M u s e u m

K e n n e m e r l a n d

Historisch
Genootschap

MiddenKennemerland

Activiteitenkalender:
maandag 2 april: inloopavond, vanaf
20:00 uur in Museum Kennemerland.
donderdag 19 april: Algemene Ledenvergadering hgmk, 20:00 in de Noorderkerk, Velsen-Noord. Zie ook de
uitnodiging hiernaast.
maandag 7 mei: lezing Kastelen en
archeologisch onderzoek door Jean
Roefstra. 20:00 uur in buurthuis Wijk
aan Duin.
maandag 4 juni: ﬁetsexcursie Sporen in
het landschap o.l.v. Jean Roefstra (met
koﬃe na aﬂoop). Meer gegevens volgen
via de regionale pers.
maandag 3 september: inloopavond vanaf
20:00 uur in Museum Kennemerland.
Alle activiteiten zijn gratis voor leden.
Op de inloopavonden bent u steeds van
harte welkom met uw vragen, opmerkingen en nieuwtjes op historisch gebied.
De volgende activiteiten horen bij de
tentoonstelling: Schatten onder je voeten.
Een ontdekkingstocht naar het onbekende
verleden van Noord-Holland. Het gaat
over het Oer-IJ gebied waartoe o.a.
Beverwijk en Heemskerk behoren.
20 maart 2007: ‘Archeologisch onderzoek aan de Waldijk te Uitgeest’ door
Jan de Koning. Bezoekerscentrum De
Hoep Castricum; 19.30-21.30 uur.
€ 5,- per persoon.
April 2007: ‘De abdij van Egmond en
de Adelbertusakker’ door E.H.P. Cordfuncke, Bezoekerscentrum De Hoep
Castricum, € 5,- per persoon
Datum en tijd worden via de regionale
pers bekend gemaakt.
Mei 2007: ‘Het Oer-IJ gebied na de
Middeleeuwen’ door Gerard Alders,
Bezoekerscentrum De Hoep Castricum,
€ 5,- per persoon
Datum en tijd worden via de regionale
pers bekend gemaakt.
Telefonisch boeken:
0800 79 66 288
(lokaal tarief ). Het boekingsbureau is
bereikbaar op dinsdag en donderdag van
15.00 uur tot 17.00 uur en op zaterdag en
zondag van 10.00 uur tot 12.00 uur.
h
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Algemene Ledenvergadering
Het Bestuur van het Historisch Genootschap Midden-Kennemerland te Beverwijk
nodigt de leden van het genootschap hierbij uit voor de Algemene Ledenvergadering
op donderdag 19 april 2007
aanvang 20:00 uur
in de Noorderkerk
Dijckmanstraat 2 te Velsen-Noord
(aan het einde van het Stratingplantsoen)

Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opening
Notulen van de laatste ledenvergadering op zaterdag 8 april in Uitgeest
Jaarverslag over 2006
Financieel Jaaroverzicht over 2006
Kascommissie: goedkeuring jaaroverzicht 2006 en benoeming commissie 2008
Begroting en contributievaststelling
Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar zijn:
Jacob Brakenhoﬀ, secretaris en
Jan Camﬀerman, bestuurslid.
8. Verslagen van de werkgroepen en activiteiten
9. Rondvraag en sluiting van het huishoudelijk gedeelte

Vervolgprogramma:
vertoning van oude foto’s
Er zal op een groot beeldscherm een presentatie getoond worden van foto’s uit het
museumarchief en van de fotowerkgroep.
Plaatjes van plekken en mensen uit Beverwijk en omgeving, waarbij vragen over het
getoonde aan het publiek kunnen worden
voorgelegd: Herkent U dit plaatje? Wie
ziet U hier? Waar was dat? Wanneer kan
dat geweest zijn?
In de regionale pers zal meer over de
inhoud bekend gemaakt worden.
We hopen op een goede respons, om op
deze manier weer een aantal raadsels opgelost te krijgen. Eerdere foto-presentaties
tijdens de inloopavonden in het Museum
werden steeds bijzonder goed ontvangen.

Contributie 2007
Bij de vorige Nieuwsbrief ontving u een acceptgirobiljet voor het voldoen van uw contributie voor 2007.
Veel leden hebben hun contributie reeds voldaan. Toch zijn er nog enkele tientallen
leden van wie we de contributie nog niet ontvangen hebben.
Uw betaling zien wij graag vóór 1 april tegemoet. U bespaart uzelf en ons extra kosten
en moeite door op tijd te betalen.
Bij voorbaat hartelijk dank.

Notulen Algemene Ledenvergadering HGMK 2006
Datum: Zaterdag 8 april 2006,
10.30 – 12.30 uur
Plaats: Protestantse Kerk, Castricummerweg 8, 1911 GA Uitgeest
Aanwezig: 19 leden van het genootschap
tekenden de presentielijst
1. Welkom en opening. Vanwege problemen met de bereikbaarheid naar Uitgeest begint de vergadering om 10.45 uur.
Voorzitter J. Frerichs heet de kleine groep
aanwezigen hartelijk welkom. Hij doet
bericht van verhindering van de heren C.
Castricum, H. van Zuijlekom, J. van der
Linden, P. Thomas en mevr. A. Bart.
2. Notulen van de Algemene ledenvergadering 2005 op 2 april in de St. Josephkerk
te Velsen-Noord. Ad punt 4 “tegeltableau
Beijnes”: deze heeft een plaats gekregen in
het bedrijfsmuseum van Corus. Ad punt 5
(kascommissie): Dhr. Harry Rengers stelt
zich beschikbaar als reservelid voor de
commissie. Dhr. Luttik merkt op dat de
bijdrage aan het museum niet € 1,-- per lid
bedraagt, maar 10 van de kale contributie. Notulen goedgekeurd.
3. Jaarverslag 2005: (werkgroep monumenten): dhr. Frerichs meldt dat er
rondom de boerderij aan de Hoﬂanderweg
nieuwe ontwikkelingen gaande zijn. Het
bezwaar welke door de eigenaar tegen de
monumentenaanvraag is ingediend, heeft
erkenning gekregen. De boerderij zal geen
beschermde status krijgen. De werkgroep
zal zich wel inzetten om de boerderij
Kroon en Berg te Wijk aan Zee voor te
dragen. Dhr.Luttik vraagt naar de situatie
omtrent de kinderboerderij Animal Farm.
De werkgroep zal dit bij dhr. Hille navragen. Jaarverslag goedgekeurd.

4. Financieel Jaaroverzicht 2005: Dhr.
Luttik gaat dieper in op de posten baten
en lasten. Hij stelt voor om een ruimer
bedrag voor het ledenbulletin op de
begroting van 2006 te plaatsen. Mevr.
Pennycook meldt dat het ledenbestand uit
755 personen bestaat (april 2006)
5. Kascommissie. De heren H. van
Bourgonje en C.H.J. Hilbers hebben
de boeken op 15 maart gecontroleerd en
in orde bevonden. De penningmeester krijgt dank en waardering voor zijn
gevoerd beleid. Mevr. E. Sluijs meldt zich
naast dhr. H. Rengers voor de nieuwe
commissie.
6. Begroting en contributievaststelling. De begroting voor 2007 wordt
goedgekeurd en het voorstel om de contributie niet te verhogen krijgt algehele
instemming.
7. Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar zijn de heren J. Frerichs en A. van
Dongen. Zij worden beiden herkozen.
Verder was er een oproep naar de leden
gegaan of iemand zich beschikbaar wilde
stellen om PR-activiteiten voor de vereniging te willen gaan ontplooien. Echter tot
nu toe leverde deze oproep geen positieve
reacties op.
8. Verslagen van de werkgroepen: De
verslagen worden positief ontvangen en
de werkgroepen aangemoedigd hun activiteiten voort te zetten.
9. Jubileumjaar 2005-2006; Het jaar is
nog gaande. Dhr. J. de Wildt wil het boek
over 75 jaar museum en genootschap in
oktober uit laten komen en daarmee het
jubileumjaar afsluiten. Hij meldt dat het
niet makkelijk was om de geschiedenis
van beide organen te schrijven omdat
archivering verre van volledig genoemd

mag worden. Voorts was er unaniem lof
voor de heruitgave van het boek van burgemeester Scholtens. En kwamen er tevreden geluiden over de Kunst en Namaak
activiteit op 9 oktober 2005 in Paviljoen
Westerhout.
10. Rondvraag. Mevr. Toepoel constateert
een afnemende belangstelling voor de
inloopavonden. Ze noemt daarbij dat in
Heemskerk voor een dergelijke activiteit
meer belangstelling is, omdat daar de
bibliotheek voor publiek toegankelijk is.
Joep onderschrijft haar standpunt met
de hoop dat in de toekomst men met een
Historisch Informatie- en Documentatiecentrum het publiek beter bediend kan
worden. Dhr. Luttik vraagt naar plannen
rondom de toekomst van het museum.
Hierover moet het beleid van de Gemeente
Beverwijk afgewacht worden. Mevr. Pennycook betreurt dat vrijwilligers bij het
genootschap niet meer gevraagd worden
voor het jaarlijkse uitstapje. Voorzitter
antwoordt dat het uitstapje een initiatief
is van het museum en bedoeld is voor de
museumvrijwilligers.
11. Voorzitter sluit de vergadering, dankt
de aanwezigen voor hun komst en nodigt
allen uit voor het vervolgprogramma.
Dhr. A. de Jong – kenner van de geschiedenis van het dorp - geeft een korte inleiding over de ontwikkeling van Uitgeest en
haar kerk. De organist van de kerk, dhr.
A. de Wit uit Krommenie, geeft een toelichting op de bouw en de werking van het
orgel. Speciale dank gaat ook uit naar dhr.
Ambro Louwe uit Heemskerk, die zijn
schilderij “Uitgeest vanaf de Binnenmeer”
heeft willen tentoonstellen. De bijeenkomst wordt besloten met een stemmig
orgelconcert.

