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Uitnodiging
voor de Algemene Ledenvergadering

woensdag 6 april : Algemene ledenvergadering HGMK in De Jansheeren,
Heemskerk, aanvang 20.00 uur. Zie
verder de uitnodiging hiernaast.

op woensdag 6 april 2011
in Het Cultureel Centrum De Jansheeren,
Maltezerplein 1, 1961 JC, Heemskerk.
Aanvang 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur voor koffie/thee)

donderdag 19 mei, 14.00 - 16.00 uur:
Exclusieve excursie in het Stadskantoor
van Beverwijk met de gelegenheid om te
genieten van het prachtige uitzicht in de
“Kajuit” bovenop het Stadskantoor van
Beverwijk. Uitsluitend voor leden van
het HGMK. Maximaal ca. 20 personen
na aanmelding via e-mail bij de secretaris
Jacob Brakenhoff: jabrak@ziggo.nl

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

medio juni: Excursie naar het Provinciaal
Archeologisch Depot in Wormer. Datum
en tijd zullen te zijner tijd nader bekend
worden gemaakt.
Wie meer weten wil kan sinds kort ook
terecht op onze nieuwe website:
www.hgmk.nl
Daarop staat ondermeer een uitgebreide
agenda en de activiteiten en evenementen worden aangekondigd. Ook is er te
lezen wie deel uitmaken van het bestuur
en van de werkgroepen.
Historisch
Genootschap

MiddenKennemerland

Agenda

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opening
Notulen van de ALV op woensdag 12 april 2010 in het Odd Fellowhuis te Beverwijk
Notulen van de extra Ledenvergadering van 23 november 2010
Jaarverslag over 2010 (inclusief verslagen van werkgroepen en activiteiten)
Financieel Jaaroverzicht over 2010
Kascommissie:
goedkeuring financieel jaarverslag over 2010
benoeming van de kascommissie voor 2011
7. Begroting en contributievaststelling
8. Bestuursverkiezing:
aftredend en herkiesbaar zijn dhr. Joep Frerichs en dhr. Jan de Boer.
9. Voortgang van de samenwerking met Museum Kennemerland
10. Rondvraag en sluiting van het huishoudelijk gedeelte.
Na de pauze zal dhr. A. van Herpen (voormalig wethouder van de gemeente Heemskerk)
een historische beschouwing geven over de Haarlemse Jansheeren en de relatie met
Heemskerk.
De aanwezigen kunnen tijdens deze Jaarvergadering ook kennismaken met het werk van
de Historische Kring Heemskerk en de Historische Kring Velsen. Beide verenigingen zullen
aanwezig zijn met een verkoopstand met hun eigen uitgaven.

Notulen Algemene Ledenvergadering Historisch Genootschap Midden-Kennemerland
Maandag 12 april 2010, Odd Fellows Logegebouw, Prinsesselaan
17-19, Beverwijk. 52 leden tekenden de presentielijst.
1. Welkom en opening. Voorzitter J. Frerichs opent de bijeenkomst met een hamerklap. Hij toont zich verheugd over de
grote opkomst (enkelen nemen genoegen met een staanplaats).
Van zeven leden kwam een bericht van verhindering binnen.
2. Notulen van de ALV van 6 april 2009 in Wijk aan Duin. De
notulen geven geen aanleiding tot het stellen van vragen. De
notulen worden goedgekeurd.
3. Jaarverslag 2009: Over het verslag worden de volgende vragen
gesteld:
- Dhr. Van Bourgonje vraagt naar het afbreken van de samenwerkingsovereenkomst met het museum. Voorzitter antwoordt dat
dit bij punt 8 van de agenda besproken wordt.
- Dhr. Stoker vraagt of de werkgroep Duinrust "het loodje” heeft
gelegd. Voorzitter antwoordt dat hij zoekt naar iemand die het
voortouw wil gaan nemen.
- Na beantwoording van de vragen wordt het jaarverslag
goedgekeurd.
4. Financieel Jaarverslag over 2009. De penningmeester geeft een
korte toelichting: per 31 december 2009 had de vereniging een
ledental van 769 leden. In het jaar 2009 schreven zich 13 nieuwe
leden in, terwijl er 25 leden vertrokken. Dhr. Kok doet de suggestie om de vertrekkende leden te vragen hun motivering op
papier te zetten. Op zijn vraag naar de post “ondersteuningsfonds”, antwoordt de penningmeester dat daarin ondergebracht

wordt hetgeen de leden boven de contributie meer betalen.
Voorts vraagt hij wat de post “boekenfonds” inhoudt. Het
betreft de voorraad aan boeken die nog niet verkocht zijn. Zijn
laatste vraag gaat over de bijdrage aan Museum Kennemerland.
De penningmeester wijst er op dat die gestegen is van € 750,naar meer dan € 1950,-- Mevr. Clous wil weten waarom in
2009 de post Termijndeposito niet meer vermeld staat. De penningmeester antwoordt dat die rekening is komen te vervallen
en bij de renterekening werd ondergebracht. Mevr. Bilars vraagt
naar de post “porti/bezorgkosten” Dat zijn de kosten die besteed
worden aan verzending van de nieuwsbrieven en ledenbulletins
voor leden buiten het IJmondgebied. Zij betalen € 4,-- extra op
de contributie.
5. Verslag Kascommissie. De heren J. Tukker en H. van Bourgonje
hebben op 11 maart 2010 de boeken gecontroleerd en akkoord
bevonden. Decharge wordt verleend. Aftredend is dhr. Tukker.
De nieuwe commissie zal bestaan uit de heren van Bourgonje
en Rutten. Als reservelid meldt zich dhr. G. Peters.
6. Begroting en vaststelling contributie. Mw. Clous stelt voor
om dit punt in stemming te brengen na bespreking van punt 8
(Huis van Geschiedenis/Museum Kennemerland)
7. Bestuursverkiezing. Aftredend en niet herkiesbaar is dhr. Jan
Camfferman. De voorzitter neemt de gelegenheid om een
waarderend woord uit te spreken. Dhr. Camfferman is over een
periode van 35 jaar bestuurslid van zowel museum als genootLees verder op pagina 3

