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Jaarverslag Museum Kennemerland 2016 

Voorwoord door de voorzitter Cees Hazenberg 

 

Het jaar 2016 is een heel bijzonder en cruciaal jaar geweest voor ons Museum Kennemerland. 

Het Historisch Genootschap Midden-Kennemerland en het museum hebben intensief samengewerkt om 

het Huis van Geschiedenis Midden-Kennemerland te realiseren. Het samenwoning- en 

samenwerkingsverband van museum en genootschap. 

Het voormalige SAB gebouw werd “omgetoverd” tot een multifunctionele accommodatie en het museum 

kreeg er een nieuwe vleugel bij. 

Het genootschap vond daarin weer een tehuis en een accommodatie voor al zijn activiteiten. Het 

museum kreeg een ruime ontvangstruimte en kon al zijn boeken onderbrengen in een prachtige 

bibliotheek en last but not least de ondersteunende diensten kregen de beschikking over nieuwe 

werkruimten. 

Ook werd op de begane grond van het hoofdgebouw het museum verbouwd en compleet opnieuw 

ingericht.  

Dit alles was niet mogelijk geweest zonder de grote steun van de gemeente Beverwijk. De gemeente 

nam de verbouwingskosten van de vleugel voor haar rekening en verstrekte genootschap en museum 

een subsidie in de extra huisvestingskosten en stond ons met raad en daad bij. 

Ook was de inzet van alle vrijwilligers van de beide organisaties indrukwekkend. Zonder hen was het 

onmogelijk geweest om het project binnen vijf maanden te realiseren. Wij hebben echt de kracht van de 

vrijwilligersorganisatie ervaren. 

Wat de financiën betreft konden we een beroep doen op onze vrienden, leden van de Club van 100 en 

diverse sponsoren. Met name wil ik hier noemen Triarcus en Sluyterman van Loo die ons met 

aanzienlijke bedragen hebben ondersteund. Daarnaast hadden we gelukkig ook nog de beschikking over 

een stevige reserve die we konden aanspreken.  

Afsluitend wil ik nog opmerken dat ondanks de sluiting van het museum van april tot september wij in 

staat zijn geweest een groot aantal activiteiten uit te voeren, zoals u kunt lezen in ons jaarverslag. 

Wij gaan dan ook vol vertrouwen de volgende jaren tegemoet. 

 

Cees Hazenberg, 

 

Voorzitter van het museum Kennemerland 
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Bestuurssamenstelling per 31 december 2016 

Voorzitter  De heer mr. C.B.P. Hazenberg 

Penningmeester  De heer J.W. Wieringa  

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

Secretaris Mevrouw C.T.J. van Santen 

Projecten en educatie De heer R. Muetstege 

Marketing en PR (vacature) tijdelijk: De heren Hazenberg en Muetstege 

Algemeen adviseur De heer L. Overman 

Beleidsontwikkeling De heer M. Broedelet 

 

Werkers en Werkgroepen 

- Archeologische werkgroep Beverwijk-Heemskerk 

- Audiovisuele werkgroep - Beel & Geluid 

- Bibliothecaris en medewerkers 

- Conservator en medewerkers 

- Coördinator vrijwilligers 

- Educatiewerkgroep 

- Fotowerkgroep 

- Gastvrouwen en gastheren 

- Notulist 

- Projectenbestuurder 

- Redactie 

- Registratiegroep 

- Rondleiders 

- Systeembeheerder 

- Vormgevers 

- Websitebeheer 

- Werkgroep Communicatie en PR 

- Werkgroep Public Relations 

- Werkgroep Programmering Tentoonstellingen 
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Werkgroep Programmering Tentoonstellingen 

 

Hans Eijking, Roel van Gulik, Willeke Vrij, Theo Vessies en drs. Jan de Wildt 

 

Het jaar 2016 is voor de werkgroep – net als voor het museum in zijn totaliteit – het jaar van de grote 

verbouwing geweest. 

Aanvankelijk bestond er het idee, dat er “tussen de bedrijven door” nog wel een kortlopende 

zomertentoonstelling gehouden zou kunnen worden, maar begin maart werd het duidelijk dat de 

algehele sluiting van het museum van enige maanden, onvermijdelijk was. 

We moesten daarom het plan voor een tentoonstelling van keramiek van Nini Tervoort laten varen. 

Later in het jaar zijn – in overleg met familie Tervoort –  de al verzamelde en opgeslagen werken 

overgedragen aan de Grote Kerk voor een tentoonstelling daar in februari 2017. 

Tentoonstellingen 

Verborgen Schatten:   28 november 2015 - 6 maart 2016 

Wijkplaats: 24 september 2016 - eind januari 2017 

Na de bouwstart heeft tot begin maart nog de tentoonstelling “Verborgen schatten” doorgelopen. Deze 

tentoonstelling toonde objecten uit het depot gekozen door vrijwilligers van het Museum en het 

Historisch Genootschap. Op 17 februari werd er over deze tentoonstelling en de mogelijkheden van 

objecten, foto's, boeken digitaal te raadplegen (Collectie Online/Beeldbanken), een presentatie 

verzorgd in de Centrale Bibliotheek te Beverwijk. 

Tijdens de verbouwing van het museum zat de werkgroep tentoonstellingen niet stil. De groep volgde 

een cursus “Omgaan met museumstukken” en er werd assistentie verleend bij het opruimen van het 

depot aan de IJsselstraat. Vooral ons werkgroeplid Roel van Gulik heeft hierbij een forse prestatie 

geleverd. 

Veel tijd is er in de samenwerking met de Stichting KIST gestoken in de voorbereiding van het project 

Wijkplaats. Wat begon als een klein project over de verborgen geschiedenis van de Kibboets 

Beverwijk, groeide uit tot een breed project over vluchtelingen en gelukzoekers in de IJmond in de 

loop van de twintigste eeuw. Hiervoor moest veel research worden gedaan. We verkregen  

medewerking van het Noord- Hollands Archief, het Hoogovens Museum en vele particulieren die bij de 

opvang van vluchtelingen in onze streek betrokken waren. 

