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Jaarverslag Museum Kennemerland 2007 
 

Voorwoord door voorzitter Riny Conijn 
 
In opdracht van de gemeente Beverwijk werd in januari 2007 het rapport van Oerdwister 
Consult ‘Huis van Geschiedenis’ een museale doorstart voor Museum Kennemerland 
gepresenteerd aan het college van burgemeester en wethouders van Beverwijk. Kort daarop 
nam het bestuur van het museum kennis van dit rapport.  
Het museum is de enige erfgoedinstelling in de omgeving die de geschiedenis van Midden-
Kennemerland behandeld. Volgens het rapport maakt dát het museum uniek en geeft het 
bestaansrecht, maar het huidige gebouw aan het Westerhoutplein is en blijft te klein en de 
opstelling raakt verouderd. Een verhuizing naar een groter aantrekkelijk pand werd onderzocht. 
Daarnaast schroomde de opsteller niet om het bestuur aan een kritische blik te onderwerpen.  
Op 16 februari zijn de vrijwilligers op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen. 
In de loop van het voorjaar, na diverse gesprekken tussen bestuur, gemeente en Pré Wonen 
onze huissponsor, werd serieus gekeken naar het gebouw op de hoek van de Schans / 
Breestraat, overigens eigendom van Pré Wonen. Tot de gemeente, begin van de zomer, 
geconfronteerd werd met bezuinigingen. De nieuwe ontwikkelingen kwamen op ‘losse 
schroeven‘ te staan. Op 8 november besloot de gemeenteraad tot een desastreuze bezuiniging 
op de plannen van Museum Kennemerland.  
Pré Wonen echter blijft geloven in het museum en opende kort voor het einde van 2007 
opnieuw de gesprekken met de gemeente en met het museum. De toekomst ligt weer open maar 
de strijd is nog niet gestreden. Momenteel werkt Oerdwister Consult aan een bedrijfsplan met 
daarin opgenomen alle elementen die van Museum Kennemerland een eigentijds museum 
zouden kunnen maken; inclusief een Historisch Informatie- en Documentatiecentrum, een lang 
gekoesterde wens van het Historisch Genootschap Midden-Kennemerland. 2008 wordt het jaar 
waarin we duidelijkheid verwachten en kunnen geven over de toekomst van ons museum!    
 

Tentoonstellingen 
 

2007 is op meer punten een actief jaar geweest. Tot de zomer vond de tentoonstelling ‘Koude 
voeten, Warme handen’ een plek in het museum. Een tentoonstelling waar vele soorten 
(bed)kruiken werden getoond.  
In augustus leidde de samenwerking met Historische Kring Velsen en Historisch Genootschap 
Midden-Kennemerland tot de realisatie van twee zeer succesvolle tentoonstellingen ‘50 jaar 
Velser Tunnels’ één in Beverwijk en één in Oud-Velsen. De tentoonstellingen zijn door twee 
burgemeesters geopend, mevrouw Ravestein, tijdelijk burgemeester in Beverwijk en de heer 
Cammaert, burgemeester van Velsen. Hier mag niet onvermeld blijven dat de tentoonstelling in 
Museum Kennemerland aandacht kreeg van de Wereldomroep, van Radio 1, TV Noord-
Holland, TV 22 en diverse plaatselijke media.  
Diverse Beverwijkse bedrijven die ten tijde van de opening van de Tunnels al actief waren 
werkten nu mee aan de tentoonstelling. Zij ontvingen van het museum een prachtig affice en 
besteedde, met gebruikmaking van het affiche, aandacht in hun winkels of bedijven aan het 
museum en aan de tentoonstelling.   
Rond de feestdagen in december werd aan het Westerhoutplein de 1000ste bezoeker ontvangen, 
wij zijn er trots op!  
In de slotfase van de tentoonstelling publiceerde het museum een wandelroute via historische 
plekken en -buitenplaatsen naar de gebouwen van de Velser Tunnels. Wandelingvereniging De 
Zwervers uit Beverwijk stelde de wandelroute samen.  
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Betreffende de bouw van de Velser Tunnels werd ons mooi materiaal geleend en in bruikleen 
gegeven. Veel van dit materiaal, waaronder foto’s en dvd’s zijn ons geschonken door 
Rijkswaterstaat Noord Holland, afdeling Alkmaar. Ook de heer Stoker, oud werknemer van 
Rijkswaterstaat en betrokken bij de Velser Tunnels, stond een groot aantal digitale foto’s en 
publicaties af. 
In het kader van het jubileum van de tunnels schreef Jan de Wildt ‘Een mol in Arcadië, ‘50 jaar 
Velser Tunnels’ uitgegeven door het Historisch Genootschap Midden-Kennemerland. Het boek 
is nog te koop in het museum. Overigens loopt de expositie nog tot eind april 2008! 
 
