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 Een nieuwe lente en een nieuw geluid 
 Ik wil dat dit lied klinkt als het gefluit 
 Dat ik vaak hoorde voor een zomernacht, 
 In een oud stadje, langs de watergracht 
 

  H .Gorter (op huize Beeckzangh) 
 

 
  



Westerhoutplein 1- 1943 AA BEVERWIJK - T: 0251-214507 - E: mk@museumkennemerland.nl  

W: www.museumkennemerland.nl - Kamer van Koophandel 41222240 - BTW nr 8045.34.9130.01.8400 

 

4 

Jaarverslag Museum Kennemerland 2012 
Voorwoord door de voorzitter Cees Hazenberg 

 
Voor u ligt het verslag over het jaar 2012. Ook uit dit verslag blijkt weer dat het Museum Kennemerland 

bruist van allerlei activiteiten. Allereerst de zeer bijzondere tentoonstelling Arcadia aan het Wijkermeer. 

Dat was zo’n groot succes dat de tentoonstelling verlengd werd. Maar ook het grote aantal educatieve 

activiteiten die in samenwerking met zeer diverse organisaties is gerealiseerd, is opvallend te noemen. 

Daarnaast weet men ons steeds beter te vinden via de digitale weg. Het aantal bezoekers op de 

beeldbank vertienvoudigde zelfs. Ook is er sprake van een verdergaande professionalisering en 

informatisering van de organisatie. Kortom ons museum heeft overduidelijk laten zien dat het een echt 

Huis van Geschiedenis voor Midden-Kennemerland is. Daarbij beseft het bestuur dat dit alles alleen te 

realiseren is dankzij de grote inzet van meer dan 40 zeer actieve vrijwilligers en de financiële steun van 

onze subsidiegever, sponsoren en donateurs. 

Wat de financiële situatie betreft, blijft waakzaamheid geboden. Weliswaar wordt onze jaarlijkse subsidie 

gehandhaafd, maar er is geen sprake van een indexering van de subsidie waardoor de jaarlijkse stijging 

van de kosten ( waaronder de huur ) door onszelf opgevangen moeten worden, hetgeen niet altijd even 

gemakkelijk is. Wij zijn dan ook bijzonder dankbaar voor alle bijdragen van onze donateurs en sponsoren, 

waarbij wij met name Pré Wonen willen noemen. 

Helaas is er nog steeds onduidelijkheid ten aanzien van de huisvesting van ons museum aan het 

Westerhoutplein. Ook is ons huis te krap voor de collecties en alle activiteiten die wij organiseren. 

Aanpassingen in de huisvesting heeft ook geen zin zolang er geen duidelijkheid van de gemeente is. Wij 

hebben goede hoop dat wij in 2013 die duidelijkheid wel zullen krijgen, zodat wij kunnen gaan werken 

aan de definitieve huisvesting van ons museum als Huis van Geschiedenis. 

In november 2010 heeft het bestuur haar missie als volgt geformuleerd: 

“Met toegankelijke en prikkelende presentaties die ingaan op de actualiteit wil het museum een breed en 

divers publiek aanspreken: jong en oud, onderzoekers en geïnteresseerden. Het Huis van Geschiedenis 

is de enige erfgoedinstelling die de cultuurgeschiedenis van de regio Midden-Kennemerland ontsluit. 

Door in zijn activiteitenprogramma die unieke eigenschappen van deze regio te belichten, draagt het 

museum bij aan de identiteit van en de kennis over de regio. Daarnaast is het museum een 

ontmoetingscentrum voor iedereen die geïnteresseerd is in het culturele erfgoed van de regio”. 

Het bestuur onderschrijft deze missie nog steeds van harte. Wel zullen in 2014 in goed overleg met alle 

bij het museum betrokken partijen de missie en visie weer tegen het licht worden gehouden. Dit aan de 

hand van een nog op te stellen beleidsplan 2014- 2018. 

Met de samenwerking met de historische verenigingen van Beverwijk, Heemskerk en Velsen is een 

aarzelend begin gemaakt. Wij hopen dat in 2013 meer vaart in het proces zal komen. Een verdergaande 

samenwerking is immers in deze voor culturele organisaties moeilijke tijd, zonder meer geboden. 

Gelet op het grote aantal activiteiten en de fantastische inzet van onze vrijwilligers, is het met een gevoel 

van trots dat ik als kersverse voorzitter u namens het bestuur dit jaarverslag mag aanbieden. 

 

Beverwijk, mei 2013, 

Cees Hazenberg 
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Bestuurswijzigingen 
 

Per 1 september 2012 is Miep de Wildt afgetreden als waarnemend voorzitter. We danken haar voor de 

verantwoordelijkheden en werkzaamheden die zij naast de educatieve taken op zich had genomen.  

Per 1 september mochten we de heer Cees Hazenberg als voorzitter begroeten. 

Het bestuur is enkele maanden ‘compleet’ geweest.  

Koos Glazenburg gaf helaas in oktober te kennen dat hij door persoonlijke omstandigheden en om 

zakelijke redenen niet meer als bestuurslid voor de portefeuille Huisvesting zou kunnen optreden. 

