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JAARVERSLAG 1 JULI 2021 – 30 JUNI 2022       
 

van de Helderse Historische Vereniging 
 
Algemeen  
Ook in het afgelopen verenigingsjaar heeft het coronavirus invloed gehad op de activiteiten 
van de vereniging. Weliswaar kon in juli 2021 de normale gang van zaken weer worden 
opgepakt, maar in november werden diverse maatregelen toch weer ingevoerd met op  
28 november een strenge lockdown. Deze duurde tot en met 14 januari 2022, zij het dat de 
beperkingen bleven gelden voor de horeca en de cultuursector. Gelukkig ging Nederland 
medio februari 2022 ‘van het slot’, op 25 februari mochten de mondkapjes af en werden 
diverse activiteiten weer opgepakt, zij het langzamerhand en voorzichtig.  

Tal van activiteiten konden dus niet worden uitgevoerd. De sluiting van School 7 was 
daar vanzelfsprekend mede debet aan, maar, ondanks alle beperkingen, zijn er enkele 
activiteiten wél doorgegaan. 

De redactie van het blad, de werkgroepen, maar ook individuele medewerkers hebben 
hun werkzaamheden tijdens de beperkingen zo veel als mogelijk was vanuit huis voortgezet.  

 
Algemene Vergaderingen (ALV), op 30 november en 14 december 2021  
De twee ledenvergaderingen werden matig bezocht, ook wel begrijpelijk, 
gelet op de al geschetste bijzondere omstandigheden.  

Naast de vaste agendapunten zijn nieuwe statuten en is een 
nieuw huishoudelijk reglement vastgesteld. Wijziging was noodzakelijk 
in verband met nieuwe voorwaarden voor behoud van de culturele 
ANBI-status en door nieuwe wetgeving voor het toezicht op rechts-
personen. Op grond van deze wet zijn drie leden van de zogeheten  
‘continuïteitscommissie’ benoemd.  

Cora van der Sel en Jan Kikkert werden benoemd tot plaats-
vervangend secretaris respectievelijk bestuurslid en er is afscheid 
genomen van bestuurslid Arie van der Ree. Liz van der Star was ook 
aftredend bestuurslid; ledenadministrateur Hans Swagerman had al 
eerder zijn functie neergelegd.  

Tijdens en daags na de ALV van 30 november zijn blijken van 
waardering overhandigd aan de afgetreden bestuursleden en aan de 
medewerkers Dirk Makelaar en Rens Schendelaar, als dank voor de 
door hen bewezen diensten aan de vereniging. Allen ontvingen een 
speciaal voor de HHV vervaardigde replica van de Watertoren. Ook 
Maarten Noot heeft dit blijk van waardering ontvangen.  

Hieronder zal worden ingegaan op besluitvorming met betrekking 
tot de HVSG. 

 
Een bijzonder moment was tijdens de 

vergadering het besluit om Maarten Noot te 
benoemen tot erelid van de vereniging.  

Zoals eerder al in het verslag over 2019-
2020 was opgemerkt, had Maarten Noot in mei 
2020 aangegeven dat hij om 
gezondheidsredenen zijn bestuursfunctie moest 
opgeven. Maarten was niet aanwezig tijdens de 
ledenvergadering van 30 november; de 
oorkonde is hem thuis overhandigd.  

 
Tijdens de (statutair verplichte) tweede 

ALV werd de voorgestelde wijziging van de 
statuten bekrachtigd en op 17 december 2021 werd de notariële akte ‘gepasseerd’. 
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Het bestuur 
Het bestuur heeft gedurende het verslagjaar tien maal vergaderd. Hierboven is al verslag 
gedaan van de mutaties in het bestuur.  
 
Ledenadministratie 
De ledenadministratie werd vakkundig verzorgd door Peter Botman. Het aantal leden bedraagt 
aan het einde van het verslagjaar 770. Er is sprake van een geringe achteruitgang van het 
ledenaantal. Ook nu vragen wij aan onze leden om zo veel mogelijk een e-mailadres op te 
geven (opgave richten aan: leden@heldersehistorischevereniging.nl). Op deze wijze kunnen 
we snel nieuwswaarde met onze leden delen! 
 