Er zijn alweer plannen voor een volgende tentoonstelling in de maak, waarbij het 90 jarig 
bestaan van Corus in 2008 centraal staat. De samenwerking met de Historische Kring Velsen 
wordt hier weer voortgezet. 
 

Overige wetenswaardigheden 
 

Schrijfster M. de Haan signeerde en verkocht op 3 juni in het museum haar boek “ Lise en de 
Bastaard “. 
 
Er vond een wisseling plaats in het bestuur. Secretaris Ton Postma gaf het stokje over aan Miep 
de Wildt–van Overmeeren. 
 
De museumcollectie werd uitgebreid met diverse schenkingen en ook enkele aankopen. Met 
het oog op onze toekomstplannen werd het aandeel nieuwe aanschaffingen beperkt gehouden.  
 
Het museum werd aangesloten op internet en kocht, ter vervanging van oude appartuur, enkele 
nieuwe computersystemen. Zowel het werk van de Fotogroep als de registratie van 
museumstukken gaat nu een stuk efficiënter.  
Diverse vrijwilligers volgden een speciale cursus voor de registratie. 
De vrijwilligers worden tegenwoordig op de hoogte gesteld van de wetenswaardigheden uit de 
bestuursvergaderingen door middel van een eigen vrijwilligerssite. Kort na elke vergadering 
wordt daar de rubriek “Van de Bestuurstafel” op gezet en op deze site staan ook allerlei andere 
nieuwtjes voor vrijwilligers, waaronder ook het onvolprezen “Smoelenboek”. Vrijwilligers die 
thuis niet over een computer beschikken kunnen in het museum de site raadplegen. 
De website van het Museum: www.museumkennemerland.nl wordt zeer actueel bijgehouden 
met nieuws, aanwinsten en gebeurtenissen in het museum. 
 
De Audio Visuele werkgroep installeerde een combi-TV voor museale beeldpresentaties. 
Bezoekers van het museum maken daar nu regelmatig gebruik van. 
  
De werkgroep Educatie breidde de activiteiten verder uit; er zijn voor het basisonderwijs en het 
voortgezet onderwijs steeds meer interessante mogelijkheden om te werken met het Culturele 
Erfgoed van onze regio. Verder in het verslag leest u daar meer over. 
 
Het museum bracht een fietstocht uit over en naar De Linie van Beverwijk, langs de Lunetten. 
Tevens werd een actuele folder gepresenteerd, die in eigen beheer werd vervaardigd en 
uitgeven. De folder vond zijn weg naar diverse plaatselijk instellingen, VVV en bekende 
recreatieve organisaties. 
 
In 2006/2007 is een bodemvondst (pelgrimskruik) uitgeleend aan een museum in Brugge. 
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Uiteraard deed het museum mee met Open Monumentendag en Open Museumdag. Daarnaast 
was het museum betrokken bij diverse activiteiten van derden zoals die tijdens Open 
Monumentendag in Fort Sint Aagtendijk, met een bescheiden tentoonstelling tijdens de Open 
Dag van de Bibliotheek Beverwijk en tijdens de Kerstmarkt op de Breestraat.   
Het museum verleent medewerking aan de Stadswandelingen van de heer J. van der Linden. Na 
afloop van de wandeling krijgen de wandelaars een rondleiding door het museum. Zo kwam 
van der Linden ook langs met een delegatie van de Zonnebloem. 
 
