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Op 28 september 1957 werden de Velser tunnels feestelijk geopend. Vorig jaar
werden we daarop gewezen door de stadsarchivaris Jan van der Linden, die
over dat onderwerp toen al de nodige documentatie voor ons geselecteerd had.
HGMK en Museum Kennemerland hebben toen samen met de Historische Kring
Velsen een werkgroep in het leven geroepen die dit jubileum inmiddels passend heeft
herdacht met twee tentoonstellingen en de uitgave van het boek Een mol in Arcadië
– 50 jaar Velsertunnels, geschreven door Jan de Wildt die vorig jaar ook ons jubileumboek samenstelde.
Deze samenwerking is bijzonder prettig
verlopen, en symboliseerde als het ware de
verbinding tussen de twee gemeenten aan
de noord- en de zuidzijde van de Velser
tunnels. Gezamenlijk werden de plannen
opgesteld en uitgewerkt en het uit verschillende bronnen verzamelde materiaal werd
over-en-weer uitgewisseld.
Zo konden op 18 augustus de tentoonstellingen worden geopend in het oude
Raadhuis in Velsen-Zuid -waar sindsdien recordaantallen bezoekers konden
worden geregistreerd- en in Museum
Kennemerland waar intussen ook al vele
belangstellenden de herinneringen aan de
bouw en opening van de tunnels opgehaald hebben.
De tentoonstelling in Velsen is inmiddels
weer gesloten. In Beverwijk kan men nog
tot in het voorjaar terecht.

en Fries Berkhout hebben er voor gezorgd
dat bijzonder beeldmateriaal beschikbaar
kwam uit onder meer het Noord-Hollands Archief, het Spaarnestad fotoarchief,
de archieven van de Amsterdamse Ballast Maatschappij, Crown Van Gelder en
Rijkswaterstaat en ook –na een oproep via
Radio Noord-Holland- is er door veel particulieren uniek materiaal ingeleverd.
We zijn deze mensen dankbaar dat zij
deze foto’s al die tijd hebben bewaard en
nu aan ons ter beschikking hebben willen
stellen. De eerste exemplaren van het boek
hebben we dan ook aan hen uitgereikt op
een informele bijeenkomst in het zuidelijk
ventilatiegebouw van de tunnel, op de
avond voor de verjaardag van de tunnels.
Deze wel zeer speciale locatie konden we
gebruiken dankzij de bereidwillige medewerking van Rijkswaterstaat Noord-Hol-

In het boek is zeer veel fotomateriaal verwerkt. Met name Hans Wold, Wim Sellen

Eén van de vele momenten die door de plaatselijke pers gemist werden: Jan de Wildt
overhandigt in Waterland het eerste exemplaar van zijn boek aan minister Eurlings.

land, de beheerder van de verkeerstunnel,
die ons ook op tal van andere punten
ondersteund heeft tijdens de voorbereidingen. De “waterstaters” Ron van den Ende,
Hans Suurmeijer en Martin Stoker hebben
voor ons deuren geopend die we zonder
hen waarschijnlijk niet eens gevonden
zouden hebben.
Eén dag voor onze eigen presentatie aan
alle medewerkers aan het boek, op woensdag 26 september, bracht minister Eurlings
van Verkeer en Waterstaat een bezoek aan
de bijna-jarige tunnels. Tijdens een aperitief in huize Waterland in Velsen-Zuid
kreeg Jan de Wildt de gelegenheid om
de allereerste exemplaren van zijn boek
aan te bieden aan de minister èn aan Max
lees verder op pagina 2

Activiteitenkalender:
12-20 oktober: Week van de Geschiedenis
dinsdag 6 november: excursie naar het
vernieuwde Noord-Hollands Archief in
Haarlem.
zaterdag 2 december: Boekverkoop in
de Beverhof.
maandag 17 december: fotoavond in
Wijk aan Duin.
maandag 7 januari 2008: gewone
inloopavond.
Nadere gegevens volgen via de plaatselijke kranten. U kunt zich voor de activiteiten via e-mail opgeven bij de secretaris:
jabrak@wanadoo.nl
h
Het Ledenbulletin van dit jaar zal gelijk
met de Nieuwsbrief van december
verschijnen.