 Op 24 september werd de tentoonstelling geopend en dat was tevens de start 

van het totale project Wijkplaats. Dankzij subsidiebijdragen van de gemeenten 

Beverwijk en Velsen, het Prins Bernhardfonds en het VSB-fonds kwam er een 

programma van randactiviteiten van de Stichting KIST tot stand ter 

ondersteuning van de expositie. Voor een belangrijk deel van deze activiteiten 

kon er gebruik gemaakt worden van de presentatieruimten in het Historisch 

Informatiecentrum dat zijn toegevoegde waarde voor het museum terstond 

bewees.  
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De expositie Wijkplaats kreeg veel publiciteit met name door wekelijkse paginagrote artikelen over 

vluchtelingen en buitenlanders in de IJmond in Dagblad Kennemerland. Voor een uitvoerig verslag 

van de activiteiten bij het project verwijzen wij u naar de publicatie die is uitgebracht door de stichting 

KIST: http://stichtingkist.nl/projecten/wijkplaats/.  

De tentoonstelling werd verlengd tot eind januari 2017. 

 

Herinrichting vaste opstelling museum / Collectie 

Renate van Zalen (MA), conservator 

 

Collectie en aanwinsten 

In 2016 heeft het museum, ondanks een sluiting van enkele maanden gedurende de verbouwing- en 

uitbreidingsperiode (mei tot september), diverse schenkingen ontvangen. Het museum is de 

verschillende schenkers dankbaar voor hun bijdragen.  

Een aantal schenkingen die bijzondere vermelding behoeven: 

- Luidklokken van Rooswijk en Velserbeek. De luidklok van Rooswijk is in 1708 vervaardigd, gezien 

het model en versiermotieven mogelijk door dezelfde klokkengieter als de klok van Velserbeek. De 

klok afkomstig van Rooswijk heeft sinds 1978 op Buitenplaats Beeckesteijn gehangen. De luidklok 

van Velserbeek is iets ouder en dateert uit 1693. Ook deze heeft later op Buitenplaats Beeckestijn 

gehangen.  

De bronzen klokken zijn beide nog in goede conditie, de klok van Velserbeek is zelfs in een 

uitmuntende conditie. Deze schenking is bijzonder, omdat zonder tussenkomst van de 

klokkenmaker deze klokken waarschijnlijk verkocht zouden zijn.  

- Schoolbel van de St. Willibrordus Mavo te Beverwijk, geschonken door de heer Niek Linger op de 

feestelijke heropening van het museum (9 september 2016). Dhr. Linger is betrokken geweest bij 

het tot stand brengen van de samenwerking tussen het museum en de historische kringen uit de 

omgeving. De schenking van deze bel is bijzonder omdat dhr. Linger tevens de laatste directeur 

van de St. Wilibrordus Mavo is geweest.  

- Een Kinheim proeflap uit ca. 1936, vervaardigd door Elizabeth de Lang - de Vries die als knoopster 

werkzaam was geweest bij de Kinheim Tapijtenknoperij. Een proeflap geïnspireerd op Oosterse 

motieven, met veel geometrische vormen. De lap is in goede conditie en aan het museum 

geschonken door een familielid van de inmiddels overleden mevrouw De Lang-de Vries.  

 

Herinrichting 

De herinrichting van het museum is eind april 2016 van start gegaan. Het museum is uitgebreid met 

een vleugel waar onder meer bezoekers kunnen worden ontvangen en werkgroepen terecht kunnen 

voor hun werkzaamheden. Dit heeft betekend dat de museale functie en niet-museale functie van het 

museum voortaan strikt gescheiden zijn én dat er meer plek is in het museum voor de zowel 

wisseltentoonstellingen als de vaste opstelling.  

 

De vaste opstelling op de begane grond is bij deze herinrichting aangepast.  



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

W: www.museumkennemerland.nl - Kamer van Koophandel 41222240 - BTW nr. NL 8045.34.913.B.01 

8 

Er staat nu een chronologisch verhaal, voorzien van tekstbordjes, waarmee bezoekers zelf hun weg 

door het museum kunnen vervolgen. Bij binnenkomst in het museum kunnen bezoekers hieraan 

voorafgaand bovendien een korte introductiefilm bekijken. De bovenverdieping van het museum, waar 

ook het depot zit, zal in een tweede fase ook verbouwd worden.  

 

Restauraties 

Het schilderij ‘Gezicht in een der Hollandse Zeedorpen’ (voorstellende Wijk aan Zee) van A.J. Eymer 

(1834) is eind 2016 naar de Atelier Peter Willemse (Leiden) gebracht om gerestaureerd te worden. 

Het werk had enige beschadigingen opgelopen tijdens de verbouwing van het museum. Daarnaast 

bleek, tijdens de restauratiewerkzaamheden, dat achter het schilderij er een niet-duurzame 

wasbedoeking was aangebracht waardoor de toestand van het schilderij te wensen over liet. Deze 

wasbedoeking is door de heer Willemse verwijderd en vervangen door een nieuwe bedoeking.  

Het schilderij heeft een grondige opknapbeurt ondergaan en is begin 2017 weer aan het museum 

geretourneerd. De restauratie was een succes.  

 

Verder moet er nog melding gemaakt worden van de restauratie van het tegeltableau ‘650 jaar 

weekmarkt’, dat memoreert aan het verlenen van marktrechten in 1276 door Graaf Floris V. Het 

tableau bevond zich in het externe depot aan de IJsselstraat. Met de verbouwing van het museum is 

dit depot gesloten en zijn de stukken overgebracht naar het 

museum. Dit tegeltableau was echter niet in de juiste 

toestand om het te kunnen verplaatsen. Er zat namelijk nog 

een flink stuk uitgezaagde muur omheen.  

De tegels van het tableau zijn door restaurator Henk 

Nijenhuis uitgezaagd, ontzuurd, waar nodig gerestaureerd 

en vervolgens op een nieuwe drager geplaatst. Het 

resultaat, te bewonderen in de nieuwe vleugel van het 

museum, is prachtig.  

 

Bruiklenen aan Museum Kennemerland 

We kunnen een bijzondere (langdurige) bruikleen vermelden. Dit betreft een Kinheim tapijt uit het 

pand van de firma Van Tongeren, met erop afgebeeld een lucht met vliegende vogels (zwaluwen). Het 

tapijt is door het personeel geschonken aan de toenmalige directeur van een firma (tussen  

1926-1973). Het museum heeft het tapijt op eigen kosten laten reinigen en het heeft sinds de 

herinrichting van het museum een prominente plek in de Kennemer Nijverheidskamer. Het museum is 

dankbaar dit stuk momenteel in bruikleen te mogen tonen.  