 

 

Bestuurssamenstelling per 31 december 2012 
 
Waarnemend voorzitter Mevrouw H.F.E. de Wildt-van Overmeeren 

Voorzitter vanaf 1 september De heer C. B.P. Hazenberg 
Penningmeester De heer L. van Dijk 

Lid (juridische zaken) De heer mr. E.F. van Bolhuis 

Lid (huisvesting) tot 1 november De heer J.D. Glazenburg 

Lid (huisvesting) per 1 november  Vacant 

Lid (educatie) Mevrouw H.F.E.  de Wildt-van Overmeeren 

Secretaris en vrijwilligerscoordinator Mevrouw C.T.J. van Santen 

 

 

Werkers en Werkgroepen 
 
- Archeologische werkgroep Beverwijk-Heemskerk 

- Audiovisuele werkgroep 

- Bibliothecaris 

- Conservator 

- Educatie werkgroep 

- Fotowerkgroep 

- Gastvrouwen en gastheren 

- Huismeester 

- Museumregistratie 

- Notulist(e) 

- PR en Mediar 

- Redactie/druktechniek 

- Registratiegroep 

- Rondleiders 

- Systeembeheerder 

- Vormgever 

- Websitebeheerder 

- Werkgroep Onderhoud 

- Werkgroep Programmering Tentoonstellingen



Westerhoutplein 1- 1943 AA BEVERWIJK - T: 0251-214507 - E: mk@museumkennemerland.nl  

W: www.museumkennemerland.nl - Kamer van Koophandel 41222240 - BTW nr 8045.34.9130.01.8400 

 

6 

Huisvesting  
 

Het overleg met de gemeente Beverwijk over huisvesting van het museum heeft nog niet tot een 

bevredigend resultaat geleid. Ons plan is nu om het gesprek om te buigen naar een route die ons 

meer duidelijkheid zal geven. We streven ernaar om de gemeente een duidelijk standpunt te laten 

formuleren over de toekomst van het museum en over het maatschappelijk belang waar het museum 

in de ogen van het gemeentebestuur voor staat. Die duidelijkheid hebben we nodig om onze toekomst 

vorm te geven.  

 

 

Tentoonstellingen 
 

Drs. Jannie J.H. Polak 

 

Tentoonstellingen 

De eerste maanden van het jaar 2012 stonden nog in het teken van ‘Beverwijk Sigarenstad’ .  

Op 18 maart sloten we deze succesvolle expositie af. Een voor velen onbekend stuk geschiedenis van 

de stad Beverwijk is nu permanent in de collectie opgenomen, omdat Henk van Unen zijn verzameling 

aan het museum heeft geschonken.  

Na een rechtstreekse uitzending van Radio Beverwijk in januari en een demonstratie van meester 

sigarenmaker Jan van Gisbergen namen nog velen de kans waar om de tentoonstelling te bekijken. 

 

Intussen werd er achter de schermen al gewerkt aan een grote tentoonstelling in het kader van het  

Jaar van de Buitenplaatsen 2012 .  

Onze regio heeft op het gebied van de buitenplaatsen een bijzonder rijke historie. Langs de oevers 

van het Wijkermeer werd de rijkdom van de Gouden Eeuw zichtbaar in een lint van ca. dertig 

lustoorden van rijke kooplieden en bestuurders uit de hoofdstad. Vandaar de keuze voor de titel van 

de tentoonstelling:  ’Arcadië  aan het Wijkermeer’ .   

Het gaf de werkgroep tentoonstellingen grote voldoening, 

dat ruim 90 procent van alle getoonde prenten, 

schilderijen en objecten uit de eigen collectie van het 

museum kwam. Om al het materiaal te tonen werden niet 

alleen de beide zalen voor wisselexposities, maar ook de 

hal, de burgemeesterskamer en een deel van de vaste 

opstelling op de begane grond gebruikt. Dit bood tevens 

de mogelijkheid om een aantal technische verbeteringen 

in de vaste opstelling aan te brengen. Ook werd de 

kleurstelling van de expositieruimten veranderd in een fraai, historisch groen. 

Voor het samenstellen van deze expositie kreeg de werkgroep steun van Karin Rietbroek die met 

grote inzet de regie over vormgeving en organisatie heeft gehad. 

Bijzonder waardevol waren de adviezen van Ellen Broersen, vrijwilligster van het archief van de 

Stichting Sluyterman van Loo en George Slieker, als vrijwilliger werkzaam bij o.a. Beeckesteyn. 
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Dankzij een gift van de familie Sluyterman van Loo kon de kostbare afbeelding van de plattegrond van 

Akerendam van een nieuwe lijst worden voorzien.  

De tentoonstelling werd op 19 april geopend door de voorzitter van de Stichting 

Themajaar Historische Buitenplaatsen René W. Chr. Dessing.  

Via deze Stichting is de tentoonstelling ook landelijk onder de aandacht gebracht. 

Er is veel aandacht besteed aan de publiciteit. In samenwerking met het nabij gelegen 

restaurant Westerhout werd bezoekers van de expositie een arrangement aangeboden. 

Er is een wandelroute uitgezet langs de buitenplaatsen in Beverwijk. Deze is afgedrukt 

in den boekje met toelichting.  

Het museum werd opgenomen in de route van verschillende fietstochten. Bijzonder succesvol was het 

“Rondje IJmond”, dat enkele honderden fietsers langs maar ook in het museum bracht. 

Er werd samengewerkt met de organisatoren van de expositie van historische bloemperken bij Huize 

Akerendam. Hiervoor kon een gecombineerd entreebewijs worden gekocht. 

Op twee zaterdagen is een exclusief bezoek aan Huize Scheybeeck georganiseerd. 