Noord-Hollands Archief weer open voor publiek
Op dinsdag 6 maart is het Noord-Hollands Archief aan de Jansstraat 40 in Haarlem na een sluiting van vier maanden weer
geopend voor bezoekers. De openingstijden van de studiezaal
zijn:
dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur,
donderdag van 9.00 tot 21.00 uur en
zaterdag van 9.00 tot 15.00 uur (met uitzondering van de maanden juli en augustus, waarin het archief op zaterdag is gesloten).

(samen goed voor 30,5 kilometer plankruimte). Daarnaast telt
de boekencollectie meer dan 65.000 titels. Tot slot beschikt het
Noord-Hollands Archief over ruim 500.000 afbeeldingen (foto’s,
prentbriefkaarten, tekeningen en kaartmateriaal). Al deze collecties kunt u gratis raadplegen. Een deel van het beeldmateriaal is
ook beschikbaar op internet. Afdrukken of digitale kopieën van
oude foto’s en prentbriefkaarten kunt u (tegen betaling) bestellen
via de website www.noord-hollandsarchief.nl.

Bij het Noord-Hollands Archief kunt u terecht voor genealogisch onderzoek (stamboomonderzoek). Maar ook wanneer u
meer wilt weten over de geschiedenis van uw huis, straat of buurt
bent u bij het Noord-Hollands Archief aan het goede adres.
Het Noord-Hollands Archief beheert bijna 5.500 archieven van
overheidsinstellingen, bedrijven, verenigingen en particulieren
uit Haarlem, Kennemerland en de rest van Noord-Holland

Het Noord-Hollands Archief is gevestigd in de Janskerk, de
oudste kerk van Haarlem (uit 1310). Naast de studiezaal is er een
ruimte voor lezingen en tentoonstellingen (de Commandeurszaal) en een archiefcafé. Aan de Kleine Houtweg heeft het NoordHollands Archief een tweede vestiging. Deze dient hoofdzakelijk
voor conservering, restauratie en het toegankelijk maken van de
archieven en collecties.
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Jaarverslag HGMK 2006
In het jubileumjaar 2006 kwam het
bestuur van het genootschap acht keer in
vergadering bijeen. Daarnaast voerde men
vijf keer overleg met het museumbestuur.
Samen met het museum en alle vrijwilligers werd op woensdag 11 oktober 2006
in Paviljoen Westerhout het jubileumjaar
met de verschijning van het boek van Jan
de Wildt over 75 jaar geschiedenis van
Museum en Genootschap op feestelijke
wijze afgesloten.
De bestuurssamenstelling bleef in 2006
ongewijzigd: Joep Frerichs, voorzitter;
Jacob Brakenhoﬀ, secretaris; Jan de Boer,
penningmeester; Arie van Dongen en Jan
Camﬀerman, bestuursleden.
In de januarivergadering presenteerde de
penningmeester met vreugde een gezond
ﬁnancieel overzicht over het jaar 2005.
Helaas bleek de boekenverkoop van de
prachtige uitgave van de herdruk van
Scholtens in de praktijk wat tegen te
vallen. Er werd voorgesteld om aan de
leden instemming te vragen de contributie
niet te verhogen. Voorts werden er plannen
voor lezingen en excursies gepresenteerd.
Dhr. Frans van Velsen werd gevraagd om
op 6 februari een verhaal te houden over
de paleograﬁe en mevr. Karianne Vandenbroucke om op 6 maart een lezing te
houden over de pastorie, Breestraat 102.
Zij had als afstudeerscriptie een gedegen
studie over dit gebouw en haar historie
en belang voor het heden gemaakt en kon
met enthousiasme op details van de pastorie ingaan. Beide avonden werden goed
bezocht. De monumenten-werkgroep
werd uitgebreid met toetreding van dhr.
John Hamers uit Wijk aan Zee, voorheen
bouwkundige bij het bisdom Haarlem.
In de februarivergadering deed de penningmeester een oproep tot aanstelling
van een PR-functionaris, om te helpen de
terugloop van het ledenbestand en de afnemende belangstelling voor verkoop van de
publicaties tegen te gaan. Later in het jaar
werd dhr. Jean Roefsta bereid gevonden
om een aantal taken op dit gebied voor
het genootschap te gaan verrichten.
In maart werd de laatste hand gelegd aan
de voorbereidingen voor de Algemene
Ledenvergadering op zaterdag 8 april in
Uitgeest. In het regionaal overleg met de
HKH uit Heemskerk op 13 maart werden
er een aantal ideeën voor het nieuw op te
zetten Informatie- en Documentatiecentrum besproken.
In mei kwam de positie van de Archeologische Werkgroep Beverwijk-Heemskerk
ter sprake. De werkgroep en haar bezitHistorisch Genootschap Midden-Kennemerland

tingen vallen onder verantwoording van
het museum.
Met dhr. Jan de Wildt werd door de
redactiecommissie regelmatig gesproken
over de voortgang van het jubileumboek.
ook werkte Arie van Dongen aan de
voorbereidingen van het boek van Jan
van der Linden over de geschiedenis van
de Beverwijkse politie “Bromsnor tussen
de Aardbeienvelden” dat in oktober op
het politiebureau gepresenteerd zou gaan
worden.
Op 30 juni overleed op 93-jarige leeftijd
ons erelid Klaas Groot. In het jubileumboek Gisteren was ooit vandaag worden
zijn ijver en grote betekenis voor Museum
Kennemerland en het Genootschap nog
genoemd. Helaas heeft hij het verschijnen
daarvan niet meer kunnen meemaken.
In juni deed de penningmeester verslag
over het succes van een herinneringsactie:
het aantal nog openstaande contributiebetalingen slonk van 160 naar 51. In oktober
meldde hij dat 22 niet betalende leden na
een 2e en 3e herinnering van de ledenlijst
moesten worden afgevoerd.
Op zaterdag 17 juni trok de kastelenﬁetstocht (van Assumburg naar de Banjaert)
o.l.v. dhr. Roefstra een 50-tal deelnemers.
Zij genoten onder ideale weersomstandigheden van een informatieve ochtend.
De nieuw aangestelde PR-functionaris
Jean Roefstra organiseerde samen met
enkele vrijwilligers boekenstands tijdens
de feestweek op zaterdag 12 augustus aan
de Breestraat, op zondag 17 september in
Wijk aan Zee en op zaterdag 14 oktober in
de Beverhof.
In september werd er een frisse start
gemaakt na de twee stille maanden juli
en augustus. Het genootschap schafte een
beamer aan om bij lezingen en presentaties te kunnen inzetten.
In het najaar werd daarvan gebruik
gemaakt bij de lezingen van de heren John
Hamers (over verdwenen en gebleven
panden in Wijk aan Zee, op maandag 2
oktober in het museum) en Jean Roefstra
(over de regionale kastelengeschiedenis, op
maandag 6 november in buurthuis Wijk
aan Duin). Deze laatste avond trok een
overweldigend aantal belangstellenden:
meer dan 80 bezoekers!
In oktober berichtte de penningmeester
dat de acceptgiro’s voor 2007 in een aparte
enveloppe bij de nieuwsbrief mee zullen
gaan, om te voorkomen dat ze bij de leden
over het hoofd gezien worden.
Het nieuwe boek van Jan van der Linden
over de geschiedenis van de politie in
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Beverwijk, op donderdag 12 oktober in
het Stadskantoor gepresenteerd, bleek als
warme broodjes over de toonbank te gaan.
Dhr. Van der Linden hield op 23 november in de bibliotheek een lezing over zijn
boek. Het genootschap was er met een
boekenstand bij aanwezig. Ook was het
genootschap op zaterdag 2 december met
een boekenstand in het Winkelcentrum
Beverhof weer present.
In de laatste vergadering van het jaar op
maandag 12 december 2006 werd met
genoegen geconstateerd dat het ledental
weer was toegenomen tot 740 personen.
Verder werd in die vergaderingen het plan
opgevat om samen met het museum en de
Historische Kring Velsen in het jaar 2007
aandacht te besteden aan de herdenking
van het 50-jarig bestaan van de Velsertunnels. De bedoeling is een expositie en een
publicatie daarover tot stand te brengen.

