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Activiteitenkalender:
Maandag 5 april: Tweede Paasdag; geen
inloopavond
Zaterdag 10 en zondag 11 april: museumweekend. Museum Kennemerland is dan
zaterdag van 10-17 uur open en zondag
van 14 –17 uur.
Maandag 12 april: Algemene Ledenvergadering, Odd Fellowhuis, Beverwijk.
Zie de uitnodiging hiernaast.
Maandag 3 mei: geen inloopavond
i.v.m. de meivakantie
Dinsdag 18 mei: Wandelexcursie langs
het traject van de nieuwe Westelijke
Randweg met natuurgidsen, verzamelen
om 19:00 uur bij Paviljoen Westerhout
(overkant van het Museum)
Maandag 7 juni: inloopavond in
Museum Kennemerland, 20:00 uur
Maandag 5 juli: inloopavond in
Museum Kennemerland, 20:00 uur
Zomervakantie t/m vrijdag 20
augustus.
Maandag 6 september: inloopavond in
Museum Kennemerland, 20:00 uur
Maandag 5 oktober: lezing over archeo
logie door . . . in Buurthuis Wijk aan
Duin, 20:00 uur.

Contributiebetaling
Wie daarvoor nog geen gelegenheid
heeft genomen wordt verzocht de
contributie voor 2010 vóór 1 april te
voldoen.
Het Ledenbulletin voor dit jaar heeft u
intussen in goed vertrouwen tegelijk met
deze Nieuwsbrief ontvangen. Maar er
verschijnt dit najaar nòg een Ledenbulletin, omdat steeds meer leden hun verhaal
of onderzoek bij ons willen publiceren,
en wij die stukken niet te lang willen
laten liggen. We denken er veel leden een
groot plezier mee te doen.
Wie in 2010 lid van het HGMK is krijgt
dus dubbel waar voor zijn geld!
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Uitnodiging
voor de Algemene Ledenvergadering
op maandag 12 april 2010
in het Logegebouw van de Odd Fellows
aan de Prinsesselaan 17 – 19, 1942 AE Beverwijk.
Aanvang 20.00 uur (zaal open en koffie vanaf 19.30 uur)

Het Bestuur van het Historisch Genootschap Midden-Kennemerland te Beverwijk nodigt
hierbij haar leden uit voor het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering.
Agenda

1. Opening
2. Notulen van de ALV op maandag 6 april 2009 in Buurthuis Wijk aan Duin
3. Verslag over het jaar 2009
(inclusief verslagen van werkgroepen en activiteiten)
4. Financieel jaarverslag 2009
5. Kascommissie
- goedkeuring financieel verslag 2009
- benoeming kascommissie 2010
6. Begroting en vaststelling van de contributie
7. Bestuursverkiezing
- aftredend en zich niet herkiesbaar stellend: dhr. Jan Camfferman
- aftredend en herkiesbaar: dhr. Jacob Brakenhoff, secretaris
- kandidaat bestuurslid: dhr. Wim Spruit
8. Plannen omtrent het Huis van Geschiedenis (in Museum Kennemerland)
9. Rondvraag en sluiting
Na de pauze houdt de dhr. Geert van der Hel een korte inleiding over de Odd Fellows
en wordt de mogelijkheid geboden om een bezoek aan de Tempelruimte op de bovenverdieping te brengen.

Denkt u erom dat er in de Prinsesselaan nauwelijks parkeerruimte is; wie met de auto
komt kan deze het beste op het Stationsplein zetten.

Notulen Algemene Ledenvergadering Historisch Genootschap Midden-Kennemerland
Maandag 6 april 2009, Buurthuis Wijk aan Duin, Wilgenhoflaan
2c te Beverwijk, 19.30 uur
36 leden tekenen de presentielijst.
Afberichten van dhr. J. de Wildt en dhr. H. Wold
1. Opening en welkom. Voorzitter dhr. Joep Frerichs heet de
aanwezigen welkom en wenst allen een goede vergadering toe.
Hij stelt voor om de punten 3 en 8 van de agenda (jaarverslagen) in een keer te behandelen.
2. Notulen van de Ledenvergadering van 17 april 2008 in de
Grote Kerk in Beverwijk. Er volgen geen vragen vanuit het
publiek. De notulen worden goedgekeurd met dank aan de
secretaris.
3. (en 8). Jaarverslagen. Mevr. Riny Conijn, voorzitter van
het museumbestuur meldt dat op maandag 23 maart 2009
Museum Kennemerland het begeerde certificaat als erkend
museum ontvangen heeft. Dankzij inspanningen van vele vrijwilligers werd de collectie digitaal vastgelegd en werd aan de
eisen voldaan om in aanmerking voor het certificaat te komen.
Om de verhuizing van het museum mogelijk te maken hoopt
het bestuur op een subsidie van de Provincie Noord-Holland
en zal een verzoek daarvoor indienen. Adviesbureau Wallert
en Van der Star is aangetrokken om het project op te starten.
De jaarverslagen worden goedgekeurd.
4. Financieel Jaarverslag over 2008. De penningmeester uit zich
tevreden over het afgelopen jaar. Het ledental echter bleef
ongeveer gelijk met 46 aanmeldingen en 44 uitschrijvingen.
Op de termijndepositorekening werd een batig saldo van
€ 312 geboekt. Op de verkoop van de boeken werd ongeveer
£ 4.000 verdiend. Er werd € 1000 gereserveerd voor het
toekomstige documentatie- en informatiecentrum. In 2008
werden er nieuwe statuten opgesteld, vandaar dat de post
administratiekosten verdubbeld werd. Bedragen die binnenkomen boven de minimumcontributie worden ondergebracht
in de post Ondersteuningsfonds. De Postbank (ING) ging in

2008 over op een ander systeem, vandaar de stijging van de
post bankkosten.
5. Kascommissie. Mevr. E. Sluis en dhr. J. Tukker hebben op 11
maart 2009 de boeken gecontroleerd en akkoord bevonden.
De nieuwe commissie zal bestaan uit dhr. J. Tukker en dhr. H.
van Bourgonje. Als reservelid meldt zich dhr. J. Rutten.
6. Begroting en contributievaststelling. De depositorekening
leverde een goed resultaat. Voorgesteld wordt om dit bedrag
bij de reserveringen voor het informatiecentrum te voegen.
Dit voorstel wordt met waardering vanuit het publiek aangenomen. Het wordt als een taak van het genootschap gezien om
het publiek op eigentijdse wijze te informeren en op historisch
gebied van dienst te zijn. De begroting wordt goedgekeurd.
Wat de contributie betreft wordt er een voorstel ingediend
om die met 1 euro te verhogen naar € 13,- . Dit wordt met
algemene instemming aanvaard.
7. Bestuursverkiezing. Dhr. Arie van Dongen is aftredend en
herkiesbaar. Hij wordt met instemmend applaus voor een
volgende periode herkozen.
8. Werkgroepen en activiteiten. Dit punt is onder punt nr. 3 ter
sprake gekomen.
9. Rondvraag. Er komt een vraag naar wat er met het oude raadhuis gaat gebeuren als het museum er uit vertrokken is. Dat
wordt een zaak voor de gemeente Beverwijk. Dhr. Luttik en
dhr. Bart vragen naar de gang van zaken rondom de sloop
van Kennemerstate. Voorzitter antwoordt dat betreffend pand
helaas geen monumentenstatus had en daarom niet te redden
was. Voor de gemeente gelden enkel strikt juridische aspecten.
De monumentencommissie heeft inmiddels wel de gevelwand
van de resterende panden aan de Velserweg voorgedragen voor
de beschermende monumentenstatus.
Dhr. Frerichs sluit de vergadering en nodigt de aanwezigen uit
voor de fotopresentatie die Arie van Dongen heeft samengesteld
rondom het “Stationsgebied in verandering”.