In de voorbije periode zijn ons ook enkele leden ontvallen, waarbij in het bijzonder genoemd 
worden de heer drs. W.C. (Wil) Thijssen. Hij was tien jaar lang eindredacteur van Levend 
Verleden, van december 2000 tot en met december 2010. Ook noemen we de heer K. (Klaas) 
Jellema, de winnaar van de door de redactie van Levend Verleden in 1989 uitgeschreven 
prijsvraag onder de (toen) ongeveer 370 leden van de HHV om een naam voor het blad te 
bedenken. In oktober 2021 is de heer Mannes Westra overleden; als directeur van KopGroep 
Bibliotheken is hij van grote betekenis geweest voor de HHV voor de nieuwe huisvesting van 
de vereniging. En eind juni de heer Daan Bok, destijds een prominent lid van de vereniging en 
schrijver van artikelen in Levend Verleden. Op 12 juli (buiten het verslagjaar, maar mag niet 
onvermeld blijven) overleed de heer P.J.M. (Piet) Riteco, een groot kenner van de Helderse 
geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Voor menig schrijver was hij de persoon die 
geraadpleegd werd en belangeloos de informatie uit zijn collectie ter beschikking stelde. 
Veelvuldig werd hij, en vooral zijn grote fotocollectie, genoemd in talloze artikelen in Levend 
Verleden. Hij heeft Jan Carsjens bijgestaan met het schrijven van het indrukwekkende boek 
‘Opgegraven Verleden’, dat een overzicht geeft van slachtoffers van deze oorlog die tussen 
1940 en 1949 begraven hebben gelegen op de militaire erebegraafplaats te Huisduinen. 
 
Vrijwilligers algemeen 
Zoals al is opgemerkt konden veel werkzaamheden niet doorgaan als gevolg van de 
pandemie. Maar in december was er toch een presentje voor de vrijwilligers als blijk van 
waardering. Op 15 oktober 2021 en op 22 maart 2022 zijn bijeenkomsten met de vrijwilligers 
gehouden.  
 
Boekuitgaven, en meer 
Na de pauze van de ALV van 30 november 2021 heeft de heer Ben Mooiman een boeiende 
lezing gegeven over het door hem geschreven boek 
‘Lust in het Zeemansleven’.  

Helaas was de levering van het boek door 
onvoorziene omstandigheden, mede ook als gevolg 
van de corona-pandemie, ernstig vertraagd en kon 
het boek niet tijdens de ALV gepresenteerd worden. 
Begin december was het boek leverbaar, en voor de 
leden voor een ledenprijs.   
 
Van de hand van Bas van Deelen, vrijwilliger bij het 
Reddingmuseum maar ook bij de HHV, is het boek 
’40 jaar Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers’ verschenen. 
 
Interessant te vermelden is dat in voorbereiding is de uitgave van een nieuw boek in de serie 
Helderse Historische Reeks, waarvan de voorlopige titel ‘Uit Beeld II ‘ luidt. Het boek zal niet 
eerder dan in het najaar van 2023 verschijnen.   
 
Interessant is ook de in april 2022 verschenen zogenoemde ‘gebiedsbiografie van Den 
Helder’, opgesteld door bureau MOOI Noord-Holland (adviseurs omgevingskwaliteit) i.s.m. de 
gemeente Den Helder en derden. 
 

mailto:leden@heldersehistorischevereniging.nl


 

3 

 

Naar aanleiding van deze gebiedsbiografie is de podcastserie ‘Herontdek Den Helder’ tot 
stand gekomen. (voor geïnteresseerden: www.denhelder.nl/ gebiedsbiografie).  
Ten slotte willen wij u in dit verband niet de volgende bijzondere 
informatie onthouden. Uit het in november 2020 uitgebrachte 
boek ‘Den Helder op 53° Noorderbreedte’, van Rens Schendelaar, 
zullen op initiatief van de gemeente circa 25 (maritieme) 
hoofdstukken door scholieren van Scholen aan Zee worden 
vertaald in de Engelse taal. Volgend jaar zullen deze in boekvorm 
beschikbaar worden gesteld aan bemanningen van de schepen 
die betrokken zijn bij SAIL Den Helder 2023. Een project van Ria 
Gijsberts en Rens Schendelaar van de HHV in samenwerking met 
- en met dank aan - het gemeentebestuur en de directie en 
scholieren van Scholen aan Zee. 
 
