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Kerssens, Dick

Kerssens, Dick
Wormerveer 2 januari 1937
Archiefambtenaar, geschiedschrijver, genealoog, auteur van jongensboeken.
Kerssens, oorspronkelijk typograaf, kwam in 1976, na avondstudie, als archiefambtenaar te werken
bij de semi-statische archieven van Zaanstad. Hij had toen al regelmatig historische artikelen
gepubliceerd in het dagblad De Typhoon. In 1982 publiceerde hij 'Beurt om beurt', de
geschiedenis/genealogie van de familie Smit, een Zaans geslacht van beurtvaarders en expediteurs.
In de daarop volgende jaren stelde hij enkele genealogieën samen en schreef hij verscheidene
jongensboeken. Voorts publiceerde hij historische artikelen in Zalhalla, het blad van de
personeelsvereniging van de gemeente Zaanstad, en in het blad 'Noord-Holland' ('Cronyck').
In eigen beheer gaf hij in 1984-1985 'De Zaanse kroniek der jaargetijden' uit, deel 1 1000-1899; deel
2 1900-1976. Deze kroniek was eerder verschenen in dagblad 'De Typhoon'. Ter gelegenheid van het
honderdjarig bestaan van de parochiekerk van de Heilige Maria Magdalena aan 't Kalf verscheen in
1987 van zijn hand 'Van vleethuis tot parochiekerk'.
In 1989 verscheen 'GEB, GZW, EZW van toen naar nu'. Een aantal artikelen in deze encyclopedie werd
door Kerssens geschreven, waaronder Topograﬁe.
In 1990 kreeg hij de Prijs van Bijzondere Waardering, behorende bij de Cultuurprijs Zaanstad.
Publicaties:
Zaanstreek vanuit de lucht / Kerssens, Dick ; Hans Brons ; Paul Deelman fotograaf, 2010;
Zaanse kroniek der jaargetijden 1000-1975 / Kerssens, Dick, 2014;
Zaandam, Oostzijde, Kalf en Haaldersbroek: tussen Hoornselijn en Kalverringdijk 1930-1980 /
Kerssens, Dick, 2006;
Schutten maar!: geschiedenis van de Zaandijkersluis / Kerssens, Dick, 2011;
Om mensen bewogen: 1887-1997 110 jaar kerkgebouw H. Maria Magdalena te Zaandam 't Kalf /
Kerssens, Dick ; Ambro Bakker, s.m.a., 1997;
De behouden stam : genealogie van de families Kerstiens, Kerstens, Kerssens en Karstens /
Kerssens, Dick, 2010;
Als de Bisschop komt: toneelstuk in drie bedrijven / Kerssens, Dick, 2000;
Aan een dam geboren Zaandam : beelden van toen en nu 1930-1980 / Kerssens, Dick, 2004;
Het bewaarde erfgoed. Bewonersgeschiedenis van de buurtschap Haaldersbroek / Kerssens,
Dick, 2018
Ruud Meijns, redacteur van De Zuidkanter interviewde Dick Kerssens op 15 maart 2017.
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