Werkgroepen en activiteiten.
Over de activiteiten (lezingen, excursies en
verkoopstands) is al bericht gedaan in het
jaarverslag. Het bestuur maakt zich nog
steeds zorgen over de afnemende belangstelling voor de gewone inloopavonden op
de eerste maandag van de maand. Wanneer er geen bijzondere activiteit gepland
staat, komen er hooguit een handjevol
belangstellenden op zo’n avond af. Het
bestuur zal zich in 2007 gaan beraden over
voortgang en opzet van deze avonden.
Publicaties
Zoals gebruikelijk verschenen er in 2006
drie Nieuwsbrieven; in maart, in september en in december. In plaats van
het jaarlijkse Ledenbulletin ontvingen de
leden het in samenwerking met Museum
Kennemerland uitgebrachte jubileumboek:
"Gisteren was ooit vandaag", geschreven
door Jan de Wildt.
Dit boek is niet in de verkoop verkrijgbaar,
en verder alleen nog bestemd voor relaties
van Museum en/of Genootschap.
Van de hand van Jan van der Linden
gaf het Genootschap twee boeken uit:
"Bromsnor tussen de aardbeienvelden",
en "Beverwijk-Wijk aan Zee, 70 jaar latrelatie" met tekeningen van Jan van der
Schoor. Dankzij de gemeente Beverwijk
konden we ook dit boekje gratis aan al
onze leden aanbieden.
Werkgroep Monumenten.
In het begin van het jaar werd de werkgroep uitgebreid met twee nieuwe leden,
waarvan er echter helaas één na twee keer
weer vertrok, zodat de werkgroep dit
jaar uit negen leden bestond. Deze leden
hebben trouw de zeven bijeenkomsten
van dit jaar bezocht.
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Dit jaar werd de gehele Breestraat-driehoek afgerond en in een fotoboek met
beoordelingen bewaard, net zoals we
eerder met Wijk aan Zee hebben gedaan.
Inmiddels hebben we ook de Zeestraat
(tot aan het Westerhoutplein) behandeld
en we zijn begonnen met de Vondellaan
te inventariseren. Ook hebben we besloten om een inventarisatie te gaan houden
van gevelstenen en ornamenten, kunst- en
hekwerken.
Voorts hebben we ons bezig gehouden
met individuele panden, zoals de verbouwing van de Middelaarkerk en hebben
i.p.v. de afgewezen monumentenstatus
van de boerderij “Klein Oosterwijk” de
boerderij “Kroon en Berg”in Wijk aan
Zee voorgedragen. We kregen echter van
de gemeente het bericht dat, in afwachting van de nieuwe nota cultuur-historie, we deze voordracht in 2007 zullen
moeten herhalen. Ook het behoud van
“Terpsichoré” wordt door de Gemeente
onderzocht.
De gevelsteen van de Beijnesfabriek
zal worden herplaatst bij het station
Velserbosch (de startplaats van de
Corus-excursietrein).
Aan het eind van het jaar kregen we weer
versterking van een tiende lid, zodat we
nu een ﬂinke groep om de tafel hebben
zitten.
Op 17 nov ’06 hebben we een kennismakingsgesprek met de gemeentelijke monumentencommissie gehad. We hebben
toen ons tweede inventarisatieboek met
de Breestraat-driehoek (het gebied binnen
Koningstraat - Peperstraat - Graaf Florislaan - Spoorsingel - Wijckermolen
- Stationsplein), aangevuld met de Zee-

straat aan deze commissie aangeboden.
We hopen dat ze er goed gebruik van
zullen gaan maken!

Werkgroep Paleografie
Om voldoende “stof tot werken” te hebben
zijn in 2006 twee keer enkele leden van de
werkgroep Paleograﬁe een grote hoeveelheid digitale foto’s in het Noord-Hollands
Archief in Haarlem gaan maken. Deze
hadden betrekking op de oorspronkelijke
geschreven teksten voorkomend in de
boeken “Resolutien der stede Beverwijck”
en “Beverwijck, Rolle van Weescamer”,
zoals fraai op hun kaft te lezen stond.
Dit Noord-Hollands Archief (NHA)
sloot vanaf november 2006 gedurende
vier maanden zijn deuren en dus was het
noodzakelijk een ﬂinke voorraad foto’s op
cd-rom aan te leggen om de voortgang van
het transcriberen te kunnen waarborgen!
Door stug doorwerken was de werkgroep
aan het einde van 2006 dan ook zo ver
gevorderd, dat de transcripties van de
“Notulen van de vergaderingen van de
vroedschap van de stede Beverwijk” voor
de 4e uitgave (1673-1685) vrijwel gereed
waren. Zoals al eerder aangekondigd
wordt deze tekst nu niet alleen meer in
boekvorm, maar ook op cd-rom uitgebracht. Aan u de keus…
In het boekennieuws van deze Nieuwsbrief kunt u hierover lezen.
Ook werd er hard gewerkt aan de transcripties van de stukken van de Weeskamer;
we begonnen in met de eerste acte uit 1556
en waren aan het eind van 2006 rond 1600
aanbeland. Zodra er stof genoeg voor
publicatie op cd of in boekvorm is, hoort
u van ons!

Inloopavond 5 en 6 maart

Tijdens de inloopavond van 5 maart werd
een diaserie vertoond met beelden uit
het oude centrum van Beverwijk rond
1950. In verschillende kranten werd deze
inloopavond aangekondigd voor dinsdag 6
maart, zodat het Museum op beide avonden toegankelijk was. Op maandag waren
er 15 bezoekers, en op dinsdag bijna 70,
de maar nauwelijks een plaatsje konden
vinden.We zijn erg blij met deze belangstelling en overwegen om een dergelijke
presentatie nog eens te herhalen!

Boekennieuws
In onze reeks Notulen van de vergaderingen van de vroedschap van de stede Beverwijk
is de transcriptie van boek 4 onlangs gereed gekomen.
Dit deel handelt over de periode 1673-1685, omvat ca. 90 pagina’s en wordt ook nu weer
afgesloten met alfabetische lijsten van persoonsnamen en trefwoorden, veldnamen en
verklaringen van “vreemde woorden”.
Nieuw is dat de werkgroep Paleograﬁe dit vierde deel en alle volgende delen niet alleen
in boekvorm, maar ook op cd-rom aanbiedt. Zij zijn afzonderlijk te koop voor € 7,50
per stuk; boek en cd-rom tesamen: € 10,–.
Onze leden die reeds een abonnement op deze serie hebben, krijgen vanzelfsprekend
ook de keuze tussen cd-rom en/of boek.
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Toelichting bij het
financieel overzicht
HGMK 2006
In de vorige jaarvergadering is aangekondigd dat we meer aan PR moesten gaan
doen. Jean Roefstra heeft zich in dat kader
bereid verklaard zich in te zetten voor presentaties naar buiten. In 2006 hebben we
ons zo enkele malen kunnen manifesteren
met een kraam. Daarbij zijn veel boeken
verkocht en het heeft ook veel nieuwe
leden opgeleverd. Het ledenaantal is voor
het eerst sinds jaren daardoor weer gestegen en wel tot 741.
De totale opbrengst van verkochte boeken
bedraagt bijna € 12.500,00. Een groot deel
daarvan is opgebracht door de verkoop
van “Bromsnor tussen de aardbeienvelden
“. De verkoop van “Scholtens en MiddenKennemerland” blijft zorgen baren, er zijn
er in 2006 slechts enkele verkocht.
De kosten van het jubileumboek zijn
voorzover de reservering 75 jarig bestaan
toereikend was daaruit betaald, het restant
is ten laste gekomen van het boekenfonds.
Het saldo van het boekenfonds is daardoor
gedaald met € 2811,00
Ook hebben we briefpapier en enveloppen laten drukken met een duidelijk logo.
Daardoor zijn de administratiekosten dit
jaar gestegen. De stijging van de portokosten is voornamelijk veroorzaakt door
verzending van het jubileumboek naar de
leden buiten de IJmond.
In het boekjaar is ten laste van het ondersteuningsfonds een beamer aangeschaft,
desondanks hebben we ruim 700 euro aan
het fonds kunnen toevoegen.
De reserve voor het infocentrum is aangevuld met € 1000,Ook dit jaar hebben we weer van een weldoener een gift van € 400,00 mogen ontvangen, waarvoor ook vanaf deze plaats
hartelijk dank.
Het bestuur van het Museum
Kennemerland heeft ons gevraagd of de
bijdrage van het HGMK aan het Museum
verhoogd kan worden. Dit verzoek is in
de vorige jaarvergadering al aan u kenbaar
gemaakt. In overleg met het museumbestuur is besloten dat de bijdrage in 2006
en in 2007 verhoogd wordt van € 1,00 per
lid naar € 1,50. Voor 2008 wordt de vergadering voorgesteld om € 2,50 per lid af te
dragen aan het museum.
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Om dit te kunnen bekostigen stellen we een contributieverhoging
voor van € 2,00 waarmee de contributie dus komt op € 12,00.
Mede door verhoging van de portokosten stijgt de bijdrage voor
leden buiten de IJmond van € 2,50 naar € 4,00. De contributie
voor leden buiten de IJmond bedraagt dan € 16.00.

