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Algemene Ledenvergadering
op zaterdag 24 april 1999
Het bestuur nodigt de leden van het Historisch Genootschap Midden-Kennemerland uit
om op zaterdag 24 april a.s de algemene ledenvergadering bij te wonen. De vergadering
zal worden gehouden in de Ned. Hervormde Kerk, Julianaplein te Wijk aan Zee. De
vergadering begint om 10.30 uur.
Het bestuur heeft drs. Marcel Lindeman gevraagd om de geschiedenis van Wijk aan Zee
in kort bestek uiteen te zetten. Na de vergadering en de lezing wordt U uitgenodigd een
kijkje te nemen in de R.K. St. Odulfuskerk, waar U wordt verwelkomd door de heren
Andries Schellevis en Jan de Wildt.
A. Agenda
I. Opening door de voorzitter
2. Verslag van de secretaris
3. Verslag van de penningmeester. Voorstel tot uitschrijven van leden, die in gebreke
zijn gebleven bij de betaling van de jaarlijkse contributie.
4. Verslag van de kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie.
s. Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar: dhr. Joep Frerichs (voorzitter) en dhr.
IJs Luttik (penningmeester) Tegenkandidaten kunnen onder schriftelijke overlegging van 10% van de stemgerechtigde leden tot aanvang van de vergadering bij het
bestuur worden opgegeven.
6. Begroting voor het jaar 2000. Voorstel: vaststellen contributie op f 17,50 per jaar.
7. Bespreking van de activiteiten en werkgroepen.
8. Rondvraag en sluiting.
Pauze en koffie
B. Lezing. Drs. Marcel Lindeman: Korte geschiedenis van Wijk aan Zee.
C. Bezoek aan de St. Odulfuskerk (plm. 12.00 uur)

Nieuwe tentoonstelling in
Museum Kennemerland
Het Amsterdams Archeologisch Centrum
voert in de Broekpolder succesvolle en interessante opgravingen uit. Over deze opgravingen zullen de hierbij betrokken veldwerkers in Museum Kennemerland een tentoonstelling inrichten onder de titel:

De Broekpolder
in de tijd en de ruimte
U begrijpt dat wij verheugd zijn dat wij
deze expositie in ons Museum mogen verwelkomen. De tentoonstelling zal donderdag 6 mei officieel geopend worden en is
vanaf zaterdag 8 mei voor het publiek toegankelijk. Zij zal tot 19 september te zien
blijven. Uitgebreide informatie zal vanzelfsprekend nog ter beschikking komen. Wij
rekenen erop dat velen de weg naar deze
rijke en interessante expositie in ons Museum zullen vinden.

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

Data:
19 april*
3 mei
6 sept.
4okt*.

1999
1999
1999
1999

* speciale genealogie avond
De avonden zijn voor iedereen (dus
ook belangstellenden) vrij toegankelijk, en vinden plaats in het Museum aan het Westerhoutplein I te
Beverwijk. De bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur.
Graag tot ziens.

april 1999

Van de redactie
In deze Nieuwsbrief van het Museum
en het Genootschap vragen wij uw
aandacht voor de algemene ledenvergadering op zaterdag 24 april. De
vergadering zal worden gehouden in
de Hervormde Kerk te Wijk aan Zee,
met daarop aansluitend een bezoek
aan de St. Odulfuskerk. Een mooie
gelegenheid om deze twee kerken
eens van binnen te bekijken.
De voorraad boeken "Weerzien in
Beverwijk" (een verzamelbulletin
van oude verhalen uit vroegere
ledenbulletins) begint te slinken.
Wacht niet te lang om dit boek aan
te schaffen, want wij verwachten dat
het binnen 4 maanden uitverkocht zal
zijn. De prijs is f 20,00.

Genealogieavond Op 19 april
1999 en cursus Paleografie
Op 19 april a.s. zal Jan van der Linden het
3e deel van de video serie "Voorouders in
beeld" -verhuizen en bezittingen- toelichten. Hierbij worden o.a. notariële archieven behandeld zoals boedelinventarissen en
testamenten. Tevens kunt u weer vragen
stellen en kunnen we gezellig wat discussiëren. We beginnen weer om 20.00 uur in
Museum Kennemerland. De volgende
avond over genealogie is het komend najaar: maandag 4 oktober 1999. Jan van der
Linden zal dan, op veler verzoek, behandelen hoe we een genealogisch onderzoek
kunnen starten en opzetten. Gebleken is dat
er weer veel belangstelling is voor een
nieuwe cursus oud-Nederlands schrift
"Paleografie". U kunt alvast noteren dat het
in de bedoeling ligt om een cursus van 12
lessen te organiseren op dinsdagavond, te
beginnen eind oktober in Museum Kennemerland.
De kosten bedragen f 100,00, doch voor
leden f 60,00, inclusief informatiemateriaal. De leiding is in handen van de
enthousiaste Jan van der Linden. Op 4 oktober zal Jan e.e.a. toelichten.
N.B. De genealogieavond was eerst gepland op 12 april. Dat gaat dus niet door.

