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Van de voorzitter
Verrassende ontdekkingen bij nieuwe inventarisatie
Wat is er veel gebeurd sinds ik afgelopen juni voorzitter werd van de HVHB! We
hadden de druk bezochte Laimböcktentoonstelling, de tentoonstelling over de
Harmonie St. Michaël en maar liefst drie keer een Koffie met HeerlijkHeden.
Eind augustus de afscheidsreceptie van Jaap Verschoor, waar we hem nogmaals
hebben bedankt voor zijn enorme inbreng in de afgelopen twaalf jaar. En natuurlijk half september de Open Monumentendagen. Het is mooi bij al die gelegenheden de gedrevenheid van al onze vrijwilligers te zien. Juist voor de organisatie
van de Monumentendagen zouden we nog wel wat extra enthousiaste vrijwilligers kunnen gebruiken. Kijk eens op blz. 45.
Blij waren we met het compliment van de adviseur van de landelijke Erfgoedvereniging Heemschut dat we niet alleen de historie van Heemstede, maar juist
het karakterbehoud zo hoog in ons vaandel hebben staan. Ook waar het gaat om
tot nu toe nog niet zo bekende panden. Donderdag 7 november hebben we onze
najaarsbijeenkomst in het Trefpunt te Bennebroek. Architectuurhistoricus Wim
de Wagt vertelt dan over zijn onderzoek naar waardevolle panden uit de periode
1850-1940, die nog geen monument zijn. Het belooft een verrassende presentatie te
worden. (Zie ook blz. 43.) Graag tot 7 november!
Ronald Huigen
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Uitzicht vanaf de Belvedère van Groenendaal

Uitzicht vanaf de Belvedère van
Groenendaal

Jan Holwerda

Speurend op internet stootte Jan Holwerda begin 2019 op iets heel bijzonders: een verzameling
tekeningen met uitzichten vanaf de Belvedère in Groenendaal. Jan Holwerda, onderzoeker op het
gebied van groen erfgoed, beschrijft in dit artikel zijn bevindingen en laat ons met hulp van de
prachtige tekeningen meekijken naar het landschap rondom de in 1839 voltooide uitzichttoren.


 De Belvedère
van Groenendaal,
Gerrit Jan
Schouten.

I

n 1847 beschrijft de anonieme auteur
van Wegwijzer in Haarlems omstreken het uitzicht vanaf de Belvedère van
Groenendaal te Heemstede: ‘Thans
begeeft ge u naar het zeer nabij gelegen
landgoed van den Heer Hope, Groenendaal en Bosbeek genaamd, en verzoekt
den tuinman het straks genoemde
Belvedère te mogen beklimmen. Hij
zal u langs bevallige paden en wateren
derwaarts leiden, en u doen zien, hoe de
Kunst hier de Natuur is te gemoet gekomen; hoe hier alles te zamen liep, om,
van dezen heuvelachtigen grond, een der
fraaiste plekjes van Nederland te maken.
Maar opgetogen zult gij staan, wanneer
ge u op het hoogste gedeelte van het
Belvedère bevindt; wanneer ge van daar,
ten westen, het oog op Zandvoort slaat,
het verder naar Haarlem wendt en zoo

vervolgens naar Amsterdam: wanneer
ge, zuidwaarts, Leydens Hooglandsche
kerk, voorts Rynsburg, Noordwijk – en
ten laatste de zee ontdekt. Gewis zoudt
ge wenschen hier eenige uren te vertoeven, om zoo veel schoons, in al deszelfs
bijzondere doelen, te kunnen nagaan…’
Sindsdien worden de uitzichten vanaf
de in 1838/1839 gebouwde, in 1864 gerestaureerde en in 1965 afgebroken Belvedère geroemd. Herinneringen aan die
uitzichten, het van jongs af aan veelvuldig bezoeken van G
 roenendaal en een
lang gekoesterde wens om de Belvedère
te herbouwen waren voor broer G.H.
Bids en zus H.G. Bids aanleiding om
eind 2018 een schenking van € 500.000
voor herbouw van de B
 elvedère aan de
gemeente Heemstede te doen.
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uitzicht vanaf de belvedère van groenendaal

In 1965 gesloopt

 ‘Gezigt naar
het Belvedére
van Bosbeek en
Groenendaal’,
Petrus Josephus
Lutgers.

Ten tijde van Henry Philip Hope (17741839) werd de Belvedère in 1838/1839 naar
ontwerp van de Amsterdamse architect
John Thomas Hitchcock (1812-1844)
gebouwd. Een bezoekersregister laat
vermoeden dat de toren op 13 juli 1839
was gereedgekomen en vanaf 24 juli 1839
opengesteld; Henry Philip stierf een half
jaar later op 5 december 1839 in Bedglury
Park in Kent (Verenigd
Koninkrijk). Een
bewaard gebleven steen
met het jaartal 1864 (in
het bezit van de HVHB)
moet herinneren aan
een onder Adrian Elias
Hope (1845-1919) uitgevoerde restauratie. Veel
later, in de jaren ’60 van
de 20ste eeuw, was de
Belvedère niet meer in
gebruik. Hoge bomen
in de nabijheid van
de toren belemmerden het uitzicht en
een lonende exploitatie bleek niet meer
mogelijk. Na sluiting verslechterde de
toestand van het gebouw en raakte het
in verval. Daaropvolgende plannen voor
een restauratie en verhoging door het
aanbrengen van een tussenverdieping,
omwille van een hernieuwd uitzicht over
de hogere bomen, betekenden een dusdanig grote investering dat het college
van burgemeester en wethouders deze
niet verantwoord achtte. Het raadsbesluit d.d. 26 augustus 1965 resulteerde
vervolgens in de sloop van de Belvedère.

Opgedragen aan
Henry Philip Hope
De Belvedère is opgenomen in een van de
laatste afleveringen (1844) van het tussen
1838 en 1844 in negentien afleveringen
verschenen Gezigten in de omstreken van
Haarlem van Petrus Josephus Lutgers. Tot
nu was dit de oudst bekende afbeelding
met de Belvedère. Tot nu, want recent
achterhaalde auteur (online) in de Verenigde Staten bij het Yale Center for British Art een set tekeningen en aquarellen
met huize Bosbeek, mogelijk de originele

tekening van huize Bosbeek door Lutgers, de portierswoning aan de Herenweg
(‘Lodge’), een ontwerp voor vergroting
van de boerderij van Bosbeek en Groenendaal, een tweetal tuinontwerpen voor
Bosbeek, een tekening van de Belvedère
in jonge bebossing aan het einde van een
oplopend pad, en acht tekeningen met
het uitzicht vanaf de Belvedère in acht
achtereenvolgende richtingen, met acht
‘legenda-tekeningen’ waarop aangegeven
wat het uitzicht zoal te bieden heeft. Tot
slot is er een omslag met de titel: ‘Panorama général des environs des campagnes
Boschbeek et Groenendaal propriétés
dans les domaines du sérénissime Mr
H. Ph. Hope. Dessinés d’après nature
et lui dédié respectueusement par son
très obéissant serviteur G. J. Schouten’.
Onder de titel is de afbeelding van huize
Bosbeek als opgenomen in Gezigten in de
omstreken van Haarlem opgeplakt.
Het materiaal is ongedateerd, maar
de omslag geeft aan dat het is opgedragen aan H. Ph. Hope die eind 1839 is
overleden en van 1832 tot dan eigenaar
van Groenendaal was. Aangezien de
Belvedère in 1839 voltooid was zullen de
tekeningen van Belvedère en uitzichten
meest waarschijnlijk uit 1839 dateren.
Genoemde G. J. Schouten betreft Gerrit
Jan Schouten (1815-1878), schilder, tekenaar, veilinghouder, kunsthandelaar en
mede-eigenaar van de firma Van Pappelendam en Schouten.

In 1839 al twee balustrades
De aquarel met de Belvedère (blz. 3)
brengt de hoogte waarop deze staat door
een oplopend pad treffend in beeld. De
locatie betreft een opgehoogde duintop
van circa 17 meter + NAP (nabijgelegen
duinen reiken 8 tot 10 meter +NAP en
afgezande weiden liggen op circa 0 meter
NAP). De jonge bebossing onderstreept
de vastlegging in beeld kort na realisatie.
Onderbouw en middendeel van de Belvedère kennen een octogonale (achthoekige)
plattegrond. Ertussen is een overstekend
dak met blauwgeverfde ribben, steunend
op pilaren. Verder zijn dan al twee balustrades zichtbaar (literatuur geeft aan dat
de tweede balustrade uit 1864 zou dateren)
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uitzicht vanaf de belvedère van groenendaal
en was er op dat moment nog geen sprake van een
halfronde bekroning op de top. Inwendig was in
de as van het gebouw een wenteltrap van 68 treden
geconstrueerd, rustend op drie ijzeren spijlen. De
acht uitzichten in acht richtingen passen bij de achthoekige plattegrond en acht ramen van de Belvedère.

Separate legendatekeningen
De onderstaande serie begint met een gezicht in
noordoostelijke richting op de kerk van Heemstede en vervolgt met de wijzers van de klok. We

laten hier vier van de acht uitzichten zien. De
aquarellen geven niet alleen een indruk van
hetgeen tot de verre horizon buiten Groenendaal
en Bosbeek ligt, maar gunnen ook een blik op
een en ander binnen de parkgrenzen. Veel bomen
en bos, wegen en paden, een waterpartij aan de
westzijde van de Belvedère, en aan de noordwesten noordzijde een meer open landschap met een
kale heuvel met bank en uitzicht (ook nu nog als
hoogte herkenbaar), en weiden met witgeverfde
houten afrastering, met in de weiden kleine
boomgroepen in dito afrasteringen.

 Gezicht richting het noordoosten op Heemstede en het Haarlemmermeer, Gerrit Jan Schouten.

 De Franstalige legenda luidt vertaald: a. gebouwtje op de Kamperlaan, b. ander huis op de Kamperlaan,
c. dorp Heemstede, d. kerk van Heemstede, e. Haarlemmermeer, f. Amsterdam, g. Spaarne, h. paardenstal
van meneer Van Weede, j. weiden langs het meer.

heerlijkheden najaar 2019 | 
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 Gezicht richting het zuidoosten op De Glip en Bennebroek, Gerrit Jan Schouten.

 a. einde van het Haarlemmermeer, b. dorpen aan de overkant, c. twee torens van Leiden, d. molen op de
Glip, e. kerktoren van Bennebroek, f. kerktoren van Hillegom, g. huizen tussen de bomen.

De niet getoonde uitzichten
Richting het oosten zie je onder meer de scheepslantaarn bij de ingang van het
Spaarne vanaf het Haarlemmermeer. Richting het zuiden zie je Lisse, de duinen en
de Leidsevaart. Richting het zuidwesten Leyduin, hotel Groot Badhuis in Zandvoort
en de kerk van Zandvoort. Richting het westen Ipenrode en de duinen.

 | heerlijkheden najaar 2019
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 Gezicht richting het noordwesten, tussen Posthuis en Zandvaart, Gerrit Jan Schouten.

 a. katholieke kerk naast het Posthuis, b. huizen aan dezelfde kant, c. andere huizen aan de genoemde
kant, d. blekerijen, e. stoommachine in Haarlem, f. toren van één van de Haarlemse kerken, g. huizen aan de
Zandvaart, h. huizen aan de Glipperlaan.

Bureau Groen Verleden
Jan Holwerda doet onderzoek naar de
ontwikkelingsgeschiedenis van (groen) erfgoed,
werkt samen met Historisch Groen Beheer en
is in deze regio onder meer betrokken bij het

beheerplan van Huis te Manpad.
De versie van dit artikel met alle acht de
uitzichten vanaf de Belvedère is te vinden op
www.groenverleden.nl/publicaties.
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 Gezicht richting het noorden, tussen Haarlem en het Spaarne, Gerrit Jan Schouten.

 a.: kathedraal of Grote Kerk in Haarlem, b. stoommachine in Haarlem. c. kleine kerk in Haarlem,
d. huizen aan de Zandvaart, e. dorpjes nabij Zaandam, f. water- en andere molens, g. Spaarne (rivier),
h. Zaandam, j. het IJ, k. de Glipperlaan, l. weg naar Bosbeek door de velden.

Bronnen
Wegwijzer in Haarlems omstreken (verkorte titel),
Haarlem 1847.
Johannes Immerzeel, De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders enz., 1843.
Op: https://archive.org
C. Kramm, De levens en werken der Hollandsche en
V laamsche kunstschilders enz., Amsterdam 1857-1864.
Abraham Jacob Van der Aa, Biographisch woordenboek
der Nederlanden, 1862.

Op: http://resources.huygens.knaw.nl
Groenendaal, van buitenplaats tot wandelbos, Heemstede
2013.
Wilfred van Leeuwen, ‘John Thomas Hitchcock
(1812-1844). Architectuur in tijden van cholera en
krimp’, 2015. Op: www.amsterdamsebinnenstad.nl
Hans Krol, https://ilibrariana.wordpress.com/
2012/01/10/groenendaal-literatuur
https://rkd.nl/nl (Gerrit Jan Schouten)
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Moord op Sinterklaasavond

Moord op Sinterklaasavond 

Annabella Meddens

In de vroege avond van vijf december 1871 klonk er een geweerschot in de Molenwerfslaan in
Heemstede. Een man lag op de grond van zijn woonkamer en bleek door het raam van zijn woning
doodgeschoten te zijn. Het was Pieter Joannes Kees, een 38-jarige blekersknecht.

 Voor- en
achterzijde van
twee huizen aan de
Molenwerfslaan, in
1871 getekend door
C. Pous, landmeter
bij het kadaster.
De namen van
de bewoners en
het kapotte ruitje
na de moord zijn
aangegeven.