In opdracht van de gemeente Beverwijk wordt het gebouw aan het Westerhoutplein opgeknapt; 
reparatie aan voegwerk, zandstenen balken vervangen, het leiwerk op het dak gedeeltelijk 
vernieuwd en het houtwerk geschilderd.  
 
Als dank voor hun vele werk en hun enthousiaste inzet organiseert het museum jaarlijks een 
uitstapje met de vrijwilligers. Aan het einde van het jaar bedankt het museumbestuur haar 
vrijwilligers met een fles wijn. Met hun inzet konden alle bovengenoemde activiteiten worden 
uitgevoerd.  
Tot slot een een woord van dank aan onze sponsor Pré Wonen en aan wethouder Wim Spruit, 
door hun vertrouwen is er een toekomst mogelijk voor Museum Kennemerland.       
 
Bestuurssamenstelling 
 
Aan het eind van het verslagjaar is het bestuur van Museum Kennemerland als volgt 
samengesteld: 
Mw. H.J.M. Conijn, voozitter 
Dhr. B. Leussink, penningmeester 
Mw. M. de Wildt-van Overmeeren, secretaris 
Dhr. A. Kok, vrijwilligerscoördinator 
Dhr. F. Berkhout, conservator 
 
Werkers en werkgroepen 
 
In het museum zijn de veel vrijwilligers actief, naast diverse individuelen noemen wij de 
volgende groepen: 
Gastvrouwen en gastheren 
Rondleiders 
Bibliothecaris 
Fotowerkgroep 
Websitebeheer 
Audio-visuele werkgroep 
Educatie werkgroep 
PR vrijwilliger 
Museumregistratie 
Redactie/druktechniek 
Archeologische werkgroep Beverwijk-Heemskerk 
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Collectie 
Door F. Berkhout conservator 
 
De inventarisatie vorderde gestaag, maar niet zo snel als gewenst. Er was wisseling van 
vrijwilligers en het werk blijkt tijdrovend te zijn. Het streven is toch om voor het einde van de 
zomer van 2008 de klus geklaard te hebben waarmee de officiële museumstatus in het verschiet 
ligt. 
Er werden in 2007 diverse schenkingen ontvangen. Uit voormalig museum Beeckestijn 
ontvingen wij via de gemeente Velsen enkele bijzondere bruiklenen waaronder plattegronden, 
serviesgoed, meubilair, enkele gravures uit het Zegepralent Kennemerland en een portret van 
Willem Boreel. 
Wij ontvingen van een particulier een 17e eeuws olieverfschilderij op paneel van Pieter de 
Putter in bruikleen. De Putter bracht het laatste deel van zijn leven in Beverwijk door. 
 
Het Historisch Genootschap Midden Kennemerland droeg een aantal publicaties over aan het 
museum. 
 
Er waren weer veel schenkingen van particulieren, variërend van foto’s, grammofoonplaten 
van de Bintangs, publicaties en boekjes tot diverse voorwerpen.  
Verschillende reclame-artikelen van bedrijven, zoals bierpullen en verpakkingsmateriaal van 
o.a. schoenhersteller Welling uit Beverwijk vulden de collectie aan. 
Onder de partijen kranten en krantenknipsels betreffende uiteenlopende onderwerpen was een 
schenking van de heer N. Drenth, publicaties uit de tijd van ‘het verzet tijdens de oorlog’ die 
ons bescheiden bezit weer verder aanvulden. 
 
