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Cursus Genealogie
Het Historisch Genootschap heeft signalen ontvangen dat de belangstelling voor een cursus genealogie groot is. Het Historisch Genootschap
heeft de heer J. van der Linden bereid gevonden een cursus te verzorgen
en hoopt zo in de behoefte te voorzien.
De heer Van der Linden bezit een en voor niet-leden f 40,00.
jarenlange ervaring als genealoog. De cursus zal worden gegeven in het
Hij is ermee opgegroeid;.zijn vader Museum Midden-Kennemerland,
nam herri als 10-jarige jongen al mee Westhoutplein 1 te Beverwijk.
naar de archieven.
De duur van de cursus is 4 lessen.
Het ligt in de bedoeling van de cursus dat een ieder met zijn eigen ge- data:
maandag 23-01-95 19.30- 20.30
nealogie aan de gang gaat.
zaterdag
28-01-95 10.00 - 11.00
Stap voor stap zal de heer Van der
Linden de verschillende aspecten maandag 30-01-95 19.30 - 20.30
behandelen die bij het opzetten van maandag 06-02-95 19.30- 20.30
een persoonlijke genealogie een rol
U kunt zich aanmelden bij onze sespelen
De kosten voor de gehele cursus zijn cretaris: J. van der Linden, Melklaan
laag gehouden: voor leden van het 13, 1951 XL Velsen-Noord.
Telefoon 02510-27235
Historisch Genootschap f 25,00

Een dagje uit met de vrijwilligers
Op 24 september j.l. was het zover.
Met een groep van 22 personen, verdeeld over 6 auto's, is een bezoek
gebracht aan het archeologisch
themapark" Archeen" te Alphen aan
den Rijn.
De heer J. Camfferman heette alle

vrijwilligers welkom. Onder het genot vankoffie met cake bedankte hij
allen voor hun inzet en hulp bij de
openstelling van het Museum Kennemerland. Hij sprak de hoop uit dat,
als de financiën het toelaten,een dergelijke dag eenjaarlijkse traditie zal
worden.
Na een reis door de tijdmachine en
een korte verkenning van het park, al
of niet per bus of boot, konden wij de
uitgebreide koffietafel nuttigen. Na
de maaltijd was iedereen vrij om
datgene te bezoeken wat hem het
meeste aansprak. Het Romeins-worstelen was zeer in trek, evenals de
vaardigheid van de Middeleeuwse
handwerklieden. Ook het Romeinse
exercitie-peleten en dito zwaardgevecht in het Casteilurn kregen de
nodige aandacht.
Menigeen dronk nog een "beker"
bier in de herberg of bezocht een
nederzetting uit de prehistorie.
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Van de redactie
In deze 3e Nieuwsbrief van 1994
van het Museum en het Genootschap vragen we allereerst uw
aandacht voor de cursus genealogie die het Historisch Genootschap organiseert in de maanden
januari en februari 1995 en die
gegeven zal worden door de heer
J. van der Linden,
Voor het jaar 1995 staat ook een
excursie op het programma en
wel op zaterdag 11 februari 1995
naar de Grote Kerk te Beverwijk.
Wilt U zich liefst voor 9 januari
van het volgend jaar aanmelden
voor de cursus ~n/of excursie.
Ookeen verhaal van de heerGroot
over de eerste radio's plaatsen wij
in deze nieuwsbrief.
De redactie stelt het zeer op prijs,
leuke verhalen te mogen blijven
ontvangen.
Wij hopen dat het Ledenbulletin
nr. 19 bij U in de sinaak zal vallen.
De redactie wenst U vanaf deze
plaats Prettige Kerstdagen en een
Gezond en Gelukkig Nieuwjaar.
Voldaan ging een ieder weer naar
het Expo-gebouw waar, onder het
genot van een kopje koffie, de organisatoren werden bedankt met eenhopelijk "tot volgend jaar".

Secretariaatsadres
Historisch Genootschap
Midden-Kennemerland
J. van der Linden,
Melklaan 13,
1951 XL Velsen-Noord.
Telefoon: 02510-27235

Excursie Grote Kerk te Beverwijk

..
In het verleden organiseerde het Historisch Genootschap Midden-Kennemerland excursies naar de Grote
Kerk van Beverwijk ( 1967 en 1982).
Deze werden toen door de leden als

zeer positief ervaren.
De excursies stonden onder leiding
van de heer J. van der Linden sr.,
auteur van het boekje 'Als een lelie
tussen de doornen', dat handelt over
de geschiedenis van deze kerk. Hij
wist ons veel te vertellen over de
geschiedenis van het oudste gebouw
van Beverwijk.
Omdat dit alweer enige jaren geleden is, vindt het bestuur het een