Contributieverhoging
In de jaarvergadering van het Historisch Genootschap Midden-Kennemerland is
besloten om de contributie voor 2008 te verhogen naar €12,–. De verhoging van €2,–
zal geheel besteed worden aan een verhoging van onze jaarlijkse bijdrage aan Museum
Kennemerland, die dan €2,50 per lid zal worden.
Ook is besloten om de bijdrage in de portokosten voor leden buiten de IJmond te
verhogen van €2,50 naar €4,– (de werkelijke kosten bedragen gemiddeld ongeveer €5,–).
Deze verhoging geldt alleen voor alle leden die onze Nieuwsbrieven en jaarlijkse Ledenbulletins steeds per post krijgen opgestuurd, omdat ze niet in een wijk wonen waar
onze vrijwilligers deze kunnen bezorgen. Onder het begrip “Buiten de IJmond” vallen
zodoende alle leden die niet wonen in Beverwijk, Wijk aan Zee, Heemskerk, Castricum,
Velsen, IJmuiden of Haarlem.
Natuurlijk blijft gelden dat het contributiebedrag van €12,– een minimum is: wie meer
wil betalen mag dat gerust blijven doen!

vervolg van pagina 1
de Groot, Hoofdingenieur-directeur van
Rijkswaterstaat Noord-Holland, en de
burgemeesters Cammaert van Velsen en
Ravestein van Beverwijk.
Op vrijdag 28 september waren leden van
de besturen van het HGMK, Museum
Kennemerland en de Historische Kring
Velsen aanwezig op het symposium dat
Rijkswaterstaat ter gelegenheid van dit
bijzondere jubileum had georganiseerd in
het Dudokhuis van Corus. Bij deze gelegenheid kregen alle deelnemers namens
Rijkswaterstaat een exemplaar van het
boek aangeboden.
Op 29 september waren we dankzij de inzet
van onze vrijwilligers met een verkoop-

standje aanwezig in de Beverhof in Beverwijk en in de Velserhof in IJmuiden.
En ook tijdens de open dagen van de
tunnel, op 6 en 7 oktober, hebben we aan
onze kraam heel wat herinneringen zien
herleven aan onze kraam.
Al met al zijn er in dit bijzondere regionale jubileum weer vele vrijwilligersuren
welbesteed. Hierboven enkele beelden
van de eerste-dag-verkoop in de Beverhof
en tijdens de open dagen van de tunnel;
hieronder een impressie van de avond voor
de medewerkers aan het boek in het zuidelijk ventilatiegebouw van de Velsertunnel,
waar iedereen het boek voor het eeerst kon
inzien.
foto's: Jaap van Dijk, Bert Wigchert
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Huis van Geschiedenis Beverwijk
een museale doorstart voor Museum Kennemerland
In 2006 heeft Oerdwister Consult uit
Groningen, adviseur van culturele en
historische projecten, in opdracht van
de gemeente Beverwijk een onderzoek
uitgevoerd en vervolgens een beleidsplan
gepresenteerd ‘Huis van Geschiedenis
Beverwijk een museale doorstart voor
Museum Kennemerland’.
Het rapport geeft een analyse van het 75jarig museum en beschrijft de collectie
en de opstelling in het huidige pand aan
het Westerhoutplein. De heer Klaas Gert
Lugtenborg van Oerdwister Consult concludeert dat het huidige pand te klein is,
de opstelling gedateerd en dat met de huidige personele samenstelling, alleen met
vrijwilligers, een professioneel museum
niet haalbaar is.
Op 16 februari 2007 vond er een bijeenkomst plaats in buurthuis Wijk aan Duin
voor de medewerkers van het museum
over het rapport Huis van Geschiedenis
Beverwijk van de gemeente Beverwijk. In
mei 2007 is er een korte stand van zaken
op de website van het museum geplaatst.
En in juli 2007 heeft u in de lokale kranten
kunnen lezen dat de gemeente moet bezuinigen; ook het museum ontkomt hier niet
aan. Maar hoe verhoudt zich dat nu tot de
toekomst van het museum?