W

at was er gebeurd? Was het een
ongeluk? Of was er opzet in het

spel?
Het slachtoffer Pieter Joannes Kees
was op 6 januari 1858 te Heemstede
gehuwd met Elisabeth Ras, een blekers
dienstbode die in Budel geboren was.
Zij hadden twee dochtertjes. De oudste,
Hendrica, was elf jaar en de jongste,
Petronella, was negen jaar oud. Sinds
een half jaar woonde ook een kostganger bij de familie Kees in huis. Dat was
Antoon (Toon) Geeven, een 19-jarige
Heemsteedse arbeider. Sinds enige
tijd hadden de vrouw des huizes en de
kostganger een verhouding met elkaar.
Uit latere verhoren bleek, dat Elisabeth

eens had gezegd dat ze wenste dat haar
echtgenoot dood was. Zij klaagde dat hij
haar en de kinderen slecht behandelde.
Hij besteedde geen geld aan het huishouden en hij mishandelde haar bovendien.
Hij vond dat Elisabeth het huishouden
moest runnen van haar verdiende geld
als blekersdienstbode. Elisabeth was
hier zeer ontevreden over. Haar loon
was te laag om van te leven en het werk
was te zwaar. Ze had bij de blekerij van
Van Halen en die van Van der W
 eiden
gewerkt, maar was er tijdelijk mee
gestopt, omdat ze een miskraam had
gekregen.

heerlijkheden najaar 2019 | 
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‘Hij is een kogel waard’
Het leven van Elisabeth was niet gemakkelijk geweest. Ze had tijdens haar
huwelijk zeven kinderen gekregen,
waarvan er vijf als baby waren overleden. Ten tijde van de dood van haar man
in december 1871 was ze inmiddels vijf
maanden in verwachting van een achtste
baby. Toen ze begin december nogmaals
opperde dat zij gelukkiger zou zijn als
haar echtgenoot dood was, antwoordde
Toon, haar jonge minnaar, dat hij de
moed niet had om de man van het leven
te beroven. Toen zij dit bespraken met
zijn werkmaatje Pieter van Tongeren,
riep deze dat hij dit wel durfde, maar zelf
geen geweer bezat. Pieter van Tongeren
vond ook dat Pieter Kees zijn vrouw en
kinderen slecht behandelde en bood aan
om een einde aan deze ellendeling te
maken.
Pieter van Tongeren kwam ’s ochtends
vijf december 1871 naar het huis van
Elisabeth Ras om Anton Geeven op te
halen om samen met hem turf te kopen
in de Haarlemmermeer. Daarna zouden
ze de turf in Heemstede en Haarlem
weer verkopen om wat geld te verdienen.
Pieter van Tongeren had zelf geen geld
en vroeg Elisabeth Ras of zij wat in huis
had. Elisabeth zei dat ze het ook niet
had, omdat ze nooit geld van haar man
kreeg. Pieter van Tongeren begon te
vloeken en riep: ‘Het is toch godverdomme een aap van een mof, hij is een kogel
waard.’ ‘Het is toch een ongelukkig leven,
om in zo’n leven te zitten. Ik zou hem zo
hartstikke dood kunnen schieten.’
Al gauw kwamen de drie tot de conclusie dat het nu echt tijd voor actie was.
’s Middags vertrokken de mannen om
het geweer van Anton op te halen bij
diens zwager in de Haarlemmermeer.
De drie hadden snel bedacht hoe laat
ze het zouden doen, door gebruik te
maken van de vaste gewoonten van de
man. Pieter Kees zat aan het einde van
de middag altijd thuis op een vaste plek
voor het raam te eten. Afgesproken was,
dat Elisabeth hem eten zou geven en het
luik voor het raam open zou laten. Zo
kon de schutter haar man gemakkelijk
raken. Ze hadden ook bepaald waar het

geweer na afloop verstopt moest worden.
Zo gezegd, zo gedaan.

 Het raam met open luiken waar Pieter
Kees zat toen hij werd doodgeschoten.

Gordijnen in brand
Na terugkeer met het geweer uit de
Haarlemmermeer ging Anton Geeven
naar de woning van de familie van Elisabeth Ras en Pieter Kees. Hij ging bij de
kachel zitten naast het elfjarig dochtertje
Hendrica. Hij vertelde haar het een en
ander over Sinterklaas. Hendrica vond
dit maar een eng verhaal. Elisabeth
maakte ondertussen de aardappelen
klaar, die zij haar echtgenoot te eten zou
geven. Toen Pieter Kees thuis kwam,
ging hij zoals gewoonlijk bij zijn stoel
voor het raam zitten. Daar kreeg hij zijn
aardappelen aangereikt.
Elisabeth verliet direct daarna het
huis om, zoals ze zei, boodschappen te
gaan doen. Ze ging naar bakker Tibboel. Vervolgens ging zij op visite bij de
familie Geeven, die in de buurt woonde,
zodat zij niet bij de actie aanwezig zou
zijn. Korte tijd later kwam Pieter van
Tongeren met het geweer aangelopen bij
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 Het eerste verhoor in het Huis van Arrest in Haarlem vond
plaats op 9 december 1871.

het huis van de familie aan de Molenwerfslaan en schoot zijn slachtoffer door
het hoofd. Door het schot vlogen de gordijnen in brand en viel Pieter Kees dood
neer op de grond. Anton Geeven bluste
de brand en bracht de twee dochtertjes
naar de achterburen.

Gevangenisstraf
 Ten behoeve
van het proces
werd een precieze
tekening gemaakt
van de plaatselijke
situatie, inclusief
de looproute van
de daders en
andere details.

Het schot was door buurtbewoners
Pieter Ivoo en Cornelis van Houten
gehoord. Ze liepen naar het huis van de
familie Kees en keken door de verbrijzelde glasruit naar binnen. Terwijl zij
daar stonden, kwam Pieter van Tongeren
aangelopen. Deze trok de twee mannen
weg en zei: ‘Laat mij ook eens kijken’.
Toen hij door de ramen had gegluurd

riep hij: ‘Jongens, ze hebben hem toch
bliksems goed geraakt!’ Ook veldwachter
Rudolf Schellenberg was al gauw bij het
huis aangekomen. Even later kwamen
burgermeester Cornelis van Lennep en
twee geneesheren om de situatie nader te
onderzoeken. Direct werden de echtgenote van het slachtoffer, Elisabeth Ras en
Anton Geeven, de kostganger en minnaar van Elisabeth, verhoord. Ook het
dochtertje Hendrica Kees werd ondervraagd. Zij verklaarde dat haar moeder
en Pieter van Tongeren zenuwachtig
hadden gesproken over het verstoppen
van een geweer. Al gauw werd de politie
duidelijk wat er was gebeurd. De drie
verdachten werden opgepakt en naar
het huis van Arrest te Haarlem gebracht.
De zaak werd eerst door het Provinciaal
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 Tussen haar
detentie in
Haarlem en die
in Gorichem
verbleef Elisabeth
Ras ook nog in de
gevangenis aan
het Leidseplein in
Amsterdam. Deze
interieurtekening
is van W. Hekking
jr. (1825-1904),
gemaakt ca.
1850, kort voor de
ingebruikneming
van het gebouw.

Gerechtshof te Amsterdam behandeld,
daarna door de Hoge Raad en uiteindelijk door het Gerechtshof te Utrecht.
De negentienjarige Anton Geeven kreeg
vijftien jaar celstraf. Pieter van Tongeren
en Elisabeth Ras werden tot levenslange
gevangenisstraf veroordeeld.

Hoe ging het verder?
De kinderen Hendrica en Petronella
trouwden allebei en woonden in Zandvoort en Haarlem.
Anton Geeven kwam na vijftien jaar
vrij en trouwde te Haarlem op 38-jarige
leeftijd met de elf jaar jongere Hendrica
Maria Rooij in 1890. Hij overleed in
Haarlem op 8 december 1918, 66 jaar

Bronnen
Noord-Hollands Archief:
- Gevangenisarchief Amsterdam, T. 313, inv. 432, volgnr. 262
- A rchieven Provinciaal Gerechtshof Noord-Holland,
T. 27, inv. 239, 380
- Burgerlijk Armbestuur Haarlem, T. 1468, inv. 63.3
- Burgerlijke Stand Haarlem, geboorteakten 1872, akte 346
www.gorcumsecourant.nl/krantenarchief

oud; Pieter van Tongeren, geboren
31 oktober 1845 te Heemstede, werd in
1893 vrijgelaten uit de gevangenis. Hij
trouwde nooit, woonde in Heemstede en
overleed eind 1923 in Haarlem.
In de gevangenis in de Tuchthuisstraat in Haarlem kreeg Elisabeth Ras op
20 april 1872 een dochtertje. De gevangenisdirecteur en de gevangenisbewaarder
hebben het meisje aangegeven onder de
naam Maria Keese. Waar en door wie
de kinderen zijn opgevangen tijdens de
gevangenschap, is niet bekend. Ze kunnen zijn overgedragen aan het armenhuis of opgehaald zijn door familieleden.
Voor moeders met jonge kinderen was
wel een aparte ruimte ingericht in de
Haarlemse gevangenis. Elisabeth Ras
kreeg in 1893 gratie en verliet in maart
1893 de bijzondere strafgevangenis voor
vrouwen in Gorinchem. Zij werd door
een van haar dochters afgehaald. Ze was
35 jaar toen zij naar de gevangenis ging
en keerde op 56-jarige leeftijd terug in
Kennemerland. Ze ging wonen aan de
Harmenjansweg te Haarlem. In januari
1899 werd ze opgenomen in het stadsarmenhuis van Haarlem en overleed daar
in september 1901.
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Sloop en herbouw op de Glip

Sloop en herbouw op De Glip

Daan Kerkvliet

In mei van dit jaar zijn de huizen Glipperweg 64 tot en met 70 gesloopt voor een nieuwbouwproject op deze locatie. Ook op het er achter gelegen terrein zullen woningen
gebouwd worden. Met de sloop van het huis nummer 70 is een van de oudste huizen van
De Glip verdwenen.

 Van links naar
rechts de huizen
Glipperweg 72,
70, 68 en 64. Het
poortje tussen 68
en 64 is de toegang
naar nummer 66.
Het huis nummer
72 is in zeer slechte
staat. Inmiddels
is dit ook
afgevoerd van de
monumentenlijst
en is er een
sloopvergunning
aangevraagd.

H

et eenvoudige pandje op nummer
70 was, als herinnering aan het
oude buurtschap De Glip, een beeldbepalend onderdeel van de Glipperweg.
Maar vanwege de erbarmelijke staat de
laatste jaren niet meer in positieve zin.
Al in 1965 werd het huis onbewoonbaar
verklaard en in 1981 zelfs definitief aan
de woningvoorraad onttrokken. Daarna
bleef het nog jaren in gebruik, onder
andere als opslagplaats.

Niet meer te redden
Jarenlang is gesproken over wat er moest
gebeuren met het rijtje woningen aan
de Glipperweg en het terrein van het

erachter gelegen bedrijf van Van der Veldt
Timmertechnieken. De woningen op
nummer 64 en 68 dateerden uit de 19de
eeuw en hadden geen monumentale waarde. Nummer 66, bereikbaar via een poort
tussen de huizen 64 en 68, was oorspronkelijk het achterhuis van nummer 70. Het
voorhuis was sinds 1975 een rijksmonument, voornamelijk vanwege de tuitgevel
en de geprofileerde houten deuromlijsting. Het was toen al erg verwaarloosd en
na die tijd heeft de eigenaar – mede vanwege het ontbreken van toezicht daarop
door de gemeente – weinig tot geen
onderhoud gepleegd. De Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed constateerde in 2014
dat het pand niet meer te redden was.
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sloop en herbouw op de glip
Herbouw betekent echter dat de historische waarde verloren gaat. Om deze reden
is het afgevoerd van de monumentenlijst
en werd door de gemeente Heemstede een

De HVHB heeft zich altijd verzet tegen
de sloop van dit rijksmonument
sloopvergunning verleend. Het achterhuis
is geen monument geweest.

 Nummer 70 kort voor de sloop.

 In mei 2019 gingen de oude pandjes tegen de vlakte.

De HVHB heeft zich altijd verzet tegen
de sloop van dit rijksmonument. Zij
werd hierbij gesteund door de Erfgoedvereniging Heemschut. Hoewel de
HVHB de sloop betreurt, is zij blij dat
er aantrekkelijke, historiserende nieuwbouw voor in de plaats komt.

Geschiedenis
Over de oorspronkelijke indeling van

het voormalige rijksmonument is niets
bekend. Er was ook weinig meer van
te zien, omdat er in de loop der jaren
allerlei inwendige verbouwingen en
aanpassingen zijn geweest. Tegen
de stenen tussenmuur van het
voor- en achterhuis waren aan
beide zijden de schoorstenen nog
aanwezig, beide met een nieuwe
schoorsteenmantel. Maar er was
geen (dichtgemetselde) deuropening als verbinding tussen beide huizen
zichtbaar. Op de zolder was nog wel

een luik, waardoor van het ene naar het
andere huis gegaan kon worden.
In het achterhuis, nummer 66, was in
de hoek van de tussenmuur en de zijgevel een verdiepte ruimte met een klein
luikje naar buiten. Wat maatvoering
betreft zou dit kunnen duiden op een
berging voor levensmiddelen onder een
bedstee met een ventilatieluikje
Op de bovendorpel van de deur van
nummer 70 stond het jaartal 1632. Door
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sloop en herbouw op de glip
archiefonderzoek kon dit bouwjaar niet
bevestigd worden. In 2014 is door het
bureau Dröge, Bureau voor Bouwhistorie uit Leiden, een bouwhistorisch
onderzoek van het voor- en achterhuis
uitgevoerd. Volgens dit rapport kon de
vermelding van 1632 alleen op een eerdere bebouwing slaan, niet op het pand
zoals ze het aantroffen. Het voorhuis was
mogelijk aan het eind van de 17de, maar
meer waarschijnlijk in het midden van
de 18de eeuw gebouwd. Het achterhuis
zou van de late 17de of het begin van de

Bakkerijen
De oudst aangetroffen vermelding van
een bakkerij op De Glip is uit 1699.
… geeft met behoorlijcke reverentie
te kennen fredrick Cornelis dat hij
suppliant gaerne soude woonplaets
neemen alhier in uw Hoogh Edelste
Heerlijkheijt op De Glip ende
aldaer in de huijsinge van Griet
Jans de brootbackerije exerceren,
gelijck deselve lange Jaere aldaer
is geëxerceert. Dogh alvoorens
daertoe te koomen keere hij suppli-

 Omstreeks 1968 nog bewoond, met een bordje ‘onbewoonbaar verklaarde
woning’ boven de deur.
18de eeuw zijn geweest. De tussenmuur
werd door het bureau ouder gedateerd,
mogelijk uit het begin van de 17de eeuw,
en zou een overblijfsel van een vorige
bebouwing op die plaats geweest kunnen zijn. Daar zijn echter, ook tijdens de
sloopwerkzaamheden, geen sporen van
teruggevonden.
Het onderzoeksbureau vond het vooren achterhuis van hoge monumentale
waarde.

ant sigh in alle oodmoedigheijt tot
uw Hoogh Edele oodmoedighlijck
versoeckende der selve admissie en
consent tot hetgeene voorszegd, …
Frederick Cornelisz vraagt dan aan
Adriaan Pauw toestemming de broodbakkerij van Griet Jans voort te mogen
zetten, zoals deze daar al jarenlang uitgeoefend wordt. Als iemand een bedrijf
wilde beginnen of overnemen moest hij
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sloop en herbouw op de glip
kerij te mogen beginnen op De Glip. Van
der Zee is dan twee jaar getrouwd met
Anna Willemsdr, weduwe van Frederik
Steenbergen. Na hun huwelijk ontdekte
Van der Zee dat zij grote schulden had
uit haar vorige huwelijk, met zijn faillissement tot gevolg. Ook uit deze akte
blijkt niet om welk huis het gaat en of
Frederik Steenbergen dezelfde is als
Frederick Cornelis uit de vorige akte. In
1717 verhuist Van der Zee naar het naast
zijn huis gelegen pand en vraagt dan hier
een bakkerij te mogen beginnen. Dit is
nummer 72 en hij is dan vermoedelijk de
eerste bakker in dit huis.
Lange tijd hebben er dus twee bakkers
naast elkaar gewoond op De Glip, terwijl
het buurtschap in de tweede helft van
de 18de eeuw slechts vijftig huishoudens
telde.

 Het interieur
van nummer 70
enkele weken voor
de sloop.

Hergebruik oude materialen

 De laatste jaren stond er ‘Anno 1632’
op de bovendorpel. Op de foto uit 1968
stond dit er nog niet op.