Reconstructies gezichten van Willem I van Brederode (ca.1236-1285)
en Hildegonde van Voorne (ca 1230-1302)
Gedeputeerde Sascha Baggerman van de
provincie Noord-Holland onthulde op
woensdag 23 februari jl. de gezichtsreconstructies van heer Willem I van Brederode
en zijn vrouw Hildegonde. De combinatie
van forensische wetenschap, archeologie,
anatomie en kunstenaarschap door fysisch
antropoloog Maja d’Hollosy hebben geleid
tot een levensecht resultaat waardoor
men oog in oog komt te staan met het
verleden.
Jean Roefstra die als onderzoeker o.a. verbonden is aan het provinciaal depot en de
Stichting Historische Archeologie (SHA)
deed al in de jaren negentig onderzoek
naar de identiteit van dit middeleeuwse
echtpaar, heeft hiermee een droom vervuld
zien worden.
De heer Van Brederode was een van de
belangrijkste ridders van graaf Willem
II, (de latere rooms-koning) en Floris de
vijfde.
Door gezichtsreconstructie weten we nu
hoe de (bouw)heer en –dame van het Kasteel van Brederode in Santpoort er vroeger
uitzagen. Dat is uniek, omdat er geen
afbeeldingen beschikbaar zijn van personen uit die periode in Noord-Holland
en omdat veel adellijke skeletten door
verwoesting verloren zijn gegaan. Deze
skeletten zijn bewaard gebleven omdat de
provincie Noord-Holland de botten, na
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de opgraving bij de Engelmunduskerk te
Velsen, bewaard heeft in het archeologisch
depot te Wormer.
De provincie gaf opdracht voor het maken
van de gezichtsreconstructies vanwege de
grote cultuurhistorische waarde. NoordHolland wil hiermee het rijke eigen verleden zichtbaar maken. Na de onthulling
worden de reconstructies tijdelijk opgeslagen in het provinciale depot. In 2013
Museum Kennemerland

kan iedereen de reconstructies komen
bewonderen in het nieuwe, nog te bouwen
Archeologisch Informatiecentrum in
Castricum. Ook andere archeologische
vondsten die nu nog opgeslagen liggen
in Wormer, worden dan voor een breed
publiek toegankelijk.
foto: Collectie S.H.A. en Studio John Meijer
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schap geweest. Naast zijn andere bestuurstaken en politieke
activiteiten. En vanaf het jaar 2003 enkel nog bij het Historisch
Genootschap. Bovendien heeft hij een aantal publicaties op zijn
naam gezet: o.a. over Jean de la Chambre, over Beverwijks donkere jaren en 40 jaar bevrijding. Voorzitter vraagt de vergadering
om instemming dat dhr. Camfferman het erelidmaatschap van
het genootschap krijgt uitgereikt. De bijbehorende oorkonde
en speldje worden hem overhandigd. Dhr. Camfferman dankt
voorzitter en aanwezigen voor deze onderscheiding. Vervolgens
gaat men over tot de bestuursverkiezing. Dhr. Jacob Brakenhoff
wordt als secretaris herbenoemd; dhr. Wim Spruit als nieuw
bestuurslid aanvaard.
8. Plannen omtrent het Huis van Geschiedenis (samenwerking
met Museum Kennemerland). Voorzitter schetst in het kort
de ontwikkeling van de laatste maanden. Op 6 september 2009
heeft het bestuur uitgesproken wel te willen blijven samenwerken, maar als vereniging zelfstandig te willen blijven. Wel
spraken we twijfels uit over de haalbaarheid van de kosten voor
de jaarlijkse exploitatie van de nieuwe locatie en meldden we
verbaasd te zijn over initiatieven van het museumbestuur. Met
name over het in het leven roepen van de Vrienden van het
Museum en dat vrijwilligers van het genootschap niet uitgenodigd zijn geworden bij vormen van samenwerking. In de weken
daarop volgden enige bijeenkomsten met het museumbestuur
waarbij verschil van mening ontstond over de gevraagde jaarlijkse bijdrage van het genootschap aan het museum. Het
genootschap stelde een bijdrage van € 6000,-- voor. (Oplopend
van € 3000,-- in 2011 tot € 10.000,-- in 2020). Voorts stelden we
voor dat de Vrienden bij het Genootschap zou worden ondergebracht. Omdat we vanuit het museum bestuur geen reacties
op onze voorstellen kregen, werd op 21 februari 2010 besloten
om de samenwerking vooralsnog op te zeggen. Nadien kwam er
van Pré Wonen een uitnodiging om over deze zaken te komen
praten. Vanuit de zaal volgen enige reacties en vragen.
- Dhr. Peters vraagt naar de bestemming van de bijdrage voor het
museum. Mw. De Wildt-van Overmeeren noemt een huurprijs
van € 120 per m2 (waarbij een subsidie van € 20 p/m2). Het
genootschap zegt aan een ruimte van 50 m2 genoeg te hebben.
- Dhr. Jan de Wildt roept de vergadering op zich tegen het
voorstel van het bestuur van het Genootschap te keren om te
voorkomen dat hiermee een historische vergissing zal worden