De toekomst van het museum
De gemeenteraad heeft inmiddels tweemaal vergaderd over de bezuinigingen en
op woensdag 11 juli jongstleden was het
bestuur op gesprek bij wethouder W. Spruit
en hij lichtte de bezuinigingen toe.
Uiteraard heeft het museumbestuur hiertegen geprotesteerd, maar dit zal niet veel
helpen, de bezuinigingen gaan door. De
gemeenteraad besluit hierover in november
2007, dus eigenlijk is er nog niets zeker.
Wethouder Spruit vindt het belangrijk dat
het museum behouden blijft voor Beverwijk en hij maakt zich er sterk voor dat
met toegezegde ﬁnanciering en ondanks
de bezuiniging een vernieuwing van het
museum haalbaar is. Misschien gaan
we naar het gebouw op de hoek van De
Schans.
Daar gaat het bestuur voorlopig van uit
en werkt verder aan de toekomst van
Museum Kennemerland. In het gesprek
van 11 juli verzocht de wethouder om, op
basis van het Oerdwisterrapport, een plan
van aanpak met daarin de visie en verbeterplannen van het museumbestuur.
Plan van Aanpak
Het museumbestuur heeft een Plan van
Aanpak ingediend. Hierin zijn de volgende
onderdelen opgenomen:
Historisch Genootschap Midden-Kennemerland

Oude tijden herleven. Aan de hand van deze prent uit de jaren 50 van Hotel Café
Restaurant Oud Meerensteijn kan de redactie zich voorstellen hoe de vrijwilligers van het
HGMK straks klaar staan om de Nieuwsbrief bij de leden te bezorgen. En ontwaren we
daar boven op de eerste etage niet de voorzitter van het Museumbestuur?
De argumenten en ideeën voor een nieuw
levendig en aantrekkelijk museum voor
Beverwijk en omstreken. Verder is kort
iets genoemd over; het museum door de
jaren heen, het belang voor de gemeenschap, onze missie, uitwerking van een
nieuwe museaal concept, de versteviging
van het bestuur en de aanstelling van een
proﬀesionele kracht, de inrichting van een
historisch informatiecentrum, een nieuw
vrijwilligers- en arbobeleid, iets over de
museumregistratie, informatie over uitbreiding van educatie en een en ander over
een sponsorbeleid.
Er zijn door de wethouder voorwaarden
gesteld; Het bestuur van het museum
zal zich meer richten op haar kerntaken
zoals algehele leiding, uitvoeren van
beleidsplannen, samenwerken met andere
culturele instellingen, initiëren van educatieprogramma’s en ontwikkelen van een
documentatiecentrum. Het bestuur zal
worden gereorganiseerd volgens de Code
Cultural Governance en tevens worden
uitgebreid. In navolging van het advies
van Oerdwister pleiten wij voor een professionele kracht; het aanstellen van een
coördinator/conservator.
Voor de vrijwilligers wordt een beleidsplan
ontwikkeld op grond van de 5 B’s. (Binnenhalen, begeleiden, belonen, behouden
en beëindigen). Het museumbestuur zal
het vrijwilligerspotentieel uitbreiden, zo
nodig met de hulp van reïntegratie-instellingen. Ook het contact met vrijwilligers
kan beter. Dat is al in gang gezet met het
infobulletin ‘Van de bestuurstafel’ en via
een speciale vrijwilligerssite te lezen. Ook
organisaties die werken met vrijwillige
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krachten dienen een Arbobeleid te ontwikkelen. In een nieuw pand zullen de
arbeidsomstandigheden aanzienlijk verbeteren. Het bestuur zal zich buigen over een
risico-inventarisatie en –evaluatie.
Het pand De Schans is aantrekkelijk én
onze vaste sponsor Pré Wonen is eigenaar
van het gebouw. Ook de directie van Pré
Wonen is enthousiast over de gedachte van
een nieuw museum in De Schans maar wij
weten nog niet wat dat gaat kosten, wat
gaat Pré Wonen berekenen? Hoe wordt
een verbouwing geﬁnancierd en bijvoorbeeld de installatie van een lift?
De wethouder heeft ons gevraagd om op
basis van het rapport Huis van Geschiedenis een Plan van Aanpak te schrijven. De
ﬁnanciële kant van de zaak wordt nader
besproken met gemeente en Pré Wonen.
Er zijn onderdelen in het plan waarvoor
wij de samenwerking én de medewerking
van het Historisch Genootschap MiddenKennemerland nodig hebben. Wij zijn er
nog niet, maar zijn wel op de goede weg!