HGMK

Rest mij u te bedanken voor uw bijdrage in donatie, gift, contributie of extra bijdrage voor het ondersteuningsfonds, waardoor
we het jaar ﬁnancieel gunstig kunnen afsluiten.
de penningmeester,
Jan de Boer

Financieel overzicht 2006

Baten en Lasten over 2006
Baten
Contributies
Rente
Donaties
Verkoop boeken
Boekenfonds

Lasten
 .,
.,
,
.,
.,

Nieuwsbrieven
Ledenbulletin
Boeken inkoop
Bijdrage aan Museum Kennemerland
Historische werkgroepen
Administratiekosten
Excursies / Lezingen
Lidmaatschappen / Abonnementen
Porti / bezorgkosten
Bestuurs kosten
Huur opslagruimte
Algemene kosten
Reservering infocentrum
Afschrijving inventaris
Voordelig saldo

 .,

 .,
.,
.,
.,
,
,
,
,
,
,
,
,
.,
,
,
 .,

Balans per 31 december 2006
Kas
Postbank
Postbank Rentemeerrekening
Debiteuren
Waarborg opslagruimte



,
.,
.,
,
,

Crediteuren
Vooruit ontvangen contributie
Ondersteuningsfonds
Blomfonds
Boekenfonds
Reserve infocentrum
Algemene reserve

 .,

 .,
.,
.,
.,
.,
.,
.,
 .,

Begroting 2008 (de begroting 2007 werd vastgesteld in de jaarvergadering 2006; zie daarvoor Nieuwsbrief 37)
Baten
Contributies
Rente
Verkoop boeken

Historisch Genootschap Midden-Kennemerland
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Lasten
Nieuwsbrieven
Ledenbulletins
Boeken
Bijdrage aan Museum Kennemerland
Excursies / Lezingen
Historische werkgroepen
Lidmaatschappen / Abonnementen
Porti / bezorgkosten
Bestuurs kosten / onvoorzien
Huur opslagruimte
Representatie kosten
Algemene kosten
Reservering infocentrum

Museum Kennemerland
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De Beverwijkse gemeentelijke onderscheidingen
Bij de presentatie van de boeken “Bromsnor tussen de aardbeienvelden” en “Gisteren was ooit vandaag” op 12 oktober j.l., werden zowel Museum Kennemerland als
het Historisch Genootschap Midden-Kennemerland door de gemeente Beverwijk
onderscheiden met de gemeentelijke legplaquette. Het was voor de 35e en 36e maal
dat de gemeente Beverwijk de legplaquette uitreikte. Jan van der Linden zocht in
onderstaand artikel voor u uit hoe het nu precies zit met de gemeentelijke onderscheidingen in Beverwijk
De gemeente Beverwijk kent drie onderscheidingen die uitgereikt worden aan
personen, instellingen of organisaties die
zich op de één of andere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor Beverwijk:
 De gemeentelijke erepenning
 De gemeentelijke legplaquette
 De Wijker Bever

zilver en brons. De penning vertoont aan
de voorzijde het gemeentewapen met het
randschrift “erepenning der gemeente
Beverwijk” en aan de achterzijde een
kransmotief, waarbinnen met voor ieder
afzonderlijk geval een passende inscriptie.
Inmiddels is de erepenning, om uiteenlopende overwegingen, aan vijfendertig
personen en instellingen toegekend.

Toegekende gemeentelijke
erepenningen:

De Gemeentelijke erepenning.
De eerste gemeentelijke onderscheiding
die werd ingesteld is de gemeentelijke
erepenning, namelijk tijdens de raadsvergadering van 9 oktober 1958. In het
raadsbesluit is het toekenningcriterium als
volgt omschreven:
“de toekenning is gericht op die ingezetenen of die in de gemeente gevestigde
verenigingen, organisaties en instellingen
die zich op welk gebied dan ook jegens de
gemeente bijzonder verdienstelijk hebben
gemaakt”.
De beslissing in het toekennen van de
erepenning is opgedragen aan het college
van burgemeester en wethouders. In de
daar bij horende raadsvoordracht wordt
wel vermeld dat “het voor het college niet
doenlijk is, normen of richtlijnen aan te
geven, welke bij de toekenning beslist
in acht moet worden genomen, noch in
detail vast te leggen tot welke gevallen de
toekenning moet worden begrensd”. Een
subjectief oordeel kan dus de beslissing tot
toekenning vormen.
De legpenning is van zilver en heeft een
diameter van 60 mm. Indertijd was er
bewust gekozen voor één zilveren legpenning en niet voor gradaties van goud,
6

 De heer G.W.P. Stoutenbeek;
19 februari 1959
 De heer ir. A.H. Ingen-Housz;
 De heer A.A. Post, gemeentesecretaris;
 Het Nut Beverwijk, 175-jarig bestaan;
 De heer R.J. Vos, directeur Gasbedrijf
Beverwijk. e.o.;
 De heer dr. ir. A. Drijver, voorzitter
Raad van Bestuur voorloper HO;
 De heer Jac. de Weijer,
gemeenteraadslid;
 De heer W.J. Vessies, wethouder en
gemeenteraadslid;
 De heer E. Gerritse, idem;
 De heer W.C. Huisman,
gemeentesecretaris;
 De heer A.J. Hermes, wethouder;
 Vereniging Chr. Onderwijs Bwk/
H’kerk, 100-jarig bestaan;
 Rederijkerskamer Kennemerland,
100-jarig bestaan;
 De heer E.H. Kriek, promotor 3 in 1
nee, zelfstandigheid Beverwijk;
 Dagblad Kennemerland, 100-jarig
bestaan;
 De heer G.P.M. Langedijk,
gemeenteraadslid;
 De heer D. Koger, gemeenteraadslid;
 De heer F.R.W. Kaebisch, wethouder
en gemeenteraadslid;
 De heer J.G.S. Bruinsma, posthuum,
burgemeester;
 De heer jhr.ir. J. de Ranitz, stedebouwkundig adviseur gemeente
Beverwijk;
 De heer M.F. Menist,
gemeenteraadslid;
 De heer J. Blok, gemeentesecretaris;
 De heer J. Versteeg, ambtenaar;
 De heer J. Camﬀerman, wethouder
en gemeenteraadslid;
 De heer J.A.G. den Ouden, pastoor
65 jaar;
Museum Kennemerland

 De heer A.J. Hubers, burgemeester;
 De heer drs. J. de Wildt,
gemeentesecretaris;
 De heer J.W.G. Reijkers, gemeenteraadslid en kort wethouder; 26 april
1990
 Mevrouw G. van Delft-Jaasma,
wethouder en gemeenteraadslid; 11
februari 1994
 Mevrouw W. Velders-Vlasblom,
burgemeester; 18 mei 1995
 De heer mr. J. Mak, posthuum,
wethouder en gemeenteraadslid; 14
maart 1996
 Mevrouw C.J. Kaart-van Bommel,
wethouder en gemeenteraadslid; 15
april 1998
 Mevrouw M.A. Berndsen-Jansen,
burgemeester; 29 september 2000
 De heer J. Nome, commandant
brandweer Beverwijk; 12 maart 2004
 De heer mr. C.M. Roskam, directeur/bestuurder Rabobank Beverwijk;
13 september 2004

De gemeentelijke legplaquette
Daarnaast hebben burgemeester en wethouders bij besluit van 21 februari 1963
de toekenning van de bronzen legpenning
ingesteld. Deze legpenning is aanvankelijk
ingesteld als prijs bij een tentoonstelling,
toernooi of wedstrijd ect. en kwam in de
plaats van een geldbedrag, dat voordien
aan verenigingen gegeven werd om daarvoor zelf een prijs te kopen. Ook is deze
bronzen legpenning jaarlijks uitgereikt aan
de uit Beverwijk afkomstige sportkampioenen. In dit verband kunnen de namen
genoemd worden van Margo Klees, Elly
Appel, Lyda Kuijs en Hans van der Pal.
In gelijke uitvoering werd deze legpenning, zo nu en dan ook wel de gemeentelijke legplaquette genoemd. Echter in de
volksmond werd er over de sportmedaille
gesproken. In de loop der jaren paste men
een wisselend toekenningbeleid toe.
Echter na 15 november 1972 werd hiervan
afgeweken. Toen een verzilverde uitvoering aan de heer Th. W. Reijnders, was
uitgereikt, was de lijn in toekenning zoek.
De heer Reijnders ontving de onderscheiding ter gelegenheid van zijn afscheid als
voorzitter van de Beverwijkse Sportraad
en voor zijn vele verdiensten voor het
plaatselijke sportleven.
Daarna werd de zilveren legplaquette nog
een paar maal uitgereikt, in een wat wisselend beleid, aan verschillende personen.
De redenen en motieven voor de instelling
van deze zilveren legplaquette zijn niet in
het gemeentearchief bewaard.
In een collegenota van 3 juni 1983 spreekt
het hoofd van de afdeling interne zaken
het vermoeden uit “dat de verzilverde
legplaquette is toegekend aan die perso-
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Toegekende gemeentelijke
legplaquettes na 1972

nen, die te licht waren voor de gemeentelijke erepenning, doch wie men wel
een oﬃcieel ereblijk van gemeentewege
wilde geven.” Het was kortom niet meer
geheel duidelijk wanneer en waarvoor de
gemeentelijke legpenning of de plaquette
uitgereikt werd. Waardering voor de
gevolgde procedure, kon het hoofd niet
opbrengen, en hij adviseerde het college
dan ook om deze procedure te laten vervallen en de bronzen legplaquette enkel en
alleen nog te verlenen aan personen die bij
het sportgebeuren betrokken zijn.
Naar aanleiding van zijn advies besloot het
college op 21 juni 1983 het volgende:
- de gemeentelijke erepenning uit te
reiken aan die personen of instellingen, die zich op een breed front
verdienstelijk hebben gemaakt voor
de Beverwijkse gemeenschap.
- De bronzen legplaquette uit te reiken
aan die personen of instellingen,
die zich op een bepaald onderdeel
van beperkte aard verdienstelijk
hebben gemaakt voor de Beverwijkse
gemeenschap.
- De verzilverde legplaquette niet meer
uit te reiken.
Tevens is er uitdrukkelijk bepaald dat er
geen gradueel verschil bestaat tussen de
gemeentelijke erepenning en de gemeentelijke legplaquette. Slechts de verdiensten liggen op een verschillend vlak. In
oﬃciële stukken worden de toevoegingen “zilveren”en “bronzen”dan ook niet
gebruikt.
Het instituut van ereburgers kent de
gemeente Beverwijk niet. Noch zij die
de gemeentelijke erepenning ontvingen,
noch aan wie de gemeentelijke legplaquette is verleend, kunnen zich ereburgers
noemen.
Het geheel werd er in 1991 niet duidelijker
op toen in 1991 de gemeentelijke Bever aan
het rijtje gemeentelijke onderscheidingen
werd toegevoegd.
Historisch Genootschap Midden-Kennemerland