begaan. Van de provincie Noord-Holland was € 700.000,-toegezegd. Pré-Wonen zou voor € 1,2 miljoen gaan verbouwen.
De gemeente Beverwijk had ook al een subsidie toegezegd. Van
de organisaties in de regio (Heemskerk en Velsen) waren positieve reacties binnen gekomen. Feitelijk stonden alle lichten op
groen. Derhalve nodigt hij het bestuur uit om bemiddeling van
derden te aanvaarden en de onderhandelingen te heropenen
om de samenwerking te kunnen hervatten. Het voorstel krijgt
uitdrukkelijke instemming van meerdere aanwezigen in de zaal.
Mw. R. Conijn, voorzitter van het museumbestuur, verklaart
open te blijven staan voor hervatting van de gesprekken.
- Voorzitter besluit de discussie met te verklaren bemiddeling
te willen aanvaarden en de onderhandelingen met het museumbestuur op korte termijn te willen hervatten. Hij stelt voor
om in het najaar een extra ledenvergadering bijeen te roepen
om de leden over de voortgang te kunnen informeren. De vergadering verklaart zich hiermee akkoord. Daarom zal punt 6
(goedkeuring van de begroting en contributievaststelling) nog
aangehouden worden.
9. Rondvraag en sluiting.
- Uit de zaal komt een vraag naar de stand van zaken rond een
website. Voorzitter antwoordt dat e.e.a nog in ontwikkeling is.
Dat er gezocht wordt naar een bekwame kracht om de site te
onderhouden. Maar dat het zeker de bedoeling is dat er een
professionele site naast de nieuwsbrief zal komen te bestaan.
- Mw. Bart vraagt of het laatste boek van J. v.d. Linden en W.
Spruit herdrukt kan worden. Dhr. van der Linden verklaart dat
dat te duur zou worden. Bovendien betreft het geen uitgave van
het Genootschap.
- Dhr. Luttik wil weten of er voor de archeologische werkgroep
ruimte blijft in het nieuwe museum. De vraag wordt bevestigend beantwoord.
- Dhr. Roefstra geeft het bestuur een compliment voor het
gevoerde beleid van de laatste maanden en wenst hen sterkte
toe met voortzetting ervan.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de bijeenkomst
en nodigt hij dhr. G. van der Hel uit om na de pauze over de
geschiedenis van de Odd Fellows in Beverwijk een toelichting te
geven.
Jacob Brakenhoff, secretaris

Ik sta hier op het woekerende gras,
Waar eens kasteel Oudt-Haerlem was.
Ik voel het drama uit het verleden.
Mede door de kennis van het heden.
En alleen een barbaar die geeft geen cent,
Voor dit historische monument.
Ach Oudt-Haerlem ooit misschien,
Mag Ik jouw eeuwenoude resten zien.
Heemskerk, laat U niet verleiden,
In dit monument te snijden!

Daan de Vries sr, Heemskerk
Historisch Genootschap Midden-Kennemerland
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Notulen Extra Ledenvergadering Historisch Genootschap Midden-Kennemerland
Dinsdag 23 november 2010, Buurthuis Wijk aan Duin, Wilgenhoflaan 2c, Beverwijk, 20.00 uur. 34 leden tekenden de
presentielijst.
1. Opening en welkom. Voorzitter J. Frerichs verwelkomt de
aanwezigen. Hij verontschuldigt zich voor de afwezigheid van
bestuurslid Wim Spruit, die vanwege herstel van gezondheid
nog enige afstand neemt. In januari zal dhr. Spruit weer actief
terugkeren.
2. Mededeling. Voor deze avond hebben kwamen er geen afmeldingen binnen.
3. Informatie stand van zaken inzake overleg met het museumbestuur. Het bestuur heeft de opdracht, uitgesproken tijdens de
ALV van 12 april 2010 in het Odd Fellowhuis, op zich genomen
en twee bemiddelaars aangezocht om de gesprekken met het
museumbestuur te hervatten. Mw. C. Trautwein en dhr. K.
Hazenberg hebben de taak van bemiddeling op zich genomen.
De bemiddelaars zijn eerst afzonderlijk met beide besturen gaan
praten. Inmiddels was het nieuws ook bekend geworden dat de
exploitatie van het gebouw aan de Schans niet gerealiseerd kon
worden. Beide besturen spraken de intentie uit om wel door te
gaan met het realiseren van het Huis van Geschiedenis. Welke
locatie dat wordt, hangt af van wat nu voor het museumbestuur
een haalbare zaak is. Er zal bij de provincie een nieuwe subsidie
aanvraag ingediend moeten gaan worden. Zodra daar iets meer
over bekend zal zijn, kan het genootschap de gesprekken over
het Huis van Geschiedenis hervatten. Dhr. Kok komt terug
op de bijdrage van € 8000,-- die door het genootschap was
afgewezen. In zijn opvatting had dat voor het genootschap niet
bezwaarlijk hoeven te zijn, gezien de aangroei van het kapitaal
dat het genootschap voor het Huis van geschiedenis in reserve
heeft staan. De penningmeester antwoordt dat wij zelfs met
dat bedrag niet in het jaarlijks tekort van de exploitatie van
het gebouw aan de Schans hadden kunnen voorzien. Voorzitter

besluit de discussie omdat er nu een nieuwe situatie is ontstaan
en we de ontwikkelingen bij het museum verder zullen moeten
afwachten.
4. Goedkeuring van de begroting 2011. (zie punt 4 van de ALV
van 12 april). Dhr. Kok wijst op het bedrag van € 1200,-- welke
voor Infocentrum/ Museum (Huis van Geschiedenis) gereserveerd staat. Hij wil weten wat het genootschap werkelijk van
plan is. Voorzitter zegt dat we het gesprek met het museum
daarover aangaan. Nu dragen we € 2,50 jaarlijks per lid af aan
het museum. We kunnen afspreken dat het in de toekomst
een vast jaarlijks bedrag gaat worden, los van het ledental. De
begroting 2011 wordt met algehele stemmen goedgekeurd.
5. Vaststelling van de contributie 2011. Ingestemd wordt met het
voorstel om de contributie op € 13,-- te handhaven. (+ € 4,-bijdrage porti voor buiten de IJmond)
6. Rondvraag.
- De voorzitter meldt dat mw. Olivier gaat stoppen met haar
werk voor het Comité Open Monumentendag. Hij vraagt of er
onder de aanwezigen belangstelling voor dit werk bestaat.
- De voorzitter doet tevens een oproep naar vrijwilligers voor de
boekenstand (Beverhof/ Wijk aan Zee e.d) en hij zoekt nieuwe
bezorgers voor de Nieuwsbrief en het Ledenbulletin.
- Dhr. Hamers spreekt zijn teleurstelling nogmaals uit over het
niet doorgaan van de plannen aan de Schans. Hij verwacht dat
het Genootschap zich voor 100% in gaat zetten om aan een
nieuwe invulling te gaan werken.
- Dhr. Kelder biedt een cadeau aan dat door het museumbestuur
wordt aanvaard.
Na de pauze verzorgt dhr. Van Dongen een presentatie van foto’s
van Oud-Beverwijk.
Jacob Brakenhoff, secretaris