De heer Kemkes schonk een door het echtpaar Braun geëmailleerd schaaltje dat door 
Hoogovens bij het 50-jarig bestaan aan werknemers werd uitgereikt.  
Documentatie en archiefstukken van hockeyclub Eechtrop, in de jaren negentig gefuseerd met 
de r.k.h.c. Scheijbeeck tot BHC Overbos, kwam in ons bezit via de heer Vogelsang. 
Ook onze collectie gebruiksvoorwerpen, boeken, kaarten en kunst werd door diverse 
schenkingen en aankopen aangevuld.  
Mevrouw Pirovano schonk een Kinheim tapijtje. 
De heer Hilbers schonk ons een gecombineerde kindertafel/stoel en een kindereetstoel. 
Mevrouw van Geluk-van Fucht schonk een door haar broer Jan geschilderde voorstelling uit 
1951 van een scheepswrak bij het Noorderbad te Wijk aan Zee. 
Uit Nieuw Zeeland ontvingen wij van de heer Vellekoop een schilderij met een gezicht op 
Wijk aan Zee en een getuigschrift van zijn vader, die in het dorp politieagent was. Hij komt 
voor op een foto genomen voor het raadhuis van Wijk aan Zee en Duin die in de vestibule van 
het museum hangt. 
Mevrouw Groot schonk een pentekening van het pand Breestraat 83. 
Aangekocht werden dit jaar een vroege Velser vaas, ontwerp van Mertens en een Velser 
kannetje, ontwerp van Gellings. 
Op de veiling bij Bubb Kuyper werd een kaart aangekocht die op 1 november 1799 in 
Engeland is uitgegeven, waarop de bewegingen van de inval van de Engelse en Russische 
troepen tussen augustus en oktober 1799 te volgen zijn. Het is een mooie aanvulling op ons 
materiaal betreffende de Lunetten en de aanleiding tot de bouw ervan. 
Er werd een modern exemplaar van Carel van Mander’s schilderboek aangeschaft. De 
oorspronkelijke uitgave dateert van 1604 en is door de schilder voor een deel geschreven in het 
Huis te Heemskerck, sinds de 18e eeuw Marquette geheten. 
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Bezoekerscijfers 
Door P. Oort webmaster / A. Kok 
 
Het museum prijst zich gelukkig met een stijgend aantal bezoekers, zowel in persoon als 
digitaal. Vooral in deze laatste categorie stijgt het aantal bezoekers spectaculair. Het grote 
aantal gratis bezoekers van het museum valt te verklaren uit  het  bezoek van scholieren via een 
van de educatieprogramma’s van het museum. 
 
Hieronder een overzichtje: 
 
Bezoekersaantallen museum 
     2006   2007 
 
Volbetalend     153    447 
Halfbetalend       61    136 
Leden HGMK     178    204 
Overigen      1073    884 
 
Totaal     1465   1671 
 
Bezoekersaantallen website 
 
Bezoekers    2873   6506 
Herbezoek     781   1943 
Views     8136            28291 
 
 
Werkgroep Educatie 
Door M. de Wildt – van Overmeeren / G. Hagen  
 
Aan het begin van het verslagjaar bestond de werkgroep Educatie uit vier leden: Aad Kok, 
Gerard Hagen, Miep de Wildt en Dick Sijpestijn.  
 
Er werden meerdere projecten voor de schooljeugd ontworpen en begeleid. 
Het Rondje Cultuur is inmiddels een vast programmaonderdeel, bestemd voor de derde klassen 
van het voortgezet onderwijs. Dit initiatief van ’T  Platform Steunpunt Kunsteducatie Midden-
Kennemerland wordt gesubsidieerd door de Provincie Noord-Holland en stelt alle culturele 
instellingen in Castricum, Heemskerk en Beverwijk in de gelegenheid tot het geven van 
workshops. Het is de bedoeling dat de leerlingen kennis maken met cultuur in brede zin via een 
keuze uit drie verschillende vormen van cultuur. Ons museum opende haar deuren in april en 
november voor leerlingen van het Kennemer College en het Clusius College. 
 