 

Bruiklenen van Museum Kennemerland 

Het museum heeft eind 2016 de handschoenen van koningin Anna Paulowna uitgeleend aan de 

verjarende vrijmetselaarsloge Anna Paulowna te Zaandam. De handschoenen zullen hier 

tentoongesteld worden tot medio 2017, als onderdeel van een tentoonstelling over Anna Paulowna. 

Daarna zullen de handschoenen weer terugkeren naar hun plek in de vaste collectie van Museum 

Kennemerland.  
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Tot slot moet er vermeld worden dat het keizersportret van Nero, begin 2016 uitgeleend aan het 

historisch museum te Trier in het kader van een tentoonstelling over de Romeinse keizer Nero, 

inmiddels weer retour is bij Museum Kennemerland.  

 

Onderzoek 

In 2016 is er een start gemaakt met een uitgebreid onderzoeksproject naar de Kinheim collectie.  

Met dit project zal er een aantal verschillende zaken in kaart gebracht worden:  

- de manier van werken en de gang van zaken bij het Kinheim atelier door middel van interviews met 

voormalige werkneemsters van het atelier.  

- de vindplaats van Kinheim tapijten in Nederland. Van een aantal tapijten is, door middel van archief 

onderzoek, reeds bekend waar deze te vinden zouden moeten zijn. Geprobeerd wordt er om dit 

nauwkeurig verder in kaart te brengen om zo een inventarisatie van de nog overgebleven Kinheim 

tapijten in Nederland te maken. 

 

Schenkingen 2016 

Een lijst met schenkingen is als bijlage aan het jaarverslag toegevoegd.  

 

 

Bibliotheekcollectie van het Huis van Geschiedenis 

 

Kees Vroonhof, bibliothecaris 

De collectie van het Huis van Geschiedenis bestaat 

uit museale werken van meer dan 100 jaar oud, oude 

werken van voor 1950 en actuele werken. Behalve 

boeken zijn er ook vele dossiers, tijdschriften, 

brochures, digitale media en kranten.  

Op dit moment zijn er ongeveer 3.000 titels 

ingeschreven. Er wachten nog vele titels om 

ingeschreven en beschreven te worden. De schatting 

is dat er ruim 3.800 titels in het bezit zijn. 

 

Om titels toegankelijk te maken beschikt het Huis van Geschiedenis over een internetsite. Er kan 

rechtstreeks via een zoekmachine op internet worden gezocht. De collectie is ook terug te vinden in 

de catalogus van de lokale openbare bibliotheek. Hiermee is de fantastische schat aan boeken van 

het Huis van Geschiedenis op meerdere manieren op internet terug te vinden. 

Na de verhuizing in 2016 is de collectie van het Historisch Genootschap Midden Kennemerland  

(220 titels) geïntegreerd in de collectie van het Huis van Geschiedenis. 

 

De fysieke toestand en de toegankelijkheid van de collectie is in 2016 na de opening in het nieuwe 

gebouw, aanzienlijk verbeterd. De bibliotheek werd in september gehuisvest in een open ruimte en is 

hierdoor toegankelijker geworden. Het Huis van Geschiedenis heeft behalve een bibliotheek nu ook 

een leeszaal. De kasten zijn wel afgesloten met glazen deuren om de toegankelijkheid enigszins te 

beperken en de collectie te beschermen.  
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Na het overzetten van de collectie zal er nog veel moeten gebeuren om de collectie beter te 

beschermen. Hiervoor zullen heel oude boeken bij elkaar worden geplaatst.  

Tevens zal het materiaal dat niets met Kennemerland te maken heeft, worden afgestoten. 

Ook zal er een begin worden gemaakt met het scannen van de voorkanten en de inhoudsopgaven 

teneinde de digitale toegang te verbeteren. 

 

In 2016 waren er 2.120 digitale bezoekers die 12.829 items bekeken. 

Dit betekent een kleine stijging van bezoekers terwijl er minder publicaties zijn bekeken. 

In 2016 werd er daarentegen wel 22 x op verzoek materiaal in de bibliotheek geraadpleegd. De 

collectie is in september veel toegankelijker geworden. Raadplegen is nu altijd mogelijk wanneer het 

museum of het Huis van Geschiedenis geopend is. 

 

 

Fotowerkgroep en ICT-systeembeheer 

Gerard Hoogeland 

Leden fotowerkgroep in 2016  

Nico van Breemen, Hans Claus, Gerard Hagen, Gerard Hoogeland, Jan Kamps en Joost Out. 

ICT systeembeheerders in 2016: Gerard Hoogeland, Jan Kamps 

 

Naast de normale werkzaamheden van de werkgroep stond 2016 vooral in het teken van 

verbouwingen en het inrichten van de nieuw beschikbaar gekomen aanbouw. Leden van de 

fotowerkgroep hebben samen met leden van andere werkgroepen veel tijd gestoken in allerlei 

voorkomende werkzaamheden rond deze verbouwingen, zoals montagewerkzaamheden, schilderen. 

  

Voor het te vernieuwen  ICT netwerk en de PC werkplekken werd er door de ICT beheerders een 

inrichtingsplan opgesteld. KPN werd als internet provider opgezegd om plaats te maken voor een 

zakelijke (kabel) aansluiting van Ziggo. Dit resulteerde in een veel snellere verbinding tegen lagere 

kosten. Gekozen werd er voor zowel een bekabeld als WiFi netwerk voor de ICT verbindingen.  
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Er werden twee WiFi zenders geplaatst die voldoende dekking geven in beide gebouwen.  

Voor museumbezoekers en gasten is er een apart WiFi netwerk ingericht. De inlogcode hiervoor is op 

tekstbordjes vermeld in het HIC en in het museum. Bezoekers voorzien van een smartphone kunnen 

in principe over de objecten via internet en ons ZCBS registratiesysteem informatie opvragen.  

Als hulpmiddel hierbij kan overwogen worden QR– codes bij de objecten te gaan plaatsen. Zodat er 

met een simpele handeling direct de goede info beschikbaar komt. De beeldbank bevatte eind 2016 

bijna 8.000 afbeeldingen, de objectenbank kwam op ca. 4.500 geregistreerde objecten en de 

bibliotheek op ca. 2.800 geregistreerde items. Dit alles voor het publiek toegankelijk via rechtstreeks 

www.museumbeverwijk.nl of via www.museumkennemerland.nl/Collectie Online/Beeldbanken. 