De tentoonstelling zou sluiten op 16 september, maar hij trok zoveel belangstelling, dat besloten werd 

tot verlenging tot 19 november. Verschillende onderdelen van het 

expositiemateriaal zijn nu in de permanente opstelling opgenomen, 

zoals een fraaie vergroting van een kaart uit het ’Zegepralend 

Kennemerland”  waarop alle buitenplaatsen staan aangegeven en 

een vergroting van een tekening van Van Breen van het Beverwijkse 

centrum met daarop aangegeven het omvangrijke bezit van 

Amsterdammers. Een en ander was mogelijk dankzij de enthousiaste 

medewerking van Gert Jan Maas van het bedrijf Kennemer Lichtdruk. 

De werkgroep tentoonstellingen bestaat per eind 2012 uit Hans Eijking, Gerard Hagen, Roel van 

Gulik, Theo Vessies, Jojanneke Goossens en Jan de Wildt. 

De werkgroep heeft de laatste maanden van het jaar de voorbereiding gedaan voor de expositie  

die in januari 2013 is geopend:  

‘Onbekend Gezicht’  – Het fotografische geheugen van Museum Kennemerland.  

 

 

Collectieplan / Herinrichting museum / Collectie 
 

Dit jaar werd het collectieplan 2012-2016 afgerond en gepresenteerd. In dit plan worden de 

collectieomvang en de verschillende deelcollecties van het museum beschreven. De doelstellingen 

van museum Kennemerland ten aanzien van het gebruik van de collectie behoudbeheer, 

collectievorming (verzamelen en ontzamelen) en registratie en documentatie worden in dit plan 

uitvoerig toegelicht. 

 

Herinrichting vitrines bovenverdieping 

Begonnen is met het schoonmaken en de herinrichting van de vaste opstelling. Als eerste werd de 

vitrine over de geschiedenis van de rechtspraak in Beverwijk verplaatst van de parterre en op de 

bovenverdieping ingericht. Vervolgens werd de vitrine met kinderspeelgoed aangepakt.  
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Ook hier werd alles schoongemaakt en de indeling veranderd. Sommige objecten werden verwijderd, 

terwijl anderen werden gegroepeerd of toegevoegd. Zo ontstond een beeld van voornamelijk 19de 

eeuws speelgoed. Informatieve teksten bij de presentatie zijn in voorbereiding. 

 

Herinrichting vitrines parterre, grote zaal 

Na de tentoonstelling ‘Arcadië aan het Wijkermeer  – Buitenplaatsen en hun bewoners’ is een deel 

van deze tentoonstelling gebruikt om de vaste opstelling in de zaal en de burgemeesterskamer m.b.t. 

dit onderwerp opnieuw in te richten.  

 

Collectie en aanwinsten 

In 2012 heeft het museum diverse schenkingen ontvangen en enkele aankopen gedaan.  

 

Schenkingen 

Veel particulieren hebben ook dit jaar het museum waardevolle of interessante objecten geschonken 

(zie tevens bladzijde 9). 

Vaak was een tentoonstelling de aanleiding relevante objecten te schenken. 

 

Bijzonder was de omvangrijke schenking van verzamelaar Henk van Unen. 

Zaterdag 21 januari 2012 werd door de heer Henk van Unen zijn gehele collectie met betrekking tot de 

sigarenindustrie in Beverwijk aan Museum Kennemerland geschonken. Deze collectie was al te zien 

in de tentoonstelling ‘ Beverwijk Sigarenstad’ (15-10-2011 t/m 18-03-2012) in museum Kennemerland. 

De overdracht vond plaat tijdens de Nieuwjaarsreceptie met vele genodigden zoals vrijwilligers, 

vrienden van het museum, historische kringen en de bruikleengevers van de tentoonstelling.  

Waarnemend voorzitter mevrouw Miep de Wildt bedankte de heer Van Unen in haar toespraak voor 

zijn genereuze schenking waarna de schenkingsakte werd ondertekend door de heer van Unen en 

conservator Jannie Polak. 

 

Een andere grote schenking was die van de heer Fries Berkhout.  

 

Een schilderij van Pieter de Putter, Visserspaar in schuur, werd van langdurig bruikleen in een 

schenking omgezet. 

 

Na zijn overlijden (juli 2012) kreeg het museum een legaat uit de erfenis van de heer Berkhout, 

voornamelijk Kennemer Aardewerk (20 objecten) en enkele Kinheimtapijten (2 objecten). 

 

 

Aankopen, (overige) schenkingen en langdurige bruik lenen 
 

Aankopen 

Aangekocht werd een schilderij van Boerderij Paltzerhof, ca 1895 

 

Bruiklenen 

Voor een expositie op museum Beeckestijn werd de ‘Nieuwe kaart van het Baljuwschap van 

Kennemerlant’ in bruikleen gegeven. 
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Vervolg bruiklenen 

Archeologische werkgroep Velsen  

Vijf potten retour die museum Kennemerland in bruikleen had.  

 
Het Geelvinck Hinlopenhuis in Amsterdam leende enkele prenten t.b.v. de tentoonstelling in het kader 
van het jaar van de buitenplaatsen 
 
Schenkingen   
Naast de op bladzijde 8 vermelde schenkingen, ontving het museum verder van: 

De heer G. Hoogeland  

Prent Grote Kerk Beverwijk, Hendrick de Leth   

Tekening Wijkertoren  

Wandbord Jubileum Hoogovens 

CD Kennemer Kluit 

 

De heer en mevrouw De Wildt-Van Overmeeren 

Gedenkschaal Hoogovens, 1968 

Rouwadvertentie Deken Waare, 1925 

Sigarenblik Panatellas 

Sigarenkistje Balmoral 

Drinkbeker café Sport 

Sigarendoos Uiltje 

Koekblik ‘De echte Wijkertjes” 