In nauwe samenwerking met Hans Out, docent Aardrijkskunde/Geschiedenis van het 
Kennemer College, locatie Plesmanweg, werden de lesbrieven “Wonen” en “Werken” 
gemaakt. Aan de hand van deze lesbrieven werd de jeugd langs de museale schatten geleid, 
waaruit zij hun eigen top vijf konden samenstellen. In een slotgesprekje motiveerden de 
leerlingen hun keuze. 
 
Het Kennemer College locatie Plesmanweg startte op 28 augustus het nieuwe schooljaar met 
een fietstocht voor alle derde klassers. 32 groepen fietsten langs historische punten in 
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Beverwijk en Heemskerk. Het museumgebouw was één van de kijkpunten waar informatie  
moest worden ingewonnen.  
Bij het gebouw van de voormalige Bisschoppelijke Kweekschool aan de Baanstraat zaten 
vertegenwoordigers van het museum om de langskomende leerlingen te informeren over de 
historische functie van het gebouw. 
De dag erna, woensdag 29 augustus, organiseerde de school een informatiemarkt waar 
vertegenwoordigers van Historische Kringen en het museum aanvullende informatie gaven. 
Het museum bemande een marktkraampje en er werd info verstrekt die verder nodig was over 
de Linie van Beverwijk, het museumgebouw en het gebouw van de Bisschoppelijke 
Kweekschool. Leerlingen verwerkten daarna alle verzamelde gegevens tot een verslag. 
  
In het kader van de plannen voor een nieuwe locatie van ons museum bezocht een van onze 
mensen in het voorjaar het museum in De Rijp, waar diverse heemkundige projecten van de 
lokale basisschool werden bekeken.  
 
Op 21 maart 2007 was het museum vertegenwoordigd op de Culturele Markt in de 
Stadsschouwburg te Velsen. Hier werd contact gelegd  met vertegenwoordigers van 
basisscholen en de formule van op maat gemaakte lesbrieven is er geboren. Leerkrachten 
konden naar aanleiding van een (historisch) project op de eigen school, én na een afspraak met 
Dick, een rondleiding door het museum krijgen. Het format van de lesbrieven “Wonen” en 
“Werken” kon dan in samenspraak worden omgebouwd tot een op maat gemaakte lesbrief. Zo 
ontstond als eerste product de “Zoektocht in Museum Kennemerland” bestemd voor de 
onderbouw van basisscholen. Deze werd gebruikt toen in november de groepen 3, 4 en 5 van 
de Montessorischool Beverwijk op bezoek kwamen. 
Begeleid door leerkrachten, ouders en grootouders leerde deze doelgroep veel over het 
culturele erfgoed dat hun streek te bieden heeft. Het was een succesvolle afsluiting van het 
project Erfgoed waaraan ze op school een aantal weken hadden gewerkt. 
De speurtocht is overigens ook te koop voor individuele bezoekertjes van het museum. 
 
Basisschool de Wilgeroos maakte gebruik van ons aanbod om werkstukjes in te leveren die 
betrekking hadden op de tentoonstelling ‘50 jaar Velser Tunnels’, er zat onder andere een 
mooie fotoreportage bij van een van de leerlingen. 
 
De contacten met basisschool de Lunetten werden in het verslagjaar opgestart. Het is de 
bedoeling dat onze samenwerking in het najaar van 2008 uitmondt in een fietstocht langs de 
oude verdedigingswerken van die naam die in de directe omgeving van de school liggen. De 
tocht wordt een onderdeel van hun project “historische omgeving van de Lunetten”, waarvoor 
van de provincie Noord-Holland een subsidie is verkregen. Deze bronnen zullen de leerlingen 
verder wegwijs maken in het doel en het ontstaan van de verdedigingswerken de Lunetten.  
 