Jaarverslag 2009 Historisch Genootschap Midden-Kennemerland
Jaarverslag 2009 Historisch Genootschap Midden-Kennemerland
te Beverwijk.
Per 01-01-2009 bedroeg het aantal leden 781 en per 31-12-2009
waren dat er 769.
Het bestuur bleef in 2009 ongewijzigd en was samengesteld uit
de heren Joep Frerichs, voorzitter; Jacob Brakenhoff, secretaris;
Jan de Boer, penningmeester; Arie van Dongen en Jan Camfferman, bestuursleden. In het najaar meldde dhr. Wim Spruit zich
als kandidaat bestuurslid. Hij zal in de ledenvergadering van 2010
voorgedragen worden.
Het bestuur kwam 10x in vergadering bijeen en daarnaast had
het gehele bestuur of een aantal bestuursleden een flink aantal
keren overleg met het voltallige museumbestuur of een delegatie
daarvan in het kader van de totstandkoming van het Huis van
Geschiedenis (het historisch documentatie- en informatiecentrum) in het nieuwe Museum Kennemerland.
De eerste drie maanden van het jaar werden besteed aan de voorbereiding van de Algemene Ledenvergadering, het volgen van
de ontwikkelingen van de diverse commissies inzake het nieuwe
museum en te reageren op de sloop van Kennemerstaten. De
monumentenwerkgroep ondernam actie de overige panden aan
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de Velserweg behouden te krijgen. Met dhr. Arthur Gerritsen
werd contact gelegd om een eigen website voor het genootschap
op te zetten.
In de periode voor de zomervakantie kwam er meer duidelijkheid
in het overleg met het museum over taken en verantwoordelijkheden. Het genootschap wil zich enkel bezig houden met het in het
leven roepen van het historisch informatie- en documentatiecentrum en zal zich niet bemoeien met inrichting en collectiebeheer
van het museum. Het voorstel van het bureau Wallert/v.d. Star
om het genootschap op te heffen en te integreren in het nieuwe
museum vond geen instemming van het bestuur van het genootschap. Het museumbestuur had op haar beurt haar bezittingen
veilig gesteld in een aparte beheersstichting.
De periode na de zomervakantie werd vooral gebruikt om met
het museum het overleg voort te zetten. Voorgesteld werd een
gezamenlijke samenwerkingsovereenkomst op te stellen, waarin
volgende punten achtereenvolgens omschreven werden: doel,
organisatie, activiteiten, publiciteit, collectie, huisvesting, financiën en duur van de overeenkomst. Met name over het punt van
financiën rezen er verschillen van inzichten over de hoogte van
het bedrag welke het genootschap jaarlijks aan het museum zou
moeten afdragen. Voor het einde van het kalenderjaar kon de
overeenkomst derhalve nog niet ondertekend worden.

Museum Kennemerland
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Wat de activiteiten die het genootschap speciaal voor leden en
belangstellenden organiseerde betreft, ging men uit van het idee:
inloopavond op de 1e maandag van de maand, een lezing of fotopresentatie voor een groter publiek in buurthuis Wijk aan Duin,
een buitenexcursie in de regio naar een plaats met historische
betekenis. Voor de inloopavond was er belangstelling van een
kleine groep trouwe bezoekers, voor de lezingen en excursies was
er grote belangstelling. Dhr. Jan van der Linden gaf een lezing
op 2 februari over historische cartografie, Arie van Dongen presenteerde een fotoserie over het veranderend Stationsgebied bij
de ledenvergadering op 6 april. En volgende excursies vonden
plaats: zaterdag 26 september bezoek aan het Hoogovenmuseum
en zaterdag 31 oktober rondleiding in Akerendam.
publicaties

Naast de drie Nieuwsbrieven en een extra dik Ledenbulletin zijn
er in 2009 geen andere drukwerken verschenen. Het HGMK
heeft ook dit jaar weer assisitentie verleend bij de productie van
het programmaboekje voor de Regionale Open Monumentendagen. Het Historisch Genootschap was met een stand aanwezig op
de jaarlijkse boekenmarkt in Wijk aan Zee, waar ook een aantal
originele etsen van Frans J. IJserinkhuisen verkocht werd.Er zijn
in oktober fotopresentaties verzorgd voor de Beverwijkse Odd
Fellows en voor de Beversocieteit.
werkgroep monumenten

De werkgroep monumenten van het HGMK is in 2009 vrijwel
altijd voltallig, 9 keer bij elkaar gekomen. De werkgroep bestaat
uit 8 personen, waarvan het merendeel al vanaf de oprichting in
2003 bij betrokken was. Een heel hechte groep dus!
We hebben heel hard gewerkt om onze voordracht voor nieuwe
gemeentelijke monumenten op tijd af te hebben, want de
gemeente Beverwijk kreeg opeens haast. Want na jaren van laks
reageren, keerde het tij en zit er een grote uitbreiding van de
gemeentelijke monumentenlijst aan te komen.
Vlak voor de zomervakantie lukte het ons om deze voordracht bij
de gemeente in te leveren, waarna het Cultureel Erfgoed NoordHolland er, in opdracht van de gemeente, mee aan de slag kon.
In een zgn. quick-scan is er aan alle, ook door anderen, voorgedragen panden door een deskundige een beoordeling gegeven,
waarna de gemeentelijke monumentencommissie beslist welke
van die panden uiteindelijk beschreven gaan worden en zullen
worden voorgedragen om de monumentenstatus te krijgen. Bij
dit besluit is ook onze werkgroep betrokken.Uiteindelijk zal de
gemeenteraad definitief beslissen of een pand wordt opgenomen
op de gemeentelijke monumentenlijst.
Na de zomervakantie werden de laatste twee fotoboeken uit de
totale serie van vier klaar gemaakt om overhandigd te worden aan
de gemeente. Uiteindelijk gebeurde dit op feestelijke wijze op 9

december in het Stadskantoor (zie vorige Nieuwsbrief voor een
verslag).
Verder is er dit jaar bezwaar gemaakt tegen de nieuwbouwplannen van het Rode Kruisziekenhuis op de plek van het helaas
gesloopte Kennemerstaten. Ook is er door de gemeente Beverwijk
(wellicht mede door ons) gehoor gegeven aan de oproep om ook
de aangevraagde en afgegeven sloopvergunningen in de Kennemer te publiceren. Niet dat daarmee misschien de sloop zou
kunnen worden tegengehouden, maar dan komt hij niet opeens
en onverwacht.
Vanaf 10 dec. ’09 heeft er de zgn. Erfgoedverordening ter inzage
gelegen op het Stadskantoor. Deze verordening komt binnenkort
in de plaats van de Monumentenverordening van 2001.
We hebben besloten om alle aangevraagde en afgegeven bouw- en
sloopvergunningen kritisch te blijven volgen en ons nu te gaan
concentreren op beeldbepalende panden en gevelwanden. Ook
gaan we verder met de inventarisatie van gevelstenen en ornamenten in Beverwijk.
Mocht u hiervoor ook belangstelling hebben, meldt u aan!
paleografie

De paleografiewerkgroep I van “ de Vroedschapsvergaderingen van
de stad Beverwijk sinds 1642”, ( 7 personen) is dit jaar 12 keer in
het Museum bij elkaar gekomen, kon aan het eind van 2009 met
de transcripties van het jaar 1700(!) starten en hoopt wellicht in
2010 boek 5 uit deze serie te kunnen publiceren.
Tot onze verrassing dook in het depot van het Museum een onbekende doos met charters en akten op ( 6 stuks van 1489-1782).
Vanzelfsprekend popelden onze paleografen om hun tanden hier
eens flink op stuk te bijten. In november werden er ( digitale)
foto’s van gemaakt en nu zijn de transcripties alweer bijna af!
Ze zullen worden ingevoegd in het oorspronkelijke Charterboek,
daterend uit 2001( alle getranscribeerde charters van Museum
Kennemerland), wat later opnieuw zal worden uitgebracht.
Paleografiewerkgroep II van het “Weeskamerboek van Beverwijk
vanaf 1556” ( nu 4 pers.) ging in 2009 11 keer aan de slag, telkens
bij een van de leden van de werkgroep thuis.
In het najaar waren uiteindelijk zoveel akten getranscribeerd, dat
ook hiervan een boek kon worden uitgegeven.
In een modern jasje, met enkele voorbeelden van digitale foto’s
zoals door ons gebruikt en met transcripties van zo’n 95 akten van
1556-1617, registers van persoonsnamen, veldnamen etc., kwam
Weeskamer Beverwijk deel I te koop!
Jacob Brakenhoff, secretaris HGMK
met bijdragen van Arie van Dongen, Joep Frerichs en Elly Toepoel