 

Hieronder een overzicht van het internetbezoek. 

Daarbij zijn robotten, andere zoekmachines en bezoek van ingelogde medewerkers niet 

meegerekend. 

 

Jaartotalen: Beeldbank  

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

(3e kolom: aantal 'losse' -pagina's per jaar)  

Jaar # bezoekers # bekeken foto's # gedownloade foto's 

2013 5.281 178.236 0 

2014 6.574 154.693 0 

2015 9.119 155.385 0 

2016 7.456 70.066 527 

 

Opvallend is de daling in 2016 van het aantal bezoekers en de beeldbank en de objectenbank.  

De langdurige sluiting van het museum en de afname van bijbehorende activiteiten kan dit verklaren. 

De bibliotheek had minder last van dit verschijnsel, hoewel het aantal views afnam ten opzichte  

van 2015.  

Het eerste kwartaal van 2017 laat inmiddels een herstel zien van beeldbank en objectenbank. 

 

Jaartotalen: Objecten  

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

(3e kolom: aantal 'losse' -pagina's per jaar)  

Jaar # bezoekers # bekeken objecten # gedownloade objecten 

2013 8.326 24.571 0 

2014 8.722 37.988 206 

2015 8.798 61.949 0 

2016 6.858 62.788 1.093 
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Jaartotalen: Bibliotheek  

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

(3e kolom: aantal 'losse' -pagina's per jaar)  

Jaar # bezoekers # bekeken publicaties # gedownloade publicaties 

2013 1.591 7.289 0 

2014 1.616 12.851 0 

2015 2.050 15.909 0 

2016 2.120 12.829 55 

 

Educatie 

 

Leden werkgroep Educatie 

Jacob Brakenhoff, Marcia de Bruijn, René Muetstege, Ria van Roon, Miep de Wildt-van Overmeeren 

 

Het verslagjaar 2016 was opnieuw een bijzonder jaar. Zoals reeds eerder in dit verslag is aangegeven 

is het museum van april tot en met augustus gesloten geweest. Deze sluiting had ook gevolgen voor 

de educatie activiteiten omdat wij geen externe instellingen konden ontvangen. Door de nood 

gedwongen is er daarom een speciaal programma – Wat is dat voor een ding? - ontwikkeld dat op 

locatie kan worden gepresenteerd.  

 

De samenstelling van de werkgroep Educatie is dit jaar aangepast: Miep de Wildt-van Overmeeren 

heeft het voorzitterschap van de werkgroep overgedragen aan René Muetstege. Miep blijft wel 

betrokken bij de contacten met de basisscholen en de naschoolse opvang.  

De conservator van het Museum, Renate van Zalen, heeft in 2016 een enorme impuls gegeven aan 

de herinrichting van het museum.  

Om te beginnen moest de bestaande speurtocht door het museum helemaal vernieuwd worden.  

Het programma - Wat is dat voor een ding? - functioneert ook goed in de nieuwe opstelling. 

Om meer kinderen naar het museum te krijgen, zullen hiertoe speciale middelen moeten worden 

ontwikkeld.  Fase twee van de verbouwing van het museum zal zelfs in het realiseren van een 

permanente educatieruimte in het museum voorzien.  

 

Al met al betekende dit een aanzet om binnen de werkgroep Educatie aandacht te besteden aan 

innovatieve middelen. Besloten is er om hiervoor een tijdelijke Werkgroep Innovatie in het leven te 

roepen. Deze groep geleid door Ria van Roon en René Muetstege,  bestaat verder uit Ruth Hofmann, 

Ilse Tervoort en Betty de Boer. Deze groep heeft de opdracht om nieuwe educatiemiddelen te 

ontwikkelen, uit te testen en vervolgens over te dragen aan de bestaande organisatie.  

 

Tijdens het verslagjaar hebben 6 scholen – de Bethelschool, de Wilgenroos, de Montessorischool,  

’t Kraaienest (alle uit Beverwijk), de Vrijburg (Uitgeest), de Vrijheid (Wijk aan Zee) - gebruik gemaakt 

van het educatie aanbod dat het museum te bieden heeft. Daarmee hebben circa 250 kinderen kennis 

met Museum Kennemerland kunnen maken.  
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Onze specifieke erfgoedgerelateerde middelen hebben daarbij flexibel ingespeeld op de specifieke 

wensen van de scholen.  

Ook in 2016 is er deelgenomen aan de Nationale Archeologie dagen. De opkomst was teleurstellend. 

Dit is voor een groot deel te wijten aan de aantrekkingskracht van het Huis van Hilde te Castricum 

voor dit soort van activiteiten. Het lijkt verstandig om ons met dit soort activiteiten samenwerking te 

zoeken met het Huis van Hilde. 

 

De werkgroep Educatie stuurt ook een aantal projecten aan die, soms slechts ten dele, raakvlakken 

hebben met Educatie.  

In het eerste project werd er aan verpleeghuis Heemswijk een doos met afdrukken aangeboden van 

historische foto’s op groot formaat, evenals drie diapresentaties en drie fotoalbums. De foto’s kunnen 

zowel bij de activiteiten van het Viva Uitbureau, als in de ontmoetingsruimtes en op de zorgafdelingen 

gebruikt worden. De foto's kunnen herinneringen oproepen, een mooi gesprek laten ontstaan.  

Een tweede project, dat al vier jaar bestaat, betreft de samenwerking met het tweewekelijkse 

programma van Radio Beverwijk “Rondom de Wijkertoren”. Onderdeel van deze uitzendingen is de 

rubriek “Da’s mooi meegenomen” waarin een archeologisch/museaal voorwerp uit het Museum 

Kennemerland wordt beschreven. Tijdens de uitzending wordt de luisteraar verwezen naar het 

museum. 

Een derde project dat samen met de vrijwilligerscoördinator werd opgepakt, was het opzetten van een 

training voor vrijwilligers met als doel om de kennis over de collectie van Museum Kennemerland te 

verbreden en te verdiepen. Deze training zal als eerste worden gegeven aan de gastvrouwen en 

gastheren van het museum. 

