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Activiteitenkalender:
maandag  april: jaarvergadering
HGMK in buurthuis Wijk aan Duin
met na de pauze een presentatie van
oude foto’s uit het museumarchief.
Aanvang jaarvergadering: 19:30 u.
Aanvang fotopresentatie: waarschijnlijk
ca. 20:30 u.
zondag  maart: laatste dag van de
tentoonstelling Mannen van IJzer en
Staal in Museum Kennemerland.
zaterdag en zondag  en  april:
Museumweekend.
vanaf zaterdag  april: Nieuwe tentoonstelling in Museum Kennemerland,
met etsen van F.J. IJserinkhuijsen.
zaterdag  mei: Nationale Molen- en
Gemalendag.
Er zijn in de komende maanden geen
inloopavonden van het HGMK in
Museum Kennemerland vanwege
 mei, Tweede Pinksterdag en de
zomervakantie.

Werk aan de winkel!
Het Historisch Genootschap MiddenKennemerland wil in de nieuwe behuizing
aan de Schans een belangrijke rol op zich
nemen in de voorlichting over regionale
geschiedenis. In de vorige Nieuwsbrief
plaatsten we al een oproep voor vrijwilligers die daarin een bijdrage willen gaan
leveren. Intussen heeft dat er al toe geleid
dat we nu -eindelijk- een eigen website in
ontwikkeling hebben.
Het bestuur is nog steeds op zoek naar
iemand die zich wil bezighouden met de
PR van het genootschap, waaronder ook
valt het organiseren van de deelname aan
(boeken)markten en evenementen.
Wie een van de dertig wijken voor de bezorging van onze Nieuwsbrieven en Ledenbuletins voor zijn of haar rekening wil
nemen kan contact opnemen met Anneke
de Bruin, tel. 0251-210634. We zoeken met
name nog bezorgers voor wijken in IJmuiden, Velserbroek en de Broekpolder.
U kunt het genootchap hiermee helpen
veel portokosten uit te sparen!

jaargang 17
nummer 46

issn:
1382-9351

maart
2009

Uitnodiging
voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 6 april 2009,
aanvang 19.30 uur
in buurthuis Wijk aan Duin,
Wilgenhoﬂaan 2, 1944 TD Beverwijk.

Het Bestuur van het Historisch Genootschap Midden-Kennemerland te Beverwijk nodigt
hierbij haar leden uit voor het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.
Agenda

1.
2.
3.
4.
5.

Opening
Notulen van de ALV op donderdag 17 april 2008 in Beverwijk
Jaarverslag over 2008
Financieel jaaroverzicht over 2008
Kascommissie:
goedkeuring financieel jaarverslag over 2008 en
benoeming van de kascommissie voor 2010
6. Begroting en contributievaststelling
7. Bestuursverkiezing:
aftredend en herkiesbaar is Arie van Dongen
8. Verslagen van werkgroepen en activiteiten
10. Rondvraag en sluiting van het huishoudelijk gedeelte

Na de pauze zal Arie van Dongen weer een fotopresentatie verzorgen van oude plaatjes
uit het fotoarchief van Museum Kennemerland, waarbij het accent zal liggen op de
stadsdelen die in de nabije toekomst op de schop zullen gaan: het Meerplein en het
stationsgebied.

IJzer- en staalmaken in IJmuiden
Een bijna 250 pagina’s dikke boek is door
de SIEHO (Stichting Industrieel Erfgoed
Hoogovens) uitgegeven ter gelegenheid van
het 90 jarig bestaan van het huidige Corus.
De schrijver is de ook bij ons bekende Cor
Castricum. Het eerste exemplaar werd
tijdens de opening van het Hoogovensmuseum (zie pagina 9) uitgereikt aan de
oud-voorzitter van de Raad van Bestuur,
de heer Olivier van Royen.
Het is een schitterend boek geworden vol
met mooie afbeeldingen die de tekst in
hoge mate verlevendigen en het, ook voor
de leek op Hoogovensgebied, zeer aanschouwelijk en duidelijk maken. Ook de
vormgeving springt er in positieve zin uit.
Het boek gaat aan de hand van 152 items
in grote stappen door de geschiedenis van
het bedrijf. Het begint met een rondleiding door het bedrijf in oprichting in 1921
en eindigt op dezelfde manier in 2008.
De inhoud van de overige thema's is zeer

divers: van schema’s om het productieproces te beschrijven tot het kinderzomerkamp
in Vierhouten in 1949. Dit alles maakt het
boek zeer afwisselend om te lezen en vooral
te bekijken. Een aanrader dus!
Het boek is, behalve in het onlangs
geopende Hoogovensmuseum ook te koop
in Museum Kennemerland.
De prijs bedraagt € 10,–

Notulen Jaarvergadering 2008
Notulen van de Algemene Ledenvergadering van het Historisch Genootschap Midden-Kennemerland op donderdag 17 april
2008 in de Grote Kerk van Beverwijk.
Aanwezig: 51 leden tekenden de presentie
lijst
1. Welkom en opening

Voorzitter Joep Frerichs verwelkomt de
aanwezigen voor deze vergadering. Hij
toont zich verheugd over het feit dat er
weer een “thuiswedstrijd” gespeeld wordt.
Vorige jaren was men te gast in kerkgebouwen in Uitgeest en Velsen-Noord.
Hij kondigt aan dat de avond besloten zal
worden met een rondleiding in dit pronkjuweel, deze Grote Kerk, verzorgd door
dhr. Marcel Lindeman.
2. Notulen van de ALV van 19 april 2007
in de Noorderkerk te Velsen-Noord

Dhr. Henk van Bourgonje merkt op dat
de vergadering samenvalt met de ALV van
Heemskerk. Hij vraagt of dat in het vervolg voorkomen kan worden. De notulen
worden onder dankzegging aan de secretaris goedgekeurd.
3. Jaarverslag 2007

Naar aanleiding van het jaarverslag wordt
bij het punt van de werkgroep Monumenten opgemerkt dat er een brief naar de
gemeente Beverwijk is uitgegaan, waarin
men bezwaar maakt tegen het volbouwen
van het Stationsplein. Uit de zaal komt de
vraag of de monumentenwerkgroep de ontwikkelingen ten aanzien van de verfraaiing
van het centrum wil blijven volgen. Dhr.
Frerichs meldt dat de Nota Cultuurhistorie in de gemeenteraad besproken gaat
worden en dat men van plan is om plm. 100
panden voor te dragen als zijnde “beeldbepalend”. Bij het punt werkgroep Duinrust
meldt de voorzitter dat dhr. Peter Thomas
na de zomervakantie de groep weer bijeen
wil roepen. Mw. Puck Frerichs, mw. Afra
Bart en dhr. Frans Magdelijns melden zich
als deelnemers voor die werkgroep. Het
jaarverslag wordt goedgekeurd.

het museum is. Er komt een vraag over
de “opslagruimte”. Dit betreft dat er 900
exemplaren van het boek van Scholtens
en 600 exemplaren van het boek over de
Velsertunnel voorradig zijn.
5. Kascommissie

Dhr. Harry Rengers meldt dat hij samen
met mevr. Sluis de boeken heeft gecontroleerd en akkoord bevonden. De nieuwe
commissie zal bestaan uit mevr. Sluis en
dhr. Tukker. Als reservelid meldt dhr. Van
Bourgonje zich aan.
6. Begroting en contributievaststelling

De contributie werd het vorige jaar verhoogd tot € 12,-- minimaal. In 2008 zal
er € 2,50 aan het museum afgedragen
worden. Dhr. Van Gulik vraagt zich af of
dit bedrag nog niet hoger dient te zijn. De
penningmeester van het museumbestuur
heeft laten weten met € 2,50 tevreden te
zijn. In de nieuwe situatie zal deze zaak
herzien worden. Wanneer mensen meer
betalen dan het minimum, komt dit ten
goede aan het ondersteuningsfonds. Op de
vraag naar inzicht in de financiële situatie
van het museum kan men het jaarverslag
op de website van het museum opvragen.
De vergadering stemt in met het voorstel
de contributie op € 12,-- te handhaven,
met een opslag van € 4,-- voor bezorging
per post buiten de IJmond.
7. Bestuursverkiezing

Voorzitter Joep Frerichs en penningmeester Jan de Boer treden af en worden met
instemming herkozen.