De stadsplattegrond van Beverwijk rond 1650 in beeld
In 1648-1649 heeft de cartograaf Daniel
van Breen de stad Beverwijk opgemeten.
Zijn resultaten heeft hij in een schetsboekje opgetekend en van nadere informatie voorzien. Vervolgens heeft hij een
conceptkaart gemaakt voor een stadsplattegrond van Beverwijk, die in 1974 voor
het eerst in druk is verschenen.

Waarschijnlijk is in dat kader een maquette
gemaakt van Beverwijk, zoals Daniel van
Breen de stad 300 jaar eerder had getekend.
Van de maquette zijn enkele foto’s bewaard,
waarvan u er hier een aantreft uit de collectie van stadsarchivaris Jan van der Linden;
een grotere afdruk staat in onze uitgave
Scholtens en MIdden-Kennemerland.

In 1948 was het 650 jaar geleden dat Beverwijk van de graaf van Holland de stadsbrief
ontving, dus reden voor een feest.

Fred Schweitzer trof onlangs in zijn eigen
archief en een foto aan van de zolder van
het voormalige raadhuis aan de Breestraat
(1869-1984). Bij nadere bestudering viel
hem op dat op de foto de grondplaat van
de maquette van Beverwijk zichtbaar is.
Het is in elk geval duidelijk dat we naar de
maquette niet meer op zoek hoeven. Die is
tegelijk met het oude raadhuis verdwenen.
Maar misschien zijn er nog wel enkele
van de huisjes, die ergens in een kast of
vensterbank staan. Waarschijnlijk zijn destijds de huisjes van de maquette van klei
of gips gemaakt. Jan heeft zelfs vernomen
dat ze van brooddeeg waren gemaakt. Wellicht zijn er nog mensen die de maquette
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herkennen en daarover iets meer kunnen
vertellen of zijn er meer foto’s van de
maquette bekend.
Kortom, graag komt Fred Schweitzer in
contact met mensen die meer kunnen vertellen over (de historie van) de maquette.
U kunt hem ’s avonds bellen op nummer
06– 57 57 74 44 maar ook gewoon e-mailen
via onderwerp@middenkennemerland.nl.
Zie ook de website
www.middenkennemerland.nl
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Jaarverslag 2010 Historisch Genootschap Midden-Kennemerland
Het bestuur van het Historisch Genootschap Midden-Kennemerland werd in
2010 versterkt met de komst van dhr. Wim
Spruit. Bij de ALV van 12 april 2010 werd
zijn kandidatuur door de aanwezige leden
met instemming bevestigd. Bij die gelegenheid nam dhr. Jan Camfferman afscheid
als bestuurslid van het genootschap. Voor
al zijn inspanningen werd hij gewaardeerd
met het erelidmaatschap. Het bestuur bleef
als volgt samengesteld: dhr. Joep Frerichs,
voorzitter; dhr. Jacob Brakenhoff, secretaris; dhr. Jan de Boer, penningmeester
en dhr. Arie van Dongen bestuurslid en
belast met de zorg met betrekking tot de
publicaties.
Het bestuur van het genootschap kwam in
2010 negen keer in vergadering bijeen en
er werden twee algemene ledenvergaderingen gehouden. (op 12 april en 23 november). Daarnaast had een delegatie van het
bestuur overleg met het museumbestuur.
In de gesprekken met het museum waren al
eind 2009 verschillen van mening gerezen
over het in het leven roepen van de Vrienden van het Museum en de jaarlijkse bijdrage die het genootschap aan het museum
zou gaan betalen. De stroeve voortgang
van de gesprekken noodzaakte het bestuur
van het genootschap de samenwerking met
het museumbestuur op te zeggen. Bij de
ALV van 12 april kwam er kritiek van een
aantal leden van het genootschap op dit
besluit. Verzocht werd om bemiddeling te
zoeken en vervolgens de gesprekken weer
aan te gaan. Het bestuur stemde hierin
toe en stelde voor een extra ALV in het
najaar te houden om verslag te doen over
de voortgang.
Het genootschap bleef in 2010 verder
wel actief met het organiseren van avonden en excursies en de voortgang van de
werkgroepen op gebied van paleografie en
monumenten.
Op 1 maart organiseerden we een goed
bezochte lezing van Jean Roefstra in
buurthuis Wijk aan Duin over Oud Haerlem. Op dinsdagavond 18 mei was er een
rondwandeling in het duingebied langs
de Westelijke Randweg. Dhr. Joop Floor
uit Heemskerk verzorgde een toelichting
over de cultuurhistorie van het landschap.
Maandagavond 4 oktober hield dhr. Jos
Kleijne een inleiding over de archeologie van onze regio. Zaterdagmiddag 11
december organiseerde Jacob Brakenhoff
een stadsexcursie in Haarlem. Belangstelling voor de inloopavonden op maandagavond bleek tanende. Zolang er nog
geen zicht is op de totstandkoming van
een eigen “huis van geschiedenis” zullen
deze avonden voorlopig niet meer plaats
vinden. Dhr. Arie van Dongen verzorgde
een fotopresentaties over oud-Beverwijk
Historisch Genootschap Midden-Kennemerland