Het ontwerp voor de nieuwbouw is van
architecte Taetske van Dijk, werkzaam
bij KPG architecten in Heemstede.
Vermoedelijk wordt van nummer 70 de
voorgevel herbouwd, dus in dezelfde
vorm en maatvoering als van het
gesloopte huis. De rest wordt gebouwd

namelijk altijd toestemming vragen aan
de heer van Heemstede. Uit de antwoorden is niet gebleken dat dit wel eens
geweigerd werd. Uit het document blijkt
niet om welk huis het gaat en Frederick
Cornelis komt later niet meer in de
documenten voor.
Uit de archieven blijkt dat er vóór 1713
in nummer 70 al lange tijd een bakkerij
gevestigd was. In dat jaar koopt Cornelis Hendriksz van Leeuwen, bakker uit
Hillegom, het huis van Wouter Barentsz
Sterreveld. In de koopakte staat dat
laatstgenoemde daar jarenlang een bakkerij had.
Ook in het pand op Glipperweg 72
hebben bakkers lange tijd hun bedrijf
uitgeoefend.
Op 7 juni 1711 vraagt Wierings Cornelisz van der Zee toestemming om na een
faillissement opnieuw een broodbak-

 Glipperweg 72
begin oktober 2019.
De sloopvergunning
is aangevraagd.
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volgens de huidige eisen, die onder meer
hogere kamers voorschrijven. Voor de
herbouw zal zo veel mogelijk gebruikt
gemaakt worden van de oude, nog
bruikbare, bakstenen van de oorspronkelijke gevels. De HVHB juicht dit toe,
want op die manier blijft er tenminste
nog iets van de historische pandjes
bewaard.
De eerste ontwerpen gaan uit van een
aantal woningen rond een binnentuin,
waardoor het gehele complex het aanzien van een hofje krijgt.

 Interieur van Glipperweg 72 in april 2019.

De bewoners en bakkers van Glipperweg 70
1713 	Cornelis Hendriksz van Leeuwen, bakker uit Hillegom, koopt van Wouter Barentsz Sterreveld
het huis waarin een bakkerij gevestigd is.
1721
Trijntje Claas Oosterbeek, weduwe van Cornelis van Leeuwen, zet de bakkerij voort.
1752
Bakker Jan Poel, schoonzoon van Trijntje Claas Oosterbeek.
1759
Maria Beuker, weduwe van Jan Poel.
1759
Verkoop aan bakker Adrianus Schrama.
1782 	Catharina van Meurs, weduwe van Adrianus Schrama.
(?)
Bakker Cornelis Schrama erft de zaak van zijn moeder Catharina van Meurs.
1832	Gerrit Topsvoort, meester-broodbakker op De Glip, koopt het huis waarin vroeger een broodbakkerij was van Bartha van Maris, weduwe van Cornelis Schrama. In de verkoopakte wordt
voor Cornelis ‘werkman’ als beroep opgegeven.
1842	Gerrit Vermeer, broodbakker op De Glip, koopt het huis van Gerrit Topsvoort en begint hier een
broodbakkerij.
1860
Anna Rozina Slipman, weduwe van Gerrit Vermeer, erft het huis met de bakkerij.
1862
Na het overlijden van Anna Slipman erft haar oudste zoon Willem Vermeer, bakker, het huis.
1867	Gerrit Hagen, broodbakker aan De Glip, koopt op een veiling het huis met de bakkerij van Willem Vermeer.
1890	Als Gerrit Hagen is overleden, erven zijn weduwe Anna Kramer en hun vier kinderen het huis en
enkele naastgelegen huizen. Het geheel wordt in vier woningen verdeeld, die later de huisnummers 64, 66, 68 en 70 kregen. Sinds dat jaar is er geen bakkerij meer.
1890
Franciscus Uitendaal koopt op een veiling de vier woningen.
1901	Na het overlijden van Franciscus Uitendaal behouden drie van de vier kinderen het eigendom
van de vier huizen. In de akte worden de huizen het ‘Hofje nabij de Glipperbrug’ genoemd.
1922
Evert Kieft koopt de vier woningen.
1965
Door jarenlang slecht onderhoud worden de huizen 66 en 70 onbewoonbaar verklaard.
1981	De woningen 66 en 70 worden aan de woningvoorraad onttrokken en enkele jaren als werkplaats
gebruikt voor het restaureren van meubels en tenslotte alleen nog als opslagplaats gebruikt.
2014 	Het huis nummer 70 wordt vanwege de zeer slechte staat afgevoerd van de lijst met beschermde
rijksmonumenten.
2019
In mei worden de huizen 64-70 gesloopt ten behoeve van nieuwbouw.
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De bewoners van Glipperweg 72
1713 	Bewoner van het huis is Jan Willemsz Misplas (vermeld in de koopakte van Cornelis Hendriksz
van Leeuwen van nr. 70) .
1717	Wiering Cornelisz van der Zee, broodbakker op De Glip, verhuist naar nummer 72 en vestigt
daar zijn bakkerij. Vermoedelijk is hij daar de eerste bakker.
1765
Wiering van der Zee, broodbakker en kleinzoon van Wiering Cornelisz van der Zee.
1792
Bakker Evert Korthals junior, schoonzoon van Wiering van der Zee.
1813	Jan Topsvoort, bakker, wonend op De Glip, koopt het huis met de bakkerij van Anna Beuker,
weduwe van Wiering van der Zee.
1841
Gerrit Hagen, broodbakker uit Beverwijk.
1876
Johannes Augustus Wintersteijn, meester-broodbakker aan De Glip.
1890
Nicolaas de Witt sr, broodbakker te Noordwijk aan Zee.
1904
Frederik Nicolaas de Witt jr, broodbakker te Heemstede.
1920
Lambertus van de Laar, broodbakker uit Utrecht.
1927	Bernardina Maria Biermans, weduwe van Lambertus van de Laar, erft het huis met de b
 akkerij.
De bakkerij wordt later voortgezet door Piet van de Laar.
1979	Op 31 juli sluit Piet van de Laar de winkel en de bakkerij. De familie Van de Laar heeft tot eind
2018 in het pand gewoond.

 Bakkerij Van de
Laar in 1968.

Bronnen
Noord-Hollands Archief:
- T 3862, inv. nrs. 224, 471.5, 471.6
- T 83.2, KADOR Noord-Holland
- Heemstede, burgerlijke stand
Bouwhistorische opname, Dröge Bureau voor Bouwhistorie, Leiden.
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De Rooheller Zandvaart

De Rooheller Zandvaart

Martin Bunnik

De geschiedenis van de Rooheller Zandvaart in Bennebroek gaat ver terug. Enkele honderden jaren
was het een druk bevaren route, nu zie je er nog slechts kano’s en een enkel motorbootje.

woordig is de vaart bekend onder de
naam Bennebroekervaart. De Rooheller Zandvaart dankt zijn naam aan de
Roode Hel, een gebied ten noorden van
deze zandvaart, tussen de Reek en het
Haarlemmermeer.

Vaarten vanaf het
Haarlemmermeer

 Kaart van de
oude Zandvaart
met het nieuwe
stuk dat in 1622
gegraven werd.

D

e Rooheller Zandvaart loopt van
oost naar west langs de Meerweg
en Bennebroekerlaan. Andere gebruikte
namen zijn Roode Heller Zandvaart
en Bennebroeker Zandvaart. Tegen-

Al voor de 17de eeuw werden vanaf het
Haarlemmermeer vaarten gegraven voor
het winnen van turf en zand aan de
oostzijde van de Binnenweg in Bennebroek. Met kleine zeilscheepjes werden
turf en zand naar de steden vervoerd. In
het begin van de 17de eeuw veranderde
het aanzien van Bennebroek door de
aankoop van de ambachtsheerlijkheid
Heemstede door de energieke A
 driaan
Pauw. Hij liet in 1622 de Rooheller Zandvaart aanleggen voor de afvoer van zand
en om de toegang te verbeteren naar
nieuw op te richten blekerijen. De eerder
gegraven ‘oude Santvaart’ werd verbreed
en er werd een nieuw stuk gegraven
vanaf de huidige knik tot aan de duinwal waar nu de Roohellerbrug ligt, op
de kruising van de Binnenweg met de
Schoollaan.

 Kaart met
havenhoofd.
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 Deze foto van het havenhoofd van Harderwijk geeft een
indruk hoe het zicht vanaf de Rooheller Zandvaart richting
Haarlemmermeer ongeveer was.
Adriaan Pauw verhuurde de Rooheller
Zandvaart aan vaartmeesters. In 1622
sloten deze vaartmeesters op hun beurt
een overeenkomst met 53 zanders die
verantwoordelijk werden voor het op
diepte en breedte houden van de vaart
en voor het onderhoud van het havenhoofd aan het Haarlemmermeer. Het
benodigde hout voor het havenhoofd
werd door de vaartmeesters geleverd.

Afzanding van Bennebroek
De zanders gingen ijverig aan de slag. Er
werd een brug gebouwd in de Heemstederwech (nu Binnenweg en Schoollaan),
waardoor de zanders met hun bootjes
de duinwal in westelijke richting tot aan
de Herenweg (nu Rijksstraatweg) verder
zand konden winnen. Grote happen
zand werden uit de duinwal gegraven,
iets wat we kunnen zien op een kaart uit
1630. Zo werd binnen veertig jaar bijna
de gehele duinwal ten noorden van de
Bennebroekerlaan tot even boven het
grondwater afgegraven.
Het gewonnen zand werd met houten
zeilscheepjes vervoerd over het Haarlemmermeer, vooral naar Amsterdam
voor de aanleg van straten en de bouw
van grachtenpanden. Zo moeten er aan
de Amsterdamse grachtengordel nog
stukjes Bennebroek liggen. De afgegraven vlakke gronden met zandvaarten

waren uitermate geschikt voor blekerijen. De vaarten van de zanderij boden
voldoende zuiver water voor het wasproces en de omliggende duinen waren
ideale plekken om de was te drogen en
bleken. Zo kreeg de Rooheller Zandvaart
een tweede functie, namelijk als route
voor de aan- en afvoer van bleekgoed.
Ook maakten veerschippers richting de
stad Haarlem gebruik van de vaart.
Nadat de zanders de Herenweg
(Rijksstraatweg) bereikt hadden, vroeg
Adriaan Pauw jr., ambachtsheer van
Bennebroek, in 1689 toestemming een
brug te bouwen in de Herenweg om
het laatste stukje duin ten westen van
de Herenweg af te graven. Jan Crijnsen de Jongh, herbergier van de Oude
Geleerde Man, zou de helft meebetalen.
Voorwaarde was wel dat de brug binnen
twaalf jaar weer zou worden afgebroken
en de weg in de oorspronkelijke toestand
teruggebracht. In 1697 overleed A. Pauw
jr. en van zijn plan kwam niets terecht.
Het op diepte houden van de vaart,
3 voet (94 cm) bij de laagste zomerstand,
bleef een probleem. De ambachtsheer
stuurde regelmatig verordeningen om
de zanders en vaartmeesters op hun verplichtingen te wijzen. Ook vaardigde hij
een verbod uit om vanaf het Haarlemmermeer door de Roohellerzandvaart te
zeilen. Mogelijk deed hij dat om de rust
nabij zijn eendenkooi in het Rottegat te
bewaren (zie HeerlijkHeden 161).

Malaise: geen inkomsten
meer
Omstreeks 1700 was de gehele duinwal
tussen de Bennebroekerlaan en de grens
met Heemstede afgegraven. Zelfs een
strook ten zuiden van de Bennebroekerlaan (nu Lage Duin) was niet aan
de aandacht van de zanders ontsnapt.
Toen de zanders verdwenen, liepen de
inkomsten uit brug- en vaartgelden terug,
met als gevolg dat de vaart niet meer op
diepte werd gehouden. De vaart werd
toen nog voornamelijk gebruikt voor
het aan- en afvoeren van was- en bleekgoed. De ambachtsheer voelde er niets
voor om de vaart goed te onderhouden

 | heerlijkheden najaar 2019

Heerlijkheden_182_Najaar-2019.indd 22

07-10-19 13:31

 Detail uit de kaart van 1630. 1: Knik in de Rooheller
Zandvaart. 2: Rooheller Zandvaart. 3: Roohellerbrug.
4: Binnenweg. 5: Schoollaan. 6: afgegraven duinwal.

 De Ringvaart
werd omstreeks
1850 dwars door
de Rooheller
Zandvaart
gegraven.

 Het klerenveer in Amsterdam waar manden
met wasgoed worden geladen naar de blekerijen in
Heemstede en Bennebroek.

want dat kostte hem alleen maar geld.
Na vele klachten van blekers en schippers
vroeg ambachtsheer A.D. Willink in 1819
de gemeente om in actie te komen. De
burgemeester antwoordde dat hij de brief
niet aan de raad kon voorleggen omdat ‘U
Weled. Geb. de eigenaar is van de vaart en
de vaartgelden int en dientengevolge voor
het onderhoud verantwoordelijk is’. Dit
was het begin van een meer dan honderd
jaar durende briefwisseling over wie nu
verantwoordelijk was voor het onderhoud
van vaarten en wegen in Bennebroek.
Was het de ambachtsheer als eigenaar of
de gebruikers, vertegenwoordigd door de
gemeente? Pas in 1884, na tussenkomst
van Hoogheemraadschap Rijnland, werd
de kwestie van de Rooheller Zandvaart
opgelost. De gemeente en het Hoogheemraadschap betaalden ieder een deel om de
vaart weer op diepte te brengen.
Omstreeks 1850 werd dwars op de
Roohellerzandvaart de Ringvaart gegra-

ven die nodig was voor de drooglegging
van het Haarlemmermeer. Hierdoor
kwamen het havenhoofd en 240 meter
van de vaart in de gemeente Haarlemmermeer (Zwaanshoek) te liggen.
Omstreeks 1850 werd de Rooheller
Zandvaart aan de westkant verlengd tot
aan de Leidsevaart. Deze werkzaamheden werden uitgevoerd in opdracht
van Christiaan Diemont, eigenaar
van Huis te Bijweg. Hij kreeg van de
Tweede Kamer speciaal toestemming
om de Bagetellebrug in de belangrijkste
rijksweg van Nederland te bouwen. Het
doortrekken van de Rooheller Zandvaart
bood de eigenaar van Huis te Bijweg
de mogelijkheid zijn duingebied ten
westen van de Leidsevaart, behorend bij
de buitenplaats Croesbeek, af te graven,
het zand af te voeren in de richting van
de ringvaart en de afgegraven gronden
geschikt te maken voor de bloembollenteelt (zie HeerlijkHeden 173).

 Eerste steen in het bruggenhoofd van
de Bagatellebrug, op 1 juli 1854 gelegd door
C.C.M. Diemont.
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Sprietlopen
Tot het midden van de 20ste eeuw werd
de Rooheller Zandvaart door de beroepsvaart gebruikt. Vele schepen met mest
voor de bloembollenvelden werden door
sterke mannen met een houten boom
vanaf de wal vooruitgeduwd, want het
gebruik van een motor op de Roohellervaart was niet toegestaan. Daarna
werd de Roohellervaart gebruikt voor het
vermaak. Omstreeks 1950 organiseerde de
Oranjevereniging volksspelen waaronder
sprietlopen over de Bennebroekervaart.
Onder veel gejuich verdween de ene na de
andere deelnemer in de vaart. Degenen
die wel de overkant haalden, mochten het
nog een keer proberen totdat de laatste
deelnemer kopje onder ging en tot winnaar werd uitgeroepen.
Tegenwoordig wordt de vaart nauwelijks nog gebruikt. Alleen kano’s en
kleine motorbootjes kunnen nog door de
met palen en slagboom gebarricadeerde
Roohellerzandvaart vanaf de Ringvaart
naar de Leidsevaart varen. De Rooheller
Zandvaart heeft nog wel een functie als
boezemwater in het gebied van Hoogheemraadschap Rijnland.