4. Financieel Jaaroverzicht 2007

De penningmeester noemt 2007 een gunstig jaar. Het ledental nam met 70 personen toe. De boekenverkoop bracht een
batig saldo op. Er kan € 2500 gereserveerd
worden voor de inrichting van het informatiecentrum. Er wordt een vraag gesteld
of dit bedrag wel voldoende is? De penningmeester antwoordt dat het informatiecentrum een zaak van het genootschap
is en dat er ook nog een algemene reserve
bestaat, maar dat verdere inrichting van
het gebouw aan de Schans een zaak van
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8. Werkgroepen

De verslagen van de werkgroepen worden
goed bevonden.
9. Statutenwijzigingen

Dhr. Camfferman noemt enkele aanvullingen: Bij art. 3. 2 was “ondersteunen van
Museum Kennemerland” weggevallen en
wordt dit opnieuw genoemd. Bij art. 4.2
wordt “lid van verdienste” toegevoegd.
Dhr. Berkhout merkt op dat bij art 3.2 met
“Kennemerland” het gebied Midden-Kennemerland bedoeld wordt. De vergadering
stemt in met de voorgestelde wijzigingen.
10. Rondvraag

Mevr. Pennycook doet een oproep om
instemming te betuigen met de instandhouding van de Goede Raadkerk en de
petitie in het NHD te ondertekenen. Uit
de vergadering komt een vraag naar de
ledenwerfacties. De laatste actie heeft acht
nieuwe leden opgebracht. De voorzitter
sluit de vergadering voor dit gedeelte en
geeft het woord aan dhr. Camfferman voor
het volgende.
Uitreiking Oorkonde

Dhr. Camfferman nodigt dhr. Fries Berkhout naar voren te willen komen omdat
het moment aangebroken is dhr. Berkhout
te huldigen voor de verdiensten die hij
aan het genootschap besteed heeft. Dhr.
Berkhout wordt genoemd als de drijvende
kracht voor verwerving van waardevolle
delen van de collectie van het museum,
met name stukken van de Tapijtknoperij Kinheim en het Velser Aardewerk.
Hij prijst dhr. Berkhout voor zijn grote
kennis van de regionale geschiedenis en
kundigheid op het gebied van de NoordHollandse musea.Vele publicaties van het
genootschap werden ook met steun van
dhr. Berkhout uitgebracht. Het bestuur
van het Historisch Genootschap stelt de
vergadering voor om dhr. Berkhout tot Lid
van Verdienste te benoemen en de daarbij
behorende oorkonde uit te reiken. De
vergadering stemt hiermede met applaus
in. In de colofon van de publicaties van
het genootschap worden de ereleden met
name vermeld. Dhr. Berkhout neemt de
gelegenheid waar om een woord van dank
uit te spreken.
De aanwezigen worden uitgenodigd om na
de koffiepauze aan de rondleiding door de
kerk deel te nemen. Dhr. Lindeman houdt
een inleiding over de geschiedenis van de
kerk en haar interieur. Dit relaas zal in een
van de volgende ledenbulletins geplaatst
worden.
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Jaarverslag 2008 Historisch Genootschap Midden-Kennemerland
In het jaar 2008 kwam het bestuur van het genootschap 11 keer
in vergadering bijeen. Verder had men geregeld overleg tijdens
gezamenlijke vergaderingen met het bestuur van Museum
Kennemerland vanwege het voornemen om gezamenlijk te
werken aan de verhuizing van het museum naar de Schans en
de inrichting van een Huis van Geschiedenis, het regionale historische informatie- en documentatiecentrum. Op maandag 17
november 2008 werd een gezamenlijke intentieverklaring van
het HGMK, het Museum Kennemerland en Pré-Wonen door
dhr. Frerichs, mevrouw Conijn en dhr. Van Zijll ondertekend.
In 2008 werd speciale aandacht besteed aan het begin van de
staalindustrie in de IJmond, de vestiging van de Hoogovens in
1918. Het genootschap nodigde dhr. Jan de Wildt uit een boek
“Mannen van IJzer en Staal” over die beginjaren te schrijven. Het
museum richtte een tentoonstelling over hetzelfde onderwerp in.
Als bijzonder punt in het afgelopen jaar mag vermeld worden dat
dhr. Fries Berkhout, oud-conservator van het museum aan het
slot van de algemene ledenvergadering op donderdag 17 april in
de Grote Kerk van Beverwijk door het bestuur van het HGMK
met het predikaat “lid van verdienste” werd onderscheiden.
In januari werd een afspraak gemaakt om de werkgroep Duinrust
nieuw leven te blazen.
Een kandidaat-bestuurslid met de PR voor het genootschap als
focus moest later in het jaar melden dat hij vanwege te drukke
werkzaamheden met name een studie en boekpublicatie geen
bestuurstaken op zich kon nemen. In januari werd er ook een
vergadering belegd met het museumbestuur om verder te werken
aan de verhuisplannen van het museum. In februari werd een
voorstel gedaan om een ledenwerfactie te starten met het streven
het ledental weer richting 1000 leden te krijgen.
Op de inloopavond van maandagavond 3 maart werd door dhr.
Piet Kelder een voordracht over het Müllerorgel gegeven. En in
maart werd er een plan gemaakt om op zaterdag 17 mei een fietsexcursie naar de Abdij van Egmond te organiseren. Jean Roefstra
werd aangezocht om deelnemers aan die excursie aldaar rond te
leiden. In april was er geen bestuursvergadering, omdat in die
maand de ledenvergadering plaats vond.
In mei kwam het punt statutenwijziging ter afhandeling op de
agenda. De ledenvergadering had zich op 17 april met de voorgestelde wijzigingen akkoord verklaard. In juni meldde dhr. Frerichs
dat de actie van de werkgroep monumenten geen succes had gehad
en dat het bezwaar tegen nieuwbouw naast het pand Terpsichoré
aan de Zeestraat was afgewezen. Verder werd de behoefte aan de
opzet van een eigen website genoemd. Het genootschap probeert
een actieve en kundig beheerder aan te zoeken.
Na het zomerreces kon de penningmeester met voldoening
melden dat bijna alle leden (op 18 na) contributie voor 2008
betaald hadden. Dhr. Camfferman berichtte dat de statuten op
25 augustus bij de notaris waren gepasseerd. De eerste oplage van
800 exemplaren van het boek Mannen van IJzer en Staal bleek
snel uitverkocht te raken, zodat het bestuur instemde met een 2e
oplage van nog eens 500 exemplaren.
In september werden plannen gemaakt voor een fotoavond in
Wijk aan Duin verzorgd door Arie van Dongen en een excursie
voor belangstellenden naar de Kathedrale Basiliek van St. Bavo te
Haarlem. Op zaterdag 27 september organiseerde de werkgoep
Duinrust samen met dhr. Beerend Wietsma uit Heemskerk een
geslaagde rondleiding over de begraafplaats Duinrust aan de Bankenlaan te Beverwijk.
In oktober werd besloten om een werkgroep “Huis van Geschiedenis” in te richten. Een werkgroep samengesteld uit leden van
het genootschap en bestuursleden van het museum om gezamenlijk te werken aan de inrichting van het nieuwe museum
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aan de Schans. Donderdag 6 november kwam het bestuur in een
feestelijke zitting bijeen om dhr. Berkhout de erespeld, behorend
bij de oorkonde die hem tijdens de ledenvergadering in april al
was uitgereikt, te overhandigen. Donderdag 24 november ging
het bestuur op bezoek bij de bevriende historische vereniging uit
Heemskerk, de HKH. Besproken werd onder andere in hoeverre
Heemskerk interesse had in deelname aan het Huis der Geschiedenis in Beverwijk.
Jean Roefstra verzorgde voor het HGMK op 1 december in Wijk
aan Duin een goed bezochte lezing over de opkomst, ondergang
en wederopstanding van de Abdij van Egmond.
In december kwam het bestuur nog 1 keer in vergadering bijeen.
Teruggekeken werd op alle activiteiten die betrekking hadden op
de samenwerking met het museum. Er zijn diverse werkgroepen
opgericht om die samenwerking gestalte te geven: werkgroep
Bouw, werkgroep Museale Opstelling, werkgroep Financiën &
Sponsoring, werkgroep Info- en Documentatiecentrum, werkgroep Juridische Structuur en daarnaast zocht het museum
een aantal prominente vertegenwoordigers uit het plaatselijke
bedrijfsleven voor zitting in een Comité van Aanbeveling. In die
vergadering werd ook gemeld dat Anneke de Bruin haar werkzaamheden die zij verrichtte voor de adressering en het verzendklaar maken van de nieuwsbrieven en ledenbulletins met ingang
van het nieuwe jaar zou gaan neerleggen. Tot nu toe gelukte het
nog niet deze vacature op te vullen.
Er waren in 2008 inloopavonden op 3 maart, 2 juni, 1 september
en 4 november in Museum Kennemerland waaraan steeds 5 to 10
bezoekers deelnamen.
Werkgroep Monumenten