tijdens de Open Monumentendag in Fort
St. Aagtendijk en bij de extra ledenvergadering op 23 november.
Het genootschap was aanwezig met een
boekenstand in Fort Sint Aagtendijk tijdens het Open Monumentweekend van 11
en 12 september. Verkoop van onze eerdere
uitgaven en oudere Ledenbulletins vond,
behalve in Museum Kennemerland, ook
nog plaats ttijdens een boekenmarkt op 13
november in De Beverhof.
In 2010 gaf het HGMK drie nieuwsbrieven uit en twee ledenbulletins. Nieuwe
boeken werden er in 2010 niet uitgegeven.
Aan de voorbereiding van de uitgaven over
de geschiedenis van de Velser industrie en
de Beverwijkse sigarenindustrie werd wel
verder gewerkt. In de loop van 2011 zullen
deze werken uitkomen.
Het bestuur van het genootschap kreeg
bericht binnen van het overlijden van dhr.
Cor de Boer op 20 april en dhr. Jaap van
Venetiën op 10 september. Beide personen
hebben zowel voor het genootschap als
voor het museum zeer veel werk verzet en
veel betekend.
Monumentenwerkgroep

De Werkgroep Monumenten is dit jaar 5
keer bij elkaar geweest. Na het indienen
van onze monumentenvoordracht bij de
gemeente Beverwijk, eind 2009, zijn we in
wat rustiger vaarwater gekomen maar niet
stil gevallen. We hebben ons nu gestort op
het vastleggen d.m.v. foto’s en beschrijvingen van gevelstenen (o.a. eerste steenleggingen, naamgeving en andere ornamenten).
Ook houden we nauwgezet de bouw- en
sloopvergunningen in de gaten wat betreft
de monumenten in de gemeente.
Het jaar begon met het gezamenlijk met
de gemeentelijke monumentencommissie nalopen van twijfelgevallen na de zgn.
quick-scan van de nieuwe voordracht van
gemeentelijke monumenten. Helaas is de
aangebrachte aanpassing in een later stadium door bezuinigingen van de gemeente
weer geschrapt. Maar uiteindelijk zijn 63
objecten door de gemeente voorgedragen
voor een uitgebreide beschrijving door
Cultureel Erfgoed N-H, die hoopt hiermee in mei 2011 klaar te zijn.
Eind november 2010 zijn de eigenaren en
bewoners van deze panden in de gelegenheid gesteld om hiervan kennis te nemen
op een inloopmiddag/avond.
Een flink aantal van de van deze lijst afgevallen panden hebben wij voorgedragen
voor de lijst met beeldbepalende panden.
Verder heeft de werkgroep een bezoek
gebracht aan de voormalige Middelaarkerk, die is/wordt omgebouwd tot woning,
annex atelier. We werden zeer gastvrij ont-
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vangen en zijn onder de indruk gekomen
van dit particuliere iniatief.
Ook hebben wij op verzoek van het Beverwijkse CDA een inleiding en wandeling
verzorgd langs door ons voorgedragen
monumenten. Helaas was een flinke
sneeuwbui spelbreker en moest de wandeling flink bekort worden.
We hebben verder onze medewerking
verleend aan een project over de verdwenen badplaatscultuur en hiervoor een lijst
ingediend van verdwenen panden in Wijk
aan Zee.
Paleografie

Ook voor onze paleografiewerkgroep was
2010 weer een actief jaar: eens in de drie
weken (op een “zomerreces” na) kwam
zowel de vroedschap- als de weeskamerwerkgroep bijeen om een correcte transcriptie van de oude notulen en akten te
noteren.
Vanaf de herfst 2010 tot nu aan toe hebben
alle werkgroepleden er hun steen(tje) aan
bijgedragen, dat we in het voorjaar van
2011 maar liefst 3 nieuwe boeken (en CD’s)
kunnen uitgeven, t.w.:
• Charterboek, compleet vernieuwd en
aangevuld.
• Notulen van de vroedschap, deel 5
• Weeskamerboek, deel 2.
Inmiddels staan van deze laatste respectievelijk deel 6 en deel 3 ook al op stapel.

www.hgmk.nl
De website van het Historisch Genootschap Midden-Kennemerland is in de
lucht. Voor wie meer weten wil over het
HGMK en op de hoogte wil zijn van het
allerlaatste nieuws.
Waar de leden Arthur Gerritsen en Patrick
Schelvis mee zijn begonnen, hebben
bestuurslid Wim Spruit (eindredactie) en
Mehmed Ulkened (webmaster/domeinbeheerder) voortgezet.
Naast de serie van drie Nieuwsbrieven per
jaar plus een Ledenbulletin, worden de
leden van het HGMK en alle anderen die
in de regionale geschiedenis zijn geïnteresseerd voortaan langs deze weg op de hoogte
gebracht van het laatste nieuws.
Op de website staat ondermeer een agenda,
worden de activiteiten en evenementen
toegelicht en is te lezen wie deel uitmaken
van het bestuur en van de werkgroepen.
De Nieuwsbrieven vanaf nummer 23
(september 2001) zijn er integraal op na
te lezen en natuurlijk is er een serie links
naar lokale, regionale en ook landelijke
websites, die raakvlakken hebben met de
activiteiten van het HGMK.
5

