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Zand, strand en badmode

Van de redactie

Onder deze titel gaat vanafhet Museumweekend een tentoonstelling van start
in Museum Kennemerland. Deze tentoonstelling is tot stand gekomen in
samenwerking met het Prentenkabinet
uit Wijk aan Zee, de gemeente Beverwijk en het Museum Kennemerland.
Zoals de titel aanduidt kunt u foto's en
voorwerpen bewonderen die direct of
indirect met het strandleven in Wijk
aan Zee te maken hebben.
Te noemen zijn een oude badstoel, badmode van toen, souveniers enz.
De tentoonstelling gaat open op zaterdag 12 april en duurt tot eind augustus.
Dan zal een tentoonstelling over archeologie in deze regio uw aandacht
vragen. Het museum is gevestigd in het
oude Raadhuis, Westerhoutplein 1, te
Beverwijk en is vanaf 12 april geopend
op woensdag, zaterdag en zondag van
14.00 tot 17.00 uur

In deze Nieuwsbrief van het Museum en het Genootschap vragen
wij uw aandacht voor de tentoonstelling "Zand strand en badmode",
die gehouden wordt van 12 april tlm
eind augustus.
Ook hopen wij u te mogen begroeten op de Alg. Ledenvergadering,
die plaatsvindt op dinsdag 15 april.

Algemene Ledenvergadering
op dinsdag 15 april
Het bestuurnodigt de leden van hetHistorisch Genootschap Midden- Kennemerland
uit om op dinsdag 15 april 1997 de algemene ledenvergadering bij te wonen. De
vergadering zal gehouden worden in de Doopsgezinde kerk, Meerplein te
Beverwijk. De vergadering begint om 20.00 uur.
Agenda:
1. Opening door de voorzitter.
2. Verslag van de secretaris.
3. Verslag van de penningmeester.
4. Benoeming van de kascommissie.
5. Bestuursverkiezing. Periodiek aftredend en herkiesbaar: A. Post
en J. van der Linden. Tegenkandidaten kunnen onder schriftelijke
overlegging van 10% van de stemgerechtigde leden, tot de aanvang van de
vergadering bij het bestuur worden opgegeven.
6. Begroting voor de jaren 1997 en 1998 (zie elders in deze nieuwsbrief)
7. Bespreking van de activiteiten.
8. Rondvraag.
9. Sluiting en pauze.
Na de pauze volgt er een lezing van de heer B. Wietsma over het gebruik van handen huismerken bij grafzerken, en wat zij kunnen betekenen bij de beoefening van
de genealogie.

Matses met aardbeien
De geschiedenis van de Joodse bevolking van Beverwijk eindelijk beschreven. Na een onderzoek van ruim twee
jaar verschijnt er van ons lid J. van der
Linden een boek handelend over de
geschiedenis van de Joodse bevolking.
Het gebonden boekje zal medio juni
zowel in de boekhandel als in het museum te koop zijn voor de prijs van
f 15,00. Het boekje, geïllustreerd met
foto's, vertelt lotgevallen van de Joodse
inwoners, die niet altijd gemakkelijk is
geweest. Zo is er een apart hoofdstuk
gewijd aan de oorlogsjaren. Maar hun
aanwezigheid begint al in 1655, als er
een persoon van Joodse origine huwt
voorde Schout en Scheepenen. De voormalige Joodse begraafplaats en de verplaatste graven worden eveneens uitvoerig behandeld.

Aanwezig: 53 leden 1 belangstellende.