Wederom is de werkgroep voortvarend aan de slag geweest om
te komen tot een inventarisatie van, in onze ogen, monumentale
panden in Beverwijk. Wijk aan Zee en het centrum van Beverwijk
zijn dit jaar afgerond en nu komen de “buitengebieden”nog aan
de beurt. We hopen dit halverwege 2009 afgerond te hebben.
Helaas kunnen we intussen al twee genomineerde panden van
onze lijst schrappen: Zonnehorn (Zeestraat 25) en het woonhuis
van Waardijk (Breestraat 14).
Vanuit de Gemeente Beverwijk is ook enige druk ontstaan omdat
er de mogelijkheid is geschapen om de Gemeentelijke monumentenlijst fors, met circa 100 panden uit te breiden. Dit aan de hand
van de Beleidsnota Cultuur-Historie, die dit jaar is aangenomen.
De werkgroep bestaat nu nog uit acht leden: Cor de Boer en Wil
v.d. Bos zijn dit jaar afgehaakt. We zijn dit jaar 8 keer bij elkaar
geweest en hebben op 12 april ook nog een bezoek aan het gerestaureerde pand Terpsichoré gebracht, waar we zeer gastvrij zijn
rondgeleid door de nieuwe eigenaar.
Ook is er 2 keer overleg geweest met de beleidsambtenaar van de
Gemeente. Hieruit vloeide voort een inventarisatie van beeldbepalende panden en vooral gevelwanden in het centrum. Dit in het
kader van een nieuw bestemmingsplan.
Voorts wordt er nauwgezet bekeken of er verbouwingen zijn van de
door ons genomineerde panden, maar ook van de al geregistreerde
monumenten. Zo is er bezwaar aangetekend tegen de verbouwing
van de voormalige Middelaarkerk aan de Moensstraat.
Van het niet-ontvankelijk verklaarde bezwaar tegen het nieuwbouwplan Zeestraat 8-12 kan gezegd worden dat dit plan, tot onze
grote voldoening, van tafel is.
Werkgroep Paleografie

In 2008 hebben twee trouwe leden van onze werkgroep om
gezondheidsredenen en vanwege tijdgebrek moeten stoppen met
hun transcriptie-bezigheden. Gelukkig konden we nog voor het
eind van het jaar twee nieuwe vrijwilligers verwelkomen, zodat we
hopelijk met evenveel enthousiasme als altijd kunnen doorgaan.
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Onze aloude werkgroep “Notulen van de vergaderingen van de
vroedschap van de stede Beverwijk” bestond eind 2008 weer uit
acht personen, die al transcriberend waren aanbeland in 1695; zij
zullen de notulen nog ongeveer tot het jaar 1705 verder transcriberen, alvorens we weer kunnen overgaan tot publicatie van een
boek (5) en CD. ( Eind 2009?)
Het werkgroepje dat geformeerd was om de stukken van de
Weeskamer te transcriberen, bestond uit twee en sinds kort uit
vier personen. Van de periode 1556-1617 zijn alle stukken ( ca. 90
) getranscribeerd en worden in 2009, weer vergezeld van registers
met persoonsnamen, veldnamen en vreemde woorden, op de
bekende wijze uitgegeven. In de Nieuwsbrief zult u daarvan op
de hoogte worden gehouden.
Publicaties

Naast de drie Nieuwsbrieven ontvingen de leden ook in 2008 weer
een Ledenbulletin. Het was een extra dik nummer van 88 pagina's.
We kunnen ons verheugen in een groeiende groep van schrijvers
van artikelen. Er is een flinke voorraad van stukken zodat we het
Ledenbulletin van 2009 nu al vrijwel "dicht" hebben.
Samen met Museum Kennemerland hebben we veel aandacht
besteed aan het 90-jarig bestaan van de Hoogovens. Bij de tentoonstelling die nog tot eind maart 2009 door liep konden we
met tekst van Jan de Wildt een boekje uigeven dat deels gebaseerd
werd op de interviews van Otto Kraan met oudgedienden van
het staalbedrijf. Mede dankzij de vriendelijke prijsstelling liep
de verkoop daarvan vooral in de boekwinkels in de verre omtrek
beter dan we hadden durven hopen, zodat we nog voor de officiele jubileumdatum in september tot een tweede druk moesten
besluiten. Mannen van IJzer en Staal is intussen ook in het onlangs