goede gedachte weer een
excursie naar dit prachtige gebouw te organiseren. Helaas is deheer J.
van der Linden sr. overleden, maar gelukkig is ons
lid de heer P. Kelder bereid gevonden om ons
rond te leiden.
De heer P. Kelder heeft
de restauratie van het gebouw van zeer nabij meegemaakt en kan zich mede
daardoor zeer beslist een
expert noemen van de
Grote Kerk van Beverwijk.
Ook wat betreft zijn
'liefde' voor het prachtige
Müller orgel uit 1756
kunnen we het niet beter
treffen.
Over het uit drie beuken
bestaande gebouw valt
veel te vertellen. De kerk
is in de jaren 1592-1648
opgetrokken op de muurresten van
een 15e eeuwse kerk, welke in 1576
met geheel Beverwijk door de Spanjaarden werd verwoest.
Aan de wanden en pilaren hangt o.a.
een aantal geschilderde en gebeeldhouwde wapenborden, waarvan er
enkele momenteel gerestaureerd
worden. Ook de prachtige kansel
valt bij binnenkomst op, maar de
heer Kelder zal ons zeker uitgebreider vertellen over alle wetenswaardigheden
De excursie wordt gehouden op zaterdag 11 februari 1995. De deelnemers wordtverzocht om lO.OOuur
aanwezig te zijn bij de kerk.

Openingstijden Museum Kennemerland
In de wintermaanden is het museum alleen op zondagmiddag·
geopend van 14.00tot 17.00uur.
Tijdens de openingstijden is het
museum telefo~isch bereikbaar
via het nummer 02510-14507.

U kunt zich opgeven bij onze secretaris: de heerVan der Linden, Melklaan 13, 1951 XL Velsen- Noord,
02510-27235.

Vrijwilligers museum
Kennemerland
Nu al weer ruim 1,5 jaar is een
groep vrijwilligers actief in ons
museum. Dankzij hun inzet konden we de openingstijden van het
museum op een redelijk peil houden. Eigenlijk willen we de groep
nog wat uitbreiden om vooral in
de komende zomermaanden wat
meer reserve te hebben. Ook voor
andere werkzaamheden willen we
op meer vrijwilligers een beroep
doen. Heeft u belangstelling?
Neemt u dan contact op met de
heer IJ. Luttik, telefoon 0251027123.
Ook zoeken we nog vrijwilligers
voor het bezorgen van het Ledenbulletin en de Nieuwsbrief in hun
"wijk". Ook hiervoor kunt u zich
melden bij de heer Luttik.

Voor het park-in-aanleg-Overbos in donkere laag naar de lichtere onderBeverwijk zijn in de afgelopen grond worden de ploegkrassen of
winterperiode verschillende vijvers ploegsporen het duidelijkst zichtbaar.
gegraven. Na overleg met de ge- Dit systeem van ploegsporen is in de
meente en aannemer kon de archeo- afgelopen 30 jaar op verschillende
logische werkgroep Beverwijk- plaatsen in Beverwijk (Prinsesselaan,
Heemskerk hier enig onderzoek Peperstraat, Wilgenhoflaan, Heemsdoen. Wat dacht men nu hier te kun- kerkerweg) en Heemskerk (Hoogdorperweg, G. van Assendelftstraat)
nen vinden?
Al eerder, bij de bouw van de sport- aangetroffen. Het duidt op een uitgehal, maar ook bij het graven van de strekt gebied met akkers. Scherven
vijver in het Willem Alexander- van aardewerk geven een datering
plantsoen niet ver hier vandaan, zijn van deze akkers in de IJzertijd, dat is
op ongeveer 2 meter diepte bepaalde de pedode die begint bij ongeveer
grondsporen gevonden. Deze spo- 800 jaar voor het begin van de jaarren, in de vorm van ongeveer 5 cm telling en eindigt zo rond het begin
brede krassen, zijn veroorzaakt door . van de jaartelling.
een primitieveploegen worden zicht- ·
baar bij het zorgvuldig "afschaven" Op het terrein van Overbos is het
van een donkergrijze tot zwarte tracé van de te graven waterpartijen
humeuze laag in het doorgaans licht- .eerst door middel van grondboringen
gekleurde duinzand. De donkere laag onderzocht om de oude akkerlaag
is ontstaan· door het eeuwenlang ge- "op te sporen". Slechts op enkele
bruik van de grond als akker, voor plaatsenleekdeakkerlaagindegrond
het weiden van vee of het steken van aanwezig te zijn.
plaggen. Juist op de overgang van de Bij het graven van de grote vierkante
:::::;:::"~;;;;:-;:~~
vijver in de zuidoosthoek van het
terrein, direct grenzend aan het terras
van de sporthal, kon
door het "schaven"
in de grond de
ploegsporen over
een lengte van enige
tientallen meters
zichtbaar worden
gemaakt. De foto's
geven een overzicht
van het graafwerk
en op de voorgrond
zijn vaag de ploegsporen zichtbaar.
Vaak komen de sporen in 2 richtingen
voor, haaks op elkaar. Dit wijstop het
ploegen in verschillende richtingen.
Scherven werden
niet gevonden, maar
toch weten we zeker dat we op een
akker van meer dan
2000 jaar oud hebben gestaan!