 Vlet door de Rooheller Zandvaart.

 Festiviteit bij de Rooheller Zandvaart op Koninginnedag 1993.

Bronnen
P.N. van Doorninck,
Inventaris van het oud
archief der heerlijkheid
en gemeente Bennebroek,
Haarlem 1892.
Kaarten NoordHollands-Archief en
Hoogheemraadschap
van Rijnland.
J.M. Groesbeek, Bennebroek, beeld van een
dorpsgemeenschap, 1982.
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Verklaringen voor de naam Bennebroek

Verklaringen voor de naam
Bennebroek

Martin Bunnik

De oudste vermeldingen van de naam Bennebroek op schrift stammen uit de 14de eeuw. Maar hoe is
die naam ontstaan?

I

n het verre verleden hebben mensen
steden, dorpen en landstreken al een
naam gegeven. Op die manier konden ze
in gesprekken en in aktes aangeven welke plek in het land bedoeld werd. Vaak
ontstond een plaatsnaam (toponiem)
door de geografische verschijningsvorm,
de ligging, een persoon die er woonde of

door een menselijke activiteit. Een aardig voorbeeld is de Rooheller Zandvaart
in Bennebroek. Deze zandvaart lag langs
de Roohellerlanden en werd gebruikt
voor het afvoeren van zand.
In het algemeen kunnen we stellen
dat hoe vroeger in de geschiedenis een
naam gegeven werd, des te moeilijker
het wordt het ontstaan van een naam te
achterhalen.
Dat is ook het geval met de naam
Bennebroek die voor het eerst in 1327 in
geschriften voorkomt.

‘Binnen het broeck’
De eerste verklaring voor het ontstaan
van de naam Bennebroek hoorde ik op
de lagere school. De naam zou afgeleid
zijn van ‘binnen het broeck’ en daarbij
werd uitgelegd dat broeck een drassig
veengebied was. Je leraar tegenspreken
deed je in die tijd niet, maar die uitleg

verwees ik toen onmiddellijk naar het
rijk der fabelen omdat Bennebroek voornamelijk op een oud duin ligt. Buiten
het veen kon ik nog wel begrijpen, maar
binnen het veen niet. Later, toen ik me
in de geschiedenis van Bennebroek verdiepte, las ik dat in de 16de eeuw de westelijke grens van Bennebroek (Heemstede) nabij de Binnenweg en Schoollaan
lag terwijl de oostgrens zich (voor het
ontstaan van het Haarlemmermeer)
nabij de grens van het ambacht Aalsmeer
bevond. Bennebroek bestond ten tijde
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Het woud van Baduhenna

 Situatie in 1531. Lichtblauw: water, groen: aan ‘de waterwolf
verloren grond’ tussen 1531 en 1800 (nu gemeente Haarlemmermeer).
1. Heemstede, 2. Bennebroek, 3. Aalsmeer.

 Tekening van het
Castellum Flevum.

van de naamgeving inderdaad voor bijna
100% uit drassig land. De eerste hofstedes en plaatsen voor turfwinning lagen
ten oosten van de huidige Binnenweg en
Schoollaan op de overgang van het duin
en het veen.

Een tweede verklaring is van de
ambachtsheer Gerrit Nutgens die
veronderstelde dat het dorp vroeger
Baduhennabroek heette, naar het woud
van Baduhenna, een Friese oorlogs
godin. Ook de heer S.J. Bruggeman suggereert dat de naam afgeleid kan zijn van
deze godin. In het jaar 28 na Chr. werd
het Romeinse fort Castellum F
 levum
door de Friezen belegerd. Nadat de
Romeinen versterking hadden gekregen
uit het fort van Noviomagus (Nijmegen) trokken de Friezen zich terug in
het Baduhennawoud. Hier werden de
Romeinen tijdens een veldslag die daar
op volgde, vernietigend verslagen. In
de jaren ’80 van de 20ste eeuw werd in
de buurt van Velsen een Romeins fort
opgegraven. Uit muntvondsten en koolstofdatering bleek dat het fort omstreeks
het jaar 28 verwoest werd. Algemeen
wordt aangenomen dat dit het Castellum Flevum was en dat het woud van
Baduhenna er niet ver vandaan moet
hebben gelegen. Waar precies weet men
niet maar Bennebroek zou misschien
wel mogelijk zijn geweest.

Benno of Benne
Een derde verklaring komt van de historicus mr. J.W. Groesbeek. Hij schreef
in zijn boek Bennebroek, beeld van een
dorpsgemeenschap dat de naam Benne
broek te danken is aan de heer Benne
of Benno die in de middeleeuwen een
stuk drassig veen (=broek) bezat dat bij
Bennebroek lag. Dit zou de meest waarschijnlijke verklaring voor de gebiedsnaam Bennebroek kunnen zijn.

Bronnen
S.J. Bruggeman, Gemeente Bennebroek. Een milieu-geografische scriptie, A msterdam 1972.
J.W. Groesbeek, Bennebroek, beeld van een dorpsgemeenschap, Zutphen 1982.
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Pastoor IJzermans en de sporen die hij achterliet

Pastoor IJzermans en de sporen die
hij achterliet

Ellen Kerkvliet

De Bavoparochie heeft sinds de oprichting veel pastoors gekend. Een van de meest opvallende
personen uit die lijst is Henricus IJzermans, een ondernemende man wiens invloed tot op de dag van
vandaag zichtbaar en merkbaar is.

 In de
huiskamer van
de pastorie
hangt het portret
van pastoor
IJzermans, in 1932
geschilderd door
H.J. Wesseling.

H

enricus Antonius Vincentius
IJzermans (1855-1936) werd in 1905
pastoor van de St. Bavokerk in Heemstede. Al vrij snel na zijn benoeming
zette hij zijn stempel op de parochie.
Hij wilde dat de katholieken een eigen
parochiehuis kregen, zodat ze voor
hun verenigingsleven niet langer naar
Haarlem hoefden te gaan. Een geschikte
plek was het terrein naast de – nu niet
meer bestaande – St. Jozefschool aan de

Herenweg, dat al eigendom was van de
parochie. In 1907 werd het gebouw feestelijk geopend, het staat er nu nog steeds:
het huidige Dorcas. IJzermans was door
de bouw van het parochiehuis al direct
geliefd en dat zou hij de daarop volgende
tijd blijven. Dat uitte zich in 1919, toen
hem bij zijn veertigjarig priesterjubileum
een wel heel bijzonder cadeau werd aangeboden. Het was twee dagen groot feest
in de Bavokerk, compleet met een zang-
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 Het R.K.
Verenigings
gebouw in 1925
(tegenwoordig
Dorcas).

hulde, een optreden van de harmonie
St. Michaël en afsluitend vuurwerk. Het
Haarlems Dagblad van 18 augustus van
dat jaar wijdde er bijna een hele pagina
aan. Hoogtepunt was het aanbieden van
een blijvende herinnering aan IJzermans’ jubileum: een devotiekapel ter ere
van het H. Hart waaraan, zo schrijft de
krant, ‘rijk en arm hadden bijgedragen’.

‘Weggemetseld’
De H. Hartkapel bevindt zich vooraan
in de kerk, links naast het Maria-altaar.
Architect was Jos Margry (1888-1982),
neef van Evert Margry (1841-1891) die de

in 1879 gebouwde Bavokerk had ontworpen. Wie niet beter weet, zou zeggen dat
de kapel er altijd is geweest. Aan de buitenkant wijst een miniem kleurverschil
van de bakstenen op een latere aanbouw,
inwendig vormt de kapel één geheel met
de rest van de kerk. Dat is ook te ‘danken’ aan de vernieuwingswoede uit de
jaren ’60 van de vorige eeuw, toen het
onderste gedeelte van de gehele kerk –
ook dat van de H. Hartkapel – met gele
bakstenen werd bekleed. Niet alleen de
geschilderde kruiswegstaties werden zo
‘weggemetseld’, maar ook de in de muur
van de kapel aangebrachte marmeren
gedenksteen met de tekst ‘Deze kapel
werd geschonken door de parochianen
aan pastoor IJzermans bij zijn 40-jarig
priesterfeest 17 augustus 1919’. Het
H. Hartbeeld staat tegenwoordig bij de
ingang van de kapel.

Scholen
Een gedenksteen met de naam van
pastoor IJzermans die niet aan het oog
is onttrokken, vinden we in de gevel
van het scholencomplex De Molenwerf
aan de Molenwerfslaan. Daar werd, op
initiatief van de pastoor, in 1925 de Sint
Augustinusschool gebouwd. Er waren
tot die tijd twee katholieke scholen in

 Door een
zuilengalerij is
de H. Hartkapel
afgescheiden van
de rest van de
kerk. Links van
het H. Hartbeeld
is de ingang naar
de kapel.
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 Pastoor
IJzermans was
zeer betrokken
bij het onderwijs.
Als beloning voor
goed gedrag kon
je een (stichtend)
leesboek
verdienen.

Heemstede, de Sint Jozef en de
Sint Antonius, allebei rond de
Bavokerk gelegen. IJzermans
vond dat er voor de katholieke kinderen uit de Indische
Buurt een eigen school moest
komen. De school kwam onder
leiding te staan van de zusters
Franciscanessen van Salzkotten uit Aerdenhout. Omdat het
aantal katholieke gezinnen in
het dorp bleef groeien, pleitte
IJzermans een paar jaar later
voor een vierde katholieke
school. Dat werd de Jacobaschool aan de Lanckhorstlaan,
die in 1930 werd geopend. Ook
hier vinden we, naast de voordeur, een
gevelsteen met de naam van de pastoor.
De Broeders van De la Salle gingen er
lesgeven.

De broeders in Heemstede

toen bleek dat de heer Pronk, hoofd van
de Jozefschool, wegens doofheid vroegtijdig met pensioen moest. De broeders
namen de leiding van de Jozefschool
over – op voorwaarde dat de twee onderwijzeressen de school zouden verlaten!
– en gingen tijdelijk in Huize Postlust
naast de kerk wonen. Het Broederhuis
aan de Herenweg (inmiddels verdwenen)
kwam in 1929 gereed.

Henricus Ulo
Veel kinderen bleven na hun twaalfde
jaar nog enkele jaren onderwijs volgen
en gingen dan naar de zevende en achtste klas van de lagere school. Dat Uitgebreid Lager Onderwijs was het begin van
de latere Uloscholen. Op initiatief van
pastoor IJzermans werd in Heemstede,
naast het Verenigingsgebouw aan de
Herenweg, een Uloschool voor jongens
gebouwd. In 1932 werd de school in
gebruik genomen, de Broeders van De
la Salle kregen er de leiding. Een jaar
daarvoor was pastoor IJzermans, hij was
toen inmiddels 76 jaar, met emeritaat
gegaan en was hij gaan wonen in Huize
St. Bavo aan de Kerklaan. Uit eerbetoon
voor alles wat hij voor het Heemsteedse
katholieke onderwijs had gedaan, kreeg
de Uloschool zijn naam: Henricus.

Een groot deel van het katholieke onderwijs in Heemstede was jarenlang in handen van de Broeders van De la Salle. Het
was pastoor IJzermans die de broeders
destijds hiernaartoe heeft gehaald. En
dat gebeurde bij toeval. De broeders hadden begin vorige eeuw een opleidingsinstituut voor onderwijzers in BaarleNassau. In 1923 kwam een broeder bij de
pastorie in Heemstede op
bezoek om jongens voor
zijn school te ‘rekruteren’. Maar IJzermans zag
andere mogelijkheden.
In Heemstede immers
waren dringend katholieke onderwijzers nodig
voor de nieuw te bouwen
school in de Indische
Buurt die hij toen al in
gedachten had. Toen hij
ook nog de bouw van een
broederhuis in het vooruitzicht stelde, stemde de
broederoverste ermee in
dat enkele broeders zich
in Heemstede zouden
 Het Broederhuis aan de Herenweg 103. Tegenwoordig staat
hier het kantoorverzamelgebouw Berkenhof. Links de nog steeds
vestigen. De plannen verbestaande onderwijzerswoning van de Jozefschool.
anderden korte tijd later
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 Ook de
Henricus Ulo
bestaat niet meer.
De school is in
1999 gesloopt.

Bijzonder vrachtje
Dan is er nog een kordaat optreden van
de pastoor dat hier niet onvermeld mag
blijven. Een van zijn voorgangers, de in
1845 overleden pastoor Jacobus Tielen, lag
begraven op het katholieke gedeelte van

 Ook bij zijn 50-jarig priesterschap
werd de pastoor, hier geflankeerd
door de kapelaans J. Witkamp en
A. van Schaik, uitbundig gehuldigd.

de Algemene Begraafplaats aan de Herfstlaan. Tielen was pastoor van de vroegere
Bavokerk in Berkerode aan de overkant
van de Herenweg, maar tot onvrede van
het kerkbestuur en de parochianen had
de kerk daar geen eigen kerkhof. Tijdens
een hevig onweer in 1906 werd het graf
van de pastoor door bliksem getroffen,
waarbij niet alleen de grafzerk maar
ook de kist zwaar werd beschadigd. De
beenderresten lagen verspreid over het
kerkhof. Inmiddels had de Bavoparochie
wel een eigen kerkhof, want toen in 1879
de huidige Bavokerk werd gebouwd,
werd ook begraafplaats Berkenrode naast
de kerk aangelegd. IJzermans vroeg de
overblijfselen op en op een avond reed
hij met zijn kapelaans in een rijtuig
naar de Herfstlaan om het bijzondere
vrachtje mee te nemen. Hij liet de resten
van pastoor Tielen herbegraven in het
priestergraf waarbij hij sprak: ‘De bliksem
geeft u, pastoor, terug aan de kerk.’ Na
zijn overlijden in 1936 werd IJzermans in
hetzelfde priestergraf bijgezet.

Bronnen
B.J. van Houten, Gedenkboek bij gelegenheid van het tweehonderdvijftigjarig bestaan van de St. Bavoparochie te Heemstede (Berkenrode), Heemstede 1944.
Jan Bomans en Herman Hofhuizen, Hyacintegeur en bisschopwijn,
Heemstede 1979.
Marloes van Buuren, ‘Het katholieke onderwijs in Heemstede’, in:
HeerlijkHeden 131, 2007.
https://ilibrariana.wordpress.com/2015/07/09/de-broeders-van-de-lasalle-in-heemstede-en-bennebroek/
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Metaalgieterij aan de Herenweg

Metaalgieterij aan de
Herenweg

Marloes van Buuren

Vanaf 1946 maakte de NV Nederlandse Metaalgieterijen hoogwaardige industriële
producten in Heemstede. Niet waar je het zou verwachten, op het bedrijventerrein bij de
haven, maar aan de Herenweg op de plek waar nu de appartementen staan van Résidence
Beukenrode. Het langgerekte bedrijfsgebouw, in 1920 gebouwd, had sowieso een kleurrijke geschiedenis.

 Ingang op de
Herenweg naar de
NV Nederlandse
Metaalgieterij.