geopende Hoogovensmuseum verkrijgbaar, zodat we kunnen verwachten dat de verkopen nog wel even zullen doorlopen.
Het is ons dit jaar niet gelukt om veel kraampjes op evenementen
of braderieën te bemannen. Aleen op 21 september waren we traditiegetrouw aanwezig op de jaarlijkse boekenmarkt in Wijk aan
Zee waar we met speciale kortingsacties toch nog een leuke omzet
aan oudere uitgaven hadden en enkele nieuwe leden konden
inschrijven.
Open Monumentendagen
Niet alleen zijn twee van onze bestuursleden actief in de organisatie van de regionale Open Monumentendagen, maar dankzij deze
contacten zijn we nu al voor het tweede jaar in de gelegenheid
gesteld om het programmaboekje voor dit evenement vorm te
geven. Met veel speciaal voor dit doel gemaakte aquarellen en
pentekeningen van Wim de Goede konden we zo een bijzondere
artistieke kijk op de historie van de wijde omgeving bieden. Tijdens de openstelling van de OLVvGoede Raadkerk exposeerde
het HGMK samen met Museum Kennemerland bovendien nog
met enkele tientallen nostalgische beelden van Beverwijk.
2008 was al met al een jaar waarin niet stil gezeten is, maar 2009
belooft een jaar te worden waarin zeker niet minder van het
bestuur en de leden verwacht zal worden. De plannen voor het
tot stand brengen van het nieuwe museum zal veel extra inspanning vergen. Wanneer leden belangstelling hebben voor taken in
deze, zijn zij van harte welkom!
Jacob Brakenhoff, secretaris HGMK
met bijdragen van Joep Frerichs, Elly Toepoel en Arie van Dongen

Uitgeverij HGMK
presenteerde zich

Toelichting bij de begroting
op de pagina hiernaast

Best trots waren we toen Jan Sparreboom van Cultureel Erfgoed
Noord-Holland aangaf dat onze projecten bij de jubliea van de
Velsertunnels en van de "Hoogovens" bij de provincie waren
opgevallen. De samenwerking van HGMK met de Historische
Kring Velsen, Museum Kennemerland en de SIEHO, de actieve
deelname van Rijkswaterstaat en Corus en bovenal het betrekken
van de vele onderwijsinstellingen, de vrijwiligers en particulieren
zou voorbeeldig kunnen zijn voor andere historische verenigingen
die in hun regio aandacht aan maatschappelijke actuele thema's
willen geven.
Op zaterdag 14 maart hebben Jan de Wildt en Arie van Dongen
bij uitgeverij Verloren in Hilversum uit de doeken gedaan hoe je
tegen de verdrukking in tegenwoordig toch nog mooie boeken
kunt maken. In een gezamenlijke presentatie van hun rol als
schrijver en vormgever van de boeken die het HGMK bij deze
twee gelegenheden uitgaf hebben ze de 35 deelnemende bestuursleden van historische- en culturele instellingen uit heel NoordHolland kunnen voorzien van adviezen en tips.

In 2008 hebben we 46 nieuwe leden mogen inschrijven. Het
aantal leden waarvan het lidmaatschap is beëindigd is 44, zodat
we netto slechts 2 leden meer hebben dan op 31 december 2007.
Het aantal leden per 1 januari bedraagt 781.
In 2008 is voor € 9539,66 aan boeken verkocht en voor € 5603,50
aan boeken ingekocht. Het voordelig saldo van € 3936,16 is toegevoegd aan het boekenfonds.
Toelichting op de posten die ruim afwijken van de begroting;
Bijdrage aan Museum Kennemerland.
De begroting voor 2008 is vastgesteld in de jaarvergadering van
2007. In die jaarvergadering is besloten de bijdrage te verhogen
gelijktijdig met de verhoging van de contributie.
Administratiekosten;
De post administratiekosten was niet begroot. Het grootste deel
van de uitgave van € 784,58 betrof de aankoop van enveloppen
voor € 750,00.
Bestuurskosten;
De helft van de post bestuurskosten is besteed aan notariskosten,
betreffende het passeren van de nieuwe statuten. Andere grote
posten zijn de kosten van de jaarvergadering en het afscheid van
de heer Berkhout.
Er is € 1000,- toegevoegd aan de reserve Infocentrum, waardoor
het saldo nu ca. € 20.000,- bedraagt. Mocht dit saldo onvoldoende zijn om het infocentrum naar onze wens in te vullen,
stellen we voor om uit de reserves Ondersteuningsfonds en/of
Algemene reserve het fonds Infocentrum aan te vullen.
We stellen voor de contributie voor 2010 te verhogen tot
13 euro.
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HGMK Financieel overzicht 2008
Balans per 31 december 2008
Kas
Postbank
Postbank Rentemeerrekening
Postbank termijndeposito
Debiteuren
Waarborg opslagruimte
Tegoeden korte termijn
Vooruit betaalde kosten

2007
709,48
7.786,81
63.635,94

2.529,53
137,00

2008
205,27
6.918,48
29.021,80
50.000,00
71,40
137,00
2.473,78
70,00

2007
1.168,50
2.809,50
10.837,76
16.336,09
15.962,99
18.500,00
8.842,17
341,75

Crediteuren
Vooruit ontvangen contributie
Ondersteuningsfonds
Blomfonds
Boekenfonds
Reserve infocentrum
Algemene reserve
Voordelig saldo

€ 74.798,76 € 88.897,73

Begroting 2010

2008
1.952,50
6.575,00
13.263,01
16.336,09
19.899,15
19.500,00
11.059,78
312,20

€ 74.798,76 € 88.897,73

(de begroting 2009 werd vastgesteld in de jaarvergadering 2008; zie daarvoor Nieuwsbrief 43)

Baten

2009

Contributies
Rente
Verkoop boeken

9.500
1.500
5.000

€ 16.000

2010

Lasten

9.500 Nieuwsbrieven
2.000 Ledenbulletins
5.000 Boeken
Bijdrage aan Museum Kennemerland
Historische werkgroepen
Administratiekosten
Excursies / Lezingen
Lidmaatschappen / Abonnementen
Porti / bezorgkosten
Bestuurs kosten / onvoorzien
Huur opslagruimte
Reservering infocentrum
Representatie kosten
Algemene kosten
€ 16.500

2009

2010

1.600
3.000
5.000
2.000
100
300
300
100
150
500
600
2.000
150
200
€ 16.000

2.000
3.800
5.000
2.000
150
300
400
150
100
500
600
1.200
150
150
€ 16.500

HGMK  Baten en Lasten over 2008
Baten
Contributies
Rente
Donaties
Verkoop boeken
Boekenfonds

Lasten
Werkelijk
2007

Begroot
2008

7.970,00
1.626,34
402,00

9.000,00
2.000,00

Werkelijk
2008

9.598,00 Nieuwsbrieven
2.473,78 Ledenbulletin
400,00 Boeken inkoop
5.000,00
Bijdrage aan Museum Kennemerland
Historische werkgroepen
Administratiekosten
Excursies / Lezingen
Lidmaatschappen / Abonnementen
Porti / bezorgkosten
Bestuurs kosten
Huur opslagruimte
Algemene kosten
Reservering infocentrum
Bankkosten
Representatiekosten
Voordelig saldo
9.998,34 16.000,00 12.471,78

Historisch Genootschap Midden-Kennemerland
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Werkelijk
2007

Begroot
2008

Werkelijk
2008

1.481,77
2.858,88

2.000,00
4.000,00
5.000,00
1.200,00
300,00

1.970,35
3.781,23

1.168,50
75,94
238,08
258,09
27,00
235,18
120,20
570,00
92,95
2.500,00

300,00
200,00
300,00
500,00
500,00
400,00
1.150,00

30,00
150,00
341,75
9.998,34 16.000,00

1.952,50
150,49
784,58
399,20
119,90
86,40
1.081,98
570,00
27,00
1.000,00
110,95
125,00
312,20
12.471,78
5