1. De voorzitster opent om circa 10.40
uur de vergadering en heet allen hartelijk welkom. De voorzitster vraagt
de aanwezigen hun aandacht voor de
leden welke het afgelopen jaar zijn
overleden. Afbericht ontvangen van
de volgende leden: Hoogendoorn,
Rengers, Vermeulen, Boogaard, Visser, van der Linden-Smits. In haar
openingswoord schetst de voorzitster in het kort de geschiedenis van
het onderkomen, waar de vergadering gehouden wordt, fort Veldhuis.
Zij bedankt de Stichting Aircraft
Recovery groep 40-45, voor de geboden gastvrijheid. Na de vergadering bestaat er de mogelijkheid voor
een rondleiding in het fort annex museum. Hierna geeft zij het woord aan
de heer Johan Graas, voorzitter van
de stichting, die in het kort iets vertelt over het doen en laten van de
stichting. Na de vergadering zal hij
in samenwerking met andere leden
ons rondleiden in het museum.
2. Het verslag van de secretaris wordt
ongewijzigd door de leden goedgekeurd en hij wordt bedankt voor zijn
werk.
3. De penningmeester licht zijn jaarverslag toe. De kascommissie heeft
de financiële bescheiden in orde bevonden, waarna de voorzitster de
kascommissie bedankt voor hun
werk. De leden keuren ongewijzigd
het financiële jaarverslag goed en de
penningmeester wordt bedankt voor
zijn werk.
4. Volgens de reglementen treed de
heer J.J .M. Brakenhoff af als lid van
de kascommissie. Als nieuw lid
wordt de heer Visser benoemd. Als
reserve lid voor de kascommissie
stelt de heer H. van Willigen zich beschikbaar. De kascommissie zal bestaan uit de heren W. Dekker en P.H.
Visser.
S. Met algehele stemmen wordt de heer
IJ. Luttik herkozen als penningmeester. De voorzitster legt de leden uit
dat zij, mede door haar drukke werkzaamheden genoodzaakt is, zich niet
herkiesbaar te stellen. Het bestuur
stelt de leden voor om de heer J. G.
Museum Kennemerland

Frerichs in haar plaats te benoemen.
De leden gaan hiermee akkoord. De
heer J.G. Frerichs zegt bereid te zijn
zitting te nemen in het bestuur, maar
kan pas na 1 juli de taak op zich nemen. Het bestuur stelt de aanwezigen voor de heer J. Camfferman, tijdelijk als interim voorzitter te benoemen. De leden gaan hiermee akkoord.

informeert hoever deze databank gevorderd is. Daar de werkgroep maar
uit vier leden bestaat zijn er binnenkort geen resultaten van te verwachten. Tevens deelt de secretaris de vergadering mee dat de gemeente
Beverwijk op het verzoek voor een
herdenkingstegel waar eens de synagoge gestaan heeft, positief gereageerd heeft. Naar verwacht wordt zal

6. Tijdens de behandeling van de begroting voor volgend jaar, informeert de heer J.L. Philipoom naar
de samenhang van de hoogte en inbreng van de contributie. De penningmeester antwoordt dat het bestuur wel hoopt op een aanzienlijke
ledengroei, maar toch voorzichtig
wil blijven en uit gaat van een groei
van 5 leden per jaar. De heer R.E.
Spijker informeert naar het bedrag
wat betaald werd voor het behoud
van het tegeltableau van Beynes. De
penningmeester legt uit dat het bestuur hoopt dit bedrag weer terug te
krijgen via sponsoring bij definitieve
plaatsing.
7. Bestuurslid mevr. E. Toepoei licht
de publikatie "Van ruzie naar fusie"
toe, de leden zullen binnenkort deze
publicatie ontvangen. Hierin zit een
inlegvel om leden te werven. Verder licht zij de lopende onderzoeken
toe, zoals de sigarenindustrie, de
Joodse bevolking en de topografische databank. De heer R. van Gulik

deze volgend jaar onthuld worden.
8. De heer J. Camfferman bedankt
mevr. A. V.d. Vliet-V.d. Veen voor
haar korte loopbaan als voorzitster.
In zijn toespraak memoreert hij, dat
hij haar in haar korte loopbaan als
voorzitster, driemaal had moeten feliciteren, met haar huwelijk, de geboorte van haar kind en haar verkiezing in de Provinciale Staten.
Als blijk van waardering wordt haar
het boek "Hart van Kennemerland"
overhandigd, iets wat in goede aarde
valt. Zij bedankt allen voor het haar
geschonken vertrouwen en wenst het
Genootschap veel goeds toe en sluit
om 11 .15 uur de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun belangstelling.
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Bezorging
Voor Heemskerk vragen we nog een
aantal bezorgers. s.v.p. melden bij
IJs Luttik, telefoon 0251-227123