‘I
 Het lang
werpige bedrijfs
gebouw van de
metaalgieterij lag
pal tegenover de
Van Merlenlaan
(M). Het adres
was Herenweg 77b,
maar het lag naar
achteren, tussen
Ipenrode en de
Lorentzlaan/Hugo
de Grootlaan in
(kaart 1940).

n Heemstede helpt een nieuw
gietprocédé onzen uitvoer’ kopte
Haarlems Dagblad in december 1946.
Het ging om het centrifugaalgieten
van metalen buizen, waarvan daarna
lagers, tandraderen en andere machine
onderdelen gemaakt konden worden.
Dit waren producten waar zo kort na de
Tweede Wereldoorlog overal ter wereld
vraag naar was en buitenlandse deviezen
waren in de Nederlandse economie zeer
welkom. Vandaar de uitspraak ‘helpt
onzen uitvoer’.
Directeur van de NV Nederlandse
Metaalgieterijen was Koenraad Suijk.
In juli 1946 had hij bij de Octrooiraad
patent aangevraagd op de door hem ont-

wikkelde ‘Inrichting voor het verticaal
centrifugaalgieten van holle metalen
voorwerpen’. Het gloeiende metaal werd
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 Opstelling van tien gietvormen. Het gesmolten metaal werd
in de roterende vorm gegoten en enkele minuten later kon de
gladde buis eruit getild worden.
tijdens het gieten rondgeslingerd (gecentrifugeerd) en daarmee extra samengeperst, waardoor het eindproduct minder
poreus en dus sterker werd. Bovendien
waren de gietvorm en de kern (die zorgt
dat de buis hol is) bestreken met een
pasta, zodat de gegoten buis makkelijk
uit de vorm losliet en veel gladder was
dan in zandvormen gegoten materialen.
Eind 1946 had de fabriek twee machines met elk tien gietvormen in gebruik,
maar er was volgens Haarlems Dagblad
plaats voor nog tien machines met de
bijbehorende smeltovens. Wat betreft de
grondstoffen was de fabriek niet veeleisend. Afval van draaibanken, oorlogsbuit en allerlei ander metaalafval werden
er tot buizen verwerkt.

Metaalgieterijen in
IJmuiden en Beverwijk
Koenraad Suijk had het metaalgieten
van huis uit meegekregen. Zijn vader
Brand Suijk (geboren 1881) had een
kopergieterij in IJmuiden aan de Parallelweg. In 1918 werkten daar ook zijn
zoons Jacob (19 jaar) en Koenraad (17
jaar). Ze leerden blijkbaar snel en hadden ondernemerszin. Op 21 februari 1922
richtten zij een eigen firma op, Gebrs.
Suijk, Koper- en aluminium gieterij ‘De
Nijverheid’ in Beverwijk. De firma bleef
in ieder geval tot 1960 bestaan. Vanaf 1941

 De kopergieterij in IJmuiden in 1918. 3e van links
vader Brand Suijk, geheel links Koenraad Suijk en
5e van links Jacob Suijk, de broer van Koenraad.
of zeker 1942 woonden de beide broers
naast elkaar op de Heemsteedse Dreef
172 en 174. In 1946 begon Koenraad Suijk
voor zichzelf aan de Herenweg 77b in
Heemstede, in een pand dat tot dan toe
allerlei gebruikers gekend had.

Citroëns en Brockwaybussen
De grote loods in Heemstede waar
Koenraad Suijk zijn bedrijf vestigde was
in 1920 (of wellicht al in 1919) gebouwd in
opdracht van John Moos. Deze kleurrijke
oud-wielrenner, motorsporter en daarna
handelaar in fietsen, motorfietsen en
auto’s, had de ambitie om in Heemstede
auto’s en zelfs vliegtuigen te gaan bouwen. Samen met J.G. Huurninck richtte
hij de Heemsteedse Automobiel- en
Vliegtuigfabriek Humo op. Het pand
aan de Herenweg kwam er, maar van
de plannen kwam niets terecht. Ruzie
met Huurninck en financiële problemen
leidden al snel tot een faillissement. Aan
de Herenweg werd het pand in gebruik
genomen door Martin van der Wal, die
net als John Moos vóór hem, importeur
van Citroën in Nederland was en ook
handelde in motorfietsen. Zijn showroom was in Amsterdam, het hoofdkantoor in Heemstede. In 1924 opende
Citroën een eigen vestiging in Nederland,
waarbij Van der Wal zich erg onheus
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 In 1925 lag de
loods nog vrij in
het omringende
land (links van
het middelpunt
van de foto).

behandeld voelde. Achter zijn rug om
werd een employé van hem directeur en
verloor Van der Wal het recht Citroëns
te importeren. Hij ging in Heemstede
door met zes merken auto’s (waaronder
Chrysler), omnibussen van Brockway
en vrachtwagens van het merk Federal
Knight. Zo is vermoedelijk ook de volgende gebruiker in het pand gekomen: de
NV Haarlemsche Brockway Bus Maatschappij, die in de jaren ’20 en ’30 enkele
buslijnen exploiteerde, waaronder de lijn
Haarlem-Bennebroek. In Heemstede
stonden de bussen geparkeerd en werden ze gewassen. Nog in 1942 stond de
Brockway Mij. met het adres Herenweg
77b in het adresboek, maar inmiddels
was het pand tijdens de mobilisatie
1939-1940 verhuurd aan de Nederlandse
Luchtstrijdkrachten. Op 1 november 1940
kwam de Duitse Weermacht erin.
In adresboeken uit de jaren ’30 en ’40
zijn behalve nummer 77b particulieren
te vinden met de huisnummers 77a t/m k
of 77 zonder toevoeging. Het is niet duidelijk of deze woningen apart stonden
of onderdeel waren van de grote loods.
Intussen waren vanaf 1925 ook de huizen
aan de Hugo de Grootlaan en vanaf 1937
die aan de Lorentzlaan gebouwd.

Succesvol bedrijf
Koenraad Suijk jr. (1927-2004) volgde zijn
vader op. Hij maakte van de NV Nederlandse Metaalgieterijen een succesvol
bedrijf dat het ook marketingtechnisch
goed voor elkaar had. Potentiële afnemers kregen in wat we nu direct mailing
noemen het gepatenteerde gietprocedé
helder uiteengezet. Een brief in 1959

 Koen Suijk sr.

eindigde met de woorden: ‘Spoedopdrachten voeren wij steeds nog dezelfde
dag uit, terwijl de courante maten door
ons direct of via onze depothouders
uit voorraad geleverd kunnen worden.’
Er waren dat jaar 27 depothouders en
agenten, verspreid over Nederland. Ook
de buitenlandse markt werd bediend. In
een uitklapbrochure werden de klanten
aangesproken in Engels, Duits, Frans en
Spaans.
De groei ging niet zonder slag of stoot.
In 1962-1963 wilde het bedrijf uitbreiden.
In maart 1963 kwam de metaalgieterij
uitgebreid aan de orde in de gemeenteraadsvergadering. De omwonenden hadden meermaals geklaagd over overlast.
De gemeente had een vergunning tot
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 Foto in een van de internationale
brochures.

Helemaal geen zin in de
fabriek

uitbreiding geweigerd en het bedrijf was
in beroep gegaan. Er werd ook gesproken over verplaatsen. De notulist schreef

‘Inderdaad ligt dat bedrijf daar ongelukkig.
Het is nu eenmaal historisch zo geworden...’
op: ‘Inderdaad ligt dat bedrijf daar
ongelukkig. Het is nu eenmaal historisch
zo geworden. Het bedrijf was er eerst, de
huizen zijn eromheen gebouwd.’

Het is bijzonder dat Koen Suijk jr. zo
succesvol was in zijn werk, want eigenlijk
was hij veel liever gaan varen. Als hobby
had hij krielkippen, die hij hield bij de
fabriek. Vanaf 1954 woonde hij met zijn
gezin in de Nobellaan, dus vlakbij het
bedrijf. Zijn vier zoons deden er later
altijd vakantiewerk, zoals buizen in
plakken zagen of de vloer aanvegen. Dat
het geen heel gezonde omgeving was om
te werken was wel bekend. Het advies
was om veel melk te drinken.
Eén van de vier zoons heet op zijn
beurt ook weer Koen, de derde Koen
dus, maar spelt zijn naam als Suyk,
net als een groot deel van de familie.
In officiële papieren is het Suijk en zo
staat het ook in alle papieren en folders.
Een album, voorzien van veel foto’s en
folders, is bewaard gebleven bij mw.
Suyk-van Alewijk.

Bronnen
Hans Krol, Marcel Bulte,
Heemstede 1940-1945. Een
gemeente in bezettingstijd,
Haarlem 1995.
Jan Lammerse, Autodesign in
Nederland, Zwolle 1993.
https://nha.courant.nu
www.delpher.nl
www.conam.info
(zoekterm: Martin van der
Wal Heemstede)
Met dank aan Koen Suyk
en zijn moeder,
mw. A.H. Suyk-van Alewijk.

 Op de plaats van de metaalgieterij staat nu de Résidence Beukenrode, gebouwd
vanaf 1989. De grond werd voor die tijd gesaneerd en er werd een mooie waterpartij
aangelegd.

 | heerlijkheden najaar 2019

Heerlijkheden_182_Najaar-2019.indd 34

07-10-19 13:31

Pui Zijlstra gemaakt door Westraven

Pui Zijlstra gemaakt door
Westraven

Marc de Bruijn

Raadhuisstraat 49 is de voormalige kruidenierswinkel van Zijlstra met een karakteristieke
pui van geglazuurde tegels. Er zijn nog slechts twee van dit soort puien in Nederland
bewaard gebleven. Nu weten we ook waar de tegels gemaakt werden.

 Raadhuisstraat
49.

T

ot voor kort was nog niet bekend wie
de makers waren van de geglazuurde
tegels op de pui van Raadhuisstraat 49.
Er is ook nergens een merkteken aangebracht. Dankzij Peter Sprangers van de
Historische Kring Tolsteeg-Hoograven
in Utrecht weten we nu dat de pui
gemaakt is door Westraven.
De Faïence- en Tegelfabriek Westraven
was gevestigd in Utrecht. Daar werd in
1845 door de broers Huibert en Hendrik
Ravesteijn de Muursteentjesfabriek De
Nijverheid opgericht en begon men
met het maken van handbeschilderde

tegels onder de naam Ravesteijn. In 1907
trokken de nazaten van de familie zich
terug en werd de fabriek voortgezet door
Frederik des Tombe. Met zeventig personeelsleden, waarvan twintig schilders,
werden jaarlijks zo’n 2,5 miljoen tegels
gemaakt.
Door de terugval van bouwactiviteiten in de Eerste Wereldoorlog ging de
fabriek in 1918 failliet maar bedrijfschef
J. van Luijn en een klein aantal medewerkers maakten een doorstart. De jaren
erna, toen de bouw door het einde van
de oorlog enorm was aangetrokken,
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pui zijlstra gemaakt door westraven

 Cloisonné wandtegeltjes (10 x 10 centimeter) vervaardigd door Westraven. Het tegeltje van Heemstede
wordt niet genoemd in het boek van Hermens uit 2005, wel de tegeltjes met de wapens van Haarlem,
Bloemendaal en Zandvoort.
produceerde de ‘N.V. Faience- en Tegelfabriek Westraven v/h Gebr. Ravesteijn’
miljoenen tegels (vooral 10 x 10 cm),
gebruiksaardewerk (vazen en bloempotten) en bouwkeramiek. Eind jaren
’30 maakte Westraven ook duurder en
decoratief aardewerk, onder andere van
de kunstenaar Cris Agterberg.
In 1963 werd Westraven een dochteronderneming van De Porceleyne Fles in
Delft. In 1994 werd de fabriek in Utrecht
gesloten en nam De Porceleyne Fles de
naam Westraven over als merknaam
voor tegels.

ballonspuit verhoogde lijnen van klei
op het ongebakken aardewerk worden
gespoten, die zich tijdens de eerste bakgang hechten aan het oppervlak. Daarna
worden de glazuren opgebracht.
Westraven maakte verschillende
tegeltjes. Heel bekend is de serie van
gemeente- en provinciewapens, formaat
10 bij 10 centimeter. Dit soort tegeltjes
werd bijvoorbeeld als cadeau gegeven
aan mensen die bij een woninginrichter een bank of een tafel met stoelen
kochten. Leuk om boven de bank of
in de gang het wapen van je eigen

 Dit tegeltje met het wapen
van Heemstede werd gemaakt
door De Porceleyne Fles.
Opvallend genoeg zijn er
(tot op heden?) geen andere
tegeltjes van De Porceleyne
Fles met gemeentewapens
bekend. Deze fabriek maakte
ook de tegeltjes voor Flora 1935
en 1953.

Reliëftegels
Toen koningin Wilhelmina in 1923 haar
vijfentwintigjarig jubileum vierde, was
dat voor Westraven de aanleiding om
een nieuw type tegel te maken, een gelegenheidstegel in cloisonnétechniek. Dit
soort tegels wordt ook wel reliëftegels
genoemd. Cloisonné is een glazuurtechniek waarbij met behulp van een

gemeente of provincie op te hangen.
Maar er w
 erden ook tot in de jaren ’50
van de 20ste eeuw tegeltjes uitgegeven
met stadsgezichten, landschappen, bij
jubilea en voor de scouting. Ook bij De
Porceleyne Fles werd dit soort tegeltjes
gemaakt. Veel voorbeelden staan op
www.cloisonnee.nl.
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Brievenbussen
Westraven produceerde ook bouw
keramiek: stenen voor vuurhaarden en
schoorsteenmantels, wand- en vloertegels, plavuizen, vensterbankstenen en
ook keramische brievenbussen. Veel van
dit soort keramiek is inmiddels verdwenen. Maar gelukkig zijn er in Heemstede
vast nog veel jaren-dertigwoningen met
gangen met tegels, plavuizen en vooral
brievenbussen van Westraven. Je moet
alleen maar toevallig weten dat het van
die fabriek uit Utrecht kwam.

Zijlstra

 Detail van het
opschrift J. Zijlstra.

De cloisonné-techniek werd ook
gebruikt bij de winkelpuien van Zijlstra,
een keten van 75 kruidenierswinkels.
Hiervan zijn er slechts twee bewaard
gebleven: in Arnhem (Klarendalseweg)
en aan de Raadhuisstraat in Heemstede.
Niet voor niets is
dit laatste pand
een gemeentelijk
monument. Het
werd in 1930 als
één van de laatste
Zijlstrawinkels
gebouwd. Tot 1966
zat de kruidenier
er. Daarna werd
het pand gebruikt
als autoshop door
de ernaast gelegen
Garage Van Lent.
Bij de verbouwing door architect Cees
Dam werd een betimmering aangebracht
over de getegelde omlijsting. Toen in
1982 dokter Philbert er zijn praktijk vestigde, werd de betimmering verwijderd
en de geglazuurde pui weer zichtbaar.
Het pand is nu in gebruik door Catering
De Dreef.

Restauratie en Erfgoedprijs
In 2015 is de pui gerestaureerd en zijn
de houten delen vervangen. Dit is met
bijzondere aandacht gebeurd, in een
tijd waarin maar al te vaak winkelpuien
worden gesloopt ten behoeve van een
moderne, eigentijdse uitstraling en

 Ansichtkaart met keramieken
brievenbussen gemaakt door Westraven.

een eigen huisstijl. Zijlstra is nu weer
een sieraad voor de Raadhuisstraat en
voor Heemstede en een voorbeeld voor
andere restauraties. Daarom kregen
de eigenaars van het pand Jeanine en
Robbert Reijn in 2016 van de Historische
Vereniging Heemstede-Bennebroek de
Burgemeester David Eliza van Lennep
Erfgoedprijs.

