Wist je dat……de bijnaam van de Heemskerkers ezels is en dat de carnavalsnaam van
Heemskerk Ezelenheem is.
Wist je dat……Het fort bij Veldhuis in Heemskerk onderdeel is van de stelling van
Amsterdam.
Wist je dat……Er een paar lunetten van de Lunettenlinie door Beverwijk in Heemskerk
liggen.
Wist je dat…… de Nachtwacht bijna een jaar in Heemskerk werd bewaard tijdens de
Tweede Wereldoorlog.
Wist je dat……de eerste hoffotograaf van de koningin van Engeland een Heemskerker is.
Wist je dat……er 6 kastelen in Heemskerk hebben gestaan waarvan er nog twee over zijn.
Wist je dat……er tijdens de Middeleeuwen 2 plekken in Holland waren waar de Hollandse
graven werden gehuldigd door de bevolking en dat één van die plekken in heemskerk ligt
en nog steeds bestaat.
Wist je dat……het duingebied van Heemskerk vroeger ‘De Wildernis’ heette.
Wist je dat……het strand van Heemskerk alleen via het duingebied bereikbaar is en dus niet
met een auto maar alleen per fiets.
Wist je dat……de toren van de katholieke kerk geheel van hout is en met leien gedekt.
Wist je dat……er op elk van de hoeken van de toren een waterspuwer of gargoyle hangt.
Wist je dat….. De dorpskerk oorspronkelijk veel groter was. Achter de kerk ligt het graf van 4
priesters. Vroeger werden priesters in de kerk begraven, onder of bij het altaar. De kerk moet dus
minstens zo groot zijn geweest dat het priestergraf in de kerk lag.

Wist je dat……De luiklok in de toren van 1464 is en dus meer dan 550 jaar oud is. Zij weegt 900 kilo
en heeft een doorsnede van 112 cm en een hoogte van 110 cm. Zij is gegoten van brons.
Wist je dat……De luiklok en spits in 1585 werden getroffen door blikseminslag waarbij de klok naar
beneden stortte. De toren werd weer opgebouwd en de klok, die gelukkig nog heel was, werd terug
geplaatst.
Wist je dat……De luiklok in 1943 door de Duitsers werd gevorderd om in Duitsland omgesmolten te
worden tot oorlogsmateriaal. Gelukkig is het schip, waarmee de klokken werden vervoerd, bij Urk
aan de grond gelopen en gezonken. Na de oorlog kwam de klok weer terug naar Heemskerk. Op 23
maart 1946 hing zij weer in de toren.
Wist je dat……De klok van de toren niet kapot is maar alleen de hele uren aangeeft en dus maar één
wijzer nodig heeft. Pas in 1656 werd het slingeruurwerk uitgevonden en kon men ook de minuten
aangeven.
Wist je dat …..de klok aan de noordkant van de kerk hangt omdat de meeste Heemskerkers vroeger
ten noorden van de kerk woonden.
Wist je dat……Het oudste graf op het kerkhof van de dorpskerk van de gebroeders van Assendelft is
en uit 1467 stamt.

Wist je dat……In 1937 er een grote bloemententoonstelling werd gehouden op het terrein van het
kasteel Marquette waarvoor negenhonderd perken werden aangelegd met 500.000 bollen van
hyacinten, tulpen, narcissen,krokussen,irissen enzovoort. Langs de oprijlaan werden 100.000
krokussen geplant. De nakomelingen van deze aanplant is op sommige plekken nog steeds te zien.

Wist je dat……dit de voorloper was van de Keukenhof te Lisse maar het plan mislukte door
het slechte weer en de koude, natte zomer.
Wist je dat……De oorspronkelijke ingang van het kasteel Assumburg aan de linkerkant lag en alleen
met een bootje was te bereiken.
Wist je dat……Kasteel Assumburg oorspronkelijk geen kasteel is maar een versterkte woning, dat wil
zeggen een woning met een gracht er omheen. Men noemde het toen een omgrachte woning met
werf en laan. Het slot zoals het er nu uitziet is gebouwd na de Middeleeuwen toen er geen kastelen
meer nodig waren ter verdediging.
Wist je dat……Kasteel Assumburg ook wel een coulissenkasteel genoemd wordt. Het kasteel straalt
een kracht uit van een “versterkt huis”, maar de vrij dunne muren zouden een beleg nooit hebben
kunnen doorstaan. Het heeft in deze vorm dus nooit een verdedigbare functie gehad. In feite is het
een imitatie van een middeleeuws kasteel en dus meer een adellijk landhuis, een zogenaamd
coulissenkasteel.

Wist je dat……de gemeente Heemskerk vroeger een Heerlijkheid was. Heerlijkheden
kunnen gezien worden als een soort voorlopers van de huidige gemeenten. Het waren
zelfstandige gebieden met eigen lokale wetten, bestuurders en rechtspraak. Deze manier
van besturen ontstond in de Middeleeuwen en werd in 1848 opgeheven.