Jaarverslag 2008 Archeologische Werkgroep Beverwijk-Heemskerk
Graven en waarnemen

In het uitbreidingsplan Waldijk II in
Uitgeest werd door het Archeologisch
Diensten Centrum (ADC) een uitgebreide
opgraving verricht. Eind mei en begin juni
hebben leden van de werkgroep daarbij
assistentie verleend. Zichtbaar waren vele
sporen van greppels en kuilen van een
nederzetting. Een aantal greppels konden
gerelateerd worden aan huisplattegronden.
De datering van de nederzetting is rond
het begin van de jaartelling.
Eveneens werd door de werkgroep geassisteerd bij een klein onderzoek dat door het
ADC werd uitgevoerd in het Poelenburgplantsoen in Heemskerk.
Door het archeologisch bureau Jacobs en
Burnier werd van 16 t/m 20 juni grote
proefsleuven gegraven op het terrein van
de voormalige Regenboogschool op de
hoek van de Maerelaan en Mozartstraat in
Heemskerk. Vier leden van de werkgroep
hebben meegeholpen met het schaven van
de vlakken en het intekenen van de grondsporen. In de vlakken waren voornamelijk
de graafsporen te zien van akkers en moestuinen uit de middeleeuwen tot de nieuwe
tijd. Op ongeveer 1,6 meter diepte was op
enkele plaatsen de laag met ploegsporen
uit de IJzertijd (800-12 v. Chr)) zichtbaar.
In een bouwput aan de Ruysdaelstraathoek-Kerkweg in Heemskerk kon door de
werkgroep een profiel worden vastgelegd.
Op 215 en 300 cm onder het maaiveld
waren humeuze lagen zichtbaar. In de laag
op 300 cm diepte waren vaag ploegsporen
te zien.
In de loop der jaren zijn op een tiental
plaatsen in Heemskerk en Beverwijk ploegsporen uit de IJzertijd gevonden, voornamelijk op de flanken van de strandwallen.
Het beeld ontstaat van een uitgebreid

gebied met akkercomplexen en ongetwijfeld één of meerdere nederzettingen. Van
die nederzettingen zijn tot nu toe praktisch
geen duidelijke sporen gevonden.
Verder werd door de werkgroep meegekeken bij de graafwerkzaamheden voor
de Westelijke Randweg, de sanering van
een pompstation en grondboringen op
het Meerplein, vervanging van een rioolpersleiding nabij de Communicatieweg,
graafwerk bij kasteel Assumburg en de verbouwing van een pand aan de Breestraat.
Restauratie en onderzoek

Aan het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten te Wormer zijn drie voorwerpen
voor restauratie aangeboden. Het zijn
een 13de-eeuwse pot, een 15de-eeuwse
grape (kookpot op drie pootjes) en een
steengoed kruikje van rond 1600, allemaal
bodemvondsten van de Breestraat.
Voor een onderzoek naar samenstelling,
corrosie en oorsprong van middeleeuws
gebrandschilderd glas, in Engeland en
het continent, zijn elf glasfragmenten
beschikbaar gesteld. Het onderzoek houdt
verband met de restauratie van gebrandschilderde ramen in de kathedraal van
York, Engeland. De glasfragmenten zijn
afkomstig van de opgraving van de funderingen van de pastorie van de Jansheren
in het centrum van Heemskerk, door de
werkgroep in 1968/69 uitgevoerd. Het
onderzoek van het glas vindt plaats aan de
School of History and Archaeology van
Cardiff University. De glasfragmenten zijn
inmiddels terug ontvangen; de resultaten
van het onderzoek worden later verwacht.
Radio Heemskerk

De Historische Kring Heemskerk (HKH)
verzorgt elke zondag tussen 12.00 en 13.00
uur een uitzending via Radio Heemskerk.
De archeologische werkgroep werd vijf
maal voor een uitzending uitgenodigd om
te vertellen over de diverse werkzaamheden en projecten betreffende archeologie,
geschiedenis en educatie.
Een leerling die een vondst heeft gedaan in het
plantsoen rond de school met een detailfoto.
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Dag van het Park

De werkgroep heeft, op uitnodiging van
de gemeente Heemskerk, op 25 mei, de
Dag van het Park, met een informatiestand
gestaan bij het archeologisch monument
Oud-Haerlem. Ondanks het slechte weer
kon er toch nog veel informatie worden
gegeven. De bezoekers die het slechte weer
trotseerden waren zeer geïnteresseerd in
de achtergrond en geschiedenis van het
monument.
Monumentenlijst

De gemeente Heemskerk is bezig met een
uitbreiding van de huidige monumentenlijst en het opstellen van een erfgoednotitie.
In samenwerking met de HKH heeft de
werkgroep een lijst van mogelijke monumenten opgesteld en adviezen gegeven
voor het opstellen van de erfgoednotitie.
De werkgroep heeft ook twee archeologische sites voorgedragen om tot monument
te worden verklaard. Deze betreffen de
voormalige lusthof “Jagerslust” of “de
Vlotter” en het kerkhof rond de Nederlands Hervormde kerk. Op het terrein van
“de Vlotter”staat nog een tuindershuisje,
gebouwd op de fundamenten van het
voormalige huis. Dit huisje dreigde onder
de sloophamer te verdwijnen. Met de hulp
van M. Harsveld van de afdeling Zaanstreek van de AWN is het van de sloop
gered. In het terrein rond de Nederlands
Hervormde kerk bevinden zich nog restanten van de fundamenten van het koor
en graftombes uit de vijftiende eeuw.
Dit alles heeft geresulteerd in een artikel
in de Heemskring nummer 40 (november
2008), het blad van de HKH. In het artikel
worden de aanwezige monumenten en in
het bijzonder de drie archeologische monumenten onder de aandacht gebracht.
Open Monumentendag

Tijdens de open monumentendagen heeft
de werkgroep op zaterdag een tentoonstelling ingericht in Fort Sint Aagtendijk in
Beverwijk en op zondag in Fort Veldhuis
in Heemskerk. Het thema “Sporen” werd
toegelicht aan de hand van vele foto’s van
allerlei grondsporen en bodemvondsten
Open Monumentendag op het Fort: de expositietafel.
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De opgraving van Waldijk II te Uitgeest

met gebruikssporen, slijtsporen, brandsporen enz. De gemeente Beverwijk heeft
royaal gefaciliteerd.
In Beverwijk bezochten ruim 170 mensen
de tentoonstelling, in Heemskerk 129
(op een totaal van 400 respectievelijk 250
bezoekers van de forten).
Educatie

De werkgroep heeft naar aanleiding van de
opening van de katholieke basisschool “De
Lunetten” een maand lang presentaties en
voordrachten gehouden voor alle groepen.
Ook werden een paar vitrines en infoborden in de school opgesteld met vondsten
en informatie. In de vitrines waren vondsten gelegd die tot de verbeelding spraken
van de kinderen, zoals kinderspeelgoed

uit vroegere tijden, botmateriaal, kanonskogels en eetgerei. De infoborden gingen
over de archeologische monumenten in
de omgeving en de vele kastelen die hier
hebben gestaan. Voor de vier hoogste
groepen werd een powerpoint presentatie
gegeven over archeologie en de historie
van de omgeving.
De hele school was betrokken bij de
themamaand “Historische omgeving van
de Lunetten” met excursies naar Museum
Kennemerland en de tentoonstelling
“Schatten onder je voeten / Het land van
Hilde” in Overveen.
Het geheel werd afgesloten met een tentoonstelling, speciaal voor de ouders, over
alles wat de kinderen hadden gedaan. Ook
in de pers werd over deze tentoonstelling
geschreven.
Fietstocht