 De heer Th. W. Reijnders
november 1972, vele verdiensten voor
het plaatselijke sportleven.
 De heer Johnny Jordaan
23 november 1972, aandeel in de actie
“Drie in één, néén. Aktie gericht
tegen de samenvoeging van de
IJmondgemeenten Velsen, Beverwijk
en Heemskerk.
 De heer M. Bos Waaldijk
februari 1973, vele verdiensten voor de
Beverwijkse gemeenschap
 De heer drs. L.A. Pennock
18 mei 1973, als voorzitter van de
Openbare Leeszaal / Bibliotheek
 Van Lieshout Afbouw B.V.
september 1974, 50 jarig bestaan
bedrijf
 De heer N.G. Buntsma
11 december 1975, voorzitter van de
Beverwijkse Sportraad en wegens de
vele verdiensten voor het plaatselijke
sportleven.
 De heer en Mevrouw van der Scheer
april 1981, uit waardering bij 25 jarige
bestaan K.I.S. De heer van der Scheer
25 jaar Instructeur en Mevrouw lange
tijd vervoerverzorgster met eigen auto
van K.I.S.
 De heer H. Jaapies
23 mei 1977, bij diens afscheid als
vrijwilliger bij de Brandweer, 33 jaar
 De heer J.C. Mol,
21 juni 1983, zilveren jubileum en
afscheid als directeur Kinheim-leao;
 De heer H. de Bruijn,
26 september 1983, afscheid als
voorzitter Vereniging voor Christelijk
Kleuter- en Basisonderwijs in Beverwijk en Heemskerk
 De heer J.W. van Ess,
27 september 1983, afscheid als algemeen directeur Smit’s Bouwbedrijf
 De heer R. van der Woude,
20 december 1983, afscheid als rector
van het Berlingh-college.
 De heer J.C. Muijen,
7 januari 1986, 50 jaar lid van de
Schaakvereniging “Weenink”en als
dank voor zijn aandeel in de bevordering van de schaaksport
 De heer M. Gras,
28 oktober 1986, afscheid als
directeur RABO-bank en als dank
voor zijn intensieve aandacht voor
de Beverwijkse gemeenschap en
industrie- handelscentrum.
 De heer A.A.J. van der Velden,
3 juni 1987, bij zijn afscheid als directeur van de Stichting Buitenlanders
“Peregrinus” en uit erkentelijkheid
voor diens historische bijdrage aan
de integratie van gastarbeider in
Nederland.
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 De heer G.J. Frerichs,
8 oktober 1987, afscheid als voorzitter van het Departement Beverwijk
van de Maatschappij tot Nut van
het Algemeen en diens persoonlijke inzet gedurende zijn langdurige
bestuursperiode.
 Stichting Sluyterman van Loo,
25 november 1988, uit erkentelijkheid
en dank voor de belangrijke bijdrage
in de zorg voor de ouderenhuisvesting.
 De heer T.D. Jippes,
25 oktober 1988, afscheid als directeur
Alpha Engineering;
 De heer P. van der Esch,
26 oktober 1989, afscheid als voorzitter Samenwerkingsorgaan voor
Ouderen.
 Congregatie Liefdezusters H. Carolus
Borromeus, ziekenzorg Heliomare;
20 maart 1990, verzorging van augustus tot april 1990 de verzorging van de
ziekenzorg in Heliomare.
 De heer A.P.M. Kaart,
17 mei 1994, afscheid als directeur
Stedelijke Muziekschool Beverwijk;
 Harddraverij Prins Bernhard
Beverwijk;
26 juli 1994, 100 jarig bestaan
 Mevrouw N. Schoen-Bakker,
8 november 1994, inzet en verdienste
als pionier woonvormen voor ouderen, o.a. de Groene Horst;
 De heer N.Th. Smit
5 januari 1993, voorzitter woningbouwstichting Willibrordus.
 De heer L. Tervoort
26 maart 1996, inzet voor het muzikale en culturele leven in Beverwijk
 De heer J.Th. Leeuw,
3 november 1998, coördinator van
de feesten bij 700 jaar stadsrechten
Beverwijk;
 De heer J.P. Kloos,
3 november 1998, architect en 34 jaar
lid Welstandscommissie Beverwijk;
 De heer J. Lokhorst,
2 december 1999, afscheid als algemeen directeur Lokhorst Bouwbedrijf
en zijn bijzondere inzet voor de
Beverwijkse gemeenschap.
 De heer L. Scholten
27 mei 2000, jarenlange inzet en
toewijding voor tal van facetten van
het Beverwijkse gemeenschapsleven
en 35 jaar Beverwijks ondernemer.
 De heer J.L.W.A. Davidson,
21 november 2001, afscheid als
voorzitter van de plaatselijke afdeling
van de Centrale Vereniging voor de
Ambulante Handel en als voorzitter
van gemeentelijke Marktcommissie.
 De heer C.T. Mooij
26 juni 2002, langdurige verdiensten
als politieman van de Beverwijkse
samenleving, met name de politiezorg
Wijk aan Zee
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 De heer F.J. Scholten
28 mei 2003, lange staat van dienst als
bestuurslid van Huis ter Wijck
 Mevrouw B. de Hen-Brand
28 mei 2003, lange staat van dienst als
bestuurslid van Huis ter Wijck
 De heer A.A. Schellevis
4 juni 2003, ruim 71 jaar lang organist
St. Odulphusparochie Wijk aan Zee.
 Stichting Werkgroep Buitenlandse
Vrouwen IJmond-Noord.
19 november 2005, ter gelegenheid
van het 25 jarig jubileum.
 Historisch Genootschap Midden
Kennemerland
12 oktober 2006, voor de inzet van 75
jaar om de historie van Beverwijk en
Midden Kennemerland op de kaart te
zetten.
 Museum Kennemerland
12 oktober 2006, voor de inzet van 75
jaar om de historie van Beverwijk en
Midden Kennemerland op de kaart te
zetten.

is dat het met name gaat om personen
waarvoor enerzijds een Koninklijke onderscheiding niet haalbaar bleek of die reeds
in het bezit daarvan waren en anderzijds
dat hun verdienste niet zodanig van aard
en omvang waren dat toekenning van de
gemeentelijke erepenning of plaquette in
de rede lag. Het ontwerp van het beeldje
is van de kunstenaar Claus.
Hoewel er in de gemeentelijke stukken
steeds werd gesproken over “de gemeentelijke bever” kreeg hij al snel de naam
“Bronzen Bever”. Daarmee kwam men in
1994 in aanvaring met het ministerie van
VROM. Daar kende men namelijk ook
al een Bronzen Bever, en wel de oﬃciële
rijksprijs voor Bouwen en Wonen. Om
een duidelijk onderscheid te krijgen, wijzigde het Beverwijkse gemeentebestuur de
naam toen in Wijker Bever.

Bronzen Bever / Wijker Bever.
De bronzen Bever werd in mei 1991 door
het college ingesteld als blijk van waardering voor hen die zich bijzonder voor
de gemeente en gemeenschap hebben
ingezet.
Het college beloofde toen dat nadere richtlijnen uitgewerkt zouden worden, maar
voor zover is na te gaan zijn dergelijke
richtlijnen tot op heden niet opgesteld.
De lijn die enigszins uit de toekenningen
van de Wijker Bever tot nu toe is te halen,

 De heer Bakker, oud-gemeentesecretaris van Beverwijk
 De heer De Reuver, koordirigent, 20
maart 1993
 Mevrouw Schuttevaer-Velthuijs,
schrijfster, 22 juni 1993
 De heer Zwart, organisator Hoogovens Schaaktoernooi, 30 januari 1994
 Gemeentelijk Woningbedrijf, 18
januari 1994
 De heer Baas, oud-wethouder van
Beverwijk, 22 maart 1996

Uitgereikte Wijker Bevers.