Verenigingsblad ‘Levend Verleden’ 
De vier uitgebrachte bladen hadden alle weer interessante en informatieve artikelen, met veel 
dank aan de redactie, de schrijvers en aan alle overige medewerkers en bezorgers. Tot de 
redactie van het blad is toegetreden de heer Dick Muller, hij maakte eerder deel uit van de 
redactie van ‘De Morgen’, het verenigingsblad van de HVSG. In het juninummer verscheen de 
25e en laatste aflevering van de rubriek ‘Ver Dwalen’ van Ko Minneboo. In zijn voorwoord in 
dat blad staat de voorzitter daar bij stil.  

 
Weet u overigens dat alle nummers van het blad, met uitzondering van die van de laatste vijf 
jaar, digitaal te lezen zijn via het Regionaal Archief Alkmaar?  
(RAA/collecties/tijdschriften /levend verleden). De nummers van de laatste vijf jaar zijn wel te 
lezen via de computers in School 7 en bij het RAA. En alle (ingebonden) nummers zijn 
vanzelfsprekend te lezen in de verenigingsruimte. 
  
Website en sociale media 
De nieuwe website, actief vanaf 16 maart 2021 en die door Gaike Dalenoord wordt beheerd, 
bevat meer mogelijkheden en een grotere opslagcapaciteit. Van de ruimere mogelijkheden 
werd al vrij snel gebruik gemaakt door een grotere opslag aan data (teksten, foto’s, video’s, 
audio, enz.), zodanig dat al in december is besloten tot een uitbreiding van het pakket.  

Het aantal bezoekers aan de site bedroeg het afgelopen jaar bijna 5500 uit Nederland, 
maar ook 305 uit de USA en ook uit China: 142 keer. Er zijn ongeveer 11.000 foto’s bekeken 
en 4600 keer naar films. De webwinkel is 1100 maal bezocht.  

Via het zogenoemde contactformulier op de website, maar ook via andere kanalen, zijn 
gedurende het afgelopen verenigingsjaar ruim 150 verzoeken om inlichtingen en dergelijke  
binnengekomen.  

Op de Facebookpagina werden op een aantrekkelijke manier historische wetens-
waardigheden gepubliceerd. Ook is medewerking verleend aan de Instagram- en Facebook-
pagina van de gemeente.   
 
‘Den Helder op de kaart’ 
Op de gelijknamige website zijn inmiddels, aan het einde van het verslagjaar, 19 verschillende 
thema’s en bijna 1000 foto’s met toelichting opgenomen. Eén van de nieuwe thema’s betreft 
‘100 jaar Woningstichting’, met daarin 61 onderwerpen.  

De redactie van de website, Peter Leijdeckers, Jan de Ruiter en Rob de Heer, is bij dit 
nieuwe thema versterkt met Rens Schendelaar. In het huis-aan-huisblad Woonmagazine van 
Woningstichting, dat in juli 2022 is verschenen en in het teken staat van het jubileum van deze 
woningbouwcorporatie, is een interview opgenomen met de redactie van deze website (‘een 
plaatje met een praatje’). 
 
Videowerkgroep 
De videowerkgroep is het afgelopen jaar voornamelijk bezig geweest met het digitaliseren van 
VHS-videobanden. Veel van deze banden komen uit het archief van de Lokale Omroep 
Stichting (LOS). Uit deze beelden worden nieuwe korte films samengesteld.  

http://www.denhelder.nl/
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De werkgroep heeft goede hoop om haar filmpresentaties, in Zaal 7 van de bibliotheek, in de 
nabije toekomst met een nieuw programma voort te kunnen zetten. 
 
Genealogie 
De werkgroep genealogie heeft zich in hoofdzakelijk bezig gehouden met het bijwerken en 
aanvullen van genea-logiebestanden onder de naam: Burgerlijke Stand Den Helder (BSDH).  
Er is veel scanwerk verricht, bijvoorbeeld van advertenties en rouwkaarten en in enkele 
gevallen van fotoalbums.  