2Historisch Genootschap Midden-Kennemerland

HISTORISCH GENOOTSCHAP
MIDDEN-KENNEMERLAND
Jaarverslag van 1996
Het afgelopen jaar is het bestuur zes
maal bij elkaar geweest. Het Historisch
Genootschap heeft mede dank zij een
subsidie van de gemeente Beverwijk
een computer en printer kunnen kopen.
Computer en printer zijn overgedragen
aan het museum, om de fotocollectie
en de bibliotheek beter toegankelijk te
maken. De jaarlijkse excursie was dit
jaar gekoppeld aan de jaarlijkse ledenvergadering, gehouden op 23 maart in
het fort Veldhuis. Door de aanwezigen
werd deze combinatie gewaardeerd,
zodat dit zeker in de toekomst herhaald
zal worden.
Ook is er op 11 mei een excursie naar
de Agathakerk en pastorie georganiseerd. Helaas voor de organisatoren
was er een lage opkomst, wat zeker niet
in verhouding was met het gehalte van
het gebodene. De leden van de Vrienden van de Agatha wisten de aanwezigen nog vele onbekende zaken van het
bouwwerk te vertellen. Ook is er een
excursie geweest naar het kadaster in
Alkmaar. De gecombineerde cursus
genealogie / paleografie is door twaalf
mensen gevolgd en is wegens de vele
verzoeken in de maand oktober herhaald. Ook voor deze cursus melden
zich twaalf mensen. Een aantal cursisten hebben een werkgroep gevormd die
zich bezig houden met het transcriberen

van de oude stukken welke zich in het
museum bevinden. De Nieuwsbrief
verscheen het afgelopen jaar, drie maal
in een oplage van 550 stuks. Het ledenbulletin kon dit jaar dankzij een sponsor in een mooie vorm verschijnen in
een oplage van 800 stuks. Het gehele
ledenbulletin was gevuld met de
onderzoeksresultaten van de werkgroep, die de fusie uit 1936 onderzocht
had. Deze uitgave met de daaraan gekoppelde ledenwerfactie heeft zeer zeker geresulteerd in de grote ledenaanwas. Uit de ontvangen reacties zijn
alle uitgaven door de meeste leden positief ervaren. Diverse leden van het
bestuur werden door de lokale pers
benaderd voor het geven van een interviewaan de hand van de verschillende activiteiten van het Historisch
Genootschap. Twee bestuursleden zijn
namens het Genootschap naar de regio
bijeenkomsten geweest, hier werden de
contacten met de zusterverenigingen
versterkt. Twee leden hebben zich door
deze regio bijeenkomsten aangemeld
voor de provinciale werkgroep 1799.
De groep onderzoekt alle in en outs van
de Russische-Engelse invasie van
1799. Twee leden van het Genootschap
hebben een fotoreportage gemaakt van
de opening van de Wijkertunnel, welke
overgedragen is aan het museum. Ook
heeft het Genootschap alle joodse graf-

J. van der Linden,
Melklaan 13,
1951 XL Velsen-Noord.
Telefoon: 0251-227235

Beverwijk:
van 1811 tlm 1894
geboorten en huwelijken
van 1895 tlm 1896
geboorten
van 1895 tlm 1921
huwelijken
van 1895 tlm 1940
overlijden
Wijk aan Zee en Duin:
geboorten
van 1817 tlm 1894
huwelijken
van 1817 tlm 1923
overlijden
van 1895 tlm 1936
Bovendien kunt u onderzoek doen in de oude bevolkingsregisters van beide gemeenten. De volgende registers zijn
openbaar en kunt u eveneens raadplegen via microfiches:
Beverwijk
van 1850 tlm 1900
Wijk aan Zee en Duin
van 1873 tlm 1902
Persoonsgegevens die vallen na de hiervoor genoemde jaartallen zijn nog niet openbaar. Hiervoor dient u zich te wenden tot de afdeling Burgerzaken van deze gemeente.