Vorenstaande geeft aan dat er een (bescheiden) begin is gemaakt met de promotie van Museum 
Kennemerland onder basisscholen. 
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Archeologische Werkgroep Beverwijk-Heemskerk 
Door R. van Gulik voorzitter 
 
In Wijk aan Zee zijn de graafwerkzaamheden voor de aanleg van een waterreservoir op de 
Dorpsweide gevolgd. Zichtbaar waren de sporen van akkers in het zuidoostelijk deel van het te 
ontgraven terrein; later waren hier volkstuinen gesitueerd. In het talud van de vijver (ongeveer 
ter hoogte van Zeecroft nr. 40) kwam een gemetselde waterput uit recente tijd tevoorschijn. In 
het zuidwestelijk deel van het terrein waren sporen van bewoning te zien, een asplek, 
paalresten en 17de eeuws puin. Tot het vondstenmateriaal behoren onder meer Engelse muntjes 
uit de 17de eeuw, veel duiten uit West Friesland, lakenloodjes (o.a. uit Kampen), loden 
netverzwaringen en musket- en kanonskogels. Op het terrein waren de beddingen van diepe 
greppels te volgens, evenals de oude Relbeek, parallel aan de Zeestraat. 
 
Leden van de werkgroep hebben de sloop van de boerderij van Kager, aan de Tolweg 4 in 
Heemskerk in de gaten gehouden. Duidelijk werd dat voor de oostelijke muur van het 
woonhuis uiteenlopende steenformaten waren gebruikt in verschillende metselverbanden. De 
fundering van de muren stond op korte palen die in een roosterconstructie waren gevat. Hierop 
lagen eikenhouten planken van 40 cm breed. Tussen de palen lagen brokken van middeleeuwse 
baksteen (formaat  ? x 14 x 7 cm). De muren van het achterhuis stonden op een keldervloer van 
12 stenen dik (formaat 17 x 8 x 4,5 cm) in kruisverband. De keldervloer rustte op een 
raamwerk van balken van 40 x 35 cm. Boven de kelder bevond zich de opkamer (4 x 4 meter). 
Het pand dateert waarschijnlijk oorspronkelijk uit de 17de eeuw. 
De werkgroep heeft bij de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten 
(RACM) toestemming gevraagd voor archeologisch onderzoek op dit terrein. Vooralsnog is 
nog geen toestemming verleend; eerst zal in het kader van de bouwvergunningprocedure 
onderzoek naar mogelijke archeologische waarden moeten plaatsvinden. 
 
Op verzoek van de Stichting Welzijn Beverwijk heeft de werkgroep in het voorjaar een "cursus 
archeologie" gegeven aan kinderen van 11 - 13 jaar. De cursus werd afgesloten met het 
inrichten van een kleine tentoonstelling van voorwerpen die de cursisten hadden 
"gerestaureerd". Mevrouw J. van der Aar, vice-voorzitter van de monumentencommissie, 
verrichtte de opening van de tentoonstelling. Ook voor 7 - 8 jarigen was een middag 
georganiseerd; zij konden "schatgraven" in een bak met zand. 
 
De werkgroep heeft de poldermeester van de Broekpolder informatie gegeven voor zijn 
'Museum voor vergeten landschapsverbanden'. Thema van de poldermeester was in 2007 de 
verbinding van de Broekpolderbewoners met het stuk land waarop zij wonen en met hun 
directe omgeving. Op grote doeken, die in de buitenlucht werden opgehangen en elke maand 
werden verwisseld, waren beelden uit verschillende tijdvakken te zien. Een afsluitende 
manifestatie in het najaar, waar ook de werkgroep aan mee zou doen, ging vanwege de slechte 
weersomstandigheden niet door. 
 