Bijeenkomsten werkgroepen van
het Historisch Genootschap
In de vorige nieuwsbrief zijn enige
foutjes geslopen in de data waarop
de werkgroepen bijeen zouden komen. Wilt U dit even veranderen in
uw agenda?
Data:
woensdag 4 januari
1995
maandag 6 februari
1995
maandag 6 maart
1995
maandag 3 april
1995
maandag 1 mei
1995
woensdag 7 juni
1995
De avonden zijn voor iedereen (dus
ook belangstellenden) vrij toegankelijk, en vinden plaats in het Museum aan het Westerhoutplein 1 te
Beverwijk. De bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur.
Graag tot ziens op woensdag 4 januari a.s. om 19.30 uur in het Museum!
Annemiek v.d. Veen-v.d. Vliet
voorzitter Historisch Genootschap

Vroeger
"t Was in de tijd (± 1926) dat er nog
II)aar weinig gezinnen waren die een
radiotoestel hadden. lil-datjaar 1926
kocht mijn vader een radiotoestel bij
Minkema, die zijn radiozaak had aan
de Ereestraat waar nu een deel van
de Beverhof is. Het toestel dat gekocht werd was een vrij grote kast
met aan het voorfront allerlei knoppen, 4lampen en enkele beweegbare
spoelen. Er was een grote luidspreker bij, zo'n hoorn model, staande op
een plankje. Ook een z.g. "plaatstroom apparaat" en een accu behoorden tot de uitrusting. De accu
moest iedere week een dag naar de
zaak van Minkerna om opgeladen te
worden.

Contributie 1995
In de algemene ledenvergadering
van 6 september j.l. is met algemene stemmen de contributieverhoging goedgekeurd tot f 15,00
per jaar. Een eventueel aanvullend bedrag komt ten gunste van
Museum Kennemedand, waar wij
voor vele activiteiten onderdak
vinden.
Het bedrag kan worden overgemaakt op girorekeningnummer
22.49.43 t.n.v. Historisch Genootschap Midden-Kennemerland te
Beverwijk. Een vlotte betaling
wordt zeer op prijs gesteld.

In die tijd werd de VARA
opgericht en mijn vader
was een fervent aanhanger
van die omroep. De VARA
had alléén zendtijd op zaterdagavond en er werden
door de plaatselijke afdelingen van de VARA
luisterbijeenkomsten belegd, opdat zoveel mogelijk mensen van de uitzendingen konden genieten.
Ook in Beverwijk wilde
men luisterbijeenkomsten
beleggen, maar het was niet
eenvoudig daarvooreen geschikte gelegenheid te vinden.
Er kwam een oplossing.
Aan "de Pijp" stonddeSIHI
pompenfabriek op de plek
waar deze nu nóg is, maar
toen was de fabriek veel
kleiner. Cornelis Maters
Winkelpand van D.G. Minkema.
was directeur/eigenaar van
de fabriek en hij gaf toestemming schaftlokaal binnen en dan werd er
om in een schaftlokaal van zijn fa- koffie geserveerd. Wij jongens krebriek luisterbijeenkoms~ente beleg- gen dan een glaasje limonade, Dat
gen. De familie Maters woonde in toen een hele tractatie was.
een groot huis met een rieten dak
vlak naast de fabriek en er was radio K. Groot.
in hun huis. Er werd een "lijntje"
gelegd vanafhettoestel van de familie Maters naar het schaftlokaal en
daar werd een luidspreker- aansluiting gemaakt.
Op zaterdagavond liep mijn vader,
met onze luidspreker onder zijn arm,
naar de "Polder" en de zaak werd in
het schaftlokaal geïnstalleerd. Zo'n
10 á 12 Beverwijkers, mannen zo- De stichting Regionale Geschiedwel als vrouwen, kwamen naar de beoefeningNoord-Hollandheeft een
bijeenkomst en er werd met aan- boek uitgegeven, getiteld "Gids voor
dacht geluisterd. In de uitzending historisch onderzoek in Noord-Holwas veel gesproken woord, soms land" van de auteur K.W.J.M.
declamatie en heel veel muziek, over- Bossaers.
wegend klassieke muziek en het was Het boek bevat een duidelijke handvoor velen de eerste kennismaking leiding voor het verrichten van lomet deze muziek. De muziek werd kaal-historisch onderzoek, het ordeten gehore gebrachtdoor hetH.D.O.- nen en selecteren van gegevens en
orkest. (Hilversums Draadloze Om- het beschrijven en vormgeven erroep-orkest). Mijn moeder ging ook van.
vaak naar de luisterbijeenkomsten Ook een overzicht van bronnenmaen dan mochten wij, mijn broertje en teriaal, dat nodig is om lokaal-histoik, ook mee. We waren nog kinderen risch onderzoek te doen, ontbreekt
en ondergingen het wereldwonder niet. Het boek is verkrijgbaar bij:
"Radio" met gepast ontzag. Gezellig Stichting Regionale Geschiedwas het op die bijeenkomsten. Zo beoefening Noord-Holland,
midden op de avond kwam mevrouw Postbus 5212,2000 GC Haarlem.
Maters met een groot dienblad het De prijs bedraagt f 20,00.