Met het oog op de 
doelstelling van de HHV 
heeft de werkgroep bij 
het samenstellen van 
BSDH zich beperkt tot 
het genealogisch 
verleden van de 
Helderse bevolking; 
personen die of hier 
geboren of één ouder 
heeft van buiten Den 

Helder. Deze zelf gekozen beperking is ook aanleiding geweest om het omvangrijke 
boekenbestand te gaan saneren; er kan tegen-woordig veel worden gevonden op internet. De 
catalogus zal worden aangepast en later worden samengevoegd met die van de HHV; één 
catalogus is wenselijk. De werkgroep is van mening dat er nog een modus gevonden moet 
worden voor het bewaren van de genealogische nalatenschap. Het kunnen raadplegen 
(beeldbank-idee) van de scans en het BSDH-bestand zou mogelijk moeten zijn voor iedere 
bezoeker van de HHV. Hierover hebben er al verkennende gesprekken plaatsgevonden met 
vrijwilligers van de HHV. Onder het kopje ‘lezingen en meer’, hieronder, wordt nader ingegaan 
op de bijdrage van medewerkers van de werkgroep genoemd aan een lezing in het kader van 
het 75-jarige bestaan van de Helderse Volksuniversiteit.  
 Op genealogisch gebied is een ander team actief, zij het dat zij alleen werken voor het 
archief in Alkmaar  aan de invoering en verwerking van de (notariële) registers en archieven.  
Overigens kan de HHV-werkgroep daar dan weer profijt van hebben omdat de ingevoerde 
gegevens teruggevonden kunnen worden via het RAA en op de site ‘wiewaswie’, de centrale 
toegang op de historische persoonsgegevens van de Nederlandse archiefinstellingen. Uit dit 
RAA-team, dat uit zeven vrijwilligers bestaat, is het afgelopen jaar door een paar mensen 
meegewerkt aan het zogenoemde Transkribus project, waarbij oude slecht leesbare aktes via 
dit project door middel van computers beter leesbaar worden. Van alle vrijwilligers van het 
Archief Alkmaar is dit team de enigen die in de bibliotheek bij elkaar komen; verder werken de 
deelnemers vanuit hun huis. 
 
Fotoarchief van Dick van Loon 
De zeven leden van het gelijknamige team zijn 
ook dit jaar, deels vanuit de thuissituatie, bezig 
geweest met het uitzoeken en beoordelen van 
de negatieven uit de zeer omvangrijke 
nalatenschap van deze stadsfotograaf. Hiernaast 
een actiefoto van dat team (een lid ontbreekt op de 

foto) 

 
 
Indexeren en digitaliseren boekenbezit en archief 
Er is een begin gemaakt met het opnieuw, en meer inzichtelijk, indexeren van het bezit aan 
boeken en andere geschriften en van de inhoud van de honderden archiefdozen. Daarnaast is 
ook in december een begin gemaakt door Gaike Dalenoord met het scannen van boeken en 
de inhoud van archiefdozen. Geen geringe klussen. Tot op heden zijn 141 dozen 
gedigitaliseerd ofwel 141.594 scans, en daarnaast 54 boeken, dictaten en schriften (9887 
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scans). Totaal dus ruim 150.000 scans. Besloten is om boeken en archiefstukken niet meer uit 

te lenen; zij zijn of komen alleen op aanvraag digitaal beschikbaar. 
 
Schenkingen 
Zoals veelal het geval is, zijn weer diverse boeken, foto’s, ansichtkaarten en andere 
documenten geschonken. En ook dit jaar waren er enkele bijzondere schenkingen, zoals een 
schilderij van de Zeevaartschool met op de voorgrond enkele studenten en een maquette van 
het Huisduiner kerkje.  
Het gebaar werd op prijs gesteld maar, het is al vaker gezegd, 
de HHV kan eigenlijk geen museale functie vervullen omdat de 
ruimte daarvoor ontbreekt. Om deze reden is na overleg met de 
schenker voor beide schenkingen een meer passende 
bestemming gevonden.  
 
Het schilderij hangt nu, op initiatief van de reünistenvereniging 
van de Hogere Zeevaartschool, in het gebouw aan Ankerpark 
27, waar Imares, het maritieme onderzoeksinstituut van 

Wageningen Universiteit is gehuisvest.  
 
De maquette van het kerkje is 
geschonken aan de vereniging Huisduiner Belang.  
 