Aan het eind van de vijftiger jaren waren gin Agnes; in aller ijl moest zij terug naar
missverkiezingen een modegril. In Bever- Beverwijk. Zij werd namelijk in het
wijk vond de middenstand dat men niet kon Kennemertheater aan de Zeestraat verachterblijven: er moest hier ook een miss- wacht voor het aardbeienbal. Een haast
verkiezing komen. Om deze verkiezing een onmogelijke taak, daar het gehele festijn
lokaal tintje te geven, werd gedacht aan een al uitgelopen was, nadat zij die middag al
aardbeienkoningin. De aardbei, eens te laat gestart was. Bij sommige rezen er
Beverwijks roem en trots, kon best enige dan ook twijfels over haar echte identiteit
promotie gebruiken. Haar teelt was na de tijdens haar bezoek in Wijk aan Zee. Was
oorlog in een neerwaartse spiraal terecht er geen gebruikt gemaakt van een standgekomen. Steeds meer aardbeienvelden in? Door de organisatoren werd deze bewerden opgeofferd aan huizenbouw en schuldiging noch ontkend, noch bevestigd.
fabriekshallen. Beverwijk veranderde van Het mocht de pret niet drukken. Het galabal
aardbeienstad naar een "metropolis" van in- in het Kennemertheater werd geleid door
dustrie. In 1958 waren nog maar 190 hec- de landelijk bekende cabaretier Jan Blazer,
tare aardbeienvelden over. Samen met de bijgestaan door de plaatselijke coryfee, de
plaatselijke VVv. en de land- en tuinbouw- zangeres Annie Palmen. De volgende mororganisaties werd er een verkiezing opge- gen werd het Rode Kruis Ziekenhuis, de
zet; deze moest uitgroeien tot een jaarlijks bejaardenhuizen Westerburcht en het St
evenement, een folklore. Zo'n tweeduizend Jozefgesticht door de aardbeienkoningin en
kiezers konden hun stem uitbrengen op een haar gevolg met een bezoek vereerd. Overal
plaatselijke schone, welke gekroond zou deelde zij met kwistige hand aardbeien uit.
worden als aardbeienkoningin. De keuze Maandag was Agnes aardbeienkoningin-af,
viel op de 18 jarige Agnes Kuipers. Op 5 en serveerde zij de nodige kopjes koffie
juli 1958 werd zij feestelijk ontvangen op weer uit, in plaats van doosjes aardbeien.
Scheybeeck, het toenmalige stadhuis, waar Na afloop verscheen er in de lokale pers
op het bordes het voltallige college stond. enige vorm van kritiek. Er was teveel geïmVergezeld door haar beide hofdames, Tiny proviseerd, bij gebrek aan een straffe orHoogland en Maria Christina Schierbeek, ganisatie. Maar bovenal werd het feit bearriveerde de koningin in een praalwagen. treurd, dat de aardbeienkoningin geen beOp deze wagen stonden drie kolossale aard- zoek had gebracht aan de veiling van
beien, waaruit de drie dames tevoorschijn Beverwijk. Het vroege tijdstip van het
kwamen. De koningin was in een smette- veilen van de aardbeien mocht hiervoor
loze witte jurk en de hofdames waren ge- geen excuus wezen. De kritiek werd ter
heel in het rood gekleed. In zijn welkomst- harte genomen, want in 1959 werden de
woord memoreerde burgemeester Bruins- zaken dan ook anders aangepakt. De bema deze dag als een grote feestdag voor langrijkste verandering was wel dat de koBeverwijk. Voor deze speciale gelegenheid ningin niet meer door het publiek gekozen
gecomponeerd, bracht het Beverwijkse werd. Het bestuur van de Breestraatwinmannenkoor "Zanglust", het aardbeienlied keliers bepaalde onderling wie de aardbeiten gehore. Na deze muzikale aubade enkoningin en haar hofdames werden. Hun
maakte de stoet zich op voor een rondrit keuze viel op Yvonne Käller als Koningin
door de plaats. Onder begeleiding van de en Marianne Dingier en Ineke Versélewel
Beverwijkse Harmoniekapel vertrok de de Witt Hamer als haar hofdames. Deze
Koningin en haar beide hofdames in een keuze was niet tot ieders tevredenheid; het
open wagen; gevolgd door de praalwagen, bestuur werd partijdigheid verweten. Een