Het Kennemer College organiseert ieder
jaar een fietstocht voor de derdeklassers
door Heemskerk en Beverwijk waarbij op
belangrijke punten mensen van de beide
historische verenigingen staan om uitleg te
geven over markante objecten in de omgeving. De werkgroep werd door de HKH
uitgenodigd om ter plekke een uitleg te
geven over het archeologisch monument
Oud-Haerlem. De reacties van de leerlingen waren, ondanks het zeer slechte weer,

De opgraving tegenover het gemeentehuis van
Heemskerk aan de Mozartstraat/Marquettelaan

heel erg leuk. Het feit dat het weiland met
daarin een paar heuveltjes de resten herbergde van een belangrijk kasteel werd met
verbazing en ontzag aangehoord.
Website

Sinds 16 mei heeft de werkgroep een eigen
website:
www.awn-beverwijk-heemskerk.nl
Naar aanleiding van de laatste monumentendag met als thema “Sporen” is er
een tentoonstellingspagina gemaakt met
allerlei menselijke en dierlijke sporen op
archeologische voorwerpen.
Roel van Gulik, voorzitter ; met bijdragen
van Jaap Hendrikse en Ria Vet
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Stichting Welzijn

Museum Kennemerland en Historisch
Genootschap
Midden-Kennemerland
(HGMK) trekken samen op in het Huis
van Geschiedenis, een nieuw museum
aan de Schans te Beverwijk. Oerdwister Consult, het bureau dat in 2007 in
opdracht van de gemeente Beverwijk het
onderzoeksrapport presenteerde, diende
in maart 2008 een bedrijfsplan in. In het
bedrijfsplan zet het museumbestuur uiteen
op welke wijze zij wil komen tot een Huis
van Geschiedenis.
Er volgde een reeks gesprekken met en
tussen gemeente, Pré Wonen, het museumbestuur en het bestuur van HGMK.
Deze gesprekken leidden in augustus
tot vaste afspraken tussen alle partijen.
Gemeente Beverwijk stelt een jaarlijkse
subsidie beschikbaar van € 58.465,- voor de
periode 2008 tot en met 2011. Pré Wonen
onze huissponsor en eigenaar van het pand
aan de Schans, kwam het museumbestuur
tegemoet door extra sponsorbijdragen toe
te kennen.
Pré Wonen gaf opdracht aan de heer Sinjewel om het proces naar een nieuw museum
te filmen. Hij bezoekt vergaderingen, filmt
het huidige museum en heeft al een en
ander ‘geschoten’ in de Schans.

Op zondag 8 maart 2009 organiseerde de
Stichting Welzijn Beverwijk tussen 14:00 en
16:00 uur een open inloop in wijkgebouw
Meerestein, aan de Van der Hoopstraat 82.
De middag stond in het teken van "Beverwijk Toen En Nu". Door middel van foto’s,
een leuke powerpoint-quiz, verhalen en
een lezing door Jean Roefstra, werd het
een gezellige middag. Jan de Boer en Puck
en Joep Frerichs vertegenwoordigden het
HGMK met een boekenkraam.

In november werd een Intentieverklaring
ondertekend door besturen van Museum
Historisch Genootschap Midden-Kennemerland

Kennemerland, Pré Wonen en Historisch
Genootschap
Midden-Kennemerland.
Tevens maakte Rabobank Beverwijk
bekend het nieuwe museum te willen
sponsoren.
In december werd het Comité van Aanbeveling ingesteld, bestaande uit de heren J.
Boudesteijn, P. Leistra, A. Kemper en D.
Batenburg. De leden hebben hun sporen
verdiend in de regio en dragen het museum
een zeer warm hart toe. Het Comité bracht
een bezoek aan het Westerhoutplein.
Vervolgens zijn vier werkgroepen ingesteld
die de ontwikkelingen naar een nieuw
museum begeleiden. De werkgroepen zijn:
Werkgroep Bouw, Museale Opstelling,
Financiën en Sponsoring en Werkgroep
Historisch Informatiecentrum. Pré Wonen
heeft inmiddels Architectenbureau Meijran
& Partners aangezocht om de verbouwing
van de Schans voor te bereiden. Het bureau
heeft het gebouw destijds ontworpen.
In het museum aan het Westerhoutplein
vindt u tot eind maart de tentoonstelling
Mannen van IJzer en Staal. Vanaf 25 april
2009 wordt een nieuwe tentoonstelling
geopend; deze is gewijd aan de etsen van
F.J. IJserinkhuijsen (1892 – 1959). De etsen
geven een goed beeld van Beverwijk en
omgeving van ruim voor de oorlog.
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Wie weet er meer over kloosters in Beverwijk?
Kort geleden is het laatste klooster in
Beverwijk – “Sancta Maria” aan de Wilgenhoflaan – gesloten. Dit is aanleiding
om een publicatie voor te bereiden over
de recente geschiedenis van kloosters in
onze gemeente. Jan Camfferman en Jan de
Wildt verzamelen daarvoor gegevens.
Verschillende zustercongregaties zijn de
vorige eeuw in Beverwijk en Wijk aan

Zee werkzaam geweest. Ze werkten in
het onderwijs, de zorg voor zieken en
ouderen.
Er waren kloostervestigingen aan de Kees
Delfsweg, de Romerkerkweg, de Peperstraat en de Wilgenhoflaan. In Wijk aan
Zee waren zusters gehuisvest bij Heliomare
en Maris Stella. Ook op de katholieke
school in Wijk aan Zee werkten zusters.

Heeft u gegevens of herinneringen over
het werk van de zusterscongregaties en
de kloostergebouwen in Beverwijk? De
auteurs houden zich aanbevolen voor
materiaal.
U kunt contact opnemen met Jan de Wildt,
tel. 374591, e-mail: kolitrain@planet.nl
Foto's: “Sancta Maria” aan de Wilgenhoflaan

Cultureel-historische rondwandeling door Wijk aan Zee
Door organisatorische complicaties bleek
de rondwandeling door Haarlem, die
eigenlijk op het programma stond, op het
laatste moment geen doorgang te kunnen
vinden. Onze secretaris kon het evenement redden door zijn improvisatietalent
in te zetten. Zaterdag 7 maart 2009 namen
tweeëntwintig personen deel aan een rond-
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wandeling door Wijk aan Zee verzorgd
door Jacob Brakenhoff.
De tocht begon ´s morgens om half elf
op het plein achter de dorpskerk. Via het
panorama vanaf het Paasduin voerde een
route die in 2006 uitgezet was op initiatief van de Werkgroep Dorpswandelingen
langs markante plaatsen door heel Wijk