Het archief van de gemeente Beverwijk is ondergebracht
bij het Bureau Documentaire Informatievoorziening, President Kennedyplein 1, te Beverwijk. Voor belangstellenden
is het archief op werkdagen geopend van maandag t.m vrijdag tijdens kantooruren van 9.00 tot 16.00 uur.
De documenten uit het oud-archief kunt u kosteloos inzien
en eventueel (tegen een kleine vergoeding) kopieën maken
van deze oude documenten. Het oudste archiefgedeelte kunt
u inzien via microfiches; hiervoor is een zogenaamde reader
en een reader-printer aanwezig., zodat van de op microfiches
vastgelegde documenten eveneens afdrukken gemaakt kunnen worden.
Ook de genealogen onder u kunnen bij het gemeentearchief
terecht. De microfiches van de oude registers van de
burgelijke stand van Beverwijk en Wijk aan Zee en Duin
zijn sedert enige tijd te raadplegen bij het Bureau Documentaire Informatievoorziening. Voor vragen over zeer oude
persoonsgegevens hoeft u zich niet meer te wenden tot de
afdeling Burgerzaken. U kunt nu zelf onderzoek doen in
het gemeentearchief.
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Secretariaatsadres
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U kunt onderzoek doen in de volgende registers:

Openingstijden
gemeentearchief van Beverwijk

Museum Kennemerland

zerken van Duinrust, die voor een publikatie gemaakt waren, met de vertaling van de Hebreeuwse teksten, overgedragen aan het museum. Mede dankzij de inspanningen van het Genootschap zal het komend jaar een gedenkteken als herinnering aan de voormalige Beverwijkse joodse geschiedenis,
onthuld worden. Het onderzoek naar de
joodse inwoners is afgerond. De resultaten zullen in boekvorm omstreeks de
onthulling van het joods gedenkteken
in een beperkte oplage uitgebracht
worden. De werkgroep van de topografische databank zijn met vier kaarten
van Beverwijk aan de slag gegaan. Een
kaart van 1539, een kaart van 1648, een
kaart van 1728 en de kadasterkaart van
1832. Deze kaarten zullen gevectoriseerd worden, zodat zij over elkaar
heen gelegd kunnen worden. Hierdoor
is het mogelijk in de diepte te werken.
Ter zijner tijd zullen de resultaten in
boekvorm verschijnen. Het aantal leden is dit jaar gestegen van 270 leden
naar 450 leden. Hoewel er een opgaande lijn is van het aantal leden
(180), zag het bestuur graag nog meer
leden.

Naast de hiervoor genoemde archiefonderdelen. beschikt
de gemeente Beverwijk over een uitgebreide collectie foto's en ander documentatiemateriaal. Ook deze documentatiebronnen kunt u kosteloos raadplegen.
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Financieel overzicht 1996
Baten en lasten over 1996
Contributies
Rente
Donaties
Verkoop boeken etc.
Verkoop ledenbulletins
Cursusgelden

f
f
f
f
f
f

6775,00
1668,32
969,90
440,00
4355,00
1204,00

f

15412,22

Nieuwsbrieven
Ledenbulletins
Boeken etc.
Cursussen
Jaarvergadering
Historische Werkgroepen
Excursies
Overige aktiviteiten
Lidmaatschappen
Bestuurskosten/Onvoorzien
Notariskosten
Reservering boekenfonds
Voordelig saldo

f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f

1131.17
5985,14
73,17
664,08
285,60
357,35
125,00
342,30
276,00
338,02
881,25
2000,00
2953,14

f

15412,22

f
f
f
f
f
f
f

46]4,06
820,00
176,00
350,01
35000,00
2000,00
6429,34

f

49389,41

Balans per 31 december 1996
Postbank
Postbank-piusrekening
Postbank-termijndeposito
Te ontvangen rente

f
f
f
f

1]76,49
14862,92
32000,00
1350,00

f

49389,41

Nog te betalen
Vooruit ontvangen contributie
Vooruit ontvangen cursusgelden
Ondersteuningsfonds
Blomfonds
Boekenfonds
Kapitaal