Gedenktegel Rode kruis Ziekenhuis, 1977 

Vaasje autorijschool Stroomer, 1960 

Ganzenbord/Dambord 

Schaaltje reclame fa J.Prent 

Boodschappemtas De Duif 

Vlag S.S.S. Beverwijk 

Map Memorabilia VVV Wijk aan Zee 

 

M. van der Sluis  

Schilderij Van Harencarspelstraat Beverwijk 

 

Gemeente Beverwijk 

Kaart van ‘de Stede Beverwijck” 1974 

Verzamelkaart wegen Beverwijk, 1896 

 
Overigen 
Stamkaarten, memorabilia, sigarenknipper, doosje Van Gelder en Zonen,  
asbak Chris Duin Herenkleding, brief KVP 1958. 
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Foto-, registratiewerkgroep en IT-systeembeheer 
 

Door de heer G.H. Hoogeland 

 

Groepsleden per 31 december 2012 

Gerard Hoogeland, Hans Claus, Henk Witvoet, Joost Out, Fanny Tjong, Hans Eijking, 

Nico van Breemen, Ger Peters, Jan Kamps, Henk Stoker, Evert Janssen, Marga Klous 

 

1. Algemeen 

De fotowerkgroep sluit aan op de visie van het museum, de geschiedenis van Midden Kennemerland 

zinvol in beeld brengen en toegankelijk maken voor publiek. 

Materiaal: foto’s, negatieven, positieven (dia’s), glasnegatieven, films, digitale foto’s, video’s en ook 

prentbriefkaarten die door druktechnieken zijn verkregen vanuit een fotografische bron.  

De foto’s met hun beschrijving publiceerde de werkgroep via het www in een beeldbank, maakte 

hierbij gebruik van het zgn. ‘Zijper Collectiebeheerssysteem’  (ZCBS).  

Het ZCBS is een statutair opgerichte vereniging waarin 26 instellingen samenwerken.  

Zie: www.zcbs.nl. De naamgeving geeft alleen aan dat het systeem in Zijpe ontwikkeld is. 

Gepubliceerd wordt via: www.museumbeverwijk.nl.  

Het publiek kan op elk record en afbeelding via een webformulier reageren: interactie. 

De fotowerkgroep verzorgde het beeldmateriaal bij tentoonstellingen. 

 

2. Conserveren, registreren, publiceren 

Het in het archief aanwezige klassieke materiaal moet op verantwoorde wijze bewaard worden, 

voorzien zijn van een registratienummer, beschreven, gescand etc. Lokale (historische) kennis is van 

belang, net als research.  

Scans en beschrijvingen werden ingevoerd in de beeldbank eventueel aangevuld met documenten, 

afbeeldingen, video’s, geluidsfragmenten. Records werden onderling gelinkt aan andere www locaties, 

maar ook naar items in onze objecten- of boekenbank.  

Men trachtte zo een logische samenhang te tonen en een verhaal te laten vertellen.  

Sinds de ingebruikname van ZCBS is het aantal bezoekers sterk toegenomen.  

 

Jaartotalen: (2e kolom: aantal bezoekers per jaar, uitgaande de maandgegevens)  

 (3e kolom: aantal ‘losse’ –pagina’s per jaar)  

 

Jaar Bezoekers Bekeken foto’s 

2010 12 58 

2011 621 4.278 

2012 1.926 26.690 

 

3. Inkomend materiaal verwerken 

Het inkomend materiaal gaat via verschillende ‘boxen’ om ten slotte tot een selectie voor de collectie 

te komen. Het vernieuwde Collectieplan betekende dat er meer op de mogelijkheden van 

gegevensbanken en internetpublicaties werd ingaan. 
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Vanaf ca. 2000, bij de opkomst van de digitale fotografie, zijn er miljoenen foto’s gemaakt. Hoewel 

vele tot de collectie zouden kunnen behoren, vond selectie plaats. 

Thematiek was de enige uitweg. De fotogroep heeft reeds een aantal thema’s neergezet binnen de 

beeldbank wat tevens de zoekfuncties bevorderde. 

 

4. Registratiegroep 

De registratiegroep houdt zich bezig met het registreren en publiceren van de objecten van het 

museum waarin begrepen zijn de schilderijen en de prenten. De werkwijze is als hierboven geschetst 

bij de fotowerkgroep. Het achterhalen van de objecten vergt ook vaak het nodige onderzoek.  

Ook de registratiegroep maakte gebruik van het ZCBS. Door voortschrijdend inzicht is de groep mede 

bezig geweest met het opnieuw beschrijven, eventuele fouten eruit halen, fotograferen en registreren 

van de objecten.  

 

5. Werkruimten en apparatuur 

Het museum bood vaak te weinig werkruimte voor de leden van diverse werkgroepen: een 

weekrooster was van belang. De opgave van afschrijvingstermijnen van de IT-apparatuur gaf aan dat 

er verouderde Pc’s zijn. 

 

6. Verdeling taken en vastlegging 

Er vond regelmatig overleg plaats over de te verrichte taken. 

Er is een lijst waarop wordt bijgehouden of het materiaal is beschreven, gescand, in de beeldbank is 

geplaatst en wie met de taak bezig is.  

 

7. Systeembeheer algemeen en van ZCBS 

Het systeembeheer binnen MK is onder te verdelen in: 

1. beheer ZCBS databanken (www.museumbeverwijk.nl) 

2. beheer Pc’s, randapparatuur en netwerk in MK 

3. beheer en onderhoud museum website (www.museumkennemerland.nl).  