 De heer Tabak, ruim 60 jaar journalist, 17 april 1998
 De heer Bakker, oud-wethouder van
Beverwijk, 5 juni 2001
 Mevrouw Van Ombergen, Ruim
22 jaar betrokken en inzet voor de
Kunstuitleen Beverwijk, 18 mei 2002
 De heer H. Jonkman, internationaal
schaakgrootmeester, 15 september
2002
 De heer mr. A.Th.L. Hoekstra, notaris
te Beverwijk, 6 februari 2003
 Het echtpaar Ter Horst - Holthaus,
langdurige maatschappelijke verdiensten, 16 juli 2005
 De heer G.W. Hoenderdos, 50 jaar
Rode kruis Afdeling BeverwijkHeemskerk, 9 september 2005

Museumflitsen
- Op 13 en 14 november bezochten 72 leerlingen uit groepen 3
van VMBOscholen Museum Kennemerland in het kader van het
“Rondje Cultuur”.
- Om de activiteiten met scholen in goede banen te kunnen
leiden is er een “Werkgroep Educatie” gevormd. Deze bestaat
uit Miep de Wildt, Gerard Hagen en Dick Sijpestijn. Aad Kok
is vooralsnsog hun contactpersoon met het bestuur.
- Die nieuwe werkgroep organiseerde op 15 en 16 februari samen
met Hans Out, begeleider van de brugklassen van het Kennemer
College in het kader van culturele projectweek voor ongeveer 8 x
25 leerlingen een bezoek aan ons museum. Middels opdrachten
moesten de leerlingen zich verdiepen in b.v. de verandering in
het Landschap van Noord-Holland en Beverwijk, in de manier
waarop mensen vroeger woonden en in de wijze waarop mensen
vroeger ‘hun geld’ verdienden. 195 Leerlingen werden vergezeld
van 9 leerkrachten. Ook die laatsten waren zeer enthousiast.
- Deze activiteit leverde een leuk artikel in de de jeugdbijlage
“FRATZ” van het Noord-Hollands Dagblad op onder de (zonder
het hele artikel te lezen onbegrijpelijke) kop: “Boten vol poep?
Gedver!”
- Er is ondertussen ook een “Audiovisuele Werkgroep”gevormd.
Die bestaat vooralsnog uit Dick Sijpestijn en Gerard Hagen,
ondersteund door Gerard Hoogeland. Zij zullen voorzichtig
beginnen met plan 1: een DVD-presentatie over “De Linie van
Beverwijk”. Dit onderwerp is mede van belang voor een activi8

teit die wij willen ontwikkelen voor en in samenwerking met de
Basisschool de Lunetten voor 2008.
- In 2006 bezochten 1465 bezoekers het museum (2005: 1222).
Daaronder waren 178 (2005: 128) leden van het Historisch
Genootschap. ± 550 Leden hebben dus twee of drie interessante
tijdelijke tentoonstellingen gemist!
- Zonder de scholieren mee te tellen bezochten 234 bezoekers tot
en met februari de huidige wisseltentoonstelling. De scholieren
meetellend (niemand hield ze tegen om ook bij de stoven, kruiken en bedpannen te kijken) waren dat er 510.
- Voor het eerst in 15 jaar zijn de ramen van de stijlkamer (burgemeesterskamer), na een tijdelijke verwijdering van de uv-beschermingsplaten) aan de binnenzijde gereinigd. Met dank aan Henk
Kos!
- Het jaarverslag van de stichting Museum Kennemerland zal
vanaf 1 april a.s in het museum ter inzage liggen voor geïnteresseerde vrijwilligers en leden van het Historisch Genootschap.
- Onze website www.museumkennemerland@nl (met Peter Oort
als beheerder) blijft interessant om zo nu en dan eens te bezoeken. Opvallend: snuﬀelend op een Duitse website over “Wärmeﬂaschen”(bedkruiken) kun je de link “Tentoonstelling” aantikken
en dan ben je plotseling weer met Museum Kennemerland
verbonden.
Aad Kok

Museum Kennemerland
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Jaarverslag Archeologische Werkgroep Beverwijk-Heemskerk 2006
Beverwijk*Park Vondelkwartier
Op de locatie van een grasland is door
raap een inventariserend veldonderzoek
uitgevoerd, in de vorm van proefsleuven.
Dit in verband met de geplande verlegging van de Scheybeek. De resultaten van
dit korte onderzoek hebben geleid tot een
deﬁnitief onderzoek op deze locatie en
enkele tientallen meters westelijker.
Tijdens het veldonderzoek heeft de werkgroep, vertegenwoordigd door J. Hendrikse en J.P. Kleijne Mak, hulp geboden.
Archeologische vondsten zijn gedaan op
diverse niveau’s.
In een oud oppervlak in het Oud Duinzand zijn sporen gevonden van Inheems
Romeinse bewoning (rond het begin van
de jaartelling). Kuilen en greppels waarin
aardewerk, tefriet (een soort natuursteen)
en botmateriaal gevonden is.
Daarnaast zijn er enkele sporen gevonden
die duiden op ontginning van het gebied in
de Nieuwe Tijd (greppels en palenrijen).
Ten slotte is er op twee geïsoleerde plaatsen een grote hoeveelheid aardewerk
aangetroﬀen, welke niet aan een spoor te
koppelen valt. (Schiltmans, 2006)
Na de opgraving door raap heeft de
werkgroep de grondafgraving gevolgd,
en hierbij zijn nog meer bot- en aardewerkfragmenten gevonden, waarschijnlijk
eveneens uit de Romeinse tijd.
Wijk aan Zee*Julianaplein
In het najaar van 2005 en voorjaar van
2006 heeft het archeologisch bedrijf adc
ArcheoProjecten een deﬁnitief onderzoek
uitgevoerd op de locatie Julianaplein.
Hierbij hebben lokale geïnteresseerden
geholpen, onder auspiciën van de werkgroep. De resultaten van dit onderzoek
laten nog op zich wachten vanwege het
fysisch- antropologisch onderzoek dat ten
behoeve van een bevolkingsonderzoek op
50 skeletten wordt uitgevoerd.
Na het grote onderzoek van het adc is een
bassin gegraven voor de opvang van overtollig water. Een oplettende awn’er ontdekte in de bouwput 3 tonnen op elkaar,
gevuld met halve middeleeuwse bakstenen. De tonnen zaten onder omgevallen
steunberen van het 14de eeuwse koor.
Door snelle reactie en bereidheid bij alle
partijen kon hier eveneens een onderzoek
plaatsvinden door het adc. Op een (overigens snikhete) middag is de put ingetekend en zijn gegevens verzameld die in het
eindrapport zullen worden vermeld.
Heemskerk*Burg. Nielenplein
In de zomer van 2006 heeft het bedrijf
adc ArcheoProjecten een inventariserend
veldonderzoek uitgevoerd op de locatie
Burgemeester Nielenplein te Heemskerk.
Hier werd assistentie verleend door enkele
leden van de werkgroep: M. Tuin, J. HenHistorisch Genootschap Midden-Kennemerland

drikse, J.P Kleijne Mak en J. Roefstra.
Tijdens het onderzoek zijn enkele sporen
van 12e/13e eeuwse bewoning aangetroffen op een stuifzandpakket van het Oud
Duinzand. Deze bewoning beperkte zich
door de zichtbaarheid van grijs opgevulde
kuilen en greppels in het gele zand. Hierin
zijn enkele fragmenten aardewerk gevonden (Proto-Steengoed en Kogelpot).
Na de opgraving, die in het veld tot deﬁnitief onderzoek werd verheven (met goedkeuring van de instanties uiteraard), heeft
de werkgroep nog enkele waarnemingen
verricht.
Naar later bleek heeft de opgraving slechts
een deel van het te verstoren terrein omvat.
Een groot deel van het terrein is hierdoor
niet archeologisch onderzocht. Dit is zeer
merkwaardig en teleurstellend te noemen,
daar het centrum van Heemskerk een
archeologisch zeer rijk gebied beslaat.
Blijkbaar hebben de bevoegde instanties
dit niet ingezien, of niet in willen zien.
Toch is het de werkgroep opgevallen.

Beverwijk*Plesmanweg
De gemeente Beverwijk heeft tijdens
baggerwerkzaamheden in een vijver aan
de Plesmanweg vondsten gedaan. Deze
zijn gemeld bij het Provinciaal Depot
voor Bodemvondsten in Wormer. De
werkgroep werd gevraagd de werkzaamheden te volgen en verdere vondsten te
beschrijven. Namens de werkgroep zijn
R. van Gulik, J. Hendrikse en J.P. Kleijne
Mak polshoogte gaan nemen.
Tijdens de baggerwerkzaamheden zijn
delen van de houten beschoeiing aangetroﬀen, die daar vanaf 1970 ligt. Ook een
concentratie van beton en laat-19e eeuws
puin is aangetroﬀen. Een reden voor deze
concentratie kan niet gegeven worden,
daar omtrent de concentratie geen contextuele gegevens bekend zijn. De kans
bestaat dat het een puinstort betreft.
Beverwijk* Westerhoutplein
De gemeente Beverwijk meldde in april
2006 aan het Provinciaal Depot voor
Bodemvondsten dat er vondsten waren
gedaan bij het graven van een leidingsleuf
aan de Westerhoutweg. De Provincie heeft

De aciviteiten in de Vlinderschool.
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vervolgens aan de werkgroep verzocht deze
locatie te onderzoeken. Op de betreﬀende
locatie werden geen vondsten gedaan.
Maar enkele meters verder, in dezelfde
leidingsleuf, vond de werkgroep enkele
fundamenten. Het veldwerk is uitgevoerd
door J. Hendrikse, J. Roefstra, C.E. de
Boer en J.P. Kleijne Mak.
Tijdens het veldwerk zijn fundamenten
gevonden van twee kelders, een gewelf en
een goot. De eerste kelder was verbonden
met een goot, waarin geglazuurde plavuizen waren gemetseld. De tweede kelder
was grotendeels al vergraven bij de aanleg
van de leidingsleuf maar leek, volgens
ooggetuigen, veel op de eerste kelder.
Het gewelf, dat enkele meters verder zuidoostelijk lag, kon niet volledig onderzocht
worden. Hier zijn wel enkele fragmenten
aardewerk aangetroﬀen, waardoor het
gewelf in het laatste kwart van de 17e eeuw
(>1675) gedateerd kan worden. De twee
kelders kunnen niet met zekerheid aan
de herberg Romen of de daaropvolgende
bewoning, gekoppeld worden (zie ook
Roefstra, 2006).