waar nu een aantal eitjes van de reusach- toevalligheid was wel, dat de meisjes vrientige aardbeien bezit hadgenomen, een aan- dinnen waren en tot een bepaalde klasse
tal bedrijfswagens en een plaatselijke behoorden. Op woensdag 17 juni 1959
gymnastiekvereniging. De pers sprak er maakte burgemeester Bruinsma zich op om
zijn teleurstelling over uit, dat er niet meer de aardbeienkoningin 1959 te ontvangen.
verenigingen waren om de optocht cachet In zijn welkomstwoord roemde de burgete geven. Na deze rondrit door de straten meester de Beverwijkse aardbei, maar
van Beverwijk, vertrok de stoet naar Wijk kwam deze nog wel van Beverwijkse boaan Zee. Ook hier werd een rondgang ge- dem? De eerste steen voor het woningmaakt. nu onder de muzikale begeleiding complex Oosterwijk was al eerder gelegd
van de muziekkapel "Arion", De Konin- en de aardbeienvelden naast de Heemsgin bezocht, met haar gevolg, Heliomare kerkerweg werden al vlak gemaakt voor de
en het Joodse Kindertehuis, om de bewo- huizen van de werknemers van de staalners te trakteren op een doosje aardbeien. gigant. Het mocht de feestvreugde niet
In het Joodse kindertehuis werd zij toe- drukken en men was nog vol vertrouwen
gezongen met een lied in de Hebreeuwse over Beverwijks roem. De Koningin gezetaal. Het was een drukke dag voor Konin- ten in een open landauer opende de intocht.
Museum Kennemerland
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gevolgd door een aantal bedrijfsauto's en
vijf antieke auto's. Om het feest op te vrolijken werd de bevolking opgeroepen om
de vlag tijdens de rondrit uit te steken. Behalve Wijk aan Zee, werd dit jaar ook de
naburige gemeente bezocht. Alle-patiënten
van de kraaminrichting in Heemskerk kregen een doosje aardbeien. Donderdag
bracht de aardbeienkoningin een bezoek
aan Veiling Kennemerland, tijdens het
veilen van aardbeien. Tijdens de aardbeienfeesten werd er op de Breestraat een
braderie gehouden, welke ook bezocht
werd door Koningin Yvonne en haar gevolg. Hier werden waardebonnen uitgedeeld, welke kortingen gaven. Donderdagen vrijdagavond werden er in het veilinggebouw twee reusachtige sloffen aardbeien
"Amerikaans" verkocht. Alle 160 zitplaatsen in het veilinggebouw Kennemerland
waren, hoewel men hiervoor een kwartje
moest betalen, beide avonden bezet. De opbrengst, f 116,50, kwam geheel ten goede
aan de bouw van het zwembad en de
Beverwijkse Harmoniekapel. Op zaterdag
20 juni werd het feest afgesloten met een
muzikale rondgang door Wijk aan Zee. Het
eindpunt lag bij hotel Welgelegen, waar de
koningin met haar gevolg naar binnen ging.
De Beverwijkse Harmoniekapel bracht de
aftredende aardbeienkoninging nog een
serenade, welke zij staande op het balkon
in ontvangst nam.
Met het verstommen van de laatste tonen
verdween een pril stukje Beverwijkse geschiedenis. Nadien is er nooit meer een
aardbeienkoningin gekozen. Wat moest uitgroeien tot een jaarlijks folklorefeest, stierf
een roemloze dood.
J. van der Linden, Velsen-Noord
Het Aardbeienlied.
Muziek: Mijn Nederland
Tekst: Jac. De Roos jr.
Aan de voet der blanke duinen
Ligt ons mooie Kennemerland
Aan zijn tuinen, beemd' en gaarden
Hebben wij ons hart verpand
Het produkt der tuinen is bekend
De Wijker aardbei. overal gekend
'k Heb U lief mijn Kennemerland (bis)
De aardbei is thans uitverkoren,
Kreeg vandaag een jonge vorstin.
Die uit velen werd gekozen
Als de "Aardbeienkoningin"
Nu de kroon haar mooie lokken siert
Wordt dit feit door Beverwijk gevierd
Zang en spel klinkt lustig mee,
"Aardbeienkoningin", Hoezee!
Nu de macht U is gegeven
Door der Vroede Vaad'ren hand
Om product en naam te eren
Van ons mooie Kennemerland
Klinkt daarom luide onze zang
"Aardbeienkoningin" - U leve lang
"Heil en vree regere uw rijk
Van ons dierbaar Beverwijk"