Museum Kennemerland

aan Zee. Het was voor sommige deelnemers verrassend hoeveel er zo dicht bij huis
nog valt te ontdekken.De hele route is via
de website van www.wijkaanzee.org onder
het kopje “geschiedenis” te downloaden.
foto's Joep Frerichs en Patrick Schelvis
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Hoogovensmuseum geopend
Na een jarenlange voorbereiding kon op 13
februari eindelijk het Hoogovensmuseum
officieel worden geopend.
Het is voor de vrijwilligers van de SIEHO
erg jammer dat Corus zich momenteel in
zulke slechte economische omstandigheden bevindt, want de directie heeft er de
voorkeur voor uitgesproken aan deze opening niet al te veel ruchtbaarheid te willen
schenken. De regionale kranten hebben
er ook weinig aandacht aan besteed. Op
de openingsmiddag was er dan ook sprake
van slechts een bescheiden drukte.
Des te beter konden we de geweldig uitgebreide verzamelingen bekijken van alles
wat met de geschiedenis van het ijzer en
staal maken in de IJmond te maken heeft.
Er zijn heel bijzondere voorwerpen te
zien.
Natuurlijk allerlei nostalgische machines,
apparatuur en gereedschappen. Maar ook
veel kunstwerken die op het bedrijf geinspireerd zijn. Prachtig uitgevoerde maquettes
en schaalmodellen geven een helder inzicht
in de processen die zich in de verschillende
bedrijfsonderdelen hebben afgespeeld.
Bonte collecties van jubileumgeschenken
(de geëmailleerde schaaltjes van Braun!),
van kunstig vervaardigde miniaturen die
men soms bij het afscheid voor de collega's
maakte, en nog veel meer dat van teloorgang gered is kan men nu bekijken in een
doordachte opstelling in de voormalige
Buizengieterij. Voor de ruimte die men

daarin te kort kwam is in enkele uitbouwen met -stalen- scheepscontainers een
heel bijzondere oplossing gevonden.
Het Hoogovensmuseum is voor iedereen
die ooit op het bedrijf gewerkt heeft eigenlijk verplichte kost. Maar ook wie er niet
rechtstreeks bij betrokken is geweest kan er
veel herkennen of er veel van opsteken.
Het bestuur van het Historisch Genootschap Midden Kennemerland wil hierbij
de vrijwilligers van de SIEHO van harte
feliciteren met het prachtige resultaat van
hun inspanningen.
We hopen in de komende tijd vaker met
de SIEHO te kunnen samenwerken zoals
we bij de voorbereidingen van onze boeken-tentoonstelling Mannen van IJzer en
Staal hebben mogen ervaren.
Het Hoogovensmuseum is geopend op
dinsdag en donderdag van 10.00 tot 16.00
uur Voor gezelschappen is bezoek op
afspraak mogelijk, tel: 0251 - 494368 of
e-mail naar sieho@corusgroup.com. Ook
tijdens openbare ritten van de Corus
stoomtrein is het museum geopend Zie
www.csy.nl voor de dienstregeling.
De toegangsprijs voor het museum is
€ 2,-. Voor kinderen tot 16 jaar is de
toegang gratis. Op www.sieho.nl vindt
u ook de routebeschrijving naar het
Hoogovensmuseum.

Boekennieuws
Recht op wraak
Meer dan vijfhonderd tegenstanders zijn in
de Tweede Wereldoorlog door Nederlandse
verzetsstrijders om het leven gebracht. De
slachtoffers waren voor het merendeel
gevaarlijke verraders en collaborateurs.
Maar er vielen bij liquidaties ook ‘onwillige’ onderduikers en ‘gewone’ Duitse
militairen, en soms, door misverstanden,
onschuldigen.
Vooral in de twee laatste oorlogsjaren
reageerde de bezetter met bloedige represailles. Duizenden Nederlanders werden
zo indirect het slachtoffer van dit geweld.
De daders verkeerden daardoor in een
dilemma. Hoe moesten zij hun handelen
verantwoorden tegenover kameraden en
nabestaanden? Geen wonder dat tot nu toe
over dit onderwerp weinig is geschreven.
In het op 1 april 2009 verschijnende boek
‘Recht op Wraak’ van historicus drs. Albert
Oosthoek en speurder-journalist Jack
Kooistra wordt deze episode uitgebreid
beschreven. Daarbij wordt vastgesteld dat
liquidaties in strijd waren met een in juni
Historisch Genootschap Midden-Kennemerland

1944 uitgevaardigd bevel van de Nederlandse regering in ballingschap. Toch waren
veel aanslagen volgens leiders van het bona
fide verzet onvermijdelijk en noodzakelijk.
Dit gold niet voor de zg. ‘wilde liquidaties’,
waarvan er ook vele tientallen zijn uitgevoerd. Ook die leidden geregeld tot zeer
bloedige represailles.
De namen van de slachtoffers worden
genoemd. Vaak is daaraan een beschrijving toegevoegd van de wijze waarop ze
ter dood zijn gebracht, het motief van de
dader(s) en de bloedige nasleep.
Het eerste exemplaar van ‘Recht op wraak’
zal op woensdag 1 april in het stadskantoor
van Beverwijk worden aangeboden aan
Truus Menger, een van de vrouwen die
uit volle overtuiging meerdere liquidaties
hebben gepleegd.
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‘Recht op wraak’ is een uitgave van PENN
Uitgeverij. Het boek telt 320 pagina’s en is
voorzien van illustraties. Prijs:  22,ISBN: 98-90-948-2-
Museum Kennemerland

9

Een Beverwijker op de Nachtwacht
In het eerste nummer van de nieuwe reeks
van het Bulletin van het Rijksmuseum
(deel 57 2009 nr.1, nu uitsluitend in het
Engels als The Rijksmuseum Bulletin) staan
twee artikelen van S.A.C. Dudok van Heel
met betrekking tot de Nachtwacht en de
plaatsing van de schutterstukken in de
grote zaal van de Kloveniersdoelen.
In het eerste artikel (blz. 5-41) wordt het
belang en de plaatsing van het schilderij
besproken. Op bladzijde 36-37 is een computer-reconstructie van 7 schuttersstukken
gegeven. Van 18 personen worden details
over hun leven gegeven en van de meesten daarvan ook hun portret afgebeeld.
Zij waren alle woonachtig in het stadsdeel Damrak-Nieuwendijk (district 11)
in Amsterdam. Onder nummer 16 wordt
Jan Brugman behandeld. Hij is gedoopt
in de Oude Kerk op 6 juli 1614 en gestorven te Beverwijk op 1 september 1652.
Hij was lakenkoopman en was getrouwd
op 3 maart 1637 met Cecilia Boelen. Zijn
moeder was Marritje Adriaens Hardebol
(1583 - [Beverwijk] ca. 1639).
Zijn familie wordt als de rijkste van het
district aangeduid. In 1640 erfde Jan Brugman een fortuin dat hem in staat stelde een
buitenplaatsje in Beverwijk aan te kopen.
Na het overlijden van zijn vrouw trok hij
zich terug uit zaken en vestigde hij zich op
zijn bezitting in Beverwijk in 1650. Daar is
hij op 1 september 1652 op 38-jarige leeftijd
overleden.
Drs. J. van Venetien en drs. R.T. Verwer
hebben in hun boekje De Stede Beverwyck
affghetekent door Daniel van Breen 1648-1649 al
vermeld dat Jan Brugman op de Nachtwacht was afgebeeld. Maar nu is duidelijk
welk portret het zijne is. In hun boekje
wordt op p.33 duidelijk aangegeven waar
Jan Brugman woonde in de Breestraat, in
het tweede en derde huis aan de zuidzijde
van de hoek met de Peperstraat.
Op de Nachtwacht zoals we die nu kennen
is Brugman niet meer te zien. Volgens
Dudok Van Heel is het de figuur uiterst
links op het originele doek, op één van de
gedeelten die in 1712 afgesneden werden
om de Nachtwacht te kunnen plaatsen in
het Stadhuis op de Dam in Amsterdam.
Samen met de figuur waarvan nu bekend
is geworden dat het Jacob Dirckszn de Roy
zal zijn geweest is Brugman toen komen
te vervallen. Op de kleinere kopie van de
Nachtwacht van Lundens, die in het Rijksmuseum naast het origineel van de Nachtwacht hangt, zijn deze beide figuren wel
nog te zien. Ook op een ets van Lambertus
Claessens naar de Nachtwacht is Brugman
geheel links goed te onderscheiden.