Ondertussen
Het bestuur onderging een wijziging, Ton
Postma stopte als secretaris en mevrouw
Miep de Wildt-van Overmeeren nam deze
taak over. Er zijn in het museum nieuwe
computers gekocht en geïnstalleerd en is
het museum aangesloten op internet. Er is
ook een nieuw kopieerapparaat in bedrijf.
De werkgroep Audiovisueel plaatste een
combi-TV voor presentaties. De werkgroep Educatie is actief met scholen.
Bestuur Museum Kennemerland

Museum Kennemerland
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Cursusprogramma NHA 2007-2008
Hierbij treft u een overzicht aan van de
cursussen die het Noord-Hollands Archief
in het cursusjaar 2007-2008 organiseert.
Sommige ervan zijn al gestart, maar voor
de volledigheid vermelden we ze toch nog
in deze Nieuwsbrief.
De cursussen helpen u bij uw onderzoek
naar het verleden van de familie, een huis,
een woonbuurt of een vereniging. Hoe zet
u zo’n onderzoek eigenlijk op? Waar vindt
u de nodige gegevens en wat staat er in die
oude handschriften?

Cursussen
De cursussen worden gegeven door deskundige docenten en medewerkers van
het Noord-Hollands Archief. Waar nodig
krijgt u tijdens de cursus een met zorg
samengestelde syllabus of onderzoeksgids,
zodat u zich vooraf kunt voorbereiden en
ook naderhand proﬁjt heeft van uw verworven kennis. De kosten zijn inclusief
cursusmateriaal. Een cursus volgen bij het
Noord-Hollands Archief betekent in veel
gevallen dat er ﬂink geoefend wordt. Bijvoorbeeld in het opzoeken van gegevens
in archievenoverzichten, inventarissen, de
bibliotheek en natuurlijk de archieven zelf.
Deze cursussen zijn dus vooral op de
praktijk gericht en bedoeld als hulpmiddel
om uw historisch of genealogisch onderzoek te vergemakkelijken of om de eerste
stap voor u te vereenvoudigen.
Opgeven
Via cursusnha@noord-hollandsarchief.nl
kunt u zich per e-mail opgeven voor een

of meerdere cursussen. Voor Vrienden
van het Noord-Hollands Archief gelden
gereduceerde prijzen. Hoe u Vriend
kunt worden (al voor € 15,00 per jaar)
leest u op de website van het NHA:
www.noord-hollandsarchief.nl. Daar vindt
u ook de cursusprijzen.
Alle cursussen vinden plaats bij het NoordHollands Archief, locatie Jansstraat 40 in
Haarlem, tenzij anders aangegeven.

Meer informatie?
Met vragen omtrent inschrijving, plaatsing
of betaling kunt u terecht bij Marie-José
van Baekel, managementassistente.
Voor informatie betreﬀende de inhoud van
de cursussen kunt u zich wenden tot Maaike
Hermes, senior medewerker publieksdiensten. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer (023) 5172700 of via e-mail:
cursusnha@noord-hollandsarchief.nl.
Cursusaanbod
Algemene introductie in het Noord-Hollands Archief
4 en 18 oktober 2007 van 18.30 tot 20.30
uur en 21 januari en 4 februari 2008 van
10.00 tot 12.00 uur

Boeven in de familie
29 november 2007 van 18.30 tot 20.30 uur
Doop-, Trouw- en Begraafboeken
13, 20 en 27 september 2007 van 14.00 tot
15.30 uur
Genealogie (stamboomonderzoek) voor
beginners
1 en 8 november 2007 van 18.30 tot 20.30
uur en 17 en 24 april 2008 van 18.30 tot
20.30 uur
Jan Soldaat in Noord-Holland
3 april 2008 van 18.30 tot 20.30 uur
Notariële Archieven
4 en 11 oktober 2007 van 14.00 tot 15.30
uur
Oud-schrift (paleograﬁe) voor beginners
21 september 2007 tot en met 23 november
2007 van 10.00 tot 11.30 uur

Beeldschoon Noord-Holland
25 oktober 2007 van 18.30 tot 20.30 uur en
28 januari 2008 van 15.00 tot 17.00 uur

Oud-schrift (paleograﬁe) voor gevorderden
22 september 2007 tot en met 24 november 2007 van 10.00 tot 11.30 uur

Beroepen van onze voorouders
14, 21 en 28 februari 2008 van 14.00 tot
15.30 uur

Weeskamers en weeshuizen
8, 15 en 22 november 2007 van 14.00 tot
15.30 uur.