Toelichting:
Ook in financieel opzicht is 1996 een bijzonder goed jaar geweest. Het ledental steeg met 180 tot 450, mede door de
ledenwerfactie bij de presentatie van ons ledenbulletin "Van ruzie naar fusie". Uit de nalatenschap van Mej. Blom mochten wij f 35.469,40 ontvangen. Het bestuur heeft gemeend hiervoor het "Blomfonds" in te steIlen en f 32.000,00 hiervan
uit te zetten voor 10 jaar vast tegen een rente van 6.35 %. De rente van dit bedrag zal jaarlijks als inkomsten worden
genoten en stelt ons in staat extra aktiviteiten te plegen. Een trouw lid bedacht ons, evenals vorig jaar, met een donatie van
f 500,00; hartelijk dank!
Boven de contributie ontvingen wij van zeer veel leden een extra bedrag, totaal f 1295,00, dat wij konden toevoegen aan
ons ondersteunigsfonds. Dit kwam goed uit, doordat wij mede dank zij een gemeentelijke bijdrage ad f 1000,00, een
computer met printer konden aanschaffen (totaal f 3367,09). Het saldo is daardoor gedaald tot f 350,0 I.De bedoeling is
vooral de bibliotheek en de andere inventaris van het museum op de computer vast te leggen.
De statutenwijziging resulteerde in een nota van de notaris ad. f 881,25.
Nadat we f 2000,00 hebben gereserveerd voor een boekenfonds, waarin we de risico's van uitgifte van boeken eventueel
kunnen opvangen, hadden we dit jaar nog een voordelig saldo van f 2953, 14, waarmede de kapitaalrekening is verhoogd.
Ik denk dat we een financieel gezonde vereniging zijn.

Baten

Lasten

Begroting 1997 (voorlopig 1998 hetzelfde)

Contributies (500 leden)
Rente
Verkoop ledenbulletins
Verkoop boeken etc
Cursusgelden

Museum Kennemerland

f
f
f
f
f

7500,00
2200,00
1500,00
250,00
500,00

f

11950,00
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Nieuwsbrieven (3)
Ledenbulletins
Boeken etc.
Cursussen
Excursies/lezi ngen
Bijdrage aan Museume l O'ê v. contributie
Historische werkgroepen
Overige aktiviteiten
Jaarvergadering
Lidmaatschappen
Bestuurskosten/Onvoorzien
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f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f