Historisch Genootschap Midden-Kennemerland

Algemene Ledenvergadering in Huize Westerhout.
Zaterdag 4 april 1998, 14.00 uur.
Aanwezig: De bestuursleden en 31 leden
tekenen de presentielijst. Totaal 38 personen.
1. Opening door de voorzitter. Hij meldt
dat dhr. Camfferman een korte toelichting zal geven op de geschiedenis van
Huize Westerhout.
2. Notulen d.d. 15 april 1997: worden
goedgekeurd.
3. Jaarverslag over 1997. Het jaarverslag
wordt goedgekeurd.
4. Financieel verslag. De penningmeester beantwoordt diverse vragen uit de
zaal. Hij geeft een toelichting op het
"Blomfonds", Los daarvan bestaat het
boekenfonds, welke aangewend wordt
om eigen uitgaven mogelijk te maken ..
5. De kascommissie, bestaande uit dhr.
Van Willigen en mevr. Sluis, verklaren
de stukken voor goedgekeurd. De
nieuwe kascommissie wordt gevormd
door mevr. Sluis en dhr. Visser en als
reservelid dhr. Henk van Bourgonje.
6. Bestuursverkiezing. Mevr. Elly Toepoel wordt herkozen. Dhr. Jan van der
Linden maakt kenbaar af te treden als
bestuurslid. Dhr. Jacob Brakenhoff
wordt voorgesteld als kandidaat. Hij
wordt door de vergadering benoemd.
De voorzitter bedankt met boekenbon
en bloemen dhr. Van der Linden voor
zijn werkzaamheden en toewijding. De
voorzitter hoopt dat hij zich zal blijven
inzetten voor de vereniging.
7. Toelichting op de Begroting. De penningmeester schetst de vrij gunstige toestand op financieel gebied; maar
nieuwe leden blijven welkom, meldt
hij. De begroting wordt goedgekeurd.
8. Activiteiten:
Dhr. Brakenhoff geeft een korte toelichting bij het project Brieven aan de Toekomst.
Mevr. Toepoei doet verslag van de
werkgroepen:
Werkgroep Paleografie: 6 tot 12 personen doen er aan mee. Men komt eens
in de 3 weken bijeen. Tot nu toe zijn
±50 teksten getranscribeerd.
Werkgroep Historisch Archief Beverwijk en de werkgroep Cartografisch
Archief Beverwijk: Beide groepen bestaan uit 6 personen, die onderzoek
doen in de Haarlemse archieven.
Maandagavondbijeenkomsten: Vooral
de genealogieavonden waren succesvol.
Cursus Historisch Onderzoek (samenMuseum Kennemerland

werking met Heemskerk). 6 deelnemers
deden mee aan de cursus die door mevr.
Carla Misset geleid werd. Over de onderlinge uitwisseling en samenwerking
met Heemskerk was men vooral zeer
te spreken.
Stichting Herdenking 1799: Mevr. Afra
Bart levert haar gebundelde bijdragen
als hoofdstuk voor het herdenkingsboek

Daarna houdt de heer Camfferman zijn
voordracht over Huize Westerhout. Hij verwijst naar een ledenbulletin van juni 1984,
waarin dhr. Van der Linden sr. een verhaal
over Westerhout en zijn bewoners heeft geschreven.
Na de vergadering volgt er een rondwandeling door het park Westerhout, georganiseerd door de secretaris van de Werkgroep "Westerhout Blijft". In twee groepjes wordt er genoten van een aangename
lentewandeling. Nadien staat het Museum
nog voor belangstellenden open.

m.
Verder heeft men tijd en menskracht geïnvesteerd in het uitbrengen van het Ledenbulletin en de Nieuwsbrieven, het contact
houden met de regionale historische verenigingen en het bijwonen van enkele bijeenkomsten over plannen t.a.v. de ontwikkeling van de Wijkermeer.
9. Rondvraag:
Dhr. Jan van der Linden wijst op een
brief van de Provinciaal Inspecteur, dr.
J.M. Loef, waarin vermeld staat dat het
bevolkingsregister van de Gemeente
Beverwijk van vóór 1920 voor iedereen onbeperkt en kosteloos toegankelijk gesteld is.
Dhr. Frans Magdelijns wil een andere
formulering van de oproep in de
nieuwsbrief m.b.t. "voorouders gezocht". Dhr. Wietsma benadrukt dat het
enkel de uitwisseling van gegevens betreft.
Er wordt gevraagd naar de overbrenging van het gemeentearchief naar
Haarlem. Dit gaat door, want het besluit is door de gemeenteraad genomen.
Dhr van der Meij bepleit het behoud
van een deel van het archief in Beverwijk. Mevr. Toepoei meldt dat dhr. Prins
heeft aangeboden belangstellenden
voor genealogie wegwijs te maken in
het Rijksarchief.

Contributie
We willen u nog even helpen herinneren aan de contributiebetaling voor
1999, voor zover u dit nog niet zou hebben gedaan. Bij de Nieuwsbrief van
december j.l. heeft u een acceptgirokaart ontvangen. De bedoeling is dat u
voor I april betaalt. Na I april moet u
rekening houden met f 2,50
administratiekosten. Voor leden buiten
de IJmond vragen wij f 5,00 extra over
te maken als bijdrage in de verzendkosten. Als u de acceptgirokaart kwijt
bent, kunt u ook rechtstreeks over maken op postgirorekening 224943 t.n. v.
Historisch Genootschap Midden
Kennemerland te Beverwijk. Het
minimumbedrag is f 15,00 (maar meer
mag). Bij voorbaat dank.
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Historische Markt
Op zaterdag 19 juni 1999 zal weer
door de Stichting Regionale
Geschiedbeoefening Noord-Holland
samen met de Stichting Tussen Vecht
en Eem en de Stichting Stichtse Geschiedenis, een grote historische manifestatie annex historische markt met
binnen- en buitenactiviteiten in Naarden worden georganiseerd. Ook ons
historisch genootschap zal daar met
een kraam aanwezig zijn.