Nieuwe boeken

Oude ledenbulletins

Al enige tijd zijn bij het HGMK in voorbereiding twee nieuwe boeken van de hand van
Cor Castricum:
De industriële geschiedenis van Velsen, een vervolg op het succesvolle boek over
Beverwijk;
De geschiedenis van de Beverwijkse sigarenindustrie, gebaseerd op de verzameling
van Henk van Unen.
We hopen beide boeken nog dit jaar te kunnen uitbrengen. Wie er nog foto's of ander
materiaal voor ter beschikking wil stellen kan daarvoor het beste zo spoedig mogelijk
contact opnemen met ons redactielid Cor Castricum; telefoon 0251-228155

Een enkele maal wordt aan ons gevraagd
of er nog oude Ledenbulletins verkrijgbaar
zijn. Meestal moeten we de vragensteller
teleurstellen omdat we behoudens het
archief exemplaar geen Ledenbulletins
meer bezitten van voor 1996.
Als u aan het opruimen gaat en u komt
daarbij oude ledenbulletins tegen, nummers 1 tot en met 22, dan zouden wij die
graag van u ontvangen. U kunt daarvoor
bellen met J. de Boer, 0251 374799 of hem
e-mailen op jenhdeboer@planet.nl .

Historisch Genootschap Midden-Kennemerland
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Historisch Genootschap Midden-Kennemerland Financieel overzicht
Baten en Lasten
Baten

Contributies
Rente
Donaties
Verkoop boeken
Boekenfonds

2008

Begroot
2009

Werkelijk
2009

9.598,00
2.473,78
400,00

9.500,00
1.500,00

9.442,00
2.905,72
900,00

5.000,00

12.471,78 16.000,00

13.247,72

Lasten

2008

Begroot
2009

Werkelijk
2009

Nieuwsbrieven
Ledenbulletin
Boeken inkoop
Bijdrage aan Museum Kennemerland
Historische werkgroepen
Administratiekosten
Excursies / Lezingen
Lidmaatschappen / Abonnementen
Porti / bezorgkosten
Bestuurs kosten
Huur opslagruimte
Algemene kosten
Reservering infocentrum / Museum
Bankkosten
Representatiekosten
Saldo

1.970,35
3.781,23

1.600,00
3.000,00
5.000,00
2.000,00
100,00
300,00
300,00
100,00
150,00
500,00
600,00
200,00
2.000,00

1.836,56
4.180,57

1.952,50
150,49
784,58
399,20
119,90
86,40
1.081,98
570,00
27,00
1.000,00
110,95
125,00
150,00
312,20
12.471,78 16.000,00

1.922,50
107,20
464,65
143,05
105,00
35,37109,65
570,00
409,52
2.500,00
111,09
432,44
390,86
13.247,72

Balans per 31 december 2009
Debet

Kas
Postbank
Postbank Rentemeerrekening
Postbank termijndeposito
Debiteuren
Waarborg opslagruimte
Tegoeden korte termijn
Vooruit betaalde kosten

Credit
2008

2009

205,27
6.918,48
29.021,80
50.000,00
71,40
137,00
2.473,78
70,00

100,90
8.965,48
83.119,07

88.897,73

93.665,24

62,00
137,00
1.280,79

2008

2009

Crediteuren
Vooruit ontvangen contributie
Ondersteuningsfonds
Blomfonds
Boekenfonds
Reserve infocentrum
Algemene reserve

1.952,50
6.575,00
13.263,01
16.336,09
19.899,15
19.500,00
11.059,78

2.014,40
5.627,15
15.708,51
16.336,09
20.216,25
22.000,00
11.371,98

Voordelig saldo

312,20
88.897,73

390,86
93.665,24

Toelichting
In 2009 hebben we een groot aantal lidmaatschapsbeëindigingen
moeten noteren. Het ledental is netto met 12 leden gedaald tot
769 leden.
In 2009 is voor € 4219,88 aan boeken, etsen en CD's verkocht
en € 3852,78 besteed aan nieuwe uitgaven. Het grootste deel
daarvan is uitgegeven aan de aankoop van etsen van IJserinkhuijsen € 3080,- De netto opbrengst € 367,10 is toegevoegd aan het
boekenfonds.

Representatiekosten.

Ledenbulletin.

Administratiekosten.

Het bestuur stelt voor de contributie voor 2011 niet te verhogen.
Hoewel de bijdrage van ons aan het Museum Kennemerland nu
nog niet bekend is verwachten we het eerste jaar uit te komen met
de reserveringen van 2009 en 2010. Mocht op de jaarvergadering
de gewenste afdracht bekend zijn dan kunnen we alsnog anders
besluiten.

Algemene kosten.

Jan de Boer,
penningmeester

De hogere kosten dan begroot voor de uitgave van het ledenbulletin is veroorzaakt door een groter aantal pagina’s, waardoor de
drukkosten stijgen.
Ook dit jaar bestaat het grootste deel van deze post aan uitgaven
voor de aankoop van enveloppen € 432,Door de aankoop van nieuwe acceptgirobiljetten is deze post verdubbeld ten opzichte van de begroting.
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Er is in het boekjaar voor € 400,- aan zilveren spelden aangekocht
voor uitreiking aan jubilarissen of bij afscheid.
Er is € 2500,00 toegevoegd aan de reserve voor het infocentrum en voor een te verwachte hogere bijdrage aan het Museum
Kennemerland.
Voorstel.

Museum Kennemerland
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Begroting 2011
(de begroting 2010 werd vastgesteld in de jaarvergadering 2009; zie Nieuwsbrief 46)
Baten

Contributies
Rente
Verkoop boeken

2010

2011

9.500,00
2.000,00
5.000,00

10.000,00
2.000,00
P.M.

16.500,00

12.000,00

Lasten

Nieuwsbrieven
Ledenbulletins
Boeken
Bijdrage aan Museum Kennemerland
Historische werkgroepen
Administratiekosten
Excursies / Lezingen
Lidmaatschappen / Abonnementen
Porti / bezorgkosten
Bestuurs kosten / onvoorzien
Huur opslagruimte
Reservering Infocentrum / Museum
Representatie kosten
Algemene kosten

2010

2.000,00
3.800,00
5.000,00
2.000,00
150,00
300,00
400,00
150,00
100,00
500,00
600,00
1.200,00
150,00
150,00
16.500,00

2011

2.000,00
4.200,00
P.M.
2.000,00
150,00
300,00
400,00
150,00
100,00
500,00
600,00
1.200,00
150,00
250,00
12.000,00

Een van de zeer vele illustraties uit de verzameling van Henk van Unen over de geschiedenis van de Beverwijkse sigarenindustrie.
Historisch Genootschap Midden-Kennemerland
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Jaarverslag 2009 Archeologische Werkgroep Beverwijk-Heemskerk
Graven en waarnemen