Een vierde project betreft het op levendige wijze vastleggen en documenteren van informatie over het 

ambacht - de methoden, technieken, machines, hulpmiddelen, gebruikte materialen - van het knopen 

van Kinheim tapijten met behulp van het in het museum Kennemerland aanwezige weefgetouw dat bij 

de firma Kinheim in gebruik is geweest. Inmiddels is de scope verbreed en zou kunnen worden 

overwogen om dit project onder te brengen bij de werkgroep Collectie Zaken/vaste opstelling. 

 

In 2016 is er overleg gestart met de werkgroep Tentoonstellingen over het organiseren van 

kinderactiviteiten rondom tentoonstellingen en met de werkgroep Beeld & Geluid (nieuwe naam in 

2017 van der Fotowerkgroep) over het produceren van introductiefilmpjes bij de kinderactiviteiten.  

Wij zijn erg blij met de zeer positieve reacties tot nu toe. 

 

Het komende jaar zal er aandacht worden besteed aan het leggen van contacten met de Stichting 

Oer-IJ, het Huis van Hilde in Castricum en het Pieter Vermeulen museum in Driehuis om activiteiten 

op het gebied van Educatie met elkaar af te stemmen. Het uitwisselen van kennis en middelen is 

daarbij een belangrijk doel. Verder zal er getracht worden de contacten met de onderwijsinstellingen 

te intensiveren, te beginnen in Beverwijk, Heemskerk, Velsen en Uitgeest. 

De werkgroep Educatie is gestart met een maandelijkse rapportage over de voortgang van de 

activiteiten aan het Bestuur om daarmee het belang van het opzetten van kinderactiviteiten, ook al 

vanaf de leeftijd van jaar, te onderstrepen.  

 

René Muetstege   
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Archeologische Werkgroep Beverwijk-Heemskerk 

Roel van Gulik  

 

Graven en waarnemen 

In Wijk aan Zee werden er in het Paasdal en Middenweg graafwerkzaamheden voor de aanleg van 

een nieuw infiltratiesysteem gevolgd. In het Paasdal kwamen er al bijna aan de oppervlakte munten 

en gespen uit de 17
de

 en 18
de

 eeuw tevoorschijn. Bij dieper graafwerk werden er afvallagen met veel 

scherven zichtbaar. Waarschijnlijk stortten destijds de inwoners van Wijk aan Zee hier hun afval. 

Woonbebouwing nabij het Paasdal is pas rond 1900 ontstaan. 

Het vondstenmateriaal uit de afvallagen omvat: 

 scherven van majolica, steengoed (baardmannen, Westerwald), rood bakkend aardewerk 

 pijpenkopjes van Nederlandse en Engelse makelij 

 slachtmateriaal van rund en kip in asresten 

 veel visgraten en diverse schelpdieren (mosselen, oesters, kokkels en roggestekels 

 kleine ijzeren vishaken 

 voet van een wijnglas en fragmenten van een wijnfles 

 gereedschap van ijzer, beslagwerk, diverse nagels 

 loden kogels en netloodje 

 bouwpuin 

 

Het materiaal, dat deels met behulp van een metaaldetector en zeven is gevonden, dateert uit de 17
de

 

en 18
de

 eeuw. 

De graafwerkzaamheden in de Middenweg werden uitgevoerd door het archeologische bureau 

Hollandia. Het gebied was echter sterk vervuild en verstoord, het onderzoek heeft niets opgeleverd. 

De werkgroep vond er niettemin enkele duiten, visloodje, wat scherven, een fraaie schoengesp en een 

Engels legerembleem uit de 19
de

 eeuw. 

Veder werden er in Wijk aan Zee een nieuwbouwlocatie aan het Neeltje Snijderhof onderzocht en 

langs de Rijndersweg enkele afvalputjes met huishoudelijk afval uit de Tweede Wereldoorlog 

uitgegraven. 

In Beverwijk werd er aan de Meerstraat hoek Nieuwstraat door het Onderzoeks- en adviesbureau 

IDDS een opgraving uitgevoerd. Aan de archeologen werd door de werkgroep informatie verstrekt. 

Voor één dag werd er geassisteerd bij de opgraving. 

Educatie 

Op een basisschool in Heemskerk en Uitgeest werd er een les over archeologie gegeven. Samen met 

de naschoolse opvang werd er in het winkelcentrum aan het Europaplein in een etalage een 

tentoonstelling met bodemvondsten en informatie over kastelen ingericht. 
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Voor Radio Beverwijk werd voor het 4
de

 seizoen wekelijks het programma ‘Rond de Wijkertoren’ 

gepresenteerd met in elke uitzending aandacht voor een archeologisch voorwerp. 

In verband met het verlaten van het depot aan de IJsselstraat zijn ruim honderd grote dozen met 

bodemvondsten overgebracht naar het Provinciaal depot voor bodemvondsten in Castricum (Huis van 

Hilde). Aan enkele deelcollecties wordt nog gewerkt; ook deze zullen te zijner tijd aan het depot 

worden overgedragen. 

Informatie voor dit verslag zijn verstrekt door Richard Schellevis en Ria van Roon-Vet. 

 

Marketing en Public Relations 

 

In de onderstaande opsomming willen wij aangeven dat marketing en public relations onmisbare 

factoren zijn voor het museum. We hopen erop dat daardoor steeds meer mensen de weg naar het 

museum weten te vinden. Het museum heeft immers veel te bieden, brengt de rijke geschiedenis van 

Midden Kennemerland ruim en mooi in beeld.  

 Aan de tentoonstellingen is door middel van de persberichten weer ruime media aandacht 

gerealiseerd. Aan de oproepen in de kranten om zo nodig materiaal in het kader van komende 

tentoonstellingen uit te lenen aan het museum, werd ook ruim gehoor gegeven.   

 Posters, flyers van tentoonstellingen worden door de vrijwilligers overal verspreid in de regio. 

 Dit jaar was er veel aandacht in de plaatselijke kranten voor: de verbouwing en herinrichting van  

het museum, de vrijgekomen en vernieuwde aanbouw, het samengaan met het HGMK, de 

heropening van het museum en opening van het Huis van Geschiedenis op 9 september 2016. 

 Het weekend na de heropening, 10 en 11 september, waren er de Open Monumentendagen die 

veel nieuwsgierige bezoekers naar het vernieuwde museum trokken. Trotse en enthousiaste 

vrijwilligers leidden die dagen (en ook lang daarna en nu nog) de bezoekers rond in het mooie, 

vernieuwde museum en Huis van Geschiedenis. 