1500.00
6500.00
200,00
250,00
400,00
750,00
400,00
950.00
300.00
300.00
400.00

f

11950,00

De "vergeten" veldslag bij Castricum
Wat wil de
"Stichting Herdenking 1799"1
De jaren 1795-1813 waren voor ons
land een zeer roerige periode. We noemen dit de "Franse Tijd"
We kunnen stellen dat ± 1800 onze
natie zich heeft gevormd: we werden
"Nederlanders" onder leiding van een
koning, met een eigen parlement. Dit
was het begin van de democratie en de
uitkomst van een roerige tijd, waarin
grote dingen waren gebeurd voor heel
Europa!
Hierover zijn vele geschiedenisboeken
volgeschreven, maar hebben wij op
school ooit de slag bij Castricum of
Bergen in okt. 1799 moeten leren?
Weten wij dat hier in Noord-Holland
toen een oorlog woedde van Den Helder tot Beverwijk tussen Engelsen en
Russen enerzijds tegen Bataven (Hollanders) en Fransen anderzijds? Deze
slag, nu ook wel de "vergeten oorlog"
genoemd, duurde slechts zes weken.
Daarbij waren zo'n 65.000 soldaten
betrokken,waarvan er ± 20.000 sneu-:
velden en ±20.000 gewond raakten.
Er is weinig verbeelding voor nodig om
te constateren, dat deze slag rampzalig
was voor deze streek in Noord-Holland. Fouragerende en plunderende
troepen lieten dorpen en steden berooid
en tot de bedelstaf getroffen achter.
De Stichting Herdenking 1799 heeft
zich ten doel gesteld de "vergeten
oorlog"de aandacht te geven, die zij
behoort te hebben
In 1999 zal deze slag 200 jaar geleden
zijn. Men wil dan verschillende activiteiten rond deze herdenking houden.
Er wordt gedacht aan een officiele
herdenkingsceremonie en o.m. de uitgave van een herdenkingsboek. (zie
foto met tekst in kader)
Hierbij zijn alle historische verenigingen uit N-Holland aangezocht om b.v.
uit de lokale archieven gegevens te halen, die betrekking hebben op de periode tussen 1795- 1815.
Ook wij, van Midden-Kennemerland,
pogen ons steentje hiertoe bij te dragen, hoewel ons gebied niet direct in
de vuurlinie lag. (De huidige lunetten
zijn nà die tijd gebouwd.) Beverwijk
is wèl enige tijd hoofdkwartier van de
Franse Generaal Brune geweest.
Gedurende het afgelopen jaar zijn vele
afgevaardigden van de historische verenigingen van Noord-Holland bij elkaar geweest om gegevens uit hun eigen plaats uit te wisselen.
Ook wij, vanuit Beverwijk zijn in de
Museum Kennemerland

archieven gedoken van 1795-1815.
Dit zijn plaatselijke gebeurtenissen uit
die tijd, die bewaard zijn gebleven:
brieven, dagboeken,archieven van
stads-of dorpsbesturen, van weeshuizen, kerken, verenigingen of het gerecht. Dit vereist nog wel enige tijd en
studie! Hierbij doen wij onder meer ook
een beroep op onze stadgenoten:Is er
onder sommige mensen nog materiaal
uit de periode van 1799: correspondentie, materiële herinneringen, tekeningen of kaarten???

Uiteraard alleen ter inzage! Bijna te
mooi om waar te zijn, want hier is niet
zoveel bewaard gebleven.
Wij proberen U op de hoogte te houden van onze vorderingen via enkele
"verhalen" uit die tijd. Om iets meer te
begrijpen van deze periode, eerst een
Tijdbeeld tot 1795.
Toen in 1789 in Frankrijk de revolutie
uitbrak, was de Republiek der Verenigde Nederlanden in diep verval. De
stadhouder was Willem V, een zwak

Wat wij in 1999 denken te kunnen realiseren
• De uitgave van een herdenkingsboek,waarin niet alleen aandacht
zal worden geschonken aan de
politieke situatie en de militaire
operaties, maar ook met name aan
de mens tijdens de gebeurtenissen
in 1799. (Zowel combattanten als
non combattanten.) Een ander belangrijk onderwerp zal zijn de invloed, die de strijd op de regio had.
Verder een overzicht van de nog
bestaande monumenten, ruïnes en
overblijfselen van schansen in het
Noord-Hollandse landschap. Het
uniform-kundige aspect zal hierin
niet vergeten worden.
• Het, met medewerking van
oudheidkundige verenigingen, organiseren van tentoonstellingen,
audio-visuele presentaties in verschillende Noord-Hollandse musea en oudheidkamers over de gebeurtenissen van 1799.
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• Het organiseren van een
herdenkingsceremonie met delegaties vanuit alle naties, die aan de
strijd deelnamen.
• Het organiseren van toeristische
evenementen in het teken van
1799; bijvoorbeeld een zeiltocht
embarkatiehavens- Den Helder,
een wandeltocht langs het strand
van Grote Keeten naar Castricum,
het geven van concerten van militaire muziekcorpsen, het organiseren van war-games, e.d.
• Het oprichten van een eenvoudig
gedenkteken.
• De uitgave van een gedenkpenning en/of een postzegel.
• Het organiseren van een symposium.
• Gedetailleerde verslaggeving in de
regionale pers over de gebeurtenissen van 1799 en de gevolgen
voor de regio.