 (Mogelijk gaat er in 2013 een vernieuwde website ‘in de lucht’).  

 

De groei van het IT belang in de communicatie richting publiek en anderen maakte het noodzakelijk 

de IT opzet en het daarbij behorende beheer opnieuw te bezien en uit te werken. 

 

 

Educatie 
 

Gerard Hagen, Michon Hesselink, Aad Kok en Miep de Wildt-van Overmeeren 

 

Uitbreiding werkgroep 

In het verslagjaar meldde zich een nieuwe vrijwilligster aan bij het museum. Michon Hesselink is een 

jonge en enthousiaste doctorandus culturele wetenschappen die het museum wil ondersteunen op het 

gebied van educatie en multimedia. Om de organisatie van binnen uit te leren kennen is zij ook 

notulist bij de bestuursvergaderingen. 



Westerhoutplein 1- 1943 AA BEVERWIJK - T: 0251-214507 - E: mk@museumkennemerland.nl  

W: www.museumkennemerland.nl - Kamer van Koophandel 41222240 - BTW nr 8045.34.9130.01.8400 

 

12

Onze oud-stagiaire Marcia de Bruin stelde zich beschikbaar als incidentele begeleidster bij de 

ontvangst van scholen en is een waardevolle schakel in onze contacten met de Stichting Welschap en 

verschillende scholen in de Broekpolder. Ook onderhoudt zij goede contacten met de Archeologische 

Werkgroep Beverwijk/Heemskerk waar we in veel gevallen mee samenwerken aan erfgoedprojecten. 

Gerard Hagen zorgde voor een directe link met de werkgroep tentoonstellingen en Aad Kok is de 

deskundige bij ontvangsten van scholen en groepen waar het gaat om informatie over onze collectie.  

Jacob Brakenhoff werd ook een vast gezicht bij de rondleidingen. 

Miep de Wildt heeft namens de werkgroep zitting in het bestuur en heeft verschillende externe 

contacten op zich genomen zodat er een goede spreiding van taken is ontstaan. 

Toch blijven we op zoek naar uitbreiding van de werkgroep in vooral het ontwikkelen van 

lesprogramma’s en bijbehorende audiovisuele ondersteuning. 

 

Onderwijs 

Het project over het leven in de 18e eeuw dat in 2011 van start ging voor zes scholen, werd in 2012 

nog door één school opgepakt. 

 

Na het bezoek van het Kompas en de Sleutelbloem in 2011 maakte groep 7 van de 

Bethelschool op 18 april kennis met het leven op een buitenplaats aan de hand van de lesbrief die 

over dit onderwerp door een professional was ontwikkeld. De overige drie scholen die zich voor het 

project hadden aangemeld, haakten af.  

Basisschool de Anjelier bezocht de tentoonstelling over de Buitenplaatsen rond het Wijkermeer op  

10 juli met groep 6 en 7. Het museum was onderdeel van een speurtocht in de Plantagebuurt.  

Na afloop wachtte er een verrassing bij restaurant Westerhout.  

Een leuk bezoek was er op 12 november van 7 kinderen die bezig zijn met de leefbaarheid van de 

buurt. Stichting Welzijn Beverwijk begeleidt de groep die wel eens het museum van binnen wilde zien. 

Het Rondje Cultuur werd op 17 april voor de laatste keer gecoördineerd door ’T Platform vanuit 

Heemskerk. We ontvingen 3 HAVO/VWO groepen (45 leerlingen) op die dag. 

Met ingang van het nieuwe schooljaar berust de coördinatie bij het Centrum voor de Kunsten te 

Beverwijk. Voor ons veranderde er niets, op 1 en 8 november kwamen de VMBO-groepen langs; in 

totaal 100 derde ‘klassers’ maakten vaak voor de eerste keer kennis met het museum. 

De kennismakingsdagen van het Kennemer College aan het begin van het nieuwe schooljaar waren 

ook weer vast onderdeel van onze agenda.  

 

Samenwerking met De Baak 

Na een eerste succesvolle samenwerking in 2011 werd er een plan uitgewerkt om op de jaarlijkse 

schapenscheerderdag van Kinderboerderij De Baak met het museum aanwezig te zijn. Het jaar van 

de Buitenplaatsen 2012 leverde het idee op om de handen ineen te slaan en de jeugd kennis te laten 

maken met het leven van kinderen op buitenplaatsen. Het werd een groot spektakel waaraan NME, 

De Baak, De Evenementenmakelaar en Museum Kennemerland mee werkten. Het programma 

omvatte onder meer een expositie van kinderspeelgoed uit vroeger dagen, een Oudhollands 

spellencircuit voor de kinderen in de open lucht, demonstraties wolverwerking en uiteraard het 

scheren van de schapen. 
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Ongeveer 1300 bezoekers stonden er aan het eind van de zonovergoten middag van 28 maart op de 

teller van De Baak. Radio Beverwijk was live aanwezig en de regionale pers besteedde er uitgebreid 

aandacht aan. 

 

Rondleidingen voor groepen en deelname aan externe activiteiten 

Steeds meer mensen weten het museum te vinden als onderdeel van een familiedag, collegiaal tripje 

of vriendenuitje. Het arrangement dat bij de tentoonstelling over de buitenplaatsen werd aangeboden 

in samenwerking met restaurant Westerhout bleek voor deze vrije tijdsbesteding een schot in de roos. 

Ook presentaties en lezingen buiten het museumgebouw werden gevraagd door scholen en 

welzijnsvoorzieningen. 