 Dit jaar was het museum weer opgenomen in de kunstroute Bomenbuurt wat de nodige bezoekers 

genereerden. 

 In de reguliere radio-uitzendingen is het museum regelmatig present, daarnaast is er al jarenlang 

de tweewekelijkse rubriek voor Radio Beverwijk.  

 In het museum, Huis van Geschiedenis zijn er lezingen, rondleidingen, films te zien die een breed 

publiek aantrekken.  

 De digitale publiciteit is minstens zo belangrijk en heeft inmiddels een groot bereik. Ook zijn er 

vanaf de website vele links naar interessante websites van de Kennemerland. Dit werkt ook vice 

versa. Plaatsing op zoveel mogelijk websites is voor marketing en public relations een belangrijk 

middel/doel.  

De website van het museum sluit naadloos aan op de activiteiten, tentoonstellingen, het laatste 

nieuws van het museum. Bezoekers van de website kijken niet alleen naar voornoemde zaken, 

maar 'surfen' vaak terug 'door de jaren heen'. 

Het museum heeft naast het eigen e-mailadres, aparte e-mailadressen voor de respectievelijke 

werkgroepen.  

Aan het Facebook dat eind 2014 was gestart, wordt nog verder gewerkt. 
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Vervolg Marketing en Public Relations 

 

 In het gastenboek, de belangrijke bron om waardering te meten, meldden de bezoekers hun, veelal 

lovende reacties. 

 Leden van de werkgroepen Tentoonstellingen en Educatie zijn regelmatig op locatie te vinden:  

in bibliotheken, scholen, bejaardentehuizen. Projecten zijn zo nodig op verzoek en in overleg met 

elkaar samengesteld. De naam van het museum wordt ook op deze manier breed uitgedragen. 

 Het museum is blij met de Vrienden van het Museum en de Club van 100 die zich in 2016 verder 

heeft uitgebreid .  

 In 2017 zal er een werkgroep PR gestart worden. 

 

Door Marga Klous (vanaf februari 2009 webmaster en redacteur/vormgever jaarverslag). 

 

Vrijwilligers 

Ineke van Santen – vrijwilligerscoördinator 

 

Aan het eind van 2016 hadden we ongeveer 50 vrijwilligers in ons bestand – intern en extern. 

Onze zoektocht naar aanvullingen op het gastvrouwen- en -heren team heeft in 2016 wel een aantal  

vrijwilligers opgeleverd uit het bestand van het Historisch Genootschap, naast een aantal 

“aangewaaide dames die zeer welkom waren en zijn. De zoektocht gaat echter nog steeds door. 

In de loop van 2017 zouden er weer complete en uitgebreidere teams moeten kunnen zijn.  

Ook voor andere werkgroepen en functies blijven we op zoek. 

 

In 2016 was het hard werken geblazen om met elkaar een prachtig gebouw neer te zetten. 

Het museum heeft een complete metamorfose ondergaan en we zitten nog steeds vol nieuwe ideeën. 

Inmiddels zijn er veel werkgroepen bezig met vernieuwingen en over het geheel vinden er ook 

organisatorische veranderingen plaats. Ook de samenwerking met het Historisch Genootschap 

Midden Kennemerland verliep en verloopt prima en samen met hen werken we aan uitbreiding van 

activiteiten en lezingenprogramma.  

 

Door de sluiting van het museum vanaf april tot half september zijn onze normale 

wisseltentoonstellingen er bij ingeschoten. Uiteraard had de sluiting ook effect op onze 

bezoekersaantallen – zie onderstaande tabel. 

 

Het eindejaar uitstapje bestond in 2016 uit een excursie naar Jeroen de Wilde in Beijerlust die ons een 

uitgebreide lezing gaf over zijn werkzaamheden in en rond de gemeente Beverwijk, en specifiek over    

het geslaagde restauratieproject van de tuinderswoning in Heemskerk. 

Als afronding was er een heerlijk buffet in het Huis van Geschiedenis, waarmee we het gebouw een 

mooie inwijding gaven en we met z’n allen een gezellige afsluiting vierden van een bijzonder jaar. 
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Bezoekersaantallen van Museum Kennemerland 

 

Bezoekers van het museum 

Jaar Volbetalend Halfbetalend Gratis Lid HGMK Totaal 

2013  650 450 1.150 275 2.530 

2014  1.068 131 1.120 297 2.616 

2015  806 -  301 1.050 2.157 

2016  278 -  414 589 1.731 

 

Waar komen de bezoekers vandaan?  

In dit totaal zijn er ook nog 450 bezoekers meegenomen die het museum hebben bezocht en zijn 

rondgeleid of zijn bezocht op locatie (scholen). 

Het aantal bezoekers is in 2016 ongeveer 400 lager dan het jaar daarvoor. De verklaring hiervan ligt in 

het feit dat het museum een half jaar dicht is geweest in verband met de verbouwing.  

Hoofdzakelijk kwamen de bezoekers uit de regio: Beverwijk, Wijk aan Zee, Heemskerk, IJmuiden, 

Santpoort, Limmen, Velsen Noord, Driehuis, Akersloot, Uitgeest. Ook hadden we een aantal 

bezoekers uit o.a. Utrecht, Rotterdam, Delft, Enkhuizen en Zaanstad. 

Provincie Noord Holland  97 % 

Overig/onbekend 3 % 

 

Bezoekersaantallen website (www.museumkennemerland.nl) 

Jaar Bekeken pagina’s Bezoekers 

2013 12.370  7.330 

2014 39.108 13.261 

2015 37.198 15.222 

2016 42.280 16.633 

 

 

De jaartotalen online beeldbank, objectenbank en bibliotheek  

zijn vermeld onder het hoofdstuk Fotowerkgroep en ICT-systeembeheer. 
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FINANCIEEL VERSLAG 
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Jaarrekening

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van

historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en

passiva opgenomen tegen nominale waarden.

In de (toelichting op de) jaarrekening worden de baten en lasten functioneel ingedeeld. Een dergelijke

indeling beoogt een goed inzicht in de bedrijfsvoering.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten

worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun

oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het

opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Materiële vaste activa

Het Bestuur van het Museum Kennemerland heeft in 2012, op grond van de verwachte kosten daarvoor,

besloten af te zien van het voornemen om de gehele collectie te waarderen en, indien nodig (deels) te

laten taxeren naar verzekeringswaarde.