In een vijver die werd gegraven langs de
Laan der Nederlanden, tussen de Heemskerkerweg en de (voormalige) Fokkerlaan
in Beverwijk, kon het profiel (de verticale
wand)over een lengte van meer dan 100
meter bestudeerd en vastgelegd worden.
Zichtbaar in het licht gekleurde duinzand
waren donkergrijze, humeuze lagen op
ongeveer 110 en 180 cm onder het maaiveld. In deze lagen waren sporen van
akkerbewerking (ploegsporen) te zien en
konden enkele stukjes bot en aardewerk
worden verzameld.
De bovenste laag dateert uit de IJzertijd
(800 – 12 jaar voor Chr.) en sluit aan op
de laag die ongeveer 40 jaar geleden werd
gevonden bij het graven van de vijver in het
Willem-Alexanderplantsoen. De onderste
laag dateert waarschijnlijk uit de Bronstijd
(1800 – 800 jaar voor Chr.).
Aan de Jan Ligthartstraat-hoek-Jan van
Kuikweg in Heemskerk werd op de bodem
van een bouwput (ongeveer 1 à 1,50 meter
onder het maaiveld) een concentratie van
scherven aangetroffen. Het zijn scherven
van grote potten met kleine oren; aan de
oren zijn slijtsporen van een touw zichtbaar. De scherven lagen in een venige laag
met ingestoven zandlaagjes. Vermoedelijk
is dit een waterput geweest waaruit met
deze potten water werd gehaald. Zo nu en
dan viel zo’n pot natuurlijk in de put. De
datering is 1ste – 3de eeuw na Chr.
Op het terrein van de voormalige lusthof
‘de Vlotter’aan de Rijksstraatweg in Heemskerk, werd een veldverkenning uitgevoerd
om vast te stellen in hoeverre sporen van
de oude tuinaanleg aanwezig zijn. Dit in
verband met de mogelijke aanwijzing van
het perceel als archeologisch monument.
Waarschijnlijk door diepploegen zijn geen
sporen van de oude tuinaanleg gevonden.
Het onderzoek vond plaats in samenwerking met leden van de afdeling ZaanstreekWaterland van de AWN.
Waarneming aan de Laan der Nederlanden
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Scherven van de Jan Ligthartstraat
Bij werkzaamheden aan de Velserweg
kwam muurwerk tevoorschijn dat waarschijnlijk de fundering vormde van de
muur rond de tuin van Scheybeeck.
Ook het grondverzet voor de aanleg van
de Westelijke randweg in Beverwijk werd,
samen met leden van de Archeologische
Werkgroep Velsen, gevolgd. Geen sporen
van bewoning werden in het tracé aangetroffen; voornamelijk in de top van
de zogenaamde ‘jonge duinen’ vindt het
graafwerk plaats.
Broekpolder

De werkgroep heeft een informatiestand
verzorgd tijdens het buurtfeest op het
terrein van het archeologisch monument
op 29 augustus. Bodemvondsten konden
worden geleend van het Provinciaal depot
voor archeologie. Aan veel belangstellenden werd de publicatie over de Broekpolder uitgereikt.
Open monumentendag

Tijdens de Open monumentendag op 12
september had de werkgroep een kleine
expositie ingericht in kasteel Marquette
(Heemskerk) met kaarten en bodemvondsten uit de directe omgeving.
Informatiestand buurtfeest Broekpolder

Museum Kennemerland

Door leden van de Historische Kring
Heemskerk werden in kasteel Marquette
rondleidingen verzorgd waaraan zo’n 400
personen hebben deelgenomen; velen
hebben de expositie van de werkgroep
bekeken.
Oud Haerlem

Nabij het terrein van Oud Haerlem is voor
de wandeltocht ‘Nico Rozemeier’ en voor
de fietstocht van het Kennemercollege
informatie gegeven over het archeologisch
monument Oud Haerlem.
Op de basisschool ‘De Burghtweijt’ werd
een lesochtend verzorgd over Oud Haerlem en de directe omgeving van de school
met name de straatnamen.
Beleidsnota

De beleidsnota Archeologie gemeente
Heemskerk 2009 is door de werkgroep
becommentarieerd. Het merendeel van de
opmerkingen van de werkgroep is door de
gemeente overgenomen.
De werkgroep heeft deelgenomen aan
brainstorm-sessies over de Cultuurnota
Vinden en Verbinden van Heemskerk.
Roel van Gulik, voorzitter; met bijdragen
van Jaap Hendrikse en Ria Vet
Boren bij veldonderzoek op de Vlotter
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Museumflitsen
• Zondag 29 november, Gastenboek:
“Mooie verzameling, we hebben erg
genoten, fijn gesprek ook.” Henk en
Mieke B., Alkmaar, en: “Mooie verzameling aardewerk!”, JvL.
• Zondag 6 december, Gastenboek: “Wat
goed om hier nu eens naar binnen te
gaan en te genieten van wat hier tentoongesteld is. Het werk van Jos Stam:
mooi!”
• In de maand december van het voorbije
jaar gebeuren helemaal geen schokkende
dingen in het museum. Is dat zo? Op 19
december werd een kasoverschot van
€ 15,- geconstateerd. Noem dat maar
eens niet-schokkend!
• Op 13 december komen er ’s morgens
25 vijfenzestigplussers van het NIVON
op bezoek. Niet schokkend natuurlijk,
maar wel ontzettend leuk dat zo’n groep
haar weg naar ons museum via de Wijk
aan Zeese tak van het NIVON weet te
vinden.
• Ook op 13 december: Gastenboek: “Jan
en Ria de Boer-v.d.Vecht: 37 jaar in de
IJmond en hier nog nooit geweest, maar
nu verrijkt weer naar huis!
• En ook die middag in het gastenboek:
“Ik ben de dochter van Willem van
Waterschoot van der Gracht. Onze familie moest al in 1915 naar de USA. Ik heb
mijn leven lang van vader over Beverwijk
en Wijk aan Zee gehoord. w.g. Gisèle
van Waterschoot van der Gracht (97 jr).
Daarna met Arnold d’Ailly getrouwd.
P.S., de familie woonde in 1900 in wat
nu de Pastorie aan de Breestraat is.
• Diezelfde middag is er nog steeds
belangstelling voor het boek van W.A.
Spruit en J.M. van der Linden: “Dit
was Beverwijk”.Helaas is het zowel bij
ons als bij de schrijvers/uitgevers uitverkocht. Goed bewaren dus: later kunnen
ze geld waard worden!
• Zoals altijd groeit de verkoop van
boeken in de maand december. Voor
zowel de ene man met de witte baard
(en de schimmel) of de andere man
met een beetje andere witte baard (en
dat rendier) zijn boeken, uitgegeven
en/of verkocht door ons Genootschap
c.q. ons museum kennelijk een goede
inhoud voor hun pakjes geworden!
• Het inkijkexemplaar van het reeds
uitverkochte boek “Dit was Beverwijk” blijkt door iemand veilig te zijn
gesteld. De vrijwilligerscoördinator,
tevens 2e penningmeester van Museum
Kennemerland, besluit op 31 december
2009 vlak voor oudjaar geheel op eigen
houtje en bij zijn volle verstand om dit
exemplaar te verkopen aan het museum
ten laste van de daartoe gereserveerde
pot ‘aanschaffingen bibliotheek’. Noemt
u dat maar eens niet-schokkend.
Historisch Genootschap Midden-Kennemerland