Boekennieuws
Onlangs verscheen de Archeologische
Kroniek van Noord-Holland 2009, uitgegeven door de provincie Noord-Holland.
De kroniek vormt een overzicht van alle
archeologische onderzoeken die in 2009
zijn uitgevoerd in de provincie.
Het is de tweede keer dat de provincie
Noord-Holland zelf een kroniek uitbrengt.
De uitgave van de kroniek met vondsten
uit 2008 was een groot succes.
De kronieken zijn allebei te downloaden
van de website van de provincie NoordHolland: http://www.noord-holland.nl/
web/Actueel/Nieuws/Artikel/Kroniektoont-nieuwe-archeologische-ontdekkingen.htm

Links:Archeologisch onderzoek op het
Julianaplein, foto: E. Lohof (ADC)

Historisch Genootschap Midden-Kennemerland Financieel overzicht
Baten en Lasten 2010
Baten

2009

Begroot
2010

Werkelijk
2010

Contributies
Rente
Donaties
Verkoop boeken
van Boekenfonds

9.442,00
2.905,72
900,00
4.219,88

9.500,00
2.000,00
5.000,00

10.054,00
1.474,40
475,00
3.273,27

Lasten

2009

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

€ 17.467,60 € 16.500,00 € 15.276,67

Begroot
2010

Werkelijk
2010

1.836,56 2.000,00
2.246,30
4.180,57
3.800,00
7.368,48
3.852,78 5.000,00
1.922,50 2.000,00
1.872,50
367,10
107,20
150,00
57,29
464,65
300,00
742,21
143,05
400,00
183,98
105,00
150,00
105,00
35,37100,00
195,97
109,65
500,00
193,65
570,00
600,00
570,00
409,52
150,00
153,29
2.500,00
1.200,00
1.200,00
111,09
47,06
432,44
150,00
340,94
390,86
0,00
€ 17.467,60 € 16.500,00 € 15.276,67

Balans per 31 december 2010
Debet

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

Credit
2009

112,05
2.568,14
89.399,86

62,00
137,00
1.280,79

39,50
137,00
1.474,40

Crediteuren
Vooruit ontvangen contributie
Ondersteuningsfonds
Blomfonds
Boekenfonds
Reserve infocentrum
Algemene reserve
saldo

€ 93.715,24
6

2010

150,90
8.965,48
83.119,07

€ 93.730,95
Museum Kennemerland

2009
2.014,40
5.627,15
15.708,51
16.336,09
20.266,25
22.000,00
11.371,98

2010
1.894,52
4.357,00
17.792,41
16.336,09
18.388,09
23.200,00
11.762,84

390,86
€ 93.715,24

€ 93.730,95
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Lezing over de Stelling van Amsterdam
Op 14 februari '11 hield dhr. Cor Wagemakers, op uitnodiging van het HGMK, een
lezing over de Stelling van Amsterdam. De
avond werd gehouden in het buurthuis
Wijk aan Duin. Hoewel er nog plaats was
voor meer belangstellenden, werd het een
boeiende avond, waarbij veel werd onthuld over de vroeger geheime militaire
onderdelen van de Stelling. Ondermeer
werd duidelijk gemaakt dat het niet alleen
de forten waren die de Stelling vormden,
maar dat de inundatie (het onder water
zetten van het gebied vóór de forten) de
hoofdverdediging was.

Contributiebetaling
Wie daarvoor nog geen gelegenheid
heeft genomen wordt verzocht de contributie voor 2011 vóór 1 april te voldoen.

Historisch
Genootschap

Midd
Kenn

Vergeet svp niet om bij uw betaling het
betalingskenmerk te vermelden als u
geen gebruik maakt van de acceptgiro,
die u bij de vorige Nieuwsbrief heeft
ontvangen.

Begroting 2012
(de begroting 2011 werd vastgesteld in de jaarvergadering 2010; zie Nieuwsbrief 49)
Baten

Contributies
Rente
Verkoop boeken

2011

2012

10.000,00
2.000,00
P.M.

10.000,00
1.500,00
P.M.

€ 12.000,00

€ 11.500,00

Lasten

2011

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

2012

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

2.300,00
4.000,00
P.M.
1.900,00
150,00
500,00
300,00
150,00
100,00
200,00
600,00
1.000,00
150,00
150,00

€ 12.000,00

€ 11.500,00

Toelichting
Evenals in 2009 is het ledental in 2010 gedaald. Het aantal leden
per 31-12-2010 bedraagt 749.
Boekenfonds
Er is slechts voor € 52,49 aan boeken ingekocht en voor € 1447,60
verkocht.
Het verschil van € 1395,11 wordt toegevoegd aan het
boekenfonds.
Ter financiering van de uitgave van het tweede ledenbulletin is
€ 3.273,27 aan het boekenfonds onttrokken.
Het netto resultaat van het boekenfonds is 20.266,25 - 3.273,27 +
1.395,11 = 18.388,09
Historisch Genootschap Midden-Kennemerland
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Administratiekosten
De post administratiekosten is ruim verdubbeld t.o.v. de begroting. Van het totaal van € 742,21 is een bedrag van € 651,56 uitgegeven aan enveloppen.
Representatiekosten
De twee grootste posten betreffen de kosten van een overlijdensadvertentie van de heer C.E. de Boer en de bijeenkomst van de
Historische Kring Velsen in het Museum Kennemerland.
Voorstel
Het bestuur stelt voor de contributie voor 2012 niet te verhogen.
Jan de Boer,
penningmeester

Museum Kennemerland
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Historische verkenningen bij Radio Beverwijk
Historische verkenningen is een radioprogramma van Jan Camfferman (Radio
Beverwijk) en historisch archeoloog Jean
Roefstra van de Stichting Historische
Archeologie (S.H.A). Techniek en redactie
zijn in handen van Daan de Vries.
Het is een programma waarin veel te
beluisteren valt over de regionale archeologie en geschiedenis.
Onderwerpen die aan bod komen: de
geschiedenis van Beverwijk en Heemskerk,

de vele (verdwenen) kastelen in onze regio,
middeleeuwse kerken, onderzoek, Prehistorie, mythen en legenden, kasteel Oud
Haerlem, kasteel en familie Banjaert, het
Historische Genootschap Midden-Kennemerland, het leven van de gewone mens
in de middeleeuwen, regionale (amateur)
archeologie, de Abdij van Egmond, Tempeliers en de orde van Sint Jan in Heemskerk, Romeinen in Velsen, Het Provinciaal
Depot voor Bodemvondsten en nog veel
meer…

