 
een goed terrein met grote tribunes 

 Reclameposter 
voor het concours 
hippique op 20 juli 
1946. 

Concours hippique in het 
Heemsteedse sportpark Marloes van Buuren

In 1909 werd in Hoofddorp de traditie geboren van een jaarlijks concours hippique met duizenden 

bezoekers. Omdat de houten tribunes in Hoofddorp de oorlog niet overleefd hadden en het terrein 

vernield was, werd in 1946 en 1947 uitgeweken naar Heemstede.
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