Excursie op 20 april.
U gaat toch ook!
Zie pagina 6

·
·

·

Geïnteresseerd in de
jongste plaatselijke
geschiedenis?
Luister dan op zaterdag van 10.40
tot 12.00 uur op Radio Beverwijk
naar het programma:
"Wonderland", waarin J. v.d. Linden of J. Camfferman een
Museum-item zal behandelen.
Luister dan op zaterdag om 12.00
uur op Radio Beverwijk naar het
programma:
"De Wijk terug in de Tijd"
(kabel 105 FM en ether 105,4 FM)
Luister dan op zondag om 12.00 uur
op Radio Heemskerk naar het
programma:
"Het dorp van mijn vader"
(kabel 106,8 FM en ether 107,4 FM)

Nieuwe leden
Nieuwe leden zijn altijd welkom en
kunnen het contributiebedrag van minimaal f 15,00 (voor buiten de IJmond
+ f 5,00 aandeel in verzendkosten) overschrijven op postrekening nr. 224943
t.n.v. Historisch Genootschap MiddenKennemerland te Beverwijk onder vermelding: Nieuw lid.
U krijgt dan z.s.m. de nieuwsbrieven
en/of ledenbulletin van dit jaar.

Historisch Genootschap Midden-Kennemerland

Jaarverslag 1998
Bestuursvergaderingen
Het afgelopen jaar is het bestuur acht keer
voor een vergadering bijeengeweest.
Werkgroepen
Wat de werkgroepen betreft zijn drie groepen actief. Mevr. Elly ToepoeI is met een
groepje bestaande uit ongeveer acht personen (de opkomst is niet altijd gelijk) bezig met het transcriberen van teksten uit
het eigen archief. Veelal notariële stukken
van voor 1800. Voor het vertalen van een
latijnse tekst is een latinist aangezocht. De
tweede en derde groep (beide zes personen) vallen onder het project: Historisch
Kadaster Beverwijk en staan onder leiding
van dhr. Fred Schweitzer. Men is bezig om
de kadastrale plattegrond van Beverwijk
(en Wijk aan Zee en Duin) van vóór 1830
te reconstrueren. De deelnemers doen historisch onderzoek in de archieven in
Haarlem. Twee keer per jaar komt men in
het museum bij elkaar om de vorderingen
door te spreken.
InloopavoJiden op de Ie maandag van
de maand
Elke eerste maandag van de maand was het
museum weer open voor de deelnemers van
de werkgroepen en overige belangstellenden. Vooral de genealogie-avonden trokken grote belangstelling. Op 2 februari behandelde de dhr. Wagner opzoekrnethoden
aan de hand van kwartierstaten. Op 8 juni
werd het computerprogramma Hazadata
door de dhr Prins uitgelegd en de dhr.
Wietsma vertelde op 5 oktober over de
Hannekemaaiers, Duitse trekarbeiders in
Nederland.
Algemene ledenvergadering
De jaarlijkse ledenvergadering werd op 4
april gehouden op het buiten "Westerhout",
thans nog in gebruik door de Stedelijke
Muziekschool. De opkomst bedroeg plm.
40 personen. Bij deze vergadering werd Jan
van der Linden bedankt voor zijn werkzaamheden en Jacob Brakenhoff als opvolger benoemd. Na de vaste vergaderpunten
gaf dhr. Jan Camfferrnan een kort historisch
exposé over Huize Westerhout. Daarna was
er een rondwandeling in het park Westerhout, met toelichting van twee enthousiaste
bestuursleden van de Vereniging "Westerhout Blijft".
Nieuwsbrief/Ledenbulletin en overige
publikaties
De Nieuwsbrief verscheen 3 maal (maart,
september en december), in een oplage van
±750 stuks. O.a. de voortzetting van de
artikelenserie van Afra Bart over de
Patriottentijd en de inval van de Engelsen
en Russen (1799) maakte de nieuwsbrief
aantrekkelijk. Verder werd er trots melding
gedaan van het feit dat dhr. Jaap van
Venetien op 29 april tot Ridder in de Orde
van Oranje Nassau werd benoemd en dat
het museum met steun van vele sponsors
een 18e eeuws schilderij met een afbeelding van de Wijkertoren kon verwerven.
Museum Kennemerland