bijna parallel lopende expositie van de
Historische Kring Velsen in het ‘Raadhuis
voor de Kunst’ (het oude raadhuis in het
dorp Velsen; deze is inmiddels afgelopen)
en daarna togen twee burgemeesters en
een heel gevolg naar Beverwijk om op
het Westerhoutplein de opening van onze
tentoonstelling bij te wonen waar een uur
later mevrouw Ravestein de openingshandeling verrichtte.
Als gevolg van wat kleine vrijheden van
sommige plaatselijke kranten stonden in
Beverwijk ’s middags om 2 uur de eerste
bezoekers al voor de deur, terwijl de opening in Velsen nog niet eens verricht was.
We hebben deze enthousiastelingen maar
binnengelaten. Tenslotte heeft ‘de krant’
altijd gelijk, nietwaar? Maar een tijdje
voordat we de burgemeesters en andere
genodigden verwachten is de deur toch
maar even op slot gedaan.
Dit gebeuren was echter wel tekenend
voor de belangstelling waarin deze expo-

sitie zich mag verheugen. Op de daarna
volgende dagen dat het museum zijn
deuren opende bleef de belangstelling
goed. Inclusief de burgemeesters en de
genodigden zagen reeds 571 bezoekers de
foto’s, tekeningen en andere objecten die
met de bouw en de opening van de voor
onze streek zo bijzondere bouwwerken te
maken hebben. Van al die bezoekers waren
er 50 lid van het Historisch Genootschap
Midden-Kennemerland. Als nu de helft
van die 700 anderen ook nog komt, dan
wordt deze tentoonstelling zeker een
succes. En dat verdient ie!
Er verschijnt binnenkort een folder over
Museum Kennemerland. Het initiatief
hiertoe is in eerste instantie genomen door
twee vrijwilligers: Erik Roozendaal en Dick
Sijpestijn. Erik heeft het initiatief verder
uitgewerkt. Zoveel mensen, zoveel wensen
gold hier natuurlijk ook. het eindresultaat
zal een eenvoudige folder in kleurendruk
zijn. In die folder moest ook staan wat de

Museumflitsen
Op 1 augustus was in Museum
Kennemerland voor het laatst de tentoonstelling “Koude Voeten, Warme Handen”
te zien. Oorspronkelijk zou deze expositie
tot half mei duren, maar kon nog even
worden verlengd, om aan te sluiten bij het
50-jarig jubileum van de Velsertunnels dat
in september speelde. In totaal bezochten
888 personen deze tentoonstelling. Daarvan waren er 111 lid van ons Genootschap.
Toch meer dan 600 leden hebben dus iets
bijzonders gemist!
In de daarop volgende weken is er ontzettend hard gewerkt door Fries Berkhout en
zijn helpers. Achter vaak gesloten deuren
moest een nieuwe expositie worden gerealiseerd. En dat is gelukt!
Want op zaterdag 18 augustus kon de deur
wijd open zwaaien voor de opening van de
tentoonstelling over de Velsertunnels die
op 28 september “Abraham zagen!”. Het
was een ‘dubbel-opening’: eerst opende
burgemeester Cammaert van Velsen de
4
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Breestraat 83
Van Mevrouw Groot, de echtgenote van ons helaas vorig jaar overleden, welbekende
lid Klaas Groot (die ons uit zijn verzameling van foto’s het boek “Praatjes over en
Plaatjes van Beverwijk(ers) naliet) ontvingen wij een ingelijste pentekening van het
pand aan de Breestraat 83, zoals het zich vòòr 1911 vertoonde. In een stille, zo te zien
nog onverharde Breestraat, met slechts een stoepje langs de huizen toont zich het
witgepleisterde pand met een monumentale deur. Voor het raam links van de voordeur
hangen ijzeren uitsteeksels. Mogelijk hebben die iets te maken met de nering die in dit
fraaie huis gedreven werd: een slagerij. Datzelfde geldt waarschijnlijk voor het houten
rek dat er voor getekend is. Het zou gediend kunnen hebben om aangevoerd vee aan
vast te zetten.
De tekening is van de hand van ene
A.v.Wyck. Op de achterzijde staat “gesloopt
in 1911 en herbouwd 1911. Daaronder staat
een handtekening, welke NvL met een
lange haal lijkt te zijn. Dit zou de signatuur
van Klaas (Nicolaas) van Leeuwen kunnen
zijn, de slager die er in 1912 de zaak van zijn
vader overnam.
Het pand vertoont veel gelijkenis met
het enige nog bestaande woonhuis op de
Breestraat 14 van de familie Waardijk, zij
het dat daar de voordeur niet zo statig in
het midden zit. Er is een oude foto van
het pand bekend van vòòr 1911, waarop een
grote verzameling slagers met koeien zich
voor de Breestraat 83 verzameld heeft.
In 1854 was er al een slagerij gevestigd, die
eigendom van de heer H. Sanders was.
Het is niet bekend of dat in dit pand of
in de voorganger ervan was. In 1889 nam
ene Van Leeuwen de slagerij over. Vijf jaar
later, in 1894 al, werd er als noviteit een