In Heemskerk verleende de werkgroep haar medewerking aan het festival "Wie zijn grenzen 
verlegt, geeft de wereld de ruimte" dat op 30  juni plaatsvond nabij kasteel Assumburg ter 
gelegenheid van 10 jaar vriendschapsbanden Heemskerk - Klatovy (Tsjechië). Om aan te 
sluiten bij het thema van het festival heeft de werkgroep bodemvondsten laten zien die destijds 
geïmporteerd zijn uit de ons omringende landen (Jydepotten uit Denemarken, steendgoed, 
Nederrijns aardewerk, leisteen en tufsteen uit Duitsland, glas uit Tsjechië, Andenne en Vlaams 
aardewerk uit België, creamware uit Engeland, schotels uit Frankrijk, porselein uit China enz.). 
De manifestatie werd door 600 personen bezocht. 
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Voor de tentoonstelling “50 jaar Velser Tunnels” in Museum Kennemerland werd een vitrine 
ingericht met bodemvondsten afkomstig van het Romeins castellum. Naast enkele voorwerpen 
uit de eigen collectie konden een aantal interessante bruiklenen van de Archeologische 
Werkgroep Velsen worden tentoongesteld. 
 
In het kader van de Open Monumentendag was fort Sint Aagtendijk in Beverwijk voor het eerst 
te bezichtigen. Op verzoek van de gemeente heeft de werkgroep er een tentoonstelling 
ingericht. De Open dag trok 350 bezoekers. 
 
Bij de Historische Kring Heemskerk (HKH) houdt de werkgroep een archeologisch spreekuur. 
Aan de HKH is advies uitgebracht over een vitrine met bodemvondsten in het gemeentehuis 
van Heemskerk. De werkgroep is betrokken bij het opstellen van een lijst met aanbevolen 
panden voor de gemeentelijke monumentenlijst van Heemskerk.  
De werkgroep is vertegenwoordigd in de monumentencommissie van het Historisch 
Genootschap Midden-Kennemerland (HGMK). 
 
Met de gemeente Beverwijk heeft de werkgroep geregeld overleg gehad over archeologische 
zaken. Samen met het HGMK heeft de werkgroep geadviseerd over de Beleidsnota 
Cultuurhistorie van de gemeente Beverwijk. 
 
 
Vrijwilligers 
Door A. Kok 
 
Op het gebied van de vrijwilligers kan over 2007 gezegd worden dat het een betrekkelijk  
‘rustig’ jaar was. Er vonden opvallend weinig mutaties plaats. Zo kwamen er vier nieuwe 
namen bij, maar verdwenen er ook weer drie. Met het bestaande aantal gastvrouwen en 
gatheren is het museum in de wintermaanden – ook nu wij constant op zaterdag en zondag 
open waren – redelijk goed te bezetten. Met het oog op de toekomst lijkt het belangrijk dat het 
aantal versterkt kan worden. Die toekomst is echter op dit moment onzeker te noemen en pas 
als bekend is hoe die er uit gaat zien, kunnen we gericht nieuwe vrijwilligers voor nieuwe 
situatie aan te trekken. 
 
Op het gebied van de werkgroepen is de situatie lichtelijk tot sterker verslechterd. Bij de 
fotowerkgroep nam een van de langdurige medewerkers om persoonlijke redenen afscheid. Het 
bestuur ontving met enige treurnis zijn brief hierover. Vanuit het bestuur is hier aandacht aan 
besteed. Bij de collectieregistratie melden zich weliswaar twee nieuwe vrijwilligers, maar 
moesten twee anderen – wegens het verkrijgen van  een fulltime job – hun 
verantwoordelijkheden op andere plekken van ons maatschappelijk bestel oppakken. Het is 
heuglijk dat één ervan in zijn vrije tijd heel graag gastheer wilde blijven. 
 
Op 23 maart en 6 april organiseerde Rik Doornberg  van (toen nog) het Museaal en Historisch 
Perspectief twee bijeenkomsten onder de titel: “Rondleiden van Groepen”. Zeven van onze 
vrijwilligers namen hieraan deel. Gezien de ontwikkelingen ten aanzien van (mogelijke) 
veranderingen van onze vestigingsplaats en alle daarbij voor onze collectie en tentoonstellingen 
te verwachten wijzigingen, is besloten het interne gedeelte van de opleiding tot rondleider uit te 
stellen tot er meer zekerheid daarover zal zijn. De materialen van Rik en zijn daarin 
vastgelegde kennis zullen dan uitgangspunt zijn. 
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De werkgroep Educatie, opgericht vanuit het bestuur, bestaat thans uit drie personen. Twee 
daarvan hebben vanuit hun (voormalige) beroep een grote inbreng als het gaat om omgaan met 
en kennisoverdracht aan kinderen en jeugdigen. Het feit dat een vierde vrijwilliger zijn 
medewerking heeft gestopt verdriet ons. Er zijn contacten gelegd met een kandidaat uit 
onderwijskringen. 
 