Eind oktober verscheen het Ledenbulletin
Nr. 22 (oplage 800 ex),waarin o.a. aandacht
werd besteed aan de eerste naoorlogse jaren. Verder verscheen de bundel "Weerzien
in Beverwijk", waarin een aantal oudere artikelen werd herdrukt. (oplage 635 stuks)
Naar beide publikaties was grote vraag.
700 jaar stadsrechten
Vanwege het feit dat 1998 een jubileumjaar was voor de Gemeente Beverwijk heeft
het Genootschap medewerking verleend
aan de wetenschappelijk verantwoorde
publikatie "Het ontstaan van Beverwijk als
stedelijke nederzetting". Het boek werd op
15 juni in Huize Scheybeeck feestelijk gepresenteerd en het eerste exemplaar aan de
burgemeester, mevr. Berndsen, overhandigd.
Deelname aan activiteiten
Enkele bestuursleden bezochten de halfjaarlijkse bijeenkomsten van de historische
verenigingen uit de regio, in Akersloot (2
april) en Heemskerk (29 oktober). Daar
werd o.m. informatie gegeven over de herdenkingen van de Engels-Russische inval
van 1799, die in 1999 op stapel staan. We
bemanden op de Gemeentedag (19 september) een stand, waarbij enkele nieuwe leden konden worden ingeschreven.
De secretaris bezocht in het voorjaar een
tweetal vergaderingen in Zaandam en Amsterdam m.b.t. tot de provinciale havenplannen t.a.v. de Wijkermeer. Het genootschap bepleit behoud van historisch landschap vooral met het oog op de culturele
waarden van de forten van de Stelling rond
Amsterdam, waarvan er drie op Beverwijks
grondgebied liggen. .
Dhr J. Camfferman en de Dhr J. v.d. Linden werken sinds het afgelopen najaar mee
aan een historisch programma van Radio
Beverwijk.
Bezwaarschriften
In november werd er namens het Genootschap een bezwaarschrift ingediend bij de
gemeente tegen de afgifte van een sloopvergunning van het beeldbepalend pand
aan de Zwaanstraat nr. 18 te Wijk aan Zee.
Het bezwaar werd door de gemeente afgewezen.

Ledenbestand
Eind 1998 telde het bestand 612 adressen.
waarvan 572 betalende leden. In het afgelopen jaar werden er 73 personen nieuw
lid, en van 13 personen werd het lidmaatschap beëindigd. (Opzegging/ overlijden).
Vooral tijdens de Open Monumentendag
(zaterdag 12 september) werd er een flink
aantal nieuwe leden ingeschreven. Gezien
de gestage groei, de blijvende belangstelling van de leden en de enthousiaste inzet
van het bestuur mogen we terugkijken op
een gunstig jaar.

Boekenverkoop
Nog verkrijgbaar in het museum tijdens de
openingsuren:
• Kaart van Beverwijk en
Alkmaar van Jacob van
f 22,50
Deventer ± 1560.
f 15,00
• Ledenbulletin 21 (1997).
• Weerzien in Beverwijk,
verzameling historische
verhalen.
f20.00
• Het ontstaan van Beverwijk
f20,00
als stedelijke nederzetting.
• Verder geen bijzonderheden,
historie kruisverenigingen
f 10.00
IJmond.
• Matses met aardbeien,
Joodse geschiedenis van
Beverwijk.
f 15.00
• 700 jaar geloven in Beverwijk f 15,00
• Brochure over de
Middeleeuwse woontoren in
f 250
de Breestraat.
• Ets van het Oude Raadhuis
van Wijk aan Zee en Duin,
thans Museum Kennemerland,
in blauw-grijs of bruin.
f 25,00
• Verder hebben we nog een
beperkt aantal oudere ledenbulletins en bijzondere uitgaven over bijvoorbeeld
Kinheim-tapijtknoperij etc.
f 5.00
Geven de openingsuren u problemen.
neemt u dan contact op met IJs Luttik, telefoon 0251 227123.

Informatie over archieven in Holland
Enige tijd geleden is de folder "Graven in
de archieven van Holland" verschenen. De
kringen van Noord- en Zuid-Hollandse archivarissen hebben het initiatief genomen
voor deze publieksfolder. De prospectus is
gemaakt door de provinciale archiefinspecteurs. "Graven in de archieven van
Holland" biedt belangstellenden een eerste kennismaking met de Hollandse archieven. In aansprekende bewoordingen wordt
geschetst wat men zoal kan aantreffen in
de archieven en collecties van het rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. Zo
kan men bijvoorbeeld de geschiedenis van
een huis of personen die in Holland wonen
of hebben gewoond in de archieven opzoeNIEUWSBRIEF 16
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ken. Ook staan in de folder instanties vermeId voor nadere informatie. De provincies voeren een actief beleid om archieven
dichter bij de burger te brengen. Deze folder is het meest recente produkt van dit
provinciale beleid. Beoogd is de archieven
als onderdeel van het cultureel erfgoed
onder de aandacht te brengen. De provincies Noord- en Zuid-Holland hebben de
folder samen gefinancierd.
Belangstellenden kunnen de folder aanvragen bij bureau communicatie van de provincie Noord-Holland, telefoon 0235144452. Op de bijeenkomsten van de
werkgroepen op maandagavond ligt de folder ter inzage voor belangstellenden.