Met de ontdekkingen van Dudok van Heel,
waarover in de afgelopen dagen ook in de
dagbladen veel is gepubliceerd, heeft deze
Amsterdammer en Beverwijker na bijna
vier eeuwen weer een gezicht gekregen.
Fries Berkhout,
met dank aan Jan van der Linden.

Rechts een detail van de ets van Lambertus
Claessens, waarop Brugman met nummer
32 is aangeduid. Hieronder de kopie
van Lundens, waarop met stippellijnen
is aangegeven welke gedeelten later zijn
afgesneden.

De bladzijde uit het schetsboekje van
Daniel van Breen met daarop rechts de
eigendommen van Jan Brugman op de hoek
Breestraat-Peperstraat.
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Kennemerstaten
In de afgelopen maanden is er veel gepubliceerd over het lot van Kennemerstaten, dat
ten tijde van het verschijnen van deze Nieuwsbrief wel voor altijd bezegeld zal zijn. In
dit artikel willen we aan onze leden laten weten hoe het nu zat met de sloopvergunning, met de open brieven en met de rol van het Historisch Genootschap. In de lokale
media heeft u in deze naar ons idee niet veel over deze achtergronden kunnen lezen.
Heel veel Beverwijkers en Velsen-Noorders
zullen herinneringen bewaren aan het
pand waarin tot voor kort de Brandwondenstichting een van haar onderkomens
had. Voordien heeft het jarenlang dienstgedaan als kantoor van Kennemerstaten, de
overkoepelende organisatie van sport- en
ontspanningsverenigingen die door Hoogovens gesteund werden. De serre-achtige
uitbouw deed toen dienst als sportzaaltje.
Nog vroeger werd er dansles gegeven, en
was het statige pand dat rond 1860 voor
de dames Loijenga gebouwd werd als kostschool voor meisjes, in gebruik als Kennemer hotel-restaurant-cafe. Op de kop van
een van Beverwijks lommerrijkste lanen,
met het uitzicht op de groene weiden van
de halve maan, zal het er ook op het terras
goed toeven zijn geweest.
In de laatste decennia is dit allemaal vergane glorie geworden. Het onderhoud
werd achterstallig en in de nabije omgeving
werd de ene na de andere villa opgeofferd
aan de groei van de motoren van de Beverwijkse economie.
In januari 2009 kwam betrekkelijk kort na
het nieuws over het vertrek van het Rode
Kruisziekenhuis uit Beverwijk in de pers
dat Kennemerstaten tegen de vlakte moest
om plaats te maken voor tijdelijke voorzieningen van het Rode Kruis.
Enkele particulieren waren over de
samenhang tussen die twee nieuwsfeiten
zo verontwaardigd dat ze besloten om in
een open brief het gemeentebestuur en de
directie van het RKZ op te roepen om over
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alternatieven voor deze sloop na te denken.
Het Historisch Genootschap ondersteunde
deze aktie en heeft de open brief daarom
mede ondertekend.
Haast leek echter geboden, omdat onduidelijk was hoe het nu precies zat met de
bezwaarmogelijkheden tegen de nietgepubliceerde sloopvergunning en de slopers van Kruk stonden al in de achtertuin.
In die haast is het de samenwerkende
particulieren niet gelukt om eensgezind
te blijven optreden. Men verzon allerlei
mogelijke akties, bedacht slimme juridische stappen en riep via de plaatselijke pers
moord en brand maar vergat intussen de
nodige zorgvuldigheid te betrachten en de
deelnemende partijen vooraf te informeren
over te ondernemen akties.
Het bestuur van het HGMK heeft in die hectiek gemeend een stapje opzij te moeten
zetten en heeft de particuliere initiatieven
verder alleen nog ondersteund met een
financiele donatie als tegemoetkoming in
de te maken proceskosten.
Wij vinden het jammer dat het zo heeft
moeten lopen en dat het er voor de betrokken Beverwijkers misschien niet helderder op wordt nu er naast het Historisch
Genootschap Midden-Kennemerland en
Historisch Beverwijk ook nog een stichting
Monumentaal Beverwijk moest ontstaan,
die op het gebied van monumentenzorg
allemaal dezelfde doelen nastreven.
Maar waar u uw donaties ook aan kwijt
wilt: veel garanties zal het in Beverwijk
niet opleveren.
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Het bestuur van het HGMK heeft in een
onderhoud over Kennemerstaten met
verantwoordelijk wethouder Dijkshoorn
en beleidsambtenaar Hille te verstaan
gekregen dat het de gemeente Beverwijk
niet mogelijk is om een sloopvergunning te weigeren wanneer een pand geen
bescherming geniet als Monument. En
Kennemerstaten stond nu eenmaal op geen
enkele monumentenlijst, noch op de door
het HGMK opgestelde lijst van panden die
voor een monumentenstatus in aanmerking zouden kunnen komen. Wij vonden
het een beetje flauw van de wethouder om
dit als argument op te voeren, temeer daar
dit eerder voor andere panden die wel op
onze "groslijst" stonden niet tot behoud
heeft geleid.
Het is ons duidelijk geworden dat in het
gemeentelijk beleid alleen harde juridische
en economische feiten tellen. In de toekomst zullen we dus veel tijdiger en veel
alerter moeten ageren als we denken dat
het historisch stadsbeeld verder door sloop
of verval wordt bedreigd. Uw tips hierover
zullen we serieus nemen.
Op 12 maart hadden we ook nog een
onderhoud over Kennemerstaten met dhr.
Sluis van het Rode Kruis ziekenhuis. Te
laat om nog tegen de sloop te pleiten, want
het dak was er toen al af. Wel hebben we
in een open sfeer kunnen spreken over de
omstandigheden die de noodvoorziening
aan de Velserweg onvemijdelijk hebben
gemaakt.
Dhr. Sluis heeft daarbij toegezegd dat het
RKZ zich ervoor zal inspannen om het
naastgelegen Beijerlust, een Rijksmonument, in de komende jaren gerestaureerd
zal kunnen worden.
Arie van Dongen
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Mannen van IJzer en Staal

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.

Jan de Wildt beschreef de geschiedenis van de eerste generaties
Hoogovenwerkers, ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van
de ijzer- en staalindustrie in de IJmond. Hij kon zich baseren op
de tientallen interviews met de mannen van het eerste uur die
Otto Kraan in de jaren 70 vastlegde. Het boek is verkrijgbaar
bij Museum Kennemerland, in het Hoogovensmuseum en in
de boekhandel. U kunt ook bellen of e-mailen naar de penningmeester of de redactie om het boekje thuisbezorgd te krijgen.

Redactie: Arie van Dongen, Cor de Boer, Cor
Castricum. Redactieadres:
Vondellaan 62, 1942 LK Beverwijk;
email: avdongen@wanadoo.nl
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Museum Kennemerland
Gedurende de wintermaanden is het museum geopend op zaterdag- en zondagmiddag
van 14:00 tot 17:00 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.
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