In het verslagjaar haakten we aan bij twee grote evenementen:  

- Op 18 mei werd het Rondje IJmond gefietst door 220 bezoekers; velen van hen stapten van hun 

fiets af om een kijkje in het museum te nemen. (Het volgende rondje: 10 mei 2013). 

- Op 14 oktober verzorgden we rondleidingen in Huize Westerhout voor 127 deelnemers aan de 

Kennemer Fietstocht. 

De Vrienden van Museum Kennemerland kregen op 7 juli en 9 september de gelegenheid voor een 

speciale tour met onze vrijwilligers door Huize Scheijbeeck in het kader van het jaar van de 

Buitenplaatsen. 

 

Educatienetwerk Provincie Noord-Holland 

Het in 2011 gestarte Educatienetwerk organiseerde ook in dit verslagjaar weer bijeenkomsten voor 

organisaties die zich bezig houden met cultuureducatie.  

We konden helaas slechts een keer in Heiloo van de partij zijn bij de bijeenkomst over cultuur en zorg. 

Nu ons bestuur weer op volle sterkte gekomen is, zal dat zeker weer meer aandacht krijgen.  

Het opbouwen van een breed provinciaal netwerk is in deze tijden van bezuiniging belangrijk. 

 

 

Archeologische Werkgroep Beverwijk-Heemskerk  

 

Roel van Gulik, voorzitter  

 

Graven en waarnemen  

Bij graafwerkzaamheden aan de Rijksstraatweg in Heemskerk voor de bouw van een Albert Heijn XL 

kwam er een veenlaag met bewerkingssporen tevoorschijn. Waarschijnlijk gaat het hier om de sporen 

van turfsteken uit vroeger tijd. Het zijn rechthoekige kuilen van ongeveer 2 bij 1 meter, netjes naast 

elkaar. Vergelijkbare sporen zijn onder meer gevonden in Aerdenhout en Heiloo. 

Op het voormalige crossterrein naast Oud Haerlem in Heemskerk heeft het bureau ‘Hollandia’ een 

archeologisch vooronderzoek verricht. Het onderzoek was noodzakelijk in verband met de 

voorgenomen aanleg van een waterberging. Leden van de werkgroep hebben bij het schaaf- en 

graafwerk geassisteerd. Er waren 5 proefsleuven van 20-30 bij 5 meter gegraven. De vondsten waren 

scherven uit de IJzertijd en de Inheems-Romeinse tijd. De locatie ligt hemelsbreed niet ver van het 

archeologisch monument met nederzettingssporen in de Broekpolder. Interessant waren de sporen 

van het krekenstelsel van het Oer-IJ. 
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Educatie  

Op de Openbare Basisschool ‘de Zevenhoeven’ heeft een lid van de werkgroep een gastles gegeven 

over archeologie. De les was voor de leerlingen van groep 6 die tijdens de geschiedenislessen onder 

andere de Steentijd en de daarop volgende perioden als lesstof kregen. Zoals altijd was het mogen 

vasthouden van vondsten (botten, kogels en aardewerk) weer een groot succes. 

Educatieproject basisschool ‘De Panta Rhei’. Basisschool. ‘De Panta Rhei’ organiseerde voor de hele 

school (± 660 leerlingen) een erfgoededucatieproject met als thema ‘Op zoek naar oudheden in de 

woonwijk Broekpolder te Beverwijk’. De werkgroep verzorgde een uitgebreide expositie met vitrines en 

informatiepanelen, een introductieles voor de leraren, presentaties voor de 20 oudste groepen en een 

spannend verhaal met vondsten bekijken voor de 16 jongere groepen. Het project duurde in totaal 

twee en een halve maand en werd gesubsidieerd door Provincie Noord-Holland.  

 

Tentoonstellingen 

Ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum van de afdeling Kennemerland van de AWN -Vereniging 

van Vrijwilligers in de Archeologie - hebben de archeologische werkgroepen Haarlem, Velsen en 

Beverwijk-Heemskerk een tentoonstelling georganiseerd in het Archeologisch Museum Haarlem.  

De tentoonstelling laat de topvondsten zien van 60 jaar amateurarcheologie in Kennemerland.  

De opening vond plaats op 29 november; de tentoonstelling duurt nog tot en met 21 april 2013. 

In het gemeentehuis van Heemskerk kreeg de werkgroep eind november de gelegenheid een 

expositie van bodemvondsten in te richten voor de duur van drie dagen. Getoond werden de vondsten 

van een opgraving in de jaren ’90 van de vorige eeuw bij de Heemshof aan de Oosterweg, 

Heemskerk. Voordat de vondsten worden opgeslagen in het Provinciaal depot voor bodemvondsten in 

Wormer kon op deze manier nog eens alles aan de bevolking van Heemskerk worden vertoond. 

Ondanks de opzet van de expositie, low budget met eenvoudige middelen, trokken we in drie dagen 

tijd meer dan 600 enthousiaste bezoekers. Ook de pers en de lokale radiozenders besteedden veel 

aandacht aan deze activiteit. 

 

Radio en publicaties  

De werkgroep nam deel aan een uitzending van Radio Beverwijk vanuit Museum Kennemerland. 

Besproken werden diverse onderwerpen waaronder het voorgenomen project van basisschool  

‘De Panta Rhei’. 

De afdeling Kennemerland van de AWN verzorgde naar aanleiding van het 60-jarig bestaan een 

jubileumnummer van ‘Westerheem’, het tijdschrift van de AWN. Het bevat verslagen van oude 

opgravingen maar ook van recent onderzoek, uit alle perioden. Leden van de werkgroep hebben 

artikelen geschreven over een beschilderd graf in Heemskerk, glasvondsten van de Breestraat, een 

porseleinen schotel van Westerhout in Beverwijk en de resten van een vuurtoren in Wijk aan Zee.  