Historisch Genootschap Midden-Kennemerland

Historisch Genootschap Midden-Kennemerland
Financieel overzicht 1998
Baten en lasten over 1998
Contributies
Rente
Donaties
Verkoop boeken etc.
Ontvangen Administratiekosten

f
f
f
f
f

8.580,00
2.547,78
600,00
10.736,03
150,00

f

22.613,81

Nieuwsbrieven
Ledenbulletins
Boeken etc.
Bijdrage aan het Museum
Jaarvergadering
Historische Werkgroepen
Cursuskosten
Overige activiteiten
Lidmaatschappen
Bestuurskosten/Onvoorzien
Saldo porti/bezorging
Reserve boekenfonds
Voordelig saldo

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

1.831,64
5.905,22
8.505,06
858,00
304,50
441,55
114,00
245,62
306,16
105,50
395,05
2.230,97
1.370,54

f

22.613,81

f
f
f
f
f
f

2.450,07
3.650,50
3.499,96
36.000,00
4.418,87
8.366,42

f

58.385,82

Balans per 31 december 1998
kas
Postbank
Postbank - Plusrekening
Postbank - Leeuwrekening
Postbank - termijndeposito
Nog te ontvangen rente
Debiteuren

f
f
f
f
f
f
f

0,00
5.151,36
191,70
17.734,76
32.000,00
1.700,00
1608,00

f

58.385,82

Nog te betalen
Vooruit ontvangen contributie
Ondersteuningsfonds
Blomfonds
Boekenfonds
Kapitaal

Toelichting:
De losse verkoop van het ledenbulletin via de boekhandel heeft bijgedragen aan een voordelig resultaat op de boekenverkoop. Totaal
kon ruim f 2000,00 worden toegevoegd aan het boekenfonds. Het ledental is in 1998 weer gegroeid van betalend 50 I tot 572. We
verwachten dat de groei licht door zal zetten en begroten 2000 op 600 leden. Ook dit jaar mochten we weer van een trouw lid f 600,00
aan donatie ontvangen. Ook anderen lieten zich niet onbetuigd en maakten een extraatje over bij hun contributie. Totaal kon dit jaar f
2310.15 (vorig jaar f 2052,00) worden toegevoegd aan het ondersteuningsfonds. Uit dit fonds kon dit jaar een TV en een videorecorder
worden aangeschaft. (totaal f 1212,90), die inmiddels hun waarde hebben bewezen bij de voorlichtingsavonden Genealogie. We
hebben nog vele wensen, die door dit fonds in volgorde van prioriteit gerealiseerd zullen worden.
De begroting voor 2000 geeft een nadelig saldo te zien van f 1100,00. De contributie voor 1999 is reeds eerder vastgesteld op het oude
bedrag van f 15,00. Na het jaar 2000 zal dit verschil verder oplopen. Een kleine verhoging zal daarom wenselijk zijn. Voorgesteld
wordt om m.i.v. het jaar 2000 f 2,50 meer te vragen en de contributie vast te stellen op f 17,50 ofwel afgerond straks 8 Euro. Welke
vereniging heeft nog zo'n lage contributie! De vergadering zal deze kleine verhoging worden voorgelegd.
Baten

Lasten

Begroting 2000

Contributies (600 leden)
Rente
Verkoop boeken etc.
Cursusgelden
Nadelig saldo

f
f
f
f
f

9.000,00
2.500,00
1.000,00
250,00
1.100,00

f

13.850,00

Nieuwsbrieven (3)
Ledenbulletins
B~~n~.

Cursussen
Excursies/lezingen
Bijdrage aan het Museum=IOO/O v. contrib.
Historische Werkgroepen
Overige activiteiten
Jaarvergadering
Lidmaatschappen
Saldo porti/bezorging
Bestuurskosten/Onvoorzien

f
f
f
f
f
f
f
f

2.600,00
6.500,00
1.000,00
250,00
150,00
900,00
500,00
400,00
350,00
350,00
450,00
400,00

f

13.850.00

f
f
f
f

-------'--

Museum Kennemerland
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Historisch archief gemeente Beverwijk
naar Haarlem
Op 25 februari j.1. is het historisch archief
van de gemeente Beverwijk en de voormalige gemeente Wijk aan Zee en Duin overgebracht naar de Regionale Archiefdienst
voor Kennemerland (AVK) in Haarlem. De
Archieven van Heemskerk, Uitgeest en
Velsen gingen die van Beverwijk al voor.
Alle archieven van de IJmond zijn nu opgeslagen bij de AVK. De AVK beschikt nu
over een omvangrijk historisch archief met
een uitgebreide bibliotheek en een grote
collectie beeldmateriaal in de Kennemer
Atlas. De verhuizing betreft de volgende
archieven en collecties: archief Beverwijk
(1250-1939), archiefWijk aan Zee en Duin
(1534-1936), registers burgelijke stand
Beverwijk: geboorten, huwelijken en overlijden 1811-1894), geboorten (1895-1902),
huwelijken (1895-1922), en overlijden
(1895-1949), de registers burgelijke stand
Wijk aan Zee en Duin: geboorten (1811-

Vrijwilligers voor Museum
In de zomerperiode kan het Museum nog
een aantal vrijwilligers gebruiken voor de
assistentie bij de ontvangst en het toezicht
tijdens de openingsuren. Als u interesse
hebt kunt u contact opnemen met IJs Luttik,
telefoon 0251-227123. Nadere informatie
is uitgebreid beschikbaar.