• Op maandag 4 januari ontvangt
Museum Kennemerland van Museum
Boymans Van Beuningen het boek
“Proeven is Koopen”, een biografie over
Jac. Jongert, zeer bekend beeldend kunstenaar, die leefde van 1883 – 1942. Dat
verklaart meteen de dubbele ‘oo’ – oude
spelling – in het woord ‘koopen’. De
schenking hield verband met het feit dat
Museum Kennemerland aan het zeergrote-broermuseum in Rotterdam een
tweetal geëmailleerde reclameborden
van Beverol naar een ontwerp van Jongert kon uitlenen voor de gelijknamige
tentoonstelling van 19 december 2009
tot en met 18 april 2010 te Rotterdam.
• Dinsdag 5 januari: het museum is dicht.
Toch gebeurt er op zo’n ochtend van
alles: het beveiligingsbedrijf zal om 8
uur komen voor een controle van de
beveiligingsapparatuur. Kwart over 11
zijn ze weg. Ondertussen is een vertegenwoordiger van de HKV (onze collega’s
uit Velsen) langsgekomen om de in consignatie verkochte exemplaren van hun
jaarboek VELISANA 2008 af te rekenen
en VELISANA 2009 in consignatie af te
geven. En passant gaat er een exemplaar
van “Wat Mijnheer zegt” tegen betaling
over in andere handen.
• Jorden van Foreest schrijft in  het gastenboek op 10 januari:: “Na 23 jaar weer
eens terug om Oosterwijk te bezoeken.
(Eerst naar het voorouderlijk slot en
daarna dus even in het museum wezen
kijken).
• Diezelfde middag komt een jongeman
een cadeaubon halen die hij aan zijn
vader en moeder wil geven, zodat ze
op zijn kosten het museum kunnen
bezoeken. Daar vinden we een oplossing
voor. (Goed idee van die jongens: we
schreven op briefpapier een cadeaubon
uit. Goed idee misschien ook voor de
toekomst: “de Museum-Kennemerland
cadeaubon”! De ouders komen dezelfde
middag nog en schrijven in het gastenboek: Lieve Tobias en Timon, heel veel
dank voor jullie mooie cadeau (toegang
tot dit museum) we hebben ervan genoten. Pap en Mam
• Op 16 januari wordt er een stapel foto’s
als schenking aan het museum in ontvangst genomen.
• Op dezelfde middag schrijven George
en Betsy B. uit Velsen-Noord, geboren
Beverwijkers in het gastenboek: We
hebben heel erg genoten van de rondleiding, hele mooie dingen gezien en toegelicht door Paul Frankhuizen, geweldig.
• Het is al echt winterweer sinds 20
december. Dat is dus bepaald geen
museumweer. Zo denken onze potentiële bezoekers er ook over. 23 Cultuurmensen hangen een ander standpunt aan
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en bezoeken ons museum in deze maand
wèl!”
Zaterdag 30 januari 2010: veel sneeuw!
Dat winterweer met telkens nieuwe
sneeuw en gladheid houdt ook nog
tweederde van de maand februari aan.
Op 14e van deze maand – voor de verandering sneeuwt het weer wat – houdt
Jeroen Stam een lezing met moderne
lichtbeelden, ofwel met een beamer, over
zijn vader Jos Stam. 17 Personen volgen
met veel genoegen de lezing en genoten,
ervoor of erna, van de getoonde werken.
De teksten in het gastenboek spreken
voor zichzelf.
Twee dagen later bezoekt de familie W.,
allemaal opgegroeid op het Meerplein,
het museum. Gelukkig zijn ook zij
enthousiast over de rondleiding en de
toelichtingen.
De fotowerkgroep en de museumregistratiegroep zitten deze middag met jas
aan te werken. De CV in het museum
brandt wel, maar lijkt het hete water niet
door te pompen. Twee uur later constateert een inderhaast opgeroepen monteur dat ze gelijk hebben. Een pomp en
nog wat benodigdheden worden besteld.
Een noodoplossing met niet na te vertellen foefjes zorgt dat tussentijds de kachel
het pand weer verwarmd. 4 Dagen later
is het euvel verholpen. In vrijwilligersuren uitgedrukt kostte dit 6 uur en 3
kwartier voor het goede doel.
In de ochtend van 23 februari verzamelt
zich een groep van 8 cultuurhistorieminnaars uit Castricum voor een tocht langs
de Linie van Beverwijk. Het museum
dient als infopunt en startplaats. Het
blijkt redelijk goed mogelijk te zijn om
met twee of drie auto’s een Lunettentocht te verzorgen.
Het museumbestuur is bezig met het vrijwilligersplan voor het nieuwe museum
aan de Schans. Het zou onvoorstelbaar
zijn als er van alle 750 tot 800 leden van
ons Historisch Genootschap niet 1 of
2% op enigerlei wijze de handen uit de
mouwen zou willen steken, het medewerkersplaatje op zou willen spelden of
zijn of haar kwaliteiten op andere wijze
aan het huidige en toekomstige museum
zou willen en kunnen wijden. Ik ben
gemakkelijk te vinden!

Aad Kok
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Museum Kennemerland
Berichten over De Schans

Op de valreep van 2009 kwam per telefoon een bericht van de Provincie NoordHolland. Museum Kennemerland wordt
voor de ontwikkeling van het Huis van
Geschiedenis een subsidie toegekend van
ruim € 700.000,-. De besturen van het
museum en van HGMK waren blij verrast! Samen met Pré Wonen kunnen de
plannen tot werkelijkheid komen. Op 4
februari 2010 werd dan ook een feestelijke
startbijeenkomst gehouden in het verder
nog lege pand aan de Schans 1 te Beverwijk. Alle vrijwilligers van MK en HGMK
evenals de begunstigers van het project
konden zo met eigen ogen te zien waar in
de nabije toekomst het centrum voor cultureel erfgoed in Midden-Kennemerland
zal verrijzen. Een stimulans voor de velen
die op allerlei manieren ondersteuning
verleenden.
In het nieuwe Huis blijven museum en
genootschap afzonderlijke instellingen.
Het genootschap zal een deel van het Huis
in gebruik nemen: het Historisch Informatiecentrum. Alle activiteiten die het
Historisch Genootschap nu onderneemt
kunnen in de toekomst aan de Schans
plaatsvinden.
Maar er is meer:
Vrijwilligers van het genootschap zullen
het publiek de gelegenheid bieden om via
internet en de bibliotheek kennis te nemen
van zaken die de regionale geschiedenis
betreffen. Het informatiecentrum zal ook
dienen als clubhuis voor de leden van het
genootschap en er zullen Inloopavonden worden gehouden waar mensen met
interesse in het regionale verleden elkaar
kunnen treffen.
Ook op educatief gebied zijn er vele mogelijkheden om ondersteuning te bieden bij
de erfgoedprojecten van scholen en opleidingsinstituten of een leerzaam uitje te
verzorgen voor groepen van allerlei aard.
Burgemeester Han van Leeuwen en
directeur Pré Wonen Victor Verhoeven.
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De toekomstige museale ruimte op de eerste verdieping
De werkgroep Bouw buigt zich over de
inwendige vorm van de Schans. Er wordt
een lift geplaatst, er zal plaats zijn voor
een koffiecorner, een toonbank met winkel
en de sanitaire ruimten worden opnieuw
ingericht. De noodtrap wordt verplaatst
en er is over verlichting nagedacht. De
klimaatbeheersing wordt met de uiterste
zorg bekeken waarbij het zuinig omgaan
met energie een belangrijke factor is. Voor
de indeling van de werkruimtes wordt de
groep regelmatig gevoed met ideeën vanuit
het vrijwilligersteam dat nu aan het Westerhoutplein prima werk verricht in een
veel te krappe ruimte.
De werkgroep Museale Opstelling houdt
zich bezig met het museale deel. Er is
gekozen voor een tijdlijn waarbij de mens
centraal staat. Men kiest voor thema’s
waarbinnen bekende en minder bekende
personen uit het verleden aangeven wat
de invloed van de mens is geweest op zijn
omgeving.
Berichten vanuit het Westerhoutplein

Museum Kennemerland heeft samen met
haar vrijwilligers ‘hard getrokken’ aan
haar toekomst. In het voorjaar van 2009
werd het museum erkend als Geregistreerd
Museum. Wij mochten het predicaat in
De glas-in-loodramen in de hal moeten
gerestaureerd worden.

Museum Kennemerland

ontvangst nemen. Een van de belangrijkste
voorwaarden is dat de registratie op orde is.
Voor een museum met ruim 5500 objecten
is dat een geweldige klus geweest.
Het museum is nu lid van de Nederlandse
Museumvereniging.
Dit betekent niet dat het werk af is: registreren is een continu proces, er komen
telkens nieuwe objecten bij.
De registratiegroep heeft dringend behoefte
aan nieuwe mensen voor het beheer en
registratie van de museale collectie en
de bibliotheek. Kunt u een PC bedienen
en bent u bekend met MS Excel of MS
Word en kunt u met scanners, printers en
digitale camera’s omgaan dan bent u van
harte welkom. Ook het enigszins kunnen
omgaan met beeldbewerkingsoftware en
zo mogelijk video bewerkingssoftware zou
zeer gewenst zijn. Hiervoor kunt u bellen
met dhr. Janssen 0215-223291 of met dhr.
Hoogeland 0251-656100.
Daarnaast zijn wij op zoek naar gastvrouwen en –heren. Deze zijn aanwezig tijdens
openingstijden van het museum. Vindt u
het leuk om groepen rond te leiden? Of te
helpen bij de ontvangst van scholen?
Kijk eens op de website www.museumkennemerland.nl voor meer informatie.
Een cadeautje voor de vrijwilligers van de
gemeente Beverwijk: een schilderij van de
St. Odulfstraat van Sipke van der Schaar.
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vrijwilligers en begunstigers luisteren naar

mevr. Riny Conijn, voorzitter Museum
Kennemerland

Vrijwilligers bekijken de tekeningen van het
complex

Tentoonstellingen

worden van de bevrijding en de feesten die
ter gelegenheid daarvan werden en worden
georganiseerd, de objecten die daarvoor
speciaal gemaakt werden, foto’s, brieven,
tijdschriften en andere persoonlijke herinneringen aan de bevrijding en de feestelijke
herdenkingen ervan in latere jaren. Uiteraard zullen herinneringen aan de oorlogsperiode die er aan vooraf ging een plek
krijgen in deze tentoonstelling.
Er is al het een en ander afgeleverd aan het
Westerhoutplein, maar er kan nog meer bij.
De tentoonstellingscommissie maakt een
selectie uit al uw inzendingen die onder de
gebruikelijke voorwaarden ter beschikking
worden gesteld. Tot en met 28 maart kan er
nog materiaal ingeleverd worden tijdens de
openingsuren van het museum: zaterdag en
zondag van 14 – 17 uur. Streefdatum van de
opening is vrijdag 16 april en de tentoonstelling gaat in elk geval tot en met mei
lopen.
Op zaterdag 10 en zondag 11 april is het
museumweekend. Museum Kennemerland
is dan zaterdag van 10-17 uur open en
zondag van 14 –17 uur.