toegangsprijzen van het museum zijn. En
die folder moet volgend jaar en daarna misschien ook nog gebruikt kunnen worden.
Dit was een reden om daar het volgende
in op te nemen: Volwassenen: 2 Euro, 65+:
1 Euro, kinderen jonger dan 12 jaar onder
begeleiding: gratis. Het gratis entree voor
houders van Museumkaarten is tijdelijk
vervallen, omdat daar geen vergoeding
van de Stichting Museum Jaarkaart meer
tegenover staat. Een beetje duurder dus,
maar nog altijd goedkoop.

koelcel in het pand geplaatst. In 1911 werd
dit pand gesloopt en werd er nieuwbouw
gepleegd. Het pand dat toen gebouwd
werd zag er naar onze begrippen als een
echte ”slagerij” uit. Het had een etalage
met een fraaie boog in het venster. Boven
het etalagevenster stak een erker naar
voren. Onder de vensters daarvan was in
de natuurstenen rand te zien welke nering
zich daar bevond: “vleeschhouwerij”.
Vanaf 1912 was Klaas van Leeuwen de
eigenaar van de slagerij. Hij was later
een bekende Beverwijker, die veel sociaal
werk deed en onder de bezetting, tijdens
de tweede wereldoorlog, actief was in het
verzet. In de jaren nà de oorlog vestigde
zich de Amsterdamsche Bank in het pand,
welke in de jaren ’60 van de vorige eeuw
fuseerde tot Amsterdam-Rotterdam Bank.
Het pand rechts (Radio City) en links
(Woerdman’s Galanteriën) werden in 1980
bij nummer 83 getrokken en veranderd in
een totale nieuwbouw van de Amrobank,
welke later fuseerde tot ABN-Amrobank.

Het vorenstaande betekent nog meer voordeel van uw lidmaatschap van het Historisch Genootschap. Elke keer dat een lid
Museum Kennemerland bezoekt spaart zij
of hij nu 2 Euro uit, in plaats van zoals
eerst 1,50 Euro. Waarvan akte!
In de zomermaanden hield Jan van der
Linden op een ﬂink aantal zaterdagen
rondwandelingen langs historisch interessante plekken in Beverwijk. Daarbij
bezochten ze ook Museum Kennemerland.

Het laatste nieuws (september 2007) over
de Breestraat 83 is dat de naam ABNAmrobank misschien ook wel snel zal
verdwijnen, nadat deze overgenomen zal
zijn door een consortium van een drietal
(buitenlandse) banken.
Aad Kok
Foto’s en teksten zijn met toestemming van
de rechthebbenden verzameld uit “Praatjes
over en Plaatje van Beverwijk(ers)” (2000)
en “De Breestraat een ander Gezicht”
(1980).

Er kwamen op die manier 53 bezoekers
extra door onze voordeur.
Steeds vaker houdt Museum Kennemerland
op verzoek en op afspraak rondleidingen
voor groepen. Soms is het een familiereunie, soms een bedrijfsuitje, soms wordt
tegelijk ook een verjaardag gevierd. Als u
dat voor u ook een leuk idee is, neem dan
contact op met:
Aad Kok

Boekennieuws
Een mol in Arcadië - 50 jaar Velsertunnels
Een zeer goed leesbare beschrijving van de ontwikkeling en de geschiedenis van de Velser spoor- en autotunnels door Jan de Wildt,
verrijkt met enkele honderden foto's.
224 pagina's, in heel linnen gebonden.
isbn 978-90-75839-02-9
uitgave: HGMK
€21,50; leden HGMK in Museum Kennemerland 17,–
Historisch Genootschap Midden-Kennemerland
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In november zullen nog verschijnen:
• van de hand van Jan van der Linden een boek met luchtfoto's van oud Beverwijk; nadere gegevens ontbreken nog.
• het prentenkabinet Van der Linden zal een boekje uitgeven
met oude foto's en ansichtkaarten van Beverwijk.