Dit is eveneens het geval met een ‘cartoonachtig’ schilderij van Japie 
Meijer (1881-1957), ‘een bekend straattype die voornamelijk handelde 
in lompen en oude metalen die hij verzamelde in zijn handkar’.  
 
Dat schilderij is geschonken aan de Stichting Afgestoft, gebruiker van 
het Paviljoen van Toen aan de Borneolaan. 
 
 
 

 
Lezingen en meer 
Weliswaar heeft Ko Minneboo in het najaar van 2021 een lezing gegeven over ‘Het Koegras’, 
maar afgezien daarvan konden de lezingen pas weer worden hervat in het voorjaar van 2022. 
In maart en april heeft Ko een drietal lezingen verzorgd over ‘500 jaar Noordkop’ (‘zo 
onbekend bij velen in, en buiten de stad’, zoals al eerder is geschreven), voor serviceclubs in 
en buiten de stad en voor groep 7/8 van een basisschool over de Tweede Wereldoorlog.  

Ab van de Walle heeft in mei en juni een lezing verzorgd 
over ‘Duitsers in Den Helder 1940-1945’. Bij de lezing, die 
aanvankelijk gepland stond voor het voorjaar van 2020, werden 
foto’s vertoond uit de collectie van de HHV en van de Traditiekamer 
(MLD-museum) op De Kooy, maar vooral ook niet eerder vertoonde 
foto’s uit de nalatenschap van mevrouw Zegel-Verfaille (collectie in 
bruikleen van Paul Verfaille). Het gaat hier om een aanzienlijke 
hoeveelheid foto’s die genomen zijn door Duitse militairen in 1940 
(en waarschijnlijk ook door inwoners), die om een of andere reden 
niet zijn opgehaald in de toen bekende fotozaak van Han Zegel in 
de Koningstraat-hoek Koningdwarsstraat. In Levend  Verleden van 
juni 2021 is aan die collectie aandacht besteed.    

 
Het 75-jarige bestaan van de Helderse Volksuniversiteit werd onder meer gevierd met 

een drietal zogenoemde volkscolleges. Eén daarvan is op 19 maart verzorgd door Afra 
Carsjens, Marijke Feenstra, Ger Lemson (werkgroep genealogie) en Ko Minneboo, over 
‘feminisme, emancipatie en vrouwenkiesrecht’, in het algemeen maar ook gericht op de 
geschiedenis van Den Helder op deze gebieden.  
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In maart heeft bestuurslid Jan Kikkert als gids gefungeerd tijdens een rondtour door de 
stad voor oudere bewoners van een instelling, op 2 mei heeft hij een druk bezochte lezing 
gegeven met de titel ’77 jaar na de Tweede Wereldoorlog’ en ook tijdens het ‘weekeinde van 
de architectuur’ op 18 en 19 juni verzorgde hij rondleidingen op de fiets. Overigens verzorgt hij 
ook een historische rubriek in de periodieke huis-aan-huis-uitgave van Citymarketing Den 
Helder. Vanaf april wordt de coördinatie van de lezingen verzorgd door Ria Gijsberts.  
 
Cultureel erfgoed 
Cultureel erfgoed is een verzamelnaam voor (o.m.) monumenten en gebouwen met een grote 
cultuurhistorische betekenis. Ook de zgn. wederopbouwarchitectuur kan daar onder worden 
geschaard; zij heeft de stad een wezenlijk onderdeel van haar identiteit gegeven.  

Tijdens het vorige verslagjaar zijn gebouwen en bouwwerken uit de wederopbouw-
periode toegevoegd aan de lijst van gemeentelijke monumenten en recent, in mei 2022, is 
bekend geworden dat de gemeente nog meer ‘wederopbouwgebouwen’ de status van 
gemeentelijk monument gaat toekennen. Het ‘brugwachtershuisje’ uit rond 1850, aan het 
Ankerpark, heeft gedurende het verslagjaar ook de monumentenstatus gekregen. De HHV 
heeft daar meer dan eens aandacht voor gevraagd. De gemeente is voornemens om 
bijeenkomsten te organiseren over de herbestemming  van dit pand. 