Bronnen en literatuur
Marcel Hermens, Faience- en Tegelfabriek
Westraven 1844-1994, Vianen 2005.
www.cloisonnee.nl
Peter Sprangers, ‘Voorbeelden Bouw
ceramiek Westraven 1915-1935’, Stichting
Historische Kring Tolsteeg-Hoograven,
Utrecht.
Marc de Bruijn, ‘Zijlstra: een zeldzame
winkelpui aan de Raadhuisstraat’, in:
HeerlijkHeden 167, 2016.
Peter Sprangers wees ons erop dat West
raven de maker is van de pui van Zijlstra
in de Raadhuisstraat, waarvoor hartelijk
dank.
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Van Grote Geest tot Hageveld

Van Grote Geest tot Hageveld,
schetsen van een veranderend
landschap 

Olga van der Klooster

Het landschap rondom het huidige Hageveld kent een lange geschiedenis. Steeds maar weer zette de
mens het gebied naar zijn hand. In dit artikel schetsen we aan de hand van topografische kaarten en
historische gegevens de ontwikkeling van dit landschap in een notendop. Dit artikel is een verkorte
bewerking van het gelijknamige artikel dat verscheen in het Jaarboek 2017 van de Stichting Reünisten Hageveld.

 Kaart Balthazar
Floriszoon van
Berkenrode,
omstreeks 1621.
Helemaal links
ligt een noordoostzuidwest gericht
oud zandduin
ter hoogte van
het huidige
Groenendaalse Bos
en de begraafplaats.
Helemaal rechts ligt
het Spaarne. Boven
de hoofdletter
D heeft Van
Berkenrode ‘De
Groote Geest’
geschreven. Op de
noordpunt hiervan,
bij de ingetekende
boompjes, ontstond
Hageveld.

H

ageveld ligt op de ‘Grote Geest’ (letterlijk: grote en hoge zandgrond).
Dit zandduin ontstond zo’n 5000 jaar
geleden. Vóór die tijd lagen parallel aan
de kust uitgestrekte moerasgebieden
met veenlagen. De kust lag destijds veel
verder landinwaarts. Door het neerdwarrelende stuifzand dat de westen- en
zuidwestenwinden vanaf zee met zich
meevoerden, ontstonden op het moeras

en het veen kilometers lange, noordoostzuidwest gerichte duinrichels. De richels
worden nu ‘oude duinen’ genoemd
en liggen ter hoogte van onder meer
Woestduin en het meer oostelijk gelegen
Groenendaalse Bos. De Grote Geest is de
meest oostelijk gelegen uitloper van de
richels en grensde aan niet ondergestoven veen en moeras. Deze zandhoogte
werd al vroeg bewoond. Bij archeolo-
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van grote geest tot hageveld
gische opgravingen zijn prehistorische
voorwerpen van de Vlaardingencultuur
van omstreeks 3500 v. Chr. gevonden.
De bewoners waren toen nog jagers en
verzamelaars. Bekend is dat de veengebieden in Holland al in de 10de eeuw
op grote schaal werden ontgonnen. Pas
daarna kwamen landbouw en veeteelt
tot ontwikkeling.

nen we de exacte locatie van de hofstede
bepalen. Hij lag op het noordelijkste
puntje van de Grote Geest, aan het voetpad naar Haarlem en langs een bevaarbare waterloop. Bij de hoeve lag ook een
botenhuis met een barch. Van Assendelft
kon dus al bij zijn boerderij op de boot
stappen en naar het Spaarne varen.

Afwateringssloten en
oeverversterking
Om de grondwaterstand van het drassige veen aan de oostzijde van de Grote
Geest te kunnen verlagen, werden rechte
afwateringssloten gegraven. Deze loosden het overtollige water in de veenrivier
het Spaarne. Aanvankelijk zal dit een
klein, onbeduidend veenstroompje zijn
geweest, maar door bodemdaling en
oeverafslag werd het op den duur een
bevaarbare waterweg tussen de stad
Haarlem en het Haarlemmermeer. De
‘Waterwolf’, zoals het Haarlemmermeer
werd genoemd, vormde in de 15de en
16de eeuw een voortdurende bedreiging
voor oeverafslag. De oevers moesten
regelmatig worden verstevigd en bedijkt.

Hofstede Willighen Hoern
Het gebied van het huidige Hageveld
heette in de 15de eeuw Hofstede Willighen Hoern. De naam herinnert aan zijn
geografische ligging: een in het water
uitstulpend stuk land – een hoorn – met
wilgenbomen. De boerenhoeve stond op
de geest. Er waren weilanden, een boomgaard, een moestuin en zaailand. Een
veestapel en boerderijdieren zullen er
ook zijn geweest. Tijdens archeologische
opgravingen vond men er de botresten
van.
Het oudst bekende archiefstuk is de
schenkingsbrief van 3 april 1455 van
Hugo van Assendelft. Hij schenkt hierin
zijn hofstede Willighen Hoern aan het
cisterciënzerconvent in Warmond. Met
zijn collega-priester Jan Claeszoon van
de St. Bavo in Haarlem wilde hij er een
klooster voor de orde van St. Bernardus
stichten. Uit de schenkingsbrief kun-

 Kaart Balthazar Floriszoon van
Berkenrode,1643. W: hofstede Willighen
Hoern; K: kloosterkapel, refter en
slaapverblijven van de monniken. Links
de toegangspoort met aansluitend de
Munnickenweg (M, dit is de huidige
Nijverheidslaan).

Inrichting van het kloostercomplex ‘de Hemelpoort’
Het klooster ‘de Hemelpoort’ (of Porta
Coeli) bestond uit drie clusters. In het
noordoosten lag nog het oude boerenbedrijf Willighen Hoern. De monniken
noemden dit de ‘neerhof’. In het zuidoosten stonden nieuwe gebouwen waar
alleen de monniken kwamen, zoals de
kapel (omstreeks 1465), de kloostercellen, de keuken en de refter. De portiers-
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van grote geest tot hageveld
woning, het gastenverblijf en de kloosterkerk voor leken en pelgrims stonden
aan de binnenzijde van de toegangspoort aan de westzijde van het terrein.
Hier kwamen twee landwegen op uit: de
Munnicken- of Cloosterweg die in een
rechte lijn het dorp Heemstede met het
klooster verbond en het voetpad naar
Haarlem.

Het kloosterterrein was van de wereld
afgezonderd door een slotgracht
Tussen de clusters in lagen een boomgaard, zaai- en akkerland en de kloostertuin. In zo’n tuin kweekten monniken
eetbare en medicinale planten en sierbloemen met een religieuze betekenis,
zoals de roos en de witte lelie.
Het kloosterterrein was van de wereld
afgezonderd door een slotgracht, maar
deze had ook een functie in de waterhuishouding, zoals het besproeien van
de landbouwgewassen, het afwateren
van het overtollige regenwater en het
lozen van afval uit de keuken en de toiletten. De noord- en de zuidvaart, beide
Monnickenvaart geheten, verbonden
de kloostergracht met het Spaarne en
vormden de navelstrengen met de buitenwereld over water. De noordelijke was
de waterloop die Hugo van Assendelft al
gebruikte.
Volgend op de reformatie in 1576 moesten de broeders de poorten te sluiten en
het gebied verlaten.

Het stadspatriciaat op de
hofstede
In 1596 kocht Boudewijn van Loo het
verlaten complex. Van Loo zal er als
voormalig rentmeester der Domeinen,
een aantrekkelijke investering in hebben gezien. Onder regenten en succesvolle kooplieden in Haarlem, Leiden en
Amsterdam was het tegen het einde van
de 16de eeuw in de mode om hofsteden
aan te kopen. Het gaf veel status, maar

daarnaast wilden zij in de zomer ook
gewoon weg uit de stad. Bij warm weer
stegen er kwalijke dampen uit de stinkende grachten op die ‘veel hooftpijn,
sinckingen, hoest en kortademigheyt’
veroorzaakten, schreef J. van der Groen,
de hovenier van de prins van Oranje in
1668 in zijn boekje ‘Den Nederlandtsen
Hovenier’. Bovendien kon je op het platteland een veel regelmatiger en
gematigder leven leiden.
Soms werd eerst alleen een
aparte kamer in het boerenhuis
bewoonbaar gemaakt of er werd
een aparte woning gebouwd.
Anderen lieten hun hofstede al
direct tot een imposante buitenplaats met siertuinen ombouwen.

Spirituele betekenis van een
buitenplaats
De ‘Hemelpoort’ was al in de eerste helft
van de 17de eeuw in bezit gekomen van
Hans Fabri. In een gedicht van Samuel
Ampzing van 1628 wordt het gebied al
een ‘lusthof ’ genoemd, waar deze Haarlemse koopman tot rust kwam wanneer
hij het drukke stadsgewoel ontvluchtte.
Lusthof had destijds de betekenis van
een ‘lustwarande’ of ‘arcadia’.
Zo’n plaats was niet alleen maar een
mooie, rustige plek in de natuur. In het
algemeen lag er een diepere, spirituele
betekenis aan ten grondslag. Men geloofde dat je via de natuur in contact met
het goddelijke kon komen. Die opvatting
leidde tot een zorgvuldige inrichting
van het gebied. De buitenplaats kon zo
een afspiegeling van het Aardse Paradijs
worden, een lustwarande, een lusthof of
arcadia, ver buiten de bezoedelde stad.
Maar hoe het gebied werd ingericht,
hing van de tijdsgeest af. In de periode
van de Verlichting werd daar anders
over gedacht dan in de Romantiek, maar
daarover straks meer. Hoe de Haarlemmer Fabri het gebied inrichtte is niet
bekend, maar hij zal ongetwijfeld de
heersende mode hebben gevolgd.
Van invloed op de inrichting van een
buitenplaats was ook de belangstelling in
de flora en de fauna van landen waar de
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 De buiten
plaats zou het
karakter van het
Aards Paradijs
moeten krijgen.
Peter Paul Rubens
en Jan Breughel de
Oude omstreeks
1615.
Verenigde Oost-Indische Compagnie en
de West-Indische Compagnie hun handelsnederzettingen hadden. Die exotische
zaken werden met
passie verzameld,
bestudeerd en
beschreven. Planten
en vruchtbomen
kweekte men in
de hortus botanicus en in de oranjerie. Bijzondere dieren
sierden de tuinen en soms was er zelfs
een dierentuin of menagerie. Er werden
ara’s in de ‘schoonste koleuren’ vast aan
de ketting gehouden op een rekje langs
het wandelpad, roodsnaveltoekans in de
volière, flamingo’s in de vijver, aapjes en
soms zelfs een olifant. Eenmaal dood,
kregen ze opgezet en wel nog een mooie
plek in een vitrine of rariteitenkabinet in
de pronkkamer van het huis.

is in een keurslijf van geometrisch en
symmetrisch ingedeelde perken, rechte
waterlopen en wandelpaden gedwongen.

... een vijfhonderd meter lange, kaarsrechte
oprijlaan parallel aan de Cloosterweg...

De tuin van de rede
Na de aankoop van de hofstede in 1739
liet de nieuwe eigenaar Arnold Pieter
Blesen er een Franse tuin aanleggen. Het
tuinontwerp weerspiegelt het gedachtengoed van de Verlichting. Daarin staat de
mens als weldenkend en zelf handelend
individu centraal. De tuintekening die
Klinkhamer in 1744 maakte, toont de
ontwerper – lees ‘de mens’ – als een dirigent van de woeste en ongerepte natuur.
De begroeiing is beknot, in vaste vormen
gesnoeid en op staccato-ritmische
afstanden in het gelid geplant. Het groen

Blesen liet ook een vijfhonderd meter
lange, kaarsrechte oprijlaan parallel aan
de Kloosterweg aanleggen. Het nieuwe
woonhuis en de tuin vormden een
geheel en werden door de hoofdas van
voor naar achteren in twee gelijke en
grotendeels gespiegelde helften opgedeeld. Aan de voorzijde keken de bewoners vanuit hun huis over het waterbassin uit op het langgerekte waterkanaal
– tevens hoofdas – dat in het Spaarne
uitmondde. Vazen en tuinbeelden, vaak
met mythologische voorstellingen,
werden gespiegeld aan elkaar geplaatst
en markeerden een mooie en bijzondere plek. Op de oever van het Spaarne
stond een tuinkoepel. Hier hadden de
bewoners een fraai uitzicht op hun eigen
landgoed, op het Haarlemmermeer en
het Spaarne en op het bedrijvige, voorbij
varende scheepvaartverkeer. Ondertussen dronken ze thee.

De romantische tuin
Cornelis van Wijkerslooth en Geertruida
Roest van Alkemade breidden het terrein
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 De Franse tuin
in 1744 getekend
door Dirk
Klinkhamer. Bij
de aanleg is deels
gebruik gemaakt
van rechte,
al bestaande
afwateringssloten.
De oude
boerenhoeve
met onder meer
een hooiberg
en losstaande
gebouwen, heeft
Klinkhamer hier
ook nog getekend.
Deze bevindt
zich in de halve
cirkelvorm bij
de knik van het
kanaal aan de
noordzijde van de
tuin.

in 1793 aan de zuiden zuidoostzijde uit
door de aankoop
van buitenplaats
Meermond. Tuinarchitect Johann
David Zocher
sr. ontwierp er
een romantische
of Engelse landschapstuin voor.
Ook deze tuin
had een spirituele betekenis. De mens
zou de natuur er in een haast goddelijke gemoedstoestand kunnen beleven,
aangewakkerd door de beplanting en
de kleur ervan, de jaargetijden, de lucht
en het licht. Tuinbeelden, tuinvazen en
fonteinen brachten de bezoeker nog verder in bekoring. Johann David Zocher
legde ook wandelpaden aan en fraaie
waterpartijen met twee kleine eilandjes. Zo’n eilandje had hij gekopieerd
naar het grafeiland van de filosoof Jean
Jacques Rousseau, een van de belangrijkste grondleggers van de romantiek,
in het landschapspark van Ermonville in
Frankrijk. Meestal zette Zocher op zo’n
eilandje, verscholen onder loom wiegende takken van een groepje treurwilgen,
óók een grafurn of grafzerk, net zoals
op het grafeiland van Rousseau. Maar
het betrof een cenotaaf of schijngraf. Het
herinnerde de wandelaar eraan dat zijn
of haar leven fragiel en kortstondig was.
Volgens wandelaars in die tijd was het
landgoed ’t Clooster een van de mooiste
lustplaatsen in de omgeving.

léman, ging aan de oostzijde de parkachtige aanleg tot aan het Spaarne helemaal
op de schop. Ervoor in de plaats kwamen weer weilanden met vee, net zoals
vóór de aanleg van de Franse tuin. De
oude boerenhoeve werd een zuivel- en
kaasmakerij. Het is niet bekend welke
verbouwingen de oude boerderij ‘Willighen Hoern’ in de loop van zijn geschiedenis toen al had ondergaan.