Historisch
Genootschap Midden-Kennemerland
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leider. Het bestuur bestond uit baatzuchtige regenten van rijke families,die
angstvallig de bestuurlijke baantjes en
functies binnen hun eigen kringen hielden, de z.g. oligarchie. Bij hen gold
éérst het eigen belang en de welvaart
van land en volk kwam op de tweede
plaats! Ze gingen zelfs zóver, dat ze de
"vette baantjes" aan eigen familieleden,
soms onmondige kinderen uitdeelden
en z.g. substituten het werk lieten verrichten voor een hongerloon.
Uit de bovenlaag der ontevreden burgerij ontstond hierdoor een beweging,
die zich de Patriotten noemden. Zij
wilden meer democratie en keken met
afgunst naar Frankrijk,waar een dergelijk stelsel furore maakte onder de leuze
: vrijheid, gelijkheid en broederschap.
Deze Patriotten ageerden fel tegen het
stadhouderlijk gezag via vlugschriften
en het oprichten van verschillende
verenigingen.Er ontstonden letterkundige gezelschappen, exercitie-clubs en
vrijkorpsen
De Staten van Holland,inmiddels
patriottisch gezind, ontnamen Willem
V bij stukjes en beetjes zijn macht.
Toen zij hem ook het bestuur van het
garnizoen van den Haag ontnamen,
vertrok hij met zijn vrouw, Wilhelmina
van Pruisen, naar Nijmegen.
Het "gewone volk", van oudsher
Oranje-gezind, liet zich echter nog
lange tijd door de regenten misbruiken.

Bekend uit die tijd is de aanhouding
van Wilhelmina van Pruisen in 1787.
Zij wilde een onderhoud met de Staten
van Holland in Den Haag, maar de Patriotten hielden haar bij Goejanverwellesluis tegen. Haar broer,de koning
van Pruisen (Frederik Willem II)
stuurde als "genoegdoening" een leger,
die de Prins- of Oranjegezinden weer
aan de regering brachten.
Veel Patriotten vluchtten naar Frankrijk (ook Betje Wolff en Aagje Deken),
waar in 1789 de Revolutie uitbrak. De
Patriotten bleven echter in het geheim
krachtig werkzaam. Zij vormden zo
langzamerhand overal "revolutionaire
comités" en gingen zich Bataven noemen.
In 1793 verklaarde Frankrijk de oorlog aan Willen V en in dec. 1794 stak
de Franse generaal Pichegru de bevroren grote rivieren over, waarbij hij juichend door de Patriotten (Bataven)
werd binnengehaald. Willem V
vluchtte met zijn "hofkliek" naar En-

Wie kan ons vertellen waar dit is?

geland en ook hier was aldus de revolutie een feit.
De Bataafse Republiek werd gesticht
en zou duren tot 1806. Er stonden ons
ingrijpende staatkundige hervormingen
te wachten!
(wordt vervolgd)
A. Bart W. Meijer

Bijeenkomsten
werkgroepen van het
Historisch Genootschap
Midden-Kennemerland
Data:
maandag
maandag
maandag
maandag

7 april
12 mei
2 juni
1 september

1997
1997
1997
1997

De avonden zijn voor iedereen
(dus ook belangstellenden) vrij
toegankelijk, en vinden plaats in
het Museum aan het Westerhout.
plein 1 te Beverwijk. De bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur.
Graag tot ziens op maandag
7 april 1997 a.s. om 19.30 uur in
het Museum!

Openingstijden
Museum
Kennemerland
Tot en met zondag 6 april zal
het museum alleen geopend
ZIJn op
zondag van 14.00 - 17.00 uur.
Vanafzaterdag 12 april t/m half
september is het museum geopend op

De foto zou ook afgedrukt kunnen zijn in spiegelbeeld. Mocht u weten waar
deze foto gemaakt is. Belt u even naar IJ s Luttik. tel. 0251 227123
Museum Kennemerland
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woensdag: 14.00 - 17.00 uur.
zaterdag: 14.00 - 17.00 uur.
zondag:
14.00 - 17.00 uur.
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