Het jubileumnummer van Westerheem is te koop in Museum Kennemerland. 

 

Website  

De website is dit jaar door ruim 1000 bezoekers bezocht, dat is een verdubbeling ten opzichte van 

2011. Vanaf september zijn vele bodemvondsten op de website te bekijken. Hiervoor wordt gebruik 

gemaakt van het Zijper Collectie Beheers Systeem. Website: www.awn-beverwijk-heemskerk.nl. 

 

Met bijdragen van Jaap Hendrikse en Ria Vet 
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Vrijwilligers 
 

Ineke van Santen – vrijwilligerscoördinator 

 

Aan het eind van het jaar 2012 hadden we 42 vrijwilligers in ons bestand. Sommigen nemen meerdere 

taken op de schouders en verdelen hun expertise over meerdere werkgroepen. 

Helaas hebben we het afgelopen jaar een aantal goede medewerkers zien vertrekken, uit eigen 

beweging en allemaal om uiteenlopende redenen. Wij danken hen voor hun inzet en het 

enthousiasme dat zij gedurende de afgelopen jaren hebben getoond. Gelukkig hebben sommigen van 

hen toch nog aangeboden bij bepaalde praktische activiteiten, hun energie in te zetten. 

Voor degenen die vertrokken zijn hebben we gelukkig ook een evenredig aantal nieuwe vrijwilligers 

kunnen aannemen die met veel enthousiasme op allerlei fronten aan de slag gegaan zijn. 

 

De conservator is begonnen met de uitvoering van het plan om het museum, ten aanzien van 

opstelling van de collecties, te herinrichten. Tevens is er, met behulp van andere vrijwilligers, een 

begin gemaakt met het opruimen, schoonmaken en herinrichten van het open depot.  

De leden van de werkgroep Programmering Tentoonstellingen hebben hard gewerkt aan de realisatie 

van de tentoonstellingen “Arcadie aan het Wijkermeer” en “Onbekend Gezicht”, deze laatste in nauwe 

samenwerking met de leden van de fotogroep.  

 

De cijfers van de bezoekers aan de “Beeldbank Museum Kennemerland” zijn reusachtige gestegen.  

De fotogroep gaat, ondanks alle werkzaamheden tussendoor, onverdroten verder met het bewerken 

en plaatsen van de duizenden foto’s uit ons archief. Ook de registratiegroep blijft druk met het 

registreren van de objecten. 

Een enorme stijging, vertienvoudigd dit jaar, is het aantal bezoekers op de beeldbank collectie online! 

 

De gastvrouwen en gastheren zagen hun taken nog verder uitgebreid door het invoeren van een 

nieuw kassasysteem. Er wordt nog gedacht over een meer praktische oplossing. 

 

Dankzij de inzet van als rondleiders optredende gastheren konden er in totaal ongeveer 300 

bezoekers groepsgewijs worden ontvangen. Dit zijn meestal groepen die een familie- of andere reünie 

organiseren, of er hun verjaardag of jubileumfeest mee aankleden. Anderen bezoeken het museum 

bijvoorbeeld weer als cultureel onderdeel van een personeelsuitje. 

 

Nu een stukje over de werkgroep: je hoort ze wel, maar je ziet ze niet. 

De amateurarcheoloog werkt aan de registratie van archeologische objecten, zijn vrouw helpt hem 

daar nog steeds bij.  

De bibliothecaris is bezig met de registratie van onze bibliotheekboeken.  

De ervaringsdeskundige op het gebied van “Velser Aardewerk”, de heer T. Postma, is nog steeds 

bereid zijn kennis met het museum te delen en treedt in voorkomende gevallen nog steeds graag op 

als rondleider.  

De website van ons museum wordt thuis door de webmaster verzorgd.  

De PR -deskundige is altijd bereid een persbericht in elkaar te zetten en ervoor te zorgen dat we extra 

aandacht in de pers krijgen, waardoor het bezoekersaantal positief wordt beïnvloed.  
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De dagelijkse boodschappen verzorgt een van de gastvrouwen, als zij niet kan, doet een tweede het.  

Een van de drie gealarmeerde speciale sleutelbeheerders snelt zich desnoods ’s nachts naar het 

Westerhoutplein voor het afhandelen van een vals alarm.  

En zo zijn er nog veel meer “achter de coulissen werkers”.  

Allen: hartelijk bedankt voor jullie vaak onzichtbare klussen in 2012! 

 

Op de extra openstellingen van het museum: Rondje IJmond, Burendag, de Open Museumdagen, zijn 

er altijd weer vrijwilligers die zonder aarzelen willen meewerken c.q. gewoon met hand- en 

spandiensten terzijde staan.  

Ik wil er nog even de aandacht op vestigen: de schoonmaakdagen waarop uitzonderlijke, soms 

extreme klussen gedaan worden. Van al die inspanningen is het museum een tintje lichter geworden 

en prachtig opgefleurd. Namens mij en allen van het bestuur: Hartelijk dank!  

Op 30 november ontmoetten ongeveer 35 vrijwilligers elkaar bij de Historische Kring Heemskerk, waar 

voor ons een interessant, inleidend verhaal werd gehouden, waarna een rondleiding begon door het 

pas opgeknapte en heringedeelde pand. 