samen met de leerkrachten een lesprogramma voor.
Er is een verzoek binnengekomen van
mevrouw Marcia de Bruijn om voor het
museum educatieve programmering als
stageopdracht te gaan uitvoeren. Zij studeert aan de Hogeschool van Amsterdam
Culturele en Maatschappelijke Vorming.
In het vooruitzicht van de nieuwe locatie
aan de Schans is dit een mooie gelegenheid om de educatie in onze museumorganisatie te professionaliseren.

De tentoonstelling over leven en werk van
Jos Stam trekt veel belangstelling. Tot en
met februari werden 399 bezoekers geteld.
Op zondag 14 februari gaf Jeroen Stam,
zoon van de kunstenaar, een presentatie
over deze bevlogen Heemskerker. Het
beeldmateriaal liet zien dat hij de ontwikkelingen in de regio volgde, hij schilderde
bijvoorbeeld een serie over de totstandkoming van het Jozefziekenhuis in Heemskerk. Een stukje geschiedenis, waarvan we
binnenkort ook materiaal op cdrom
kunnen tonen in het museum.De middag
werd vooral een ontmoeting met oud-leerlingen van Jos Stam, die voor zijn gezin de
kost verdiende als leraar aan de PA te Beverwijk. De heer Groen, buurman van het
museum, gaf nog een extra tintje aan deze
interessante middag. Hij bracht een door
Stam getekend vijfluik van zijn kinderen
mee. Tot en met het laatste weekend van
maart is de tentoonstelling nog te bezichtigen, inmiddels is de voorbereiding van een
nieuwe tentoonstelling in volle gang.
Thema van deze tentoonstelling is: De vlag
uit! met als ondertitel: vijf en zestig jaar
bevrijding in Kennemerland.
Het wordt een expositie met materiaal van
zeer uiteenlopende aard. Jannie Polak
neemt weer de leiding en heeft samen met
stadsarchivaris Jan van der Linden de grote
lijn al uitgezet.Er zal een beeld gegeven
Dhr. Ernst van der Kleij van de Provincie
Noord-Holland licht de toekenning van de
subsidie toe

Educatie

Op dinsdag 20 april komen de derde
klassen HAVO/VWO weer langs voor hun
jaarlijkse rondje cultuur. De werkgroep
educatie verwelkomt dan ook de heer
Panc Korthouiwer. Hij heeft interesse om
in deze werkgroep mee te gaan werken.
Donderdag 22 en vrijdag 23 april bezoeken
leerlingen van de bovenbouw basisschool
De Vrijheit uit Wijk aan Zee het museum.
Zij gaan in april aan de slag met een erfgoedproject over hun dorp. Gerard Hagen
van de werkgroep Educatie verzorgt hier

Historische Kring Velsen op bezoek

Op maandag 8 maart hielden de vrijwilligers van de HKV hun jaarlijkse bijeenkomst in het museum. Er werd op hun
verzoek een presentatie gegeven over de
verhuisplannen naar de Schans en een
rondleiding verzorgd door het museum en
de bibliotheek. Onlangs werd die verblijd
met een aantal nog ontbrekende uitgaven
van de HKV. Voorzitter Eelco Graafsma
sprak de wens uit dat er in 2011 een jaarbijeenkomst gehouden zal kunnen worden in
ons nieuwe huis aan de Schans.
Miep de Wildt-van Overmeeren, secretaris
MK
Jeroen Stam ontmoet vele bekenden tijdens
zijn presentatie op 14 februari

5 kinderen Groen, Duinwijklaan getekend
door Jos Stam

Historisch Genootschap Midden-Kennemerland
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De Lunetten, het vervolgverhaal

In de nieuwsbrief van december 2009 kon als hot-news de vondst worden
gemeld van grenspaal O 6 van de zo’n 50 jaar geleden geslechte lunet
nummer 17. “Lunetten, er is nog steeds meer!” durfde ik toen te
beweren. En dat blijkt te kloppen; in de eerste week van maart werden
opnieuw drie grenspalen ontdekt!

Tijdens een rondleiding van een groep in
cultuur geïnteresseerden uit Castricum,
op dinsdag 23 februari, langs de Linie van
Beverwijk, bleek alras dat iemand zoals
ik zich eigenlijk niet kan permitteren om
een ‘winterstop’ te houden als het om de
‘Lunetten’ gaat. Er moet hard gewerkt zijn!
De lunetten 13 en 14 bleken vrijwel geheel
geschoond te zijn. Ook ik wist wel dat de
Gemeente, de Provincie en Landschap
Noord-Holland het Groen- en Waterplan
uiteindelijk zullen realiseren, maar voor de
realisatie van de opknapbeurt was het wel
noodzakelijk een aantal oude pachtovereenkomsten te beëindigen. En dat leek
plotseling gelukt te zijn!
In het kader van dat plan zouden de nog
resterende lunetten, zijnde cultuurhistorische monumenten, worden opgeknapt.
Dat betekent dat zij deels zullen worden
teruggebracht in de staat waarin ze de
eerste jaren van hun bestaan hebben doorgebracht. Niet meer als glooiende zandheuveltjes, bedekt met struikgewas, doornen,
brandnetels, wildgroeiende bomen met
aan de voet onherkenbare waterpartijen
die vol met rommel van omwonenden
en agrarische activiteiten uit het oog zijn
verdwenen. De ervaringen tot nu toe, bij
de opknapbeurten van de lunetten 8, 9,
10 en 11, zijn hoopvol. In het landschap
liggen plotseling weer bastions; verdedigingswerken, die veel hoger lijken te zijn
geworden dan dat zij lange tijd waren. De
gemeente is voortvarend te werk gegaan.
en Landschap Noord-Holland zal het werk
afmaken waar het om de natuur gaat.
Zoals gewoonlijk is niet iedereen gelukkig
met de ondernomen stappen, maar het
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wordt wellicht toch tijd dat de ‘batterijen’
niet meer als vijand gezien gaan worden,
maar als vriend. Wanneer het Groen- en
Waterplan afgerond is, zal het mogelijk
zijn om een wandeling of fietstocht langs
de 7 in Beverwijk en Heemskerk nog
bestaande verdedigingswerken te maken.
Cultuur en geschiedenis zullen dan veel
meer gaan leven.
Terug naar de nieuwe ontdekkingen.
Bij lunet nr. 13, die in verband met een
vanouds bestaande pachtovereenkomst
nooit kon worden betreden, zijn twee
grenspalen ontdekt. Er hebben er oorspronkelijk 7 gestaan. Vijf daarvan zijn er
thans getraceerd. Daarvan is er één in het
depot van landschap Noord-Holland (O
3), één in Museum Kennmerland (O 6)
en drie zijn er nu op het terrein bekend,
waaronder O 4.
Nieuw was de ontdekking van de in prima
staat verkerende grenspaal O 7, achter een
ter plaatse opgetrokken pomphuisje.
Ook nieuw – maar nog niet voor 100 procent bewezen – is de vondst van een paal
precies op de plaats waar paal O 1 volgens
een kadastertekening behoort te staan.
Deze bevindt zich precies in een minimale
knik van de Notweg en de ernaast liggende
greppel. De grenspalen van de lunetten
zijn steeds geplaatst op plekken waar een
hoek of knik in de in 1800 onteigende en
in 1801 uiteindelijk betaalde stukken grond
voorkwamen. Deze paal komt net met
zijn bovenkant op het Notweggetje boven
het maaiveld uit. De bovenkant is geheel
versleten. Absolute zekerheid kan en zal
worden verkregen als de paal gedeeltelijk
vrijgemaakt kan worden uit de grond. Op
de zijkant moet dan het nummer O 1 te
zien zijn.
De palen op en in de buurt van Notwegen lijken vaak steeds dieper te komen
zitten. Dat is niet echt zo, maar Notweggetjes worden jaar in jaar uit telkens wat
verhoogd, door b.v. nieuwe storting van
zand of aarde, van schelpen, steengruis, of
vroeger van cokes- en steenkoolsintels. En
dat gaat al 210 jaar zo, dus . . .
Museum Kennemerland