Van kleinseminarie Hageveld tot College Hageveld
De oprichting van het kleinseminarie
Hageveld in 1923 luidde weer een besloten tijdperk in, zoals het in de periode
van de orde van St. Bernardus ook was.
Tot de komst van gewone ‘Hageveldscholieren’ in 1965, woonden en studeerden hier in een afgezonderde leefwereld
jongens die werden voorbereid op het
priesterschap. Het gebouw (1922-1923),
ontworpen door architect Jan Stuyt,
was op grote groepen intern wonende
mensen afgestemd. Aan de noordoostzijde van het seminarie legde Stuyt een
imposante cour de récréation of schoolplein aan. Helaas sloopte hij daarvoor de
oude boerenhoeve met restanten van de
bebouwing van het middeleeuwse Willighen Hoern. Het deel van de strandwal
waarop de hofstede tot ontwikkeling was
gekomen werd afgegraven en ingericht

Na 1850, opnieuw
weilanden voor het vee
In de 19de eeuw raakten buitenplaatsen
in verval. Het onderhoud was te duur
geworden. Na aankoop in 1850 door de
Heemsteedse burgemeester Willem Dol-

 Kadasterkaart van F.J. Nautz, ca. 1805, met elementen van
de romantische of Engelse tuin. Een watertje slingert ‘natuurlijk’
naar twee meertjes elk met een eiland. Ten zuiden van het
hoofdhuis ligt het hertenkamp. De rechte kanalen zijn restanten
van de eerdere formele Franse tuin.
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als een bomenrijke overgangszone tussen de cour en de weilanden langs het
Spaarne. Deze zone wordt sinds de seminarietijd het ‘zesde-klas-bos’ genoemd.
De voorzijde van het hoofdgebouw
werd in 2003 verbouwd tot appartementen. De huidige inrichting van het
direct aangrenzende terrein stamt ook
uit deze periode. De in 1922-1924 aangelegde vijver werd in 2005 vervangen door
een nieuwe met ondergrondse parkeer
garage.

Waardevolle historische
landschapsstructuren
 Het grafeiland van Jean Jacques Rousseau. Gravure van
J.M. Morreau 1778.

 Infrastructuur van het landgoed
Hageveld in 2015 met globale aanduiding
van historische structuren. Oranje: al in
de periode van het Bernardietenklooster
aanwezig. Blauw: resterende infrastructuur
van de Franse tuin. Rood: resterende
structuren van de Engelse tuin. Groen:
structuren aangelegd na de bouw van het
kleinseminarie Hageveld. A: de noordelijke
en zuidelijke Monnikenvaart staan nog
steeds in verbinding met het Spaarne.
B: voormalig voet/zandpad tussen de
kwakel en de vroegere toegangspoort van
het Bernardietenklooster. C: oprijlaan
aangelegd in de periode van de Franse
tuin. De oranje kleur markeert het verloop
van de oude Cloosterweg (tegenwoordig de
Nijverheidsweg). D: het oorspronkelijke
verloop van de Spaarne-oever in de periode
van hofstede Willigenhorn Spaarne-oever
het Bernardietenklooster. E: het ‘zesdeklas-bos’ uit de seminarietijd met het
water ‘De Markus’. F: ter hoogte van de
blauwe middellijn ligt tegenwoordig een
onbeduidend afwateringsgeultje. Het ligt
ter hoogte van het imposante waterkanaal,
tevens de middenas van de vroegere Franse
tuin. De rode ‘propeller’ duidt vermoedelijke
contouren in het landschap aan van de
kunstmatig aangelegde meertjes in de Engelse
landschapstuin. G: restant van het bosrijke
Engelse landschapspark met in het midden
een hertenkamp dat al sinds de seminarietijd
als sportveld wordt gebruikt.

Van elke ingreep in het landschap zijn
restanten terug te vinden. De middel
eeuwse afwateringssloten die het drassige veenmoeras drooglegden, liggen
nog steeds als een raster van elkaar
kruisende lijnen over het landschap.
De Spaarneoever is een aantal malen
in oostelijke richting aangeplempt,
maar dijkverstevigingsmaterialen, zoals
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 De nog bestaande
Monnikenvaart aan de
noordzijde loopt naar
het ‘zesde-klas-bos’ waar
eerder de boerenhoeve
van Hugo van Assendelft
stond.

grote vuursteenknollen en middeleeuws
bouwpuin, in de donkere aarde langs
de noord-zuid gerichte sloot vanaf het
kleine gemaaltje bij het klaphek van boer
Milatz, markeren nog de oude oever. De
Munnicken- of Cloosterweg (nu Nijverheidsweg) en ook het vroegere voetpad
dat naar de
toegangspoort
van het klooster leidde, zijn
er nog. De
brug waar het
pad naar toe
leidde is in de
loop der tijd
diverse malen
vernieuwd,
het laatst in
2015. De twee
Monnickenvaarten banen
zich net als vroeger hun weg naar het
Spaarne. Het water ‘de Markus’ in ‘hetzesde-klas-bos’ herbergt drie tijdszones.
Daar waar het kromme deel aansluit op
de noordelijke vaart, stapte Hugo van
Assendelft op zijn boot. Het ligt nabij
de plek waar ooit zijn boerenhoeve op

stond. Het rechte, nagenoeg oostwest
georiënteerde deel van ‘de Markus’ is
waarschijnlijk een restant van het dwarskanaal van de formele Franse tuin in de
18de eeuw. Van de Franse tuin is ook nog
de zo karakteristieke vijfhonderd meter
lange oprijlaan parallel aan de Nijverheidsweg overgebleven, hoewel deze
door hekken en parkeervakken veel van
zijn statigheid heeft verloren.
Aan de zuidzijde van het seminariegebouw is het Engelse landschapspark
bewaard. De landschapsbeheerder Kees
Stokman heeft het in de afgelopen
zesenveertig jaar in goede staat teruggebracht. Aan het begin van 2018 nam
de hovenier Theo Caspers het stokje
over. Stokman werkt er nu dagelijks
als vrijwilliger. Tussen de bomen door
zijn er verrassende uitzichten, zoals op
het helgroen oplichtende hertenkamp,
dat tegenwoordig als sportveld wordt
gebruikt. De oude, slingerende wandelpaden worden nog steeds bewandeld.
Door de vele voetstappen zijn ze hol
uitgesleten. In dit deel van het park ligt
ook de begraafplaats uit de seminarietijd
op een resterende zichtas van de formele
Franse tuin uit de 18de eeuw.
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 De Markus in het ‘zesde-klas-bos’.
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7 november 2019: najaarsbijeenkomst HVHB
Graag nodigen wij u uit voor de najaarsbijeenkomst van onze vereniging op donderdag 7 november
2019 in Het Trefpunt, Akonietenplein 1 in Bennebroek. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. Vanaf
19.30 uur is de kerk open en bent u welkom voor koffie of thee.

Het programma is als volgt:

Opening
Opening door voorzitter Ronald Huigen.

Filmpje maatschappelijke stage Hageveld
Leerlingen van Hageveld maakten dit jaar voor hun maatschappelijke stage een video over Bennebroek.
Deze laten we u graag nog een keer zien.

Verenigingsaangelegenheden
• De benoemingstermijn van vier jaar van onze penningmeester Alexander Koopman is verstreken. Hij is
beschikbaar voor een nieuwe bestuurstermijn en het bestuur draagt hem voor een herbenoeming voor.
• Benoeming van het tweede lid van de Kascommissie; naar een kandidaat wordt nog gezocht.
• Instelling Raad van advies, met Jaap Verschoor als voorzitter en Bert Liefveld, Ad van der Zee en Marc de
Bruijn als leden.

Jaarprogramma 2020
Ronald Huigen blikt vooruit op de plannen van de HVHB voor 2020.

Bouwkunst 1850-1940
Architectuurhistoricus Wim de Wagt is op verzoek van onze
vereniging bezig met een inventarisatie van waardevolle panden in Bennebroek en Heemstede die gebouwd zijn tussen
1850 en 1940 en geen monumentstatus hebben. Hij heeft interessante dingen gevonden, zoals dat Willem Kromhout, de
architect van het beroemde American Hotel aan het Leidseplein in Amsterdam, een van zijn eerste landhuizen bouwde
aan de Glip. En dat een tijdens de Tweede Wereldoorlog collaborerende journalist van het Algemeen Handelsblad aan het
Spaarne een villa in oudhollandse stijl liet ontwerpen. En dat
de glanzende Amerikaanse carrière van de Duitse architect
H.C. Berchtenbreiter begon aan de Herenweg...
De presentatie is uiteraard ruim voorzien van afbeeldingen.

 Deze villa in oudhollandse stijl is ontworpen in 1938.

Informeel gedeelte
Na afloop, rond 21.30 uur, is er zoals gebruikelijk gelegenheid tot napraten bij een drankje en een hapje. Daar
zijn ook de boeken die door onze vereniging zijn uitgegeven te koop.
Aanmelden is niet nodig, zowel leden als niet-leden zijn welkom.
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Discussie over karakterbehoud, donderdag 21 november
Heemstede en Bennebroek kennen nog steeds parels van monumenten en andere fraaie gebouwen: buitenplaatsen, villa’s, jarendertigwoningen, oude woningbouwprojecten als het Wiekenplein – en natuurlijk het
Oude Slot, de Oude Kerk en het molentje van Groenendaal. De historische vereniging doet haar best om al
dat fraais te beschermen. Jaap Verschoor zal in samenwerking met de commissie Karakterbehoud enkele
standpunten van de historische vereniging toelichten, maar wil aan de hand van een aantal voorbeelden uit
de nota ‘Karakter van Heemstede/Bennebroek’ ook horen wat u van een aantal ontwikkelingen vindt. Denk
aan de nieuwbouw op de zuidstrook van De Hartekamp, of op het terrein van GGZ inGeest in Bennebroek,
denk ook aan het (dorpse?) karakter van de Binnenweg. Kortom, we gaan er een mooi gesprek van maken.
Locatie:
Pomphuis, Watertoren 2, Heemstede
Tijd:
14.00 uur
Kosten : 	leden HVHB gratis, niet-leden € 5,(bij opgeven graag vermelden of u lid bent)
Aantal deelnemers: 22
Opgeven bij:
Joke Dondorp, joke@dondorp.info
		
Bij verhindering graag op tijd afmelden.

Open Monumentendagen op 14 en 15 september
Het thema ‘Plekken van plezier’ én het mooie weer hebben tijdens de
Open Monumentendagen voor heel wat bezoekers gezorgd. Op veel
geopende locaties was het druk tot heel druk.
De Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk trok op zondagmiddag 109 bezoekers, De
Hartekamp in twee dagen zo’n 300 belangstellenden en ‘winnaar’ was ‘Kom in mijn tuin’; daar kwamen op
zondag maar liefst 220 mensen kijken! Maar ook op andere monumentale ‘plekken van plezier’ was het een
komen en gaan.

 In de Bavo aan de Herenweg speelde Wim Rijkhold
Meesters op het orgel, dat een rijksmonument is.
 In het Pomphuis is door veel leden, oudleden en fans van de Harmonie St. Michaël
enthousiast gereageerd op de expositie bij
het 110-jarig bestaan.

 | heerlijkheden najaar 2019

Heerlijkheden_182_Najaar-2019.indd 46

07-10-19 13:32

van het bestuur

 Wastafel in de sacristie van de OLVHemelvaart, waar de priester voor en na de mis
(ante missam en post missam) zijn handen kan
wassen.

 In het rijtuigenmuseum op het Wilhelminaplein
vertelt Jaap van Schagen vol verve over zijn fraaie
verzameling.

De leukste dagen van het jaar zijn een hele organisatie
Er komt ieder jaar heel wat bij kijken voor alles
voor de Open Monumentendagen geregeld is.
De landelijke organisatie bepaalt het thema en
verstrekt informatie en de vlaggen die bij iedere
locatie zo vrolijk wapperen. Het overige wordt
in iedere stad of dorp verder uitgewerkt en de
HVHB doet dat in Heemstede (Ons Bloemendaal in Bennebroek). Met alle deelnemers, de
geopende locaties, moet maanden van tevoren
contact worden opgenomen en moeten goede
afspraken worden gemaakt. Alle informatie moet
op 1 juli beschikbaar zijn omdat het zomernum-

mer van HeerlijkHeden dan naar de opmaak en
de drukker gaat. Daarna moet het programma,
met eventuele wijzigingen, nog naar de kranten,
in de nieuwsbrief en op de website van de HVHB.
Bij dat alles zouden wij heel graag extra hulp willen hebben. Het is een leuke klus waarvoor geen
specifieke kennis noodzakelijk is. Wat creativiteit,
organisatietalent en communicatieve vaardigheden zijn natuurlijk meegenomen. Enthousiast geworden? Neem dan (geheel vrijblijvend)
contact op met Gerry Weijers 023 5846234 of met
Ronald Huigen 06 5584 0054.
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Terugblik op de activiteiten rond Laimböck

Carla van der Stap

Afgelopen juni stond bij de HVHB de firma Laimböck een aantal weken in de belangstelling. Naast
een artikel in de vorige HeerlijkHeden, was er in het Pomphuis een tentoonstelling te bewonderen en
waren er twee middagen met Koffie met HeerlijkHeden gewijd aan Laimböck.

V

ooraf was er al veel aandacht in de pers geweest, onder andere in Haarlems Dagblad en in de
Heemsteedse huis-aan-huisbladen.
Op zaterdag 8 juni opende Ruud Laimböck de tentoonstelling over Laimböck in het Pomphuis. Het
weekend van Pinksteren en ook het weekend daarna zijn er honderden bezoekers geweest. Oud-werknemers
kwamen elkaar na vele jaren weer tegen en ontdekten op de foto’s familieleden of zichzelf.
Twee volgeboekte middagen Koffie met HeerlijkHeden volgden op 19 en 25 juni. Ruud Laimböck vertelde
met aanstekelijk enthousiasme over het bedrijf en Louis Goulmy liet een door hem gemaakte f otocarrousel
lopen met foto’s uit de geschiedenis Laimböck. Dat laatste riep veel reacties op bij het publiek. Verhalen werden uitgewisseld en herinneringen opgehaald.

 Beide edities van Koffie met Heerlijkheden waren druk bezocht.

Joop Laas
De kinderen van Joop Laas vertelden dat hun vader de eerste handschoenenmaker was in Nederland. Hij
begon als 14-jarige in Amsterdam in de Kalverstraat en zijn leermeesters waren twee heren uit Luxemburg.
In Heemstede maakte Joop Laas handschoenen voor de toenmalige koningin Juliana, die ze bij hem kwam
passen. Behalve als ontwerper van talloze modellen, hield hij zich ook bezig met zeer specialistisch werk
zoals het vervaardigen van handschoenen voor de valkerij. Later deed hij leerinkopen in diverse landen.
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 Leo Kerkvliet kreeg in 1982 bij zijn veertigjarig
jubileum een zilveren schaar met inscriptie cadeau.

Zilveren schaar
Aad Kerkvliet, een zoon van Leo Kerkvliet die lang bij
Laimböck heeft gewerkt, meldde dat hij een zilveren
schaar in zijn bezit heeft, die zijn vader kreeg van het
bedrijf. Ook vertelde Aad dat zijn vader ooit handschoenen maakte voor de legendarische voetballer Coen
Moulijn, die bij het maat opnemen uitzonderlijk kleine
handen bleek te hebben.

Enthousiaste reacties
Een greep uit het gastenboek laat zien hoe de bezoekers
genoten hebben van het getoonde materiaal:
‘Wat een prachtige tentoonstelling en wat leuk om
mijn moeder te zien. Complimenten! We waren weer
even terug in de tijd.’
‘Wat was het gezellig boven, vanaf 1961 in dienst getre De hand van Coen Moulijn.
den en de leermeester was Arie Stokman.’
‘Wat heerlijk dit te mogen meemaken, zulke goede
herinneringen, hartelijk dank!’
‘Wat is dit enorm om te zien! Gefeliciteerd’ en ‘Nooit geweten dat dit zo groots was in Heemstede.’
Er werden schenkingen gedaan, zoals een reclame-uiting van geëtst glas van herenmodezaak Constant
Lamp die jarenlang hun etalage in de Barteljorisstraat in Haarlem sierde. Deze heeft de vereniging in dank
aangenomen.