In 2011 heeft het Bestuur voor diverse materiële activa afschrijvingstermijnen vastgesteld.

Activa met een waarde minder dan € 1.000,- worden niet geactiveerd.

Voorraden

De voorraad boeken is gewaardeerd tegen de laatst bekende inkoopprijs, onder aftrek van een

voorziening voor incourant.

Vorderingen

Deze vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een

voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte

inningkansen.

Liquide middelen

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Overlopende activa

De overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Overige schulden en overlopende passiva

De overige schulden en overlopende passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
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Balans Stichting Museum Kennemerland (na resultaatbestemming) bedragen x € 1,- 
 

 
 

 
 
  

 31-12-16 31-12-15 31-12-16 31-12-15

Activa Passiva

Vaste activa Eigen vermogen

Materiële activa Algemene reserve 7.537€        7.537€          

Investeringen -€           -€         Res. Aankoop/restauratie 20.923€      20.923€        

Reserve Bibliotheek 6.109€        6.109€          

Totaal vaste activa -€           -€         Reserve Nieuw beleid 5.510€        8.600€          

Reserve Automatisering 4.461€        4.461€          

Reserve Klimaatbeheersing -€            5.278€          

Reserve Opleiding vrijwilligers 5.545€        6.600€          

Reserve Archeologie 858€           858€             

Reserve Professionalisering -€            22.666€        

Reserve Huisvesting -€            20.588€        

Totaal eigenvermogen 50.943€      103.619€      

Vlottende activa Vlottende Passiva

Voorraden

Voorraad boeken 2.000€       2.500€     Overige schulden 746€           1.021€          

Overige vorderingen 18.721€     5.222€     

Liquide middelen

Kassaldi 625€          731€        

ING Bank Lopende rekening 343€          1.477€     

ING Bank Spaarrekening 30.000€     92.000€    

Rek. crt. St. Expl. M. K. -€           2.711€     

Totaal vlottende activa 51.689€     104.640€  Totaal vlottende passiva 746€           1.021€          

Nog  toe te bedelen winst

Totaal 51.689€     104.640€  Totaal 51.689€      104.640€      
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Exploitatierekening: 2016 2015

Baten:

Verkoop boeken etc. 185€         402€          

Subsidie gemeente Beverwijk 40.206€     39.219€     

Sponsoring -€          2.000€       

Entreegelden 3.318€      3.610€       

Bijdrage HGMK 2.150€      2.140€       

Donaties/Giften 455€         741€          

Club van 100 2.425€      700€          

Rente 343€         715€          

Diversen -€             198€          

Totale baten 49.082€     49.725€     

Lasten:

Huisvesting

Huur gemeente Beverwijk 17.354€     20.875€       

Bijdrage HIC 4.655€      -€             

OZB/Rioolrecht etc. 949€         1.033€         

Onderhoud -€          378€            

Beveiliging 765€         784€            

Energie 3.522€      3.489€         

Water 90€           95€               

Schoonmaakkosten 408€         -€             

Schenking Stichting Huys Auerhaen -€          2.000€         

Totaal huisvesting 27.743€     28.654€     

Algemene kosten

Kosten vrijwilligers 2.419€      1.704€       

Vrijwilligers vergoeding 3.000€      3.375€       

Opleidingskosten 1.055€      

Kosten verzekering vrijwilligers 192€         -€          

Subtotaal vrijwilligers 6.666€      5.079€       

Verzekering collectie 3.422€      3.332€       

Kosten tentoonstellingen 1.619€      1.913€       

Onderhoud collectie 787€         463€          

Uitbreiding collectie 277€         50€           

Kosten rondleidingen 292€         -€             

Kosten werkgroepen 557€         167€          

Mutatie voorraad boeken 622€         509€          

Reserveringen -€          -€          

Subtotaal collectie en tentoonstellingen 7.576€      6.434€       

Overige kosten

Kantoorartikelen/-apparatuur 657€         741€          

Huishoudelijke kosten 441€         348€          

Algemene kosten 870€         735€          

Lidmaatschappen etc. 669€         523€          

Bestuurskosten -€          366€          

Telefoon-/internetkosten 556€         719€          

Promotie 268€         554€          

Bankkosten 212€         203€          

Diverse kosten 21€           27€           

Reserveringen -€          -€          

Subtotaal overig kosten 3.694€      4.216€       

Totale algemene kosten 17.936€     15.729€     

Totale lasten 45.679€     44.383€     
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Vervolg Exploitatierekening: 2016 2015

Incidentele baten & lasten

Verbouwing Vleugel 52.260€     -€          

Verbouwing Museum 68.624€     -€          

Totaal incidentele lasten 120.884€   -€          

Project subsidie gemeente 8.820€      -€          

Sponsoring t.b.v. verbouwingen 1.700€      -€          

Giften t.b.v. verbouwingen 54.285€     -€          

64.805€     -€          

Saldo incidentele basten & lasten (56.079)€   -€          

Exploitatiesaldo (52.676)€   5.343€       



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

      W: www.museumkennemerland.nl - Kamer van Koophandel 41222240 - BTW nr. NL 8045.34.913.B.01 

 

23 

 

  

Toelichting bij het jaarverslag 2016

Voor zover niet anders aangegeven, zijn de bedragen vermeld in hele euro's.

Balans

Eigen vermogen

Het negatieve resultaat van 2016 à  € 52.676 is als volgt aan het eigen vermogen onttrokken:

(3.090)€     Reserve Nieuw beleid
(5.278)€     Reserve Klimaatbeheersing
(1.055)€     Reserve Opleiding vrijwilligers

(22.666)€   Reserve Professionalisering
(20.588)€   Reserve Huisvesting

Aan de bestemmingsreserves wordt geen rente toegevoegd.

Vaste activa

De is 2016 aangeschafte materiële activa overstijgt in geen enkel geval het minimumbedrag voor activering.

De museale collecties zijn niet geactiveerd.

De geschatte verzekerde waarde is nog steeds € 1,6 miljoen.