Museum Kennemerland
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Tegelplateau van Beijnes op zijn plaats
In het 75 jarig jubileum boek heb ik een
verhaaltje geschreven over het bij elkaar
brengen van het tegeltableau van Beijnes
met de daarbij behorende zon en steen met
inscriptie. In 1995 is dit kunstwerk van de
slopershamer gered door het Historisch
Genootschap en Museum Kennemerland.
Beiden hebben de kosten van demontage
en opslag betaald. Zonnetje en steen
belandden in MK en het 1500 kg zware
tableau werd elders opgeslagen.
Inmiddels is het tableau, met zonnetje,
geplaatst op station Velserbosch. Dit stationnetje is van de Vereniging Corus Stoom
IJmuiden. Hier starten de stoomtreintjes,
die met hun gasten een rondrit over het
Corus terrein maken.
Op de foto ziet u de zon, op dezelfde
plaats als destijds op de muur van één
van de gebouwen van de rijtuigenfabriek
Beijnes aan de Spoorsingel (nu het Marlo
terrein).
De tekst op het tableau: “In de arbeid ligt
de overwinning”, geeft duidelijk de ware
arbeids etos aan voor de jaren vlak na de 2e
W.O. In 1950 werd dit tableau geschonken
door het personeel. De overwinning heeft
voor Beijnes niet lang geduurd, in 1963 viel
het doek en kocht Hoogovens het terrein
en de fabriekshallen.
Wat nog geplaatst moet worden is de steen
met de volgende inscriptie:
Dit tegeltableau, voorstellend Prometheus
die voor de mens het vuur van de zon rooft
en hem het gebruik van gereedschap leert, is
aangeboden door het personeel. November
1950
Ontwerp Huub Deru
Uitvoering ”Westraven”
Peter Oort

Ledenwerving
Het Historisch Genootschap MiddenKennemerland heeft op dit moment 770
leden.
Door regelmatig aanwezig te zijn bij
evenementen en op markten en braderiën proberen we dit ledenaantal te laten
groeien. We hebben de indruk dat onze
“naamsbekendheid” daardoor in elk geval
steeds beter wordt.
In de afgelopen periode zijn we bijvoorbeeld aanwezig geweest met een verkoopkraampje waarop men onze boeken en
ledenbulletins kon aanschaﬀen:
• in de Breestraat op 11 augustus (in de
feestweek)
• in het Fort Sint Aagtendijk op 8 september (Open Monumentendag)
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• op het Julianaplein in Wijk aan Zee op 9
september (boekenmarkt)
• in de Beverhof en in de Velserhof op 29
september (bij de verschijning van het
boek over de Velsertunnels)
• in de Velser tunnel op 6 en 7 oktober (de
“open dagen” van de tunnel)
Jean Roefstra, die deze activiteiten steeds
voor ons organiseert, kan daarvoor een
beroep doen op een groeiend aantal
vrijwilligers.
Het is leuk werk, waarbij steeds aardige
contacten worden gelegd en waarbij het
werk van het Genootschap onder de aandacht kan worden gebracht. Als u ook eens
een keer zo'n kraampje wilt helpen bezetMuseum Kennemerland

ten (in het algemeen 2 a 3 uur per keer)
kunt u dat aangeven bij Jean Roefstra of
bij een van de bestuursleden.
Ook voor de verspreiding van de Nieuwsbrieven en Ledenbulletins zoeken we nog
enkele (reserve-)bezorgers. Met name
voor de bezorging in de Wijkerbroek en
de Velserbroek kiezen we nu toch vaak
voor het plakken van een postzegel, terwijl
velen van u het wellicht best leuk zouden
vinden om 2 à 3 keer per jaar onze uitgaven
bij een tiental leden in de bus te doen, of
incidenteel als de vaste bezorger eens verhinderd is.
U kunt zich hiervoor opgeven bij Anneke
de Bruin, tel. 0251-210634.
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Bakkerij Steevens in de Baanstraat
Wanneer is bakkerij Steevens in de Baanstraat begonnen?
Bij mijn onderzoek naar de geschiedenis
van Beverwijkse bedrijven was het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
steeds een van de belangrijkste bronnen.
Dit Handelsregister vermeldt onder dossiernummer 20612 het volgende:
Aan de Baanstraat 20 bevindt zich sinds 13
juli 1946 de Brood- en Banketbakkerij en
Chocolaterie van Pieter Steevens, geboren 30
juli 1902.
De zaak blijkt op dat moment door Pieter
te zijn overgenomen van zijn moeder de
Weduwe Grietje Steevens-Boot, geboren 18
juli 1876. Als huisadres wordt opgegeven
Baanstraat 22.