Heemskerk* Vierhoek
Op de locatie de Vierhoek in Heemskerk,
heeft het adc een booronderzoek uitgevoerd. De locatie ligt dicht in de buurt
van 2 eerdere vindplaatsen (Beverwijk*
Van Riemsdijklaan (Wijsenbeek 2006) en
Heemskerk*Jan Ligthartstraat (Roefstra
et al. in voorb.)). De verwachtingen voor
deze locatie waren vooraf dan ook hoog.
Tijdens het booronderzoek is gebleken
dat er op enkele locaties binnen het te verstoren gebied archeologisch materiaal te
verwachten viel. Op één van deze locaties
is door het aac een proefsleuf aangelegd.
Er is echter weinig archeologie aangetroﬀen. De andere locatie is inmiddels
afgegraven zonder dat er archeologisch
onderzoek heeft plaatsgevonden. Deze
problematische situatie is vergelijkbaar
met Heemskerk*Burg. Nielenplein en
verdient zeker nog de aandacht in de
toekomst. Wat er op deze beide locaties is
gebeurd is onduidelijk, maar het staat vast
dat de archeologie en de kennis over het
verleden van de streek hierdoor geen goed
is gedaan.
Vlinderschool Spellendag
De Vlinderschool te Heemskerk deed een
verzoek aan de werkgroep om medewerking te verlenen aan een door de school
te organiseren speldag met als thema de
Middeleeuwen. Deze speldag heeft plaatsgevonden op 27 juni 2006 in het park
Assumburg te Heemskerk.
De werkgroep heeft daar verschillende
activiteiten georganiseerd zoals het schrijven met een ganzenveer en het bij elkaar
zoeken en plakken van scherven. De acti9

viteiten werden in kleine groepen bezocht
door zo’n 250 kinderen verdeeld over de
hele dag.
Voorafgaand aan deze dag werden door
leden van de werkgroep powerpoint presentaties gegeven voor de groepen 4 t/m 8.
De presentaties hadden als titel “Archeologie en de Middeleeuwen” en waren voor
elke groep anders. Ook werd er 14 dagen
voor de bewuste dag, door de hele school
heen, een archeologische tentoonstelling
ingericht.
De presentaties werden gegeven door 2
leden die in middeleeuws kostuum waren
gekleed. Op de dag zelf waren, ook in
middeleeuws kostuum, vier leden van de
werkgroep aanwezig om de activiteiten
te begeleiden. Door tussenkomst van een
werkgroeplid waren tevens vier leden van
de re-enactmentgroep “De compagnie
van Cranenburgh” (www.cranenburgh.tk)
bereid om hun medewerking te verlenen
aan de oﬃciële opening van de dag. Dat
betekende o.a. dat er een ridder in vol
ornaat aanwezig was die de opening verrichtte door een schot uit een replica van
een middeleeuws handkanon. Het was
alles tezamen heel erg leuk om te doen en
dat kwam mede door het enthousiasme
van de kinderen.

Monumentendag 2006
Monumentendag 2006 stond dit jaar in
het teken van feest. Zoals elk jaar werd de
werkgroep uitgenodigd om een stand in
te richten in de Grote kerk van Beverwijk.
Dit jaar besloten we eens in te spelen op
het thema ‘feest’ in plaats alleen maar het
exposeren van vondsten. Met behulp van
allerlei bodemvondsten uit onze verzameling, al dan niet gerestaureerd, hebben
we een prachtige tafel samengesteld. De

schalen en borden waren gevuld met
middeleeuwse kruiden, koek en snoep en
fruitsoorten uit vroeger tijd. Voor geïnteresseerden werden er ook een viertal middeleeuwse recepten gegeven. Het geheel
was een groot succes en leidde tot een heel
gezellige dag met veel belangstellenden.
Met bijdragen van J.P. Kleijne Mak en
M.C. Vet

Feest! in de Grote Kerk tijdens de Open
Monumentendag.

3e Lunettenfietstocht
Tien Lunetten zijn er nog over van de Linie van Beverwijk. Ooit
waren het er 33 (volgens Frederik Vermooten in 1800), of 30 (Burgemeester Scholtens in 1947), of 28 (Krayenhoﬀ in 1832) of 26
(Publicatie hgmk en Noordhollands Landschap) of 25 (kaarten
1936 en 1959). U ziet het: een onderwerp waarover nog wel wat
boven water valt te halen. Maar ook een onderwerp waarvan nog
veel valt te zien. Ons Genootschap besteedde al eerder aandacht
aan deze lange gordel van verdedigingswerken of batterijen, zoals
ze hier in de buurt nog vaak genoemd worden. Dat gebeurde in
de nieuwsbrieven 14, 32, 33 en 37. Ze liepen vanaf de ruïne van
het kasteel Oosterwijk (de vijver bij het politiebureau) tot
aan Wijk aan Zee. Ook in het als ledenbulletin uitgegeven
1e deel van de historische reeks: “Dagverhaal der doormarcheerende troepen” is er vanaf blz. 76 aandacht aan
besteed.
Je zou dus kunnen aannemen dat iedere Beverwijker
ondertussen wel weet wat bedoeld wordt met die Lunetten of Batterijen. Maar dat valt tegen! “Ja, die zandberg
bij de Maarten van Heemskerkstraat? Oh, is dat nu een
lunet? Ja, wel eens gezien en me wel eens
afgevraagd wat die paardjes erop moeten,
maar verder...”
Wordt het dan toch niet weer tijd om nog
eens een rondleiding op de ﬁets langs deze
monumenten van verdediging te gaan
houden? Voor de twee voorgaande ﬁetstochten in het najaar 2004 en het voorjaar
2006 was er genoeg belangstelling.
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Onlangs ontmoette ik in het museum twee bezoekers die veel
belangstelling toonden voor de fototentoonstelling over deze
vergeten monumenten in ons open depot. Ik beloofde hen ter
plekke om mijn plan voor een nieuwe ﬁetstocht langs de bekende
en onbekende lunetten waar te maken.
Museum Kennemerland nodigt alle belangstellenden en geïnteresseerden op zaterdag 21 april 2007 om 10 uur uit, zich te
melden voor deze 3e Lunnettenﬁetstocht. Een ﬁets en laarzen
of schoenen die wat kunnen hebben, en eventueel een zakje met
een boterhammetje behoren dan tot de uitrusting. Na een
kleine uitleg over de Linie van Beverwijk en hun plaats
in de geschiedenis vertrekken we naar lunet nr. 8 aan de
T-kruising Alkmaarseweg, Rijksstraatweg, Maarten van
Heemskerkstraat. Daarna volgen we de lunetten 9, 10,
11 vanuit de verte, 12, 13 en 14. daar bezoeken we deze
batterij met de obelisk uit 1800 erop. We stappen nog
even af bij de begraafplaats om de restanten van lunet 15
te vinden. We maken daarna een tussenstop in het
museum. Daar kan men besluiten te stoppen of toch die onbekende lunetten in Wijk
aan Zee te willen bezoeken. Dat doen we
dan na ons lunchpakketje te hebben genoten. Omstreeks half vier, vier uur zijn we
weer terug op het Westerhoutplein.

Museum Kennemerland

Ook zin?
Bel: Aad Kok, tel. 228755
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Nieuwe aanwinsten Museum Kennemerland
Bruiklenen uit Museum Beeckestijn
Museum Beeckestijn is nu alweer ruim
een jaar geleden gesloten en de bruiklenen
uit verschillende musea zijn teruggekeerd.
De toekomst van Beeckestijn is nog steeds
onduidelijk: of het weer een culturele
bestemming zal krijgen, zoals het besluit
van de Velsense gemeenteraad was om
het te verkopen onder voorwaarden dat
het openbaar toegankelijk zou zijn, is nog
onbeslist.
De losse voorwerpen die door de gemeente
Velsen in eigendom zijn verkegen door
schenking of aankoop –voorzover geen
aankleding van het gebouw zijnde, zoals
lichtkronen en vloerkleden– zijn nu in
bruikleen gegeven aan ons museum.
Het betreft voornamelijk voorwerpen
die samenhangen met Beeckestijn. De
vele portretten die door het Familiefonds
Boreel in bruikleen waren gegeven zijn
van groot belang voor de historie van deze
en enkele andere buitenplaatsen in onze
regio.