Historische verkenningen is de komende
weken iedere maandagavond vanaf 20.00
uur te beluisteren.
Radio Beverwijk is te ontvangen op
de Kabel op 104.5 FM; via de ether op
105.4 FM.
Online, zie http://www.radiobeverwijk.nl
Zie ook www.s-h-a.nl

Nieuwe tentoonstelling 3 april-17 september:

50 jaar Pop in de IJmond
Soms hangt er iets in de lucht en vallen op
zeker moment de puzzelstukjes in elkaar.
Zo is het gegaan bij het organiseren van
de nieuwe tentoonstelling van Museum
Kennemerland:
‘50 jaar Pop in de IJmond’
Een poos geleden was de werkgroep Programmering bij elkaar om te brainstormen
over mogelijke onderwerpen voor nieuwe
tentoonstellingen. Pop in de IJmond kwam
ter sprake en werd op de lijst gezet. Eind
oktober 2010 verscheen een bericht in de
krant dat de Bintangs in 2011 hun 50 jarig
bestaan als rockband zouden vieren. Het
onderwerp voor de nieuwe tentoonstelling
was daarmee toen snel bepaald!
Nu moest er onderzoek gedaan worden,
want onder de leden van de werkgroep zijn

weinig echte ‘rockers’. Ook in de collectie
van het museum is bijna geen informatie
over de Bintangs te vinden, laat staan
objecten. Een enkel singletje en een boek
over 40 jaar Bintangs is alles wat tevoorschijn kwam.
Gaandeweg is er toch een verhaallijn
ontstaan. Natuurlijk wordt er aandacht
besteed aan het 50 jarig jubileum van de
Bintangs en hun spraakmakende optredens. Frank Kraaijeveld, Bintang van het
eerste uur, wil meewerken en heeft foto’s,
objecten en persoonlijke informatie ter
beschikking gesteld.
Naast de rockgroep wordt in de tentoonstelling aandacht besteed aan het ontstaan
van Rock ‘n Roll, popmuziek, de maatschappelijke gevolgen daarvan, het fenomeen ‘tieners’, de jeugdprogramma’s en
natuurlijk de zeezender Radio Veronica.

Ook in Kennemerland gebeurde veel op
dit gebied. In Beverwijk en omgeving ontstonden veel bandjes en waren het Kennemer Theater en de ABC sociëteit de places
to be. Namen als The Dizzy Mans Band,
The Hottletts en the Selfkick zullen veel
herinneringen oproepen. In IJmuiden was
het PENgebouw favoriet en in Haarlem
ging je naar Ekestos om naar Ekseption te
luisteren.
Op de tentoonstelling is het allemaal te
zien. Veel foto’s, maar ook grammofoonplaten, posters, pick-ups, kleding, etc.
Alles uit de jaren ‘60 en ‘70.
Wie thuis op zolder nog iets heeft liggen
uit deze enerverende periode en denkt dat
dit een aanvulling voor de tentoonstelling
is, wordt van harte uitgenodigd dit bij het
museum als bruikleen aan te reiken.
Jannie Polak
Werkgroep Programmering
Museum Kennemerland
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Uitgaven van de Paleografiewerkgroep
De werkgroep Paleografie van het HGMK geeft dit voorjaar maar
liefst 3 nieuwe boeken uit:
1. Charterboek.

Dit is een vernieuwde uitgave van het charterboek dat in 2001
gepubliceerd werd. Alle 93 charters/akten ( 1489- 1873) uit het
Museum werden getranscribeerd, samengevat en/of voorzien
van een transportakteformulier. Bovendien zijn alfabetische lijsten met alle hierin voorkomende persoonsnamen, veldnamen,
vreemde woorden, dateringen, maten en munten toegevoegd.
Door de vondst van nog eens 10 charters/akten in het Museum
in 2009 ontstond de behoefte om de eerste uitgave te herzien, te
moderniseren en actualiseren:
Dit laatste bijvoorbeeld n.a.v. de publicaties in de pers in het
najaar van 2010 over de bouwplannen van de gemeente Den Haag
met het Haagse Bos en Malieveld. Behalve een storm van protest
kwam er ook een akte uit 1576 naar voren, waarin duidelijk werd
dat het Haagse Bos zou moeten blijven zoals het is en was.
In deze akte, genaamd “De redemptie van ’t bosch van den Hage
in den jare 1576 gedaen”, besloot prins Willem van Oranje met
de edelen en steden van Holland om het bos van Den Haag te
verkopen en de opbrengst daarvan te gebruiken voor het landsbelang: de Tachtig-jarige oorlog (1568-1648) kostte véél geld! D.m.v
bezwaarschriften maakte Den Haag duidelijk wat een grote derving van inkomsten dit zou zijn en vroeg daarom- tesamen met
andere voorwaarden- het recht op redemptie (terugkoop).
In ons eerste charterboek stond nu juist van déze akte reeds de
transcriptie van een 18e-19e eeuwse kopie en ook al omdat op
internet de digitale foto’s van de oorspronkelijke akte (met een
nogal twijfelachtige transcriptie) verschenen, voelde onze werkgroep zich geroepen in dit nieuwe boek één van die foto’s en een
betere transcriptie te publiceren.
Ook werden in 2011 van alle charters digitale foto’s gemaakt; deze
zijn samen met de tekst van het boek op CD te koop.
Op verzoek verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen:
transcripties en ill., registers,
242 pagina’s, in plastic ringband
: € 20,idem met gelijmde rug
: € 20,idem met zwarte channelomslag (harde klemkaft) : € 20,extra: witte titelvermelding op voorzijde
: € 9,95
CD- Charters- alle transcripties met
bijbehorende digitale foto’s
: € 2,50