Daarna met z’n allen op pad naar het Wok restaurant aan de Vrijburglaan, samen met enkele leden 

van het bestuur van de HKH, die de maaltijd met ons deelden. 

Het diner was bijzonder gezellig. Een geslaagde avond! 
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De bezoekersaantallen van Museum Kennemerland 
 
Jaar Volbetalend Halfbetalend Gratis Lid HGMK Totaal 

2009 449 194   884 97 1.624 

2010 282 233    791 112 1.418 

2011 293 506 1.039 128 1.966 

2012 475 650 1.125 250 2.500 

 

De bezoekers komen uit de regio’s  

Midden Kennemerland, Beverwijk, Wijk aan Zee, Heemskerk, IJmuiden, Santpoort. Limmen, Velsen 

Noord, Driehuis, Akersloot, Uitgeest    138 

Provincie Noord Holland  178 

Provincies Utrecht, Zuid Holland, Gelderland    43 

Overig/onbekend    7 
We willen de registratie van de postcodes graag doorzetten om daar in de toekomst gebruik van te 

kunnen maken.  

 

Bezoekersaantallen website 

Jaar Bekeken pagina’s Bezoekers Herbezoekers 

2009 14.056   5.035  1.576 

2010 14.925   6.105  2.477 

2011 10.550   5.687  1.643 

2012 10.370   5.407  1.603 

 

Bezoekersaantallen bibliotheek 

Jaar Bekeken publicaties Bezoekers  

2009   356   103  

2010   56    32  

2011   442   433   

2012  1.510    719  

 

Bezoekersaantallen beeldbank 

Jaar Bekeken foto’s Bezoekers  

2009   630         60  

2010  382      128  

2011  4.275      615  

2012  17.146   1.363  
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       Huize Scheijbeeck waar Vondel o.a. schreef: 

Beeckzang aan Katharine  
 
Wycker Bietje, die by ’t Beeckje 
Nestelt, en geeft menigh steeckje 
Die uw honigh komt te dicht; 
Wacker Nymfje, die zoo klaartjes 
Met uw ooghjes op de blaartjes 
Flickert, blickert, straalt, en licht; 
Zegh my, meisje, die zoo netjes 
Poezelachtigh zijt, en vetjes, 
Levend, helder, wel gedaan; 
Waar van mooghje zoo wel tieren, 
Daar al d'andere, arme dieren, 
Bleeck en treurigh quijnen gaan? 
Eetje slaatje met een eitje? 
Drinckje niet dan schapeweitje? 
Pluckje moesjen uit den tuin? 
Backje struifjes van de kruitjes? 
Treckje heen, na zomerbuitjes, 
Om lamprey en knijn, in duin? 
Slaapje op dons van witte zwaantjes? 
Leckje muskadelle traantjes? 
Houje een ongemeenen stijl? 
Leghje in schim van koele boompjes? 
Droomje daar geen andre droompjes 
Als van suicker, uit Brezijl?  
Zwemje in lachjes, en genughjes? 
Leeft uw geest in zoete kluchjes? 
Springt uw zieltjen in uw lijf? 
Erfje niet als heil, en zegen? 
Benje juist van pas geregen, 
Niet te los, noch niet te stijf? 
Zegh het toch uw medemeisjes, 
Vol zwaarmoedige gepeisjes, 
Heel uw speelnoots algelijck. 
Redt die diertjes van haar teering. 
Onderkruip den Haes zijn neering, 
En wort dockter van de Wijck. 
 
Overgenomen uit: 

De werken van Vondel. Deel 2.  

1620-1627, ed. J.F.M. Sterk (et al.). Amsterdam 1929.  

Webeditie DBNL p. 816-817.J. van den Vondel. 

Aan de Beeck, Op de hofstee van Laurens Baack 
 
Doorluchte Beeck, van bloeiend loof bedeckt, 
Die menighmael verstreckt 
Een spiegel voor de fiere Katarijn, 
Daar zy den zonneschijn 
Ontschuilt, en zingt op uwen waterval, 
Met liefelijck geschal; 
Wanneer 't bekoorde en vrolick pluimgediert 
Daar onder tiereliert: 
Doorluchte Beeck, wel waarom ruischtge niet 
Haar voor met eenigh liet, 
Waar door zy wert gebetert en gesticht, 
Om langer niet zoo licht 
De vierge beê der genen af te slaan, 
Die na haar hylick staan? 
Wat draaghtse toch op jeught en schoonheit roem? 
Wat stoftze van een bloem, 
Die open luickt met 's levens dageraat, 
En 's middaghs weêr vergaat? 
De tijt is snel, 't onzeker leven kort. 
De roozekrans verdort. 
Vergangkelick is Venus en haar vrucht: 
Men grijptze maar ter vlught, 
En d'ouderdom met naberouw verrascht 
Al wie niet toe en tast. 
D'oogappel straalt niet eeuwigh klaar en hel. 
De rimpel kreuckt het vel, 
Dat voor een wijl gespannen stond en glat. 
De wittigheit beklat 
Met vlecken, en de pruick met sneeuw belaên, 
Geen vryers locken aan. 
Wat vrolickheit men dan aan andren ziet 
Dat streckt tot meer verdriet; 
Vermits men zich zoo reuckeloos en zot 
Verstack van 't zoet genot 
Der jonckheit, die bepaalt, als in een punt, 
Natuur ons had gegunt. 
Wel is zy wijs, die haren tijt gebruickt, 
En voor den hagel duickt. 
 
Deel 3. 1627-1640, ed. J.F.M. Sterk (et al.). Amsterdam 1929.  

Webeditie DBNL , p. 388-389. 
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