 
In maart 2022 verscheen ‘Kerkenvisie Den Helder, een religieuze rijkdom aan zee’, een 

uitgave van de gemeente Den Helder in samenwerking met bureau MOOI Noord-Holland. 
(www.denhelder.nl/Onderwerpen/Actueel/Projecten/gebedshuizen_in_de_gemeente_Den_Helder) 

 
Modern erfgoed 
Een categorie die ook in de belangstelling komt, is de zogenoemde Post ’65-architectuur.  
Bij het gemeentebestuur is in augustus 2021 aandacht gevraagd voor zowel de woningen in 
Het Koggeschip, die in 1972 als experimenteel werden aangeduid, als voor de Sluisdijkbuurt. 
Het ‘plan Sluisdijk’ staat model voor een uit architec-tonisch en stedenbouwkundig oogpunt 
zeer bijzonder project, dat bestaat uit in totaal 283 zgn. woningwet-woningen, met vier 
hoofdtypen met veertien varianten. Over enkele jaren is 
het vijftig jaar geleden dat dit plan werd gerealiseerd en 
tijdens een feestelijke bijeenkomst door toenmalig 
prinses Beatrix ‘aan de bewoners werd overgedragen’.  
 
Ten slotte, hoewel het de activiteiten van de HHV 
weliswaar niet direct heeft geraakt: het zal u niet ontgaan 
zijn dat de vuurtoren aan de Zeeweg nr. 5 in Huisduinen 
(een rijksmonument sinds 1988) nadrukkelijk in het 
nieuws is geweest, en in de vierde week van januari 
2022 wel op een heel bijzondere manier, dank zij de 
vereniging Huisduiner Belang.  
Wij willen u, geachte lezer, deze bijzondere fotocollage 
niet onthouden. Op de website werd een ‘vuurtoren-
dossier’ geopend.        (fotocollage: Huisduiner Belang, 28 jan. 2022) 
 
Begraafplaats/Stichting Historische Grafmonumenten 
In het afgelopen verenigingsjaar zijn weer herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan een aantal 
historische grafmonumenten; in 2022 wordt verder gewerkt aan monumenten in vak A, een 
van de in vier delen opgesplitste historische delen van de begraafplaats. De ‘gedenktuin’ ziet 
er nu keurig uit. Zoals al eerder is toegelicht is aan de HHV een adviserende rol toebedeeld. 
Met de Stichting Historische Grafmonumenten heeft de HHV een soort ‘personele unie’. Voor 
geïnteresseerden in de gedenktuin: zie www.denhelder.nl/historische gedenktuin.  
 
Overige activiteiten en bijzonderheden 
In september 2021 zijn medewerkers in School 7 actief geweest in het kader van de Open 
Monumentendag. De zogenoemde ’55 plus-beurs’ die in oktober zou worden gehouden, werd 
vanwege de pandemie afgelast.  

http://www.denhelder.nl/historische
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 Van Jan Bremer, welbekend, is eind maart 2022 de laatste ‘Uit Beeld’ verschenen, zijn 
langlopende rubriek in de Helderse Courant.  
  
Op 26 maart 2022 is in School 7 door Ida Versteeg en Ab van de Walle een succesvolle 
boekenmarkt gehouden, waar boeken van de vereniging voor een aantrekkelijke prijs te koop 
werden aangeboden. Speciaal daarvoor is een mobiel PIN-apparaat aangeschaft. Deze 
verkoopactie zal in het najaar worden herhaald. 
 
 De HHV heeft een bedrag gedoneerd in het kader van de actie ‘Kunsthal 45’, ‘help de kunst 
van Den Helder naar de kelder’ (van het oude V&D-pand). Mogelijk kan de kelderruimte te 
zijner tijd ook als expositieruimte worden gebruikt. 
 
Enige tijd geleden heeft de HHV eveneens gedoneerd aan de Stichting Herdenkingsstenen 
Den Helder. De HHV was vertegenwoordigd bij de plechtigheid op 3 mei 2022 bij de gedenk-
plaats aan de Prins Hendriklaan/Polderweg, alwaar het monument door opperrabbijn  
J.S. Jacobs werd ingewijd. Daaraan voorafgaand werd de indrukwekkende film  ‘Opdat zij niet 
vergeten worden’ in Filmhuis Zevenskoop vertoond.  Al in eerdere verslagen is gememoreerd 
dat in 2015 een publicatie is verschenen van de werkgroep genealogie met daarin een 
uitvoerig overzicht van de Joodse ingezetenen; deze publicatie is de basis geweest voor het 
plaatsen van de herdenkingsstenen bij woonadressen van de omgekomenen in de 
concentratiekampen.  
 