De audiovisuele werkgroep leverde haar eerste bijdragen aan het museum. Een introductie 
DVD werd samengesteld. Een DVD-TV-toestel werd aangekocht om die informatie aan de 
bezoekers te kunnen tonen. Samenlopend met de tentoonstelling 50 Jaar Velser Tunnels 
werden van elders interessante DVD’s met films over de bouw ervan bemachtigd. Een geslaagd 
bijproduct van deze werkgroep was de opzet voor een folder over ons museum. Na de 
aanvankelijk gezamenlijke aanpak pikte Erik Roozendaal (voor èèn keer wordt hier een naam 
genoemd, maar dan ook dubbel en dwars verdiend!) het plan op en wist voor het eerst in de 
geschiedenis van de Kennemer Oudheidkamer en Museum Kennemerland een goed bruikbare 
folder tot stand te brengen. 
 
De contacten met “Vrijwilligerswerk Gewoon Doen” verzwakten dit jaar. Weliswaar staan wij 
nog met een aantal functies in hun “bakken”, maar de reacties daarop waren daarop gering. De 
in het jaarverslag 2005 vermelde twee tijdelijke hulpkrachten met een flexibele werkstage- 
overeenkomst / detacheringsovereenkomst hebben hun toenmalige werkzaamheden beëindigd. 
Wij hebben er twee vrienden en twee gastheren aan over gehouden. Als duidelijk wordt wat 
onze toekomstige behoeften zijn, zullen wij met Gewoon Doen zeker proberen om met een 
ander uitgangspunt – de vernieuwingen in een nieuw pand – tot aanvulling van onze 
vrijwilligers te komen. Ook de dan wellicht mogelijke verdere samenwerking met Oerdwister 
Consult, waar goede ideeën over de werving van vrijwilligers leven, kan ons daarbij dan 
helpen.  
 
In het afgelopen jaar waren er van de bestuurszijde meerdere contacten met de vrijwilligers. 
Omdat het goed was de ontwikkelingen over onze toekomst met de vrijwilligers te delen werd 
op 16 februari een bijeenkomst met hen en de heer Lugtenborg van Oerdwister Consult belegd 
in het buurthuis Wijk aan Duin. Op een speciale vrijwilligerssite van het museum werd de 
mogelijkheid ontwikkeld om contacten en nieuwsgeving aan de vrijwilligers te versnellen en te 
verbeteren.  
Op zaterdag 10 november verzamelden de vrijwilligers zich op het Westerhoutplein nr. 1. 
Natuurlijk waren de ontwikkelingen bij de begrotingsbehandeling van de gemeente Beverwijk 
en de gevolgen daarvan voor onze toekomstplannen onderwerp van gesprek. De mogelijke 
tegenvallers werden verwerkt onder het genot van koffie met gebak, zeer goed verzorgd door 
een z.g. “overige” vrijwilliger en haar echtgenoot. Omstreeks het middaguur vertrok het 
gezelschap naar Haarlem waar aan de Schotersingel het ”Dolhuys” bezocht zou worden. Maar 
voordat de rondleiding aanving werden zij gespijzigd en gelaafd in de eetzaal van deze 
historische locatie. 
 
Aan het einde van het jaar, tussen Kerst en Oude en Nieuw, konden alle vrijwilligers 
traditioneel van een product van de wijngod Bacchus als bedankje worden voorzien. Dank aan 
hen die dit verzorgden.   
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