Pieter treedt op 17 oktober 1956 als
eigenaar uit; per dezelfde datum wordt
de Bakkerij voortgezet als een ﬁliaal van
de Coöperatieve Verbruiksvereniging
Kennemerland’, gevestigd te Velsen.
Maar zoals wel meer het geval was, bleek
ook dit dossier niet volledig. Er wordt
geen enkele melding gemaakt van wat er
aan 1946 vooraf is gegaan. Het is mogelijk,
dat Pieter bij zijn inschrijving destijds deze
gegevens niet vermeldenswaard vond. Maar
op z’n minst had dan toch het ‘oude’ dossier van de zaak van de weduwe SteevensBoot en van haar man aanwezig moeten
zijn, hetgeen dus niet het geval was.
En dat de bakkerij al veel ouder is staat
vast, want in het ‘Adresboek van Beverwijk
en Wijk aan Zee en Duin’ uit 1916 wordt

al melding gemaakt van H.A. Steevens,
bakker, Baanstraat 22.
Deze onduidelijkheden hebben er indertijd toe geleid, dat ik bakkerij Steevens
niet heb opgenomen in het boek over de
Beverwijkse industriële geschiedenis.
Inmiddels zijn er wel enkele aardige foto's
opgedoken die ik u niet wil onthouden.
Cor Castricum, december 2002.

De Broodbakkerij, speciaalzaak in koek en banket, in 1926. Met de armen over elkaar
staat trots Toon Steevens met naast hem dochter Gree. In de deuropening staat Henk
Steevens, dan volgt moeder Grietje Steevens-Boot met naast haar weer een zoon, Piet
Steevens die in 1946 de zaak van zijn moeder overneemt. Henk zou later met een dochter
van Maarten Veerbeek trouwen en het Haardenhuis van zijn schoonvader runnen.
Van hem kreeg ik de oude foto's van de bakkerij die hierbij voor u zijn afgedrukt.

Het mooie bakkerijpand aan de
Baanstraat 22 met de familie voor de deur.

Errata
In Een mol in Arcadië -50 jaar Velsertunnels
staat op pagina 14 abusievelijk Watervliet
vermeld bij de onderste afbeelding van de
litho's van P.J. Lutgers. Hier had moeten
staan: Wijkeroog
Op pagina 202 is linksboven een gedeelte
van de tekst weggevallen. In het blauwe
kader had moeten staan: het doorgraven
van de zuidelijke doorvaart in het kanaal. de hofstede Wijkeroog
Historisch Genootschap Midden-Kennemerland
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Henk Steevens op de bakkerskar van
zijn moeder, ergens in Beverwijk, waarschijnlijk op de Breestraat.Op de kar staat
Stevens overigens met één e geschreven!

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

Jan de Wildt op 1 oktober in buurthuis
Wijk aan Duin tijdens zijn lezing over
onze nieuwste uitgave.

boekenverkoop:
verkrijgbaar in Museum Kennemerland tijdens de openingsuren:

nietleden

leden

Een mol in Arcadië - 50 jaar Velser tunnels

€ 17,–

€ 21,50

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

€ 7,50
€ 10,–

Museum Kennemerland

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 € 12,– per
jaar (meer mag!) + voor leden buiten de IJmond
€ 4,– bijdrage in de portokosten.
Nieuwe leden kunnen zich ook opgeven door dit
bedrag over te maken op postgirorekening nr.
224943 t.n.v. Historisch Genootschap MiddenKennemerland te Beverwijk, met de vermelding:
”nieuw lid”. U ontvangt dan p.o. het ledenbulletin + de reeds verschenen Nieuwsbrieven
van dat jaar + een welkomstpremie.
Bezoek ook eens 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

€ 24,–

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

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

€ 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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