Plattegrond van Waterland in 1724 door
A. Speelman op perkament getekend. Het
ontwerp van de plaats door A. Speelman is
een synthese van een barokke aanleg met
een op het Wijkermeer gerichtte zichtlaan
en een sterrebos.Een tweede zichtlaan van
het huis op de ten zuiden gelegen vijver
vormt een onderdeel van het sterrebos,
waarvan de vijver het centrum vormt, en
dat waarschijnlijk omstreeks 1724 is aangelegd. Deze vijver en de 2 zichtlanen zijn
bewaard gebleven in de landschapstuin
die door eigenaar Archibald Hope na 1781
is gemaakt. Het huidige huis is na 1773
op de plaats van de koepel gebouwd naar
ontwerp van Pieter de Swart (1709-1773).
Schenking van Mevrouw van Tuyll aan
Museum Beeckestijn.
Portret van Willem Boreel (Amsterdam
1744-1796 Velsen) geschilderd door Jean
Baptiste Perronneau (1715-1783). De Franse
portretschilder heeft reizen gemaakt, o.a.
2 x naar Holland. Naast olieverf vervaardigde hij vele pastels, zoals van Jacob
Historisch Genootschap Midden-Kennemerland

Jansz. Boreel, vader van de voorgestelde en
koper van Beeckestijn in 1742. De oudste
zoon Willem volgde zijn vader als eigenaar van Beeckestijn op. Hij ontving daar
o.a. een week lang Stadhouder Willem V
en Prinses Willemijntje, die vandaar uit
Amsterdam en Noord-Holland bezochten. Aangekocht uit familiebezit in 1984
voor Museum Beeckestijn met steun van
de Vereniging Rembrandt.
Schrijftafel van Jhr. Willem François
Boreel, Luitenant-Generaal der Cavalerie (Huzaren van Boreel). Het meubel
is vervaardigd in Holland, en voorzien
van een marquetterie van ﬁneer van o.a.
rozen-, palissander- en satijnhout. De
mahoniehouten poten zijn afschroefbaar,
waardoor het kleine meubel makkelijk
mee kon op veldtochten. De in verhouding tot de hoge tafelregels, die o.a. laden
voor pijpen en schrijfgerei verbergen, zijn
de spillepoten dun, zodat ze weinig ruimte
innamen bij vervoer. Tot de dood van de
Generaal in 1851 is het meubel op zijn
buitenplaats Beeckestijn gebleven en vererfd naar achter-achter-kleindochter C.M.
Cremers. Na dier overlijden verkocht aan
Museum Beeckestijn.

Plattegrond van Beeckestijn. Foto naar
het gegraveerde ontwerp van de tuinarchitect J.G. Michael, 1772 (op ware
grootte). De kaart toont het oude beeld
van de geometrische baroktuin, zoals die
omstreeks 1725 was ontstaan uit oudere
rechthoekige vormen rond het huis. Een
zichtlaan loopt als één lijn door het huis
over de Wijkermeer naar Amsterdam,
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zetel van de familie. Op het achterste deel
is een der vroegste landschapsparken in
Kennemerland ontworpen door Michael.
Het nog bestaande tuinmanshuis in de
vorm van een neogothisch kapelletje is
linksboven afgebeeld.
Een 10-tal ingelijste gravures uit Het
Zegenpralent Kennemerland evenals een
gegraveerd portret van Jacob Boreel
Jansz (1711-1778) naar de pastel van Perronneau, die door het familiefonds Boreel
wordt bewaard.
Een kamferhouten compagnieskist met
in messing uitgevoerd beslag, met op een
plaat de initialen ibm: Johanna Margaretha Boreel-Munter (1772-1846), die de
kist in Waterland heeft ingebracht met
haar huwelijk in 1791 met Jacob Boreel
(1768-1828). De kist, die na twee eeuwen
nog een duidelijke geur van kamferhout
heeft, een geur waar volgens de traditie de
motten voor vluchtten heette in de familie generaties lang de kist vana mevrouw
Munter. De kist is indertijd van mevrouw
van Tuyll overgenomen voor Beeckestijn.

Twee zilveren schalen door P. van Reidt,
Amsterdam 1793. De schalen zijn voorzien
van het gegraveerde familiewapen Boreel.
Zij stonden in de 19e en 20e eeuw tot 1984
in Waterland. Zij behoorden tot een veel
grotere reeks zilveren voorwerpen, waarvan er nog enkele in gemeentebezit zijn
gekomen en nu in bruikleen verkregen.
Hiertoe horen twee ovale schotels door
de Amsterdammer A.H. Paap met wapen
Boreel uit 1792 en 4 dienlepels van groot
formaat.
Ook zijn enkele voorwerpen indertijd
door de familie van der Griendt aan de
gemeente geschonken. Deze behoorden
tot het bezit van de Haarlemse margarinefabrikant Hubertus van der Griendt, die
een aantal jaren tot 1924 in Beeckestijn
woonde. In de vestibule is een messing
paraplubak te zien. Een aardewerk schotel met afbeelding van de Middensluis en
de Noordersluis vult onze deelcollectie
voorwerpen mbt het Noordzeekanaal
aardig aan.
Wij zijn blij met deze aanwinsten, maar
hoopen toch dat Beeckestijn spoedig weer
een museale functie krijgt, waarin de op
deze buitenplaats betrekking hebbende
voorwerpen weer getoond zullen kunnen
worden.
J.G. Berkhout
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colofon
De Nieuwsbrief is een uitgave van het
Historisch Genootschap Midden-Kennemerland
en Museum Kennemerland te Beverwijk en
verschijnt 3 x per jaar. Daarnaast verschijnt 1 x
per jaar een ledenbulletin voor de leden van het
Genootschap.

In memoriam Hans Wagemakers
Hoewel we wisten dat hij al enige tijd ziek was kwam het bericht
van zijn overlijden op 20 januari toch nog als een klap.
Hans Wagemakers maakte sinds 2005 deel uit van onze redactie en
heeft daarbij vooral veel voor het genootschap betekend met het
corrigeren en bewerken van de grote uitgaven van de laatste jaren.

Redactie: Arie van Dongen, Cor de Boer, Cor
Castricum. Redactieadres: Vondellaan 62, 1942
LK Beverwijk;
email: avdongen@wanadoo.nl

We zullen zijn inbreng en kwaliteiten missen, net zoals zijn
bijzondere humor. We wensen zijn vrouw en dochter alle sterkte
in de komende tijd.

Secretariaatsadres Historisch Genootschap
Midden-Kennemerland:
J.J.M. Brakenhoﬀ, Anemonenlaan 11,
1943 BC Beverwijk, telefoon 0251 - 226291
email: jabrak@wanadoo.nl

bestuur en redactie
Historisch Genootschap Midden-Kennemerland

boekenverkoop:
verkrijgbaar in Museum Kennemerland tijdens de openingsuren:

nietleden

leden

Bromsnor tussen de aardbeienvelden

€ 12,50

€ 15,–

Scholtens en Midden-Kennemerland

€ 10,–

€ 17,50

Wat Mijnheer zegt moet gebeuren (Waterland)

€ 10,–

€ 12,50

Beverwijk en zijn industriële geschiedenis

€ 10,–

€ 10,–

Een straatje om in Beverwijk

€ 5,–

€ 5,–

€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€

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
Alle charters uit het Museumbezit tussen 1500 en 1873, getranscribeerd en
met samenvatting en/ of transportacteformulier en voorzien van een
uitgebreid register, waarin o.a. alle persoonsnamen en veldnamen, in
drie afzonderlijke delen gebundeld tot één gebonden boek van 274
pagina’s. Op bestelling:
Transcriptie van de notulen van de vroedschapsvergaderingen van de stad Beverwijk vanaf 1642. Een schat aan interessante en verrassende gegevens
over het wel en wee van de stad en haar burgers in vroeger tijden.
Plastic ringband, Boek i (1642-1650), 57 pagina’s
Boek ii (1650-1661), 86 pagina’s
Boek iii (1661-1672), 86 pagina’s
Boek IV (1673-1685), ca 90 pagina's
Op bestelling, per deel,
boek of CD
boek en CD samen
U kunt zich voor een abonnement opgeven bij E. Toepoel, tel. 228497
email:ellydick@hotmail.com
Kaart van Beverwijk en Alkmaar van J. v. Deventer, 1560
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
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
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5,–
5,–
5,–
5,–
5,–
5,–
5,–
10,–

8,–
8,–
8,–
8,–
8,–
8,–
8,–
11,25

€ 24,–

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 € 10,– per
jaar (meer mag!) + voor leden buiten de IJmond
€ 2,50 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.
Secretaris Museum Kennemerland:
Ton Postma, Kerkemaayerskamp 48,
1991 BX Velserbroek, telefoon o23-538 04 25,
e-mail tonnic@wanadoo.nl
Bezoek ook eens onze websites:
www.geschiedenisbank-nh.nl doorklikken naar
Beverwijk via de Erfgoed Adresgids, of via de
links op:
www.museumkennemerland.nl
www.archeo-beverwijk-heemskerk.nl

Museum Kennemerland
€ 7,50
€ 10,–

€ 10,25
€ 11,25
€ 4,–
€ 3,25
€ 3,–
€ 2,50
€ 20,–
€ 9,–

Museum Kennemerland

€ 10,25
€ 13,50
€ 4,–
€ 3,25
€ 3,–
€ 2,50
€ 20,–
€ 9,–

Gedurende de wintermaanden is het
museum geopend op zaterdag- en
zondagmiddag van 14:00 tot 16:30 uur;
in juni, juli en augustus op zaterdag,
zondag en woensdag
van 14:00 tot 17:00 uur.
Op feestdagen is het museum gesloten.
Leden van het Historisch Genootschap
hebben, met partner, gratis toegang.
Westerhoutplein 1, 1943aa Beverwijk
( 0251 214 507
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