Overigens moet me van het hart dat de
Duitse vogelpootvormige loopgraven op
lunet 13 in slechte staat blijken te zijn. De
muurtjes ervan zijn dan ook niet van het
beste bunkerbeton gemaakt, maar van een
kalkachtige, korrelige steensoort, terwijl
het gebruikte cement sterker lijkt te zijn
dan de stenen zelf. Muren zijn gebroken
en scheefgevallen. Bij lunet 14 is er sprake
van onttrekking van aarde aan de lunet.
De van achteren gezien linkse loopgraaf,
die oorspronkelijk in het lichaam van de
lunet werd ingebouwd, steekt méér dan een
meter boven het zand van het lunet uit en
een deel van de linker flank is in de loop der
jaren waarschijnlijk steek voor steek in iets
anders opgegaan.
Toen ik op 1 maart jl. toch op de fiets zat,
ben ik meteen maar even gaan kijken bij
lunet 11. Tussen lunet 11 en lunet 10 door
wordt ook hard gewerkt aan de Westelijke
Randweg. Vlakbij lunet 11 trof ik in de
berm van de aan te leggen aansluiting op
de Plesmanweg nòg een grenspaal aan.
Hij was wel wat beschadigd, maar na wat
poetswerk bleek het een grenspaal O 1 te
zijn. Ook deze paal is bij het graven voor
de nieuwe weg uit de schoot der aarde naar
boven gekomen. En ook deze paal ligt
vlakbij de plek waar hij in 1885 geplaatst
werd door de Dienst der Genie. Voor de
redding van deze paal is de hulp ingeroepen van Landschap Noord-Holland. Zij
zijn immers belast met het beheer van deze
en andere lunetten. Het zit er dik in, dat
deze paal uiteindelijk weer op zijn oorspronkelijke plaats zal komen te staan!
Aad Kok

NIEUWSBRIEF 49 Historisch Genootschap Midden-Kennemerland

Laatste nieuws: Historisch Genootschap toch niet naar de Schans
Het bestuur van het Historisch Genootschap Midden-Kennemerland heeft kort voor
het verschijnen van deze Nieuwsbrief de samenwerking met het bestuur van Museum
Kennemerland opgezegd. Dit betekent dat het HGMK verder niet zal meewerken aan de
verhuizing naar de Schans en dat het HGMK daar dus geen Informatie- en Documentatie
centrum zal inrichten.
Al sinds 2007 berichten wij via deze Nieuwsbrief over het gezamenlijke streven naar een
nieuwe huisvesting. Dat streven leidde in
november 2008 tot de ondertekening van
een intentieverklaring waarbij het museumbestuur, het genootschapbestuur en Pré
Wonen hun plannen en bedoelingen tegenover de gemeente Beverwijk formeel duidelijk
maakten. Er is sindsdien erg veel vergaderd en
overlegd, waarbij beide besturen, met het gezamenlijk doel voor ogen, steeds over verschillen
van inzicht en opvatting heen stapten. Een
aantal hete hangijzers bleef zo echter steeds
maar hangen. Ons besluit om te stoppen is
dan ook niet uit de lucht komen vallen.
Een voorstel van het museumbestuur in
juni 2009 om beide organisaties in elkaar
te laten opgaan en als één nieuw te vormen
bestuur verder te gaan vond bij het HGMK
geen instemming. Wij vonden namelijk dat
we daarmee een te groot risico liepen om
ons vermogen èn onze leden kwijt te raken.
Voordat we verder zouden praten wilden we
eerst meer inzicht in de financiële plannen,
in de vorm van een sluitende inrichtings- en
exploitatiebegroting. In september ontvingen
wij die stukken waarin duidelijk werd wat er
nu van het Genootschap verwacht wordt. Het
bestuur van het HGMK is daarna in een aantal
te maken keuzes verder niet meer betrokken.
In december 2009 werd duidelijk dat het
hele project werkelijk door zou gaan toen de
provinciale subsidie voor de verbouwing en
verhuizing werd toegekend. Nog steeds was
er echter geen overeenstemming over twee
breekpunten die het HGMK in de samenwerkingsovereenkomst zag:
1. Het museumbestuur verlangt van het
HGMK een bijdrage in de exploitatie
van €8000 per jaar. Het bestuur van het
HGMK vindt echter dat het ontsluiten
van de bibliotheek en de fotocollectie (de
kerntaken voor het HGMK in het infocentrum) te beschouwen is als vrijwilligerswerk
voor het Museum; beide collecties zouden
immers nadrukkelijk eigendom blijven van
het museum. Niettemin zouden we onze
jaarlijkse bijdrage wel willen verhogen,
maar dan toch niet tot een bedrag waarvoor we een forse contributieverhoging
zouden moeten doorvoeren, en daarmee
het risico lopen dat veel leden gaan afhaken. Dan zou het voor ons immers steeds
moeilijker worden om rond te komen.
2. Het museumbestuur heeft het plan gelanceerd om een club van Vrienden van het
Historisch Genootschap Midden-Kennemerland