 Uit het gastenboek:
‘Wij zijn nog steeds
trouwe gebruikers van de
handschoenen!’
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Aanwinsten collectie HVHB
Hanneke Timmermans
Bijna elke week wordt in de collectie van de HVHB nieuw materiaal opgenomen. Schenkingen van
leden en lezers en ook vondsten door alerte vrijwilligers van de vereniging vormen een bron van
informatie en inspiratie voor het schrijven van artikelen in HeerlijkHeden of voor toekomstige exposities. Hieronder vindt u een selectie van die aanwinsten. Blijft u aan ons denken wanneer u uw boekenkast, werkkamer, zolder of garage opruimt?

Prenten en tekeningen
Rob Hinse beëindigde zijn werkzaamheden als vrijwilliger voor het molentje in Groenendaal en deed ons
afbeeldingen van het molentje toekomen, waaronder een potloodtekening in kleur uit 1946 van Jan Wiegman (1884-1963) en een ets van Jan Willem Post. Tevens een prent van Petrus Josephus Lutgers (1808-1874),
Gezigt naar het Belvédère van Bosbeek en Groenendaal, uit 1844.
Van dhr. C. Beekman ontvingen we een ingelijste pentekening van het Oude Slot. Hij is door Nic. van
Warmerdam rond 1975 nagetekend van een schilderij van N. van Berghem uit 1646 of later. Het rechterdeel is
getekend naar de situatie in 1975.
Henk Booms schonk een houtsnede van F.H. van Emmerik (1852-1953) van de boerderij van Van Beusekom
aan de Blekersvaart (1928). Van Gert Jan Keizer kregen we van dezelfde maker een h
 outsnede van het
Bullenhofje, afgedrukt op rijstpapier.
Naar aanleiding van de tekening van de Reek van Ben van
Tongeren in HeerlijkHeden 181 stond dhr. Ledeboer een iets
andere versie van deze tekening af, afgedrukt op kunststof,
vermoedelijk in 1987.

 Pentekening van het Oude Slot naar een oud schilderij met rechts
bijgetekend het poortgebouw anno 1975.

 Via Marc de Bruijn bereikte ons een
gedenkprent ‘Nederland is herrezen, aan
Heemstede’s jeugd aangeboden op 31
augustus 1945 door het Comité tot Viering
van de Koninginnedag’, gesigneerd Jan
W., wellicht Jan Wiegman (1884-1963).
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Boeken
Via leden en vrijwilligers en bij de kringloopwinkel van Dorcas werden publicaties voor de boekenverzameling van de HVHB verworven:
Vijftig jaar Oratoriumkoor Bennebroek 1952-2002, van Bach tot Bernstein, Loes van Dale-Vreugdenhil, 2002.
‘Die boekhandel is er altijd geweest’, 50 jaar Boekhandel Blokker, Hans van der Prijt, 2005.
In haar naam geborgen, portretten van Zusters van de Voorzienigheid, Suzanne Hautvast, Annelies van
Heijst en Judith de Raat, 2002.
Van ambachtsheerlijkheid tot nieuwe heerlijkheid, een vertelling over de ontwikkeling van Heemstede vanaf
het einde van de dertiende eeuw tot heden, Bureau Voorlichting van Gemeente Heemstede, 1997.
Gids voor behoud en beheer van kerkelijk kunstbezit, een praktische handleiding, Mieke van Zanten, Stichting
Kerkelijk Kunstbezit in Nederland, 1994.
De cultuurhistorie van Kennemerland, Adriaan Haartsen, Joke Lenten en Corrie ten Oever-van Dijk, uitgave Provincie Noord-Holland, 2000.
Heemstede doe-, spel-, en kleurboek, Eric J. Coolen en Boekhandel Blokker, 2019.

Foto’s en ansichtkaarten
Via Harry Opheikens ontvingen we van de voormalige fotozaak Heupers aan de Zandvoortselaan diverse
foto’s, onder andere van de groentewinkel van G.J. Sloof en van de oude brug over de Leidsevaart op de
Zandvoortselaan.
We mochten diverse foto’s digitaliseren van Dy van Zoelen, Conny van ’t Hooft, Jaap Schlötjes en Corrie
en Henk Trouwer. Van Ton Apon kregen we de digitale bestanden van foto’s van onder meer de bouw van
de Schouwbroekerbrug in 1969 en van de brand aan de Tooropkade in 1971. De foto’s zijn gemaakt door Ton
Apon en zijn broer Wim.
Van een anonieme schenker kregen we ansichtkaarten van huizen aan de Heemsteedse Dreef 273 en 106, van
mw. De Greef-Nelissen ansichtkaarten van Huis te Bennebroek, van mw. W. Gozeling twee foto’s van een
gezelschap werknemers bij de firma Laimböck en van Marloes van Buuren een foto van zuster Goverdina,
directrice van de voormalige Antonius Mavo aan de Burgemeester van Lennepweg.

 De vooruitstekende
groentewinkel van Gerrit Sloof
aan de Zandvoortselaan 98 (nu
nr. 72-74) werd gesloopt toen de
Zandvoortselaan verbreed werd.
Via Jaap Verschoor ontvingen we van Cécile van Gijn 33 prentbriefkaarten van Heemstede en omgeving,
uitgaven van Nauta in Velsen, jaar onbekend.
Piet Hageman bracht uit Magazijn ’t Bosje, de winkel van zijn ouders op de Binnenweg, een doos met allerlei
kaarten vanaf ca. 1930. Vooral de afbeeldingen van locaties in Heemstede en foto’s uit de Tweede Wereldoorlog zijn interessant.
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 Via Marc de
Bruijn ontvingen we
van dhr. Van Lennep
uit Aerdenhout een
grote zwartwit-foto
uit 1910 van Meer en
Berg met ruiters te
paard.

Getuigschrift, bidprentje, akte
Adri Schaper uit Haarlem schonk ons een getuigschrift en
een gedenkprent van zijn tante Corrie van Bakel. Bovendien
een gestencilde nieuwsbrief ‘Rond een Godshuis in Heemstede’ uit maart 1945 van de H. Bavo parochie over de in 1944 tot
ontploffing gebrachte V1 op de Kerklaan.
Van onbekende schenkers kregen we een bidprentje van verzetsman broeder Joseph (Johannes Klingen, 1913-1942).
Henk Schol schonk een afschrift van de notariële akte bij
de oprichting in 1955 van de Stichting Jan van Goyenstraat,
een briefkaart uit 1931 met een uitnodiging aan zijn moeder
voor een sollicitatie bij NV Electrische Luxe Broodfabrieken
H. Franken en een foto van haar naast een bakkersfiets van
Franken in de Jan van Goyenstraat.

 Getuigschrift ‘verleend aan Corrie van Bakel die
van 1 Sept. 1925 tot 25 Juli 1934 leerlinge was der Sint
Antoniusschool, Kerklaan 56, Heemstede, en door gedrag,
ijver en vorderingen reden gaf tot zeer groote tevredenheid,
Zr. Juliana, H.d S.’, ontwerp Frans van Noorden.

Overige schenkingen
Marion Rekoert schonk ons een multomap ‘Rekoert in de pers’, een groot fotoalbum over de Zandvoortse
laan, een kleine verzameling trotseerloodjes en de Gemeentegids 1934. Dit exemplaar vult een omissie in
onze collectie gemeentegidsen.
Van Karin de Winter kregen we een papieren zakje van De Roos Warenhuis in de Sumatrastraat 12 en een
kerstmenu uit 1971 van restaurant het Wapen van Heemstede.
Van mevrouw Heemskerk een ‘Kilometerboekje’ van de Eerste Heemsteedsche Taxi-Onderneming, firma
Pijl & Graal’, Koninginneweg 112.
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van het bestuur

Via Boekhandel Blokker van een onbekende schenker huishoudkasboekjes van een familie aan de Heemsteedse Dreef 103, daterend van
1941 tot mei 1950.
Van Jaap Degenaar een programma voor de viering van Bevrijdingsdag 1947 in de Jan van Goyenstraat.
Van Marloes van Buuren een siertegel van het wapen van Bennebroek,
rond 1935 een relatiegeschenkje van Randoe woninginrichting uit
Haarlem.
Van Georg Visser uit Terschelling een trotseerloodje van het bedrijf
F.G. Smit in Heemstede (zie HeerlijkHeden 179).
Van Ruud van der Molen kregen we nog wat extra documentatie en
voorwerpen over de drie Flora’s in Heemstede. Van een onbekende
schenker een Duitstalig foldertje over de Flora van 1953 en van mw.
Mesman een souvenirmapje met tien foto’s van diezelfde Flora.
Van het Noord-Hollands Archief kregen we een grote afdruk in kleur
van de kaart uit 1765 van buitenplaats Bosch en Hoven.
Dhr. en mw. Walet schonken bonkaarten voor textiel en voeding uit
1949 en een afgesloten blikje Engelse sigaretten van vlak na de oorlog.
Lies Philippo-Serné schonk zeven ongebruikte enveloppen voor de
Internationale Jeugdfoto Expositie van de Heemsteedse jeugdfotoclub
Het Ogenblik.

 Dit ‘Kilometerboekje’ bevat een lijst
van afstanden vanaf Haarlem naar andere
plaatsen en foto’s van de auto’s en het
bedrijf.

Krantenknipsels uit de nalatenschap van dhr. A. Scheygrond zijn aan diverse onderwerp-mappen toegevoegd, net als enkele knipsels van Henk Stots uit Limmen.
Michel Bakker gaf een deel van het bij hem berustende archief van Ben van Tongeren over karakterbehoud
in Heemstede en Bennebroek.
Marc de Bruijn bracht een ordner van de Bewonersvereniging Meer en Bosch, 1997-1999.
We ontvingen van Gerard Braam een doos documenten, inclusief ledenadministratie, van Achttien Plus, een
rooms-katholieke jeugdorganisatie tussen 1960 en 1980.
Tijdens de Laimböcktentoonstelling ontvingen we van Hein Lamp een reclame-ornament van glas, met
geëtste afbeelding en tekst van de firma Laimböck.

Foto’s Bennebroek
Ons redactielid Martin Bunnik heeft een
prachtige verzameling foto’s van Bennebroek, die
ook ter beschikking staan van de HVHB. Hij is
altijd geïnteresseerd in nog meer foto’s. Reacties
graag op martinbunnik@quicknet.nl of op

archief@hv-hb.nl. Op dat laatste adres zijn uiteraard ook alle andere reacties welkom. Foto’s hoeft
u niet altijd af te staan; alleen scannen kan ook.
Maakt u zelf de scans, dan overleggen we graag
even over de resolutie.
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Illustratieverantwoording
Uitzicht vanaf de Belvedère van Groenendaal
Blz. 4: www.splrarebooks.com
Overige afb. blz. 3-8: Yale Center for British Art, New Haven,
Connecticut (USA), Paul Mellon Collection (werken op naam
van Gerrit Jan Schouten).

Pastoor IJzermans en de sporen die hij achterliet
Blz. 25, 26 (onder): foto’s Theo Out
Blz. 26 (boven), 27 (onder), 28: Noord-Hollands Archief
Blz. 27 (boven): particuliere collectie

Moord op Sinterklaasavond
Blz. 12: Stadsarchief Amsterdam
Overige afb. blz. 9-11: Noord-Hollands Archief

Metaalgieterij aan de Herenweg
Blz. 29 (onder), 31 (onder): Noord-Hollands Archief
Blz. 32 (onder): foto Marloes van Buuren
Overige afb. blz. 29-32: collectie familie Suijk

Sloop en herbouw op De Glip
Blz. 13, 14 (rechts), 15 (links), 16 (midden), 17: foto’s Daan
Kerkvliet
Blz. 14 (links), blz. 16 (boven): foto’s Theo Out
Blz. 15, 18: foto’s G.J. Dukker,
https://beeldbank.cultureelerfgoed.nl
Blz. 16 (onder): foto Marloes van Buuren

Pui Zijlstra gemaakt door Westraven
Blz. 33: foto Theo Out
Blz. 34 (boven): collectie HVHB
Blz. 34 onder: collectie Vincent Martin
Blz. 35 (boven): uit Marcel Hermens, Faience- en Tegelfabriek
Westraven 1844-1994, pg. 76
Blz. 35 (onder): foto Marloes van Buuren

De Rooheller Zandvaart
Blz. 19 (boven), 21 (links boven en onder), 22 (onder):
Noord-Hollands Archief
Blz. 19 (onder): Hoogheemraadschap van Rijnland
Blz. 20: www.gbhh.nl
Blz. 21 (rechts boven): Stadsarchief Amsterdam
Blz. 21 (rechts onder): foto Martin Bunnik
Blz. 22 (boven): https://beeldbank.cultureelerfgoed.nl

Van Grote Geest tot Hageveld
Blz. 36, 37, 40 (onder): Noord-Hollands Archief
Blz. 39: www.geheugenvannederland.nl
Blz. 40 (boven): Nationaal Archief, Den Haag
Blz. 41 (boven): Bibliothèque Municipale de Lyon
Blz. 41 (onder): kaart Olga van der Klooster
Blz. 42: foto’s Olga van der Klooster

Verklaringen voor de naam Bennebroek
Blz. 23: foto Marloes van Buuren
Blz. 24 (boven): Hoogheemraadschap van Rijnland
Blz. 24 (onder): tekening Graham Sumner,
www.marsethistoria.nl

Van het bestuur
Blz. 43: foto Wim de Wagt
Blz. 44: foto’s Theo Out
Blz. 45 (links): foto Daan Kerkvliet
Blz. 45 (rechts): foto Gerry Weijers
Blz. 46: foto Marloes van Buuren
Blz. 47: collectie Aad Kerkvliet
Blz. 48-51: collectie HVHB

Nieuw als lid/abonnee
Cruquius
P.M. Gaillard
Haarlem
Dhr. J.W. van Dormolen
Harlingen
Mw. Oberscheidt-van Driel

Heemstede
Dhr. A. Aalbers
Fam. Groffen-de Klerk
Dhr. R.C. Käller
Dhr. W. Komduur
Mw. G. Koster-Graaff
Fam. Luijt-Swagten
Mw. M.W.J. Niessen

Dhr. S. Olthof
Fam. Rompelman
Dhr. J.H. Siepe
Dhr. E.P. van de Walle
Mw. A. Willemse

 | heerlijkheden najaar 2019

Heerlijkheden_182_Najaar-2019.indd 54

07-10-19 13:32

Van den Putten ERA Makelaars en Taxateurs O.G.

Voor verkoop, aankoop, verhuur en taxaties.
Bronsteeweg 45 | 2101 AB Heemstede
023 - 528 54 12 | vandenputten@era.nl | www.vandenputten.com
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Activiteiten van de HVHB
7 november

Najaarsbijeenkomst HVHB (Trefpunt Bennebroek)

13 november	18.00-21.00 uur lichtjesavond Algemene Begraafplaats
(Herfstlaan Heemstede)
21 november Discussie over karakterbehoud (Pomphuis)
Zie ook blz. 43-44 in dit blad en www.hv-hb.nl > Actueel
Alle data en activiteiten zijn onder voorbehoud.

HeerlijkHeden is het kwartaalblad van de
Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek
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