3. Weeskamerboek van Beverwijk, deel II (1617-1642/1657)

Deel II in deze serie, met de transcripties van de akten van de
Weeskamer van Beverwijk, waarin het toezicht, de afhandeling
en de regelingen wat betreft de nalatenschap van minderjarige
weeskinderen, gehuwde en ongehuwde vrouwen en geestelijk onvolwaardige erfgenamen werden vastgelegd. De door de
weesmeesters benoemde voogden behoorden de bezittingen te
beschrijven en de financiele afspraken tussen de diverse partijen
ten voordele van de nalatenschap na te komen. Bovendien moest
er voor worden gezorgd dat de wees tot zijn mondige jaren (25)
of tot zijn huwelijk een behoorlijke opvoeding, te eten en kleding
kreeg en een vak mocht leren, zodat hij of zij later goed voor
zichzelf kon zorgen. Al deze wetenswaardigheden kunt u lezen
in dit nieuwe boek II of zien op CD II met alle transcripties,
registers met persoonsnamen, veldnamen, vreemde woorden en
bijbehorende digitale foto’s:
weeskamerboek I ( 1556- 1617) 125 pag.
: € 12, weeskamer CD I
: € 2,50
weeskamerboek II ( 1617- 1642) 125 pag.
: € 12,weeskamer CD II
: € 2,50
De boeken zijn verkrijgbaar in Museum Kennemerland of op
bestelling bij E. Toepoel-Kuyl, tel. 228497,
e-mail: ellydick@hotmail.com

2. Notulen van de vroedschapsvergaderingen van de stad
Beverwijk, boek 5 (1688-1704)

Opnieuw een vervolg in deze serie, die door de Paleografiewerkgroep werd opgestart in 2002 en de transcripties van de notulen
van de stadsregering vanaf 1642 weergeeft.
Nu we in 1705 zijn aanbeland en de handschriften steeds gemakkelijker te lezen zijn, nadert het moment dat onze transcripties
wellicht overbodig worden. Maar boek 6 wordt in ieder geval nog
uitgevoerd!
Vanaf boek 4 worden de transcripties en de bijbehorende digitale
foto’s ook op CD geleverd en vindt u net als in al deze vijf boeken
in ieder geval heel veel gegevens van het Beverwijkse bestuur en
haar burgers, gerubriceerd in alfabetische lijsten met persoonsnamen, trefwoorden, veldnamen en vreemde woorden.
Moderne versie in plastic ringband:
boek 1 ( 1642-1650) 57 pag.
: € 9,boek 2 ( 1650-1661) 86 pag.
: € 10,boek 3 ( 1661-1672) 86 pag.
: € 10,boek 4 ( 1673-1687) 97 pag.
: € 11,CD 4
: € 2,50
boek 5 ( 1688-1704) 134 pag.
: € 12,CD 5
: € 2,50
Historisch Genootschap Midden-Kennemerland
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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
Ledenbulletin nr. 34
Alle charters uit het bezit van Museum Kennemerland 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 boek van 242
pagina’s. Op bestelling:
CD- Charters- alle transcripties met bijbehorende digitale foto’s
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), 97 pagina's
Boek V (1688-1704), 134 pagina's
boek 4 of 5 op CD
Transcrpties van de Beverwijkse Weeskamerboeken:
met ill., registers, plastic ringband, 125 pagina’s deel I of deel II
Boek of II op CD
U kunt zich voor een abonnement op deze uitgaven van de Paleograﬁewerkgroep opgeven bij E. Toepoel, tel. 2297; 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

€
€
€
€
€
€
€

7,50
10,–
10,–
5,–
10,–
10,–
5,–

€
€
€
€
€
€
€

nietleden
8,50
15,–
10,–
5,–
12,50
10,–
5,–

€ 5,–
€ 8,–
uitverkocht
uitverkocht
€ 5,–
€ 8,–
€ 5,–
€ 8,–
€ 5,–
€ 8,–
€ 5,–
€ 8,–
€ 5,–
€ 8,–
uitverkocht
€ 5,–
€ 8,–
€ 5,–
€ 8,–
€ 10,–
€ 13,–
€ 10,–
€ 13,–

€ 20,–
€ 2,50

€
€
€
€
€
€

9,–
10,–
10,–
11,–
12,–
2,50

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 het Ledenbulletin voor de leden van het
Genootschap.
Redactie: Arie van Dongen, Cor Castricum,
Jean Roefstra, Wim Spruit. Redactieadres:
Vondellaan 62, 1942 LK Beverwijk;
email: avdongen@ziggo.nl
Secretariaatsadres Historisch Genootschap
Midden-Kennemerland:
J.J.M. Brakenhoff, Anemonenlaan 11,
1943 BC Beverwijk, telefoon 0251 - 226291
email: jabrak@ziggo.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

€ 12,–
€ 12,50
zie ook pagina 9
€ 24,95
€ 11,25
€ 4,–
€ 3,25
€ 9,95
€ 3,–
€ 2,50
€ 20,–
€ 9,–
€ 20,–
€ 10,–
€ 29,95

€ 24,95
€ 11,25
€ 4,–
€ 3,25
€ 9,95
€ 3,–
€ 2,50
€ 20,–
€ 9,–
€ 22,–
€ 10,–
€ 29,95
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K e n n e m e r l a n d

Tot en met mei geldt de wintertijd: zaterdag en zondagmiddag van 14 – 17 uur
Toegangsprijzen: 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 kunt u contact opnemen
met Aad Kok: tel. 228755.
Westerhoutplein 1, 1943aa Beverwijk  0251 214 507
Museum Kennemerland
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