Museum in het leven te roepen, wetende
dat het HGMK daarvan geen voorstander
is. Het HGMK is immers ooit opgericht
met als voornaamste doel om de Kennemer
Oudheidkamer te stichten, de voorloper
van Museum Kennemerland - u kunt
het allemaal nalezen in ons gezamenlijk
jubileumboek Gisteren was ooit vandaag,
geschreven door Jan de Wildt. De ondersteuning van Museum Kennemerland is
tot de dag van vandaag nog altijd punt 1
van de doelstellingen van het HGMK.
Omdat het plannetje van het museumbestuur met deze vrienden al meteen in
de openbaarheid was gebracht en zelfs
de burgemeester van Beverwijk zich er in
een spontane reactie voor had aangemeld
heeft het HGMK nog aangeboden om de
verdere uitwerking, de administratie en
de werving op zich te nemen; wie Vriend
van het Huis van Geschiedenis werd zou
dan automatisch ook HGMK-lid zijn.
Het museumbestuur heeft dit voorstel afgewezen. En wij zijn nu bang dat we daarmee
in een onderlinge concurrentiepositie gaan
komen. Want wie door het museum als
Vriend geworven wordt zal niet waarschijnlijk dan óók nog eens lid van het HGMK
willen worden. En aan de regelmatige
bezoekers van het Huis van Geschiedenis
is het volgens ons ook niet uit te leggen
waarom iemand die 13 euro bij ons betaalt
jaarlijks 3 Nieuwsbrieven en een Ledenbulletin + gratis museumtoegang krijgt, en wie
voor 50 euro Vriend wordt nog maar moet
afwachten wat hij daarvoor krijgt.
Het Huis van geschiedenis zou in de loop van
2011 van start kunnen gaan. Dat betekent
dat we voor onze begroting 2011 duidelijkheid moeten hebben over deze zaken. Die
begroting stellen we vast op onze Algemene
Ledenvergadering in 2010, en die is op 12 april
aanstaande.
We hebben daarom aan het museumbestuur
duidelijk gemaakt dat we vóór eind februari
tenminste over beide punten overeenstemming zouden moeten krijgen.
Het museumbestuur heeft toen nog voorgesteld om een bemiddelaar in te schakelen,
maar omdat deze geen bindende uitspraak
zou doen en voor ons de tijd begon te dringen
zijn wij daar uiteindelijk niet mee akkoord
gegaan.
Toen er in de standpunten verder geen enkele
ruimte bleek te zitten hebben we besloten
dat we er dan maar beter mee kunnen stoppen, voordat wij er ook zover in zitten dat er
geen weg meer terug is. We zullen daarom op
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12 april de volgende vragen aan de Algemene
Ledenvergadering voorleggen:
1. vindt u dat het bestuur juist gehandeld heeft
door aan de hierboven beschreven breekpunten vast te houden en zo ja: ondersteunt
u het bestuursbesluit om de samenwerking
met het museumbestuur op te zeggen;
zo nee: welke opdracht wilt u het bestuur
meegeven?
2. bent u met het bestuur van mening dat het
de moeite waard is om te onderzoeken of
we een historisch informatie en documentatiecentrum kunnen oprichten zonder
Museum Kennemerland?
3. bent u met het bestuur van mening dat we
de doelstelling om Museum Kennemerland
te ondersteunen uit onze statuten moeten
schrappen?
Vanzelfsprekend zal er gelegenheid zijn om
vragen te stellen en om andere opties ter overweging aan de ledenvergadering of aan het
bestuur voor te leggen. Het bestuur is ten volle
bereid om een en ander nader toe te lichten.
Wanneer u niet in de gelegenheid bent om
de Algemene Ledenvergadering bij te wonen
kunt u toch uw vragen of mening kenbaar
maken door deze per gewone post of e-mail te
sturen aan onze secretaris Jacob Brakenhoff.
Is er nu dan weer heibel in de tent? Zullen
HGMK en Museum Kennemerland ruziënd
over straat gaan? Wat het HGMK betreft is dat
nu ook weer niet de bedoeling. We beseffen
terdege dat iedereen die kennismaakt met het
museum terecht onder de indruk is van wat
daar allemaal voor ons nageslacht bewaard
wordt. Deskundige en bevlogen bestuurders
hebben dat sinds 1930 met veel eigen inzet en
eigen middelen helpen opbouwen, en dankzij een groot aantal vrijwilligers kunnen wij
daar al generaties lang kennis van nemen in
tijdelijke en permanente tentoonstellingen.
Wij zijn er zeker niet op uit om dit cultureel
erfgoed voor de regio teloor laten gaan.
Maar het moet wel leuk blijven!
Ook voor ons is het immers allemaal maar
vrijwilligerswerk, en wij zijn ons ervan bewust
dat dat de zaak kwetsbaar maakt. Het kan
maar zo gebeuren dat iemand in de organisatie
het gevoel krijgt dat iemand anders teveel de
baas gaat zitten spelen en dan gaat het teveel
op werk lijken.
Als bestuur voelen wij ons in elk geval verplicht om steeds te handelen naar de statuten
van onze vereniging. Wij vragen daarom
nu aan onze leden om aan te geven hoe we
de komende tijd onze doelen en onze middelen het beste op elkaar afgestemd kunnen
houden.
Historisch Genootschap Midden-Kennemerland,
Het bestuur.
11

colofon

Boeken:
verkrijgbaar in Museum Kennemerland tijdens de openingsuren:

leden

Mannen van IJzer en Staal - de eerste generaties Hoogovenwerkers
Een mol in Arcadië - 50 jaar Velser tunnels
Bromsnor tussen de aardbeienvelden
Scholtens en Midden-Kennemerland
Wat Mijnheer zegt moet gebeuren (Waterland)
Beverwijk en zijn industriële geschiedenis
Een straatje om in Beverwijk
Historische reeks:
1 Dagverhaal der doormarcheerende troepen (=Ledenbulletin 23)
2 Een haven in de Noordzee, een waterweg naar Amsterdam
3 Wijk aan Zee, dorp aan de branding (=Ledenbulletin 25)
Ledenbulletin 24
Ledenbulletin nr. 26 “40 jaar amateur-archeologie”
Ledenbulletin nr. 27
Ledenbulletin nr. 28
Ledenbulletin nr. 29
Ledenbulletin nr. 30
Ledenbulletin nr. 31
Ledenbulletin nr. 32
Ledenbulletin nr. 33
Alle charters uit het Museumbezit tussen 1500 en 1873, getranscribeerd en
met samenvatting en/ of transportacteformulier en voorzien van een
uitgebreid register, waarin o.a. alle persoonsnamen en veldnamen, in
drie afzonderlijke delen gebundeld tot één gebonden boek van 274 pagina’s. Op bestelling:
Transcriptie van de notulen van de vroedschapsvergaderingen van de stad
Beverwijk vanaf 1642. Een schat aan interessante en verrassende gegevens
over het wel en wee van de stad en haar burgers in vroeger tijden.
Plastic ringband, Boek I (1642-1650), 57 pagina’s
Boek II (1650-1661), 86 pagina’s
Boek III (1661-1672), 86 pagina’s
Boek IV (1673-1685), ca 90 pagina's
Op bestelling, per deel,
boek of CD
boek en CD samen
Weeskamerboek I
transcripties en ill., registers, plastic ringband, 125 pagina’s
Weeskamer-CD I transcripties met bijbehorende digitale foto’s, registers
Boek en CD samen
U kunt zich voor een abonnement op deze uitgaven van de Paleograﬁe-werkgroep opgeven bij E. Toepoel, tel. 224; email:ellydick@hotmail.com
Aardewerk in Stijl
Foto-CD met ruim 1200 ansichtkaarten van Beverwijk e.o.
Koen Mertens senior en Koen Mertens junior, 100 jaar kunstenaarschap
Het Mysterie van de Tijdgeest
Lise en de bastaard
Fiets-en wandelroute Midden-Kennemerland Inzicht
Een plattegrond van Beverwijk 1830 - 1840
Midden-Kennemerland in de Vroege en Hoge Middeleeuwen
Het ontstaan van Beverwijk als stedelijke nederzetting
Recht op wraak
De geschiedenis van het ijzer en staalmaken in IJmuiden
Duinen en mensen - Kennemerland
Dit was Beverwijk
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De Nieuwsbrief is een uitgave van het
Historisch Genootschap Midden-Kennemerland
en Museum Kennemerland te Beverwijk en
verschijnt 3 x per jaar. Daarnaast verschijnt 1 x
per jaar een ledenbulletin voor de leden van het
Genootschap.
Redactie: Arie van Dongen, Cor Castricum,
Jean Roefstra. Redactieadres:
Vondellaan 62, 1942 LK Beverwijk;
email: avdongen@wanadoo.nl
Secretariaatsadres Historisch Genootschap
Midden-Kennemerland:
J.J.M. Brakenhoff, Anemonenlaan 11,
1943 BC Beverwijk, telefoon 0251 - 226291
email: jabrak@wanadoo.nl
Nieuwe leden van het Genootschap kunnen zich
opgeven bij de ledensecretaris:
Mw. P.M. Pennycook-Hilbers, Acacialaan 65,
1943 GR te Beverwijk, tel. 0251-220150
email: gkpennycook@hotmail.com
De contributie bedraagt minimaal € 13,– per
jaar (meer mag!) + voor leden buiten de IJmond
€ 4,– bijdrage in de portokosten.
Nieuwe leden kunnen zich ook opgeven door dit
bedrag over te maken op postgirorekening nr.
224943 t.n.v. Historisch Genootschap MiddenKennemerland te Beverwijk, met de vermelding:
”nieuw lid”. U ontvangt dan p.o. het ledenbulletin + de reeds verschenen Nieuwsbrieven
van dat jaar + een welkomstpremie.
Bezoek ook eens de websites:
www.museumkennemerland.nl
www.archeo-beverwijk-heemskerk.nl
www.geschiedenisbank-nh.nl
www.middenkennemerland.nl
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Museum Kennemerland
Tot en met mei geldt de wintertijd: zaterdag en zondagmiddag van 14 – 17 uur
Over de toegangsprijzen is soms nog wat onduidelijkheid: geregistreerde leden van
HGMK gratis, maar huisgenoten betalen het tarief dat voor alle bezoekers geldt: € 2.50;
65 plus en kinderen t/m 12 jaar: €1,50.
Voor rondleidingen en bezoeken buiten de openingstijden contact opnemen met Aad
Kok: tel. 228755.
Westerhoutplein 1, 1943AA Beverwijk  0251 214 507
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