De HHV was ook vertegenwoordigd bij de 4 mei-herdenking aan de Prins Hendriklaan. 
 
Helderse Vereniging voor Sociale Geschiedenis (HVSG) 

De ledenvergadering van de HHV heeft op 30 november 2021 het bestuur mandaat 
verleend om de benodigde stappen te nemen om een vorm van samenwerking/eenwording 
met de HVSG tot stand te brengen. De algemene ledenvergadering van de HVSG heeft op 2 
mei van dit jaar het besluit genomen om de vereniging per 31 oktober 2022 op te heffen en op 
te gaan in de HHV. Het bestuur van de HHV is verheugd over deze ontwikkeling.  

Zoals al eerder is gemeld, Jan Kikkert en Dick Muller, beiden actief in de HVSG, zijn  
opgenomen in het bestuur van de HHV respectievelijk in de redactie van Levend Verleden. In 
het aanstaande najaar zullen met vertegenwoordigers van de HVSG gesprekken worden 
gevoerd, onder meer over het opstellen van een nieuw beleidsplan en over de archiefruimten.    
 
Woningstichting 100 jaar 

Met de notariële akte van 26 oktober 1922 is het besluit van de gemeenteraad van 
Helder *) van 6 december 1921 geëffectueerd en is de ‘stichting tot bouw, beheer en 
exploitatie, genaamd Woningstichting’, opgericht. In die tijd bestaande woningbouw-
verenigingen zijn opgegaan in de nieuwe stichting. 

Weliswaar zal het eeuwfeest in augustus 2022 worden gevierd, dus buiten het 
verenigingsjaar, maar in het afgelopen jaar is gewerkt aan het thema ‘Woningstichting 100 
jaar’ op de website ‘Den Helder op de kaart’ (zie ook hierboven). In het ‘Paviljoen van Toen’ 
aan de Borneolaan is door de Stichting Afgestoft, in samenwerking Woningstichting en de 
HHV, een expositie over Woningstichting ingericht, die op 21 mei werd geopend. 
[ *) de officiële naam van de gemeente was van 1920 tot medio 1928 ‘Helder’, zie Levend Verleden, juni 
1920] 

 
Project ’Ouwe Helder’ 

In samenwerking met Woningstichting, de gemeente en derden is een ambitieus 
project in voorbereiding over het meer zichtbaar maken van de geschiedenis van ‘de ouwe 
Helder’, de wijk van voor de afbraak tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een initiatief van de 
plaatselijke architect Duco Kapitein. Inmiddels is een werkgroep samengesteld, vooruitlopende 
op het oprichten van een stichting voor het realiseren van het beoogde doel. Namens de HHV 
zijn Jack Ambriola, Nico Bais en Jan Kikkert  hierbij betrokken. Weliswaar hiervan aanvankelijk 
losstaand, maar toch in relatie staand tot dit project heeft Jan van Tongeren, schrijver van 
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meerdere boeken, een boek in voorbereiding, met de titel ‘Ouwe Helder, met zijn inwoners, 
straten, gebouwen en de afbraak’. 

 
 Tot slot, en dit moet ook gezegd worden 
Ook nu spreken wij weer onze dank uit aan de redactie van ons blad en de medewerkers aan 
artikelen, aan de bezorgers van dat blad en overige ‘stille werkers’ die hun energie steken in 
het verwerken en scannen van de stroom aan foto’s en ander materiaal, aan de sponsoren en 
adverteerders, maar ook aan het gemeentebestuur, aan de directie van Woningstichting Den 
Helder/Helder Vastgoed BV en aan de directeur en medewerkers van KopGroepBibliotheken 
voor het in ons gestelde vertrouwen.  
 
Wij bedanken ook al onze leden. Met zijn allen zijn wij tenslotte een gezonde en boeiende 
vereniging. 
 
Den Helder, juli 2022 
Jan van Herwijnen 
secretaris bestuur HHV  
 