1902), huwelijken (1811-1922), overlijden
(1811-1936). Verder het bevolkingsregister van Beverwijk (1850-1915) en het bevolkingsregister van Wijk aan Zee en Duin
(1873-1915).
De archiefdienst voor Kennemerland
(AVK) is gevestigd in de voormalige Janskerk, Jansstraat 40, 2011 RX te Haarlem.
Openingstijden: dinsdag Urn vrijdag van
9.00-17.00 uur (donderdag tot 21.00 uur)
Telefoon 023-5113320, fax 023-5113447.

Openingstijden Museum
Kennemerland
Tot en met 11 april a.s. is het Museum geopend op zondag van 14.00 tot 16.30 uur.
Op zaterdag en zondag 17 en 18 april is
het Museum-weekend. Het Museum is dan
geopend van 12.00-17.00 uur.
Daarna gaan we over op de zomerdienst,
n.1. op zaterdag-, zondag- en woensdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur.
Na Open Monumentendag, zaterdag 11
september, is de winterdienst weer van toepassing, t.w. zondagmiddag van 14.00 tot
16.30 uur.
Op feestdagen is het Museum gesloten.
Leden van het Historisch Genootschap hebben, met partner, gratis toegang.

Excursie naar Reg. Archiefdienst voor Kennemerland
(AVK) te Haarlem
Van de Regionale Archiefdienst voor
Kennemerland te Haarlem hebben we een
uitnodiging ontvangen voor een uitgebreide
rondleiding door het streekarchief, voor
dinsdagavond 20 april a.s. Een ieder wordt
uitgenodigd om 19.30 uur aanwezig te zijn
in het gebouw van de archiefdienst, Jansstraat 40 te Haarlem. Na ontvangst met
koffie volgt een korte inleiding, waarna
we in twee groepen worden verdeeld. De
rondleiding door de archiefruimte, waarbij speciaal voor Beverwijk enkele belangrijke documenten en platen uit de Atlas
zullen worden tentoongesteld, moet een
goed beeld geven wat er in de archieven is
te vinden. (zie hiernaast) We zijn zeer verheugd dat ons deze gelegenheid wordt geboden en het geeft vertrouwen voor een
goede samenwerking met deze archiefdienst. Het gebouw in de Jansstraat ligt
ongeveer 5 minuten lopen van het station
Haarlem, waar bus en trein samenkomen,
dus gemakkelijk te bereiken. met het openbaar vervoer. Komt u per auto, dan kunt u
parkeren in de parkeergarage bij het station voor f I,00 voor de hele avond. Zij die
slecht ter been zijn kunnen meerijden met
een auto. Bel dan even met IJs Luttik, tel.
227123. U kunt daar ook terecht voor andere informatie. Doen!

Een schitterend boek over het heden en verleden van Beverwijk
In het jaar 1975 is het Historisch Genootschap Midden-Kennemerland gestart met het uitgeven van een ledenbulletin. Ieder jaar
verscheen er wel een uitgave over het wel en wee van het Historisch Genootschap en de Kennemer Oudheidkamer (nu Museum
Kennemerland) met daarin vele artikelen over de geschiedenis
van Beverwijk en omgeving.
Nu, in 1999, zijn er inmiddels 22 ledenbulletins verschenen, die
allemaal zijn uitverkocht. Het ligt dan ook voor de hand, dat niet
ieder direct de beschikking zal hebben over het gebodene van de
afgelopen twintig jaren, maar wellicht vele verhalen toch nog
eens graag zou herlezen en/of weerzien.

Weerzien in Beverwijk
Een verzameling historische verhalen

Het was daarom een goede gedachte een aantal van de meest
boeiende artikelen over heden en verleden van Kennemerland
uit de ledenbulletins te bundelen tot een boek, dat voor hen en
voor iedere geïnteresseerde, de geschiedenis van Beverwijk wat
dichter onder handbereik brengt.
Met gepaste trots presenteren het Museum Kennemerland en het
Historisch Genootschap Midden-Kennemerland deze verzamelbundel aan het publiek. We hopen, dat deze bundel zoals dat
heet, in een behoefte voorziet en ruime verspreiding zal vinden.
De uitgave "Weerzien in Beverwijk" is mede door de financiële
steun van de Rabobank Beverwijk mogelijk geworden.

Wacht niet te lang, want de voorraad is beperkt. Dit
verzamelbulletin (omvang 80 pagina's op groot formaat)
is verkrijgbaar bij het Museum Kennemerland tegen de
prijs van f 20,00.

Historisch Genootschap Midden-Kennemerland
Museum Kennemerland
Museum Kennemerland
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