Vlottende activa

De waarde van de voorraad boeken etc. is vastgesteld naar inkoopwaarde of lager opbrengstwaarde

Overige vorderingen: 31-12-2016 31-12-2015

Debiteuren 2.150€     2.140€     

Bank rente 337€        715€        

Energiekosten -€        485€        

Energiebelasting 843€        634€        

Te vorderen omzetbelasting 15.391€   1.248€     
18.721€   5.222€     

Liquide middelen 31-12-2016 31-12-2015

Kasgeld 625€        731€        

ING rekening-courant 343€        1.477€     

ING spaarrekening 30.000€   92.000€   

Rekening-courant St. Expl. Museum Kennemerland -€        2.711€     
30.968€   96.919€   

Vlottende Passiva

Overige schulden 31-12-2016 31-12-2015

Crediteuren 746€        1.021€     

Af te dragen omzetbelasting
746€        1.021€     
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Exploitatierekening

Baten

Verkoop boeken etc.

Er zijn in 2015 helaas veel minder boeken verkocht dan in de voorgaande jaren.

Subsidie gemeente Beverwijk

Betreft de voorschotten waarderingssubsidie voor het jaar 2016. De gemeente Beverwijk stelt na ontvangst 

van het, door het bestuur vastgestelde inhoudelijke en financiële jaarverslag 2016, de definitieve subsidie vast.

Het bestuur gaat ervan uit dat de Stichting aan alle voorwaarden van de subsidieregeling heeft voldaan en

dat derhalve geen terugvordering van een deel van de verstrekte voorschotten zal plaatsvinden.

Sponsoring

In het huidige jaar zijn er geen reguliere sponsor bedragen ontvangen.

Donaties/giften

Bijdragen van de vrienden van het museum en de eerste leden van de Club van 100.  

Het is de bedoeling om de komende jaren de Club van 100 verder uit te breiden. 

Entreegelden

Door de sluiting van het museum zijn er minder bezoekers geweest in 2016. 

Door de heropening van het museum en de in gebruik genomen vleugel zijn er diverse groep geweest 

waardoor de opbrengst van bezoekers op het niveau van 2015 is gebleven.

Bijdrage HGMK

Het historisch Genootschap Midden Kennemerland draagt € 2,-- per lid over het boekjaar bij aan de

instandhouding van het museum.

Rente

Dit is de door de Stichting Museum Kennemerland ontvangen rente van de ING Bank.

Diverse baten

Onder de diverse baten is de opbrengst van de verkoop van een museaal item verantwoord.

Lasten

Huisvestingskosten

Onder de huisvestingskosten is een bijdrage opgenomen voor het Histotische informatie centrum. 

In deze stichting is de exploitatie van de vleugel ondergebracht.

Schenking

Kosten vrijwilligers

De kosten van de vrijwilligers zijn toegenomen door hogere onkosten van vrijwilligers tijdens de verbouwing.

Vrijwilligersvergoeding

Dit betreft de vrijwilligersvergoeding voor de vrijwilligerscoördinator en de conservator van elk € 1.500.

De stichting Auerhaen heeft in 2015 geheel onverplicht het museum intensief ondersteund in het opstellen van de 

inrichtingsplan voor het HIC en de verbouwings- en het inrichtingsplan voor het hoofdgebouw van het museum. Ook 

heeft Auerhaen ons geholpen bij de bespreking van de plannen met de monumentencommissie van Beverwijk. 

Vandaar de schenking.
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Opleidingskosten

De opleidingskosten betreffen een cursus voor de vrijwilligers hoe om te gaan met museale voorwerpen.

De opleidingskosten zijn onttrokken aan de reserve opleiding vrijwilligers

Kosten tentoonstelling

Door de sluiting van het museum zijn de kosten van de tentoonstelling op een laag niveau. 

In 2015 konden de kosten laag worden gehouden door een bijdrage van de Oranjevereniging Beverwijk 

aan de tentoonstelling "Oranje boven "

Onderhoud collectie

In 2016 heeft er een restauratie plaatsgevonden van een museaal item.

Reserveringen

De reserveringen zijn even als vorig jaar niet in de exploitatie rekening opgenomen.

Incidentele baten en lasten

Onder de incidentele baten en lasten zijn de kosten begrepen die zijn gemaakt voor de verbouwing 

van het museum en de inrichting van de nieuwe vleugel van het museum.

De baten betreffen de ontvangen subsidies, sponsoring en giften welke zijn verkregen met als bestemming deze 

verbouwing en inrichting.

Resultaatbestemming

Het negatieve exploitatiesaldo van € 51.689 is onttrokken aan de met dat doel gevormde reserves. 
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Bijlage 

 

 

Overzicht schenkingen 2016 

 

nr. objectnr object 

1 31942 Mollenklem 

2 31946 Prijspenning herdenkingsfeest 650 jaar marktrechten 

3 31947 Feestavond 25 jaar CTP (Carwash, Truckw., poetsbed.) 

4 31953 Benzinebonnen 1973 

5 31954 Maatpatroon kapstok Ceta Bever 

6 31955 Wapenkaart Republiek der Zeven Provinciën 

7 31960 Schoolbel Sint Willibrordus Mavo 

8 31962 Jubileumbord 1948 

9 31963 Luidklok Rooswijk     (afk. van Beeckesteijn) 

10 31964 Luidklok Velserbeek 

11 31965 Collectebus paters Montfortanen 

12 31966 Ets  ‘’ingang Rooswijk’’ van IJserinkhuijsen 

13 31967 Reclame lichtbak SIHI pompen 

14 31968 Gasaansteker Beverol 

15 31969 Boekje schoolsparen 

16 31972 Proeflap Kinheim tapijt 

17 31973 Klok badhuis Beverwijk  

18 31974 Tegel badhuis Beverwijk 

19 31975 Toegangskaartjes badhuis Beverwijk 

20 31976 Jubileumtegel 100 jaar IJmuiden 

21 31978 Ets  ‘’aan de Zeeweg’’ van IJserinkhuijsen 

22 31979 Cliché drukkerij De Goede 

23 31981 Sigarendoos Majoor 

24 31982 Sigarendoos Schimmelpenninck 

25 31983 Sigarendoos Hobbema 

26 31984 Sigarendoos Johan van Oldenbarnevelt 

27 31985 Sigarendoos Brinio 

28 31986 Etiket 

29 31987 Etiket 

30 31988 Kistmerk 

31 31989 Kistmerk 

32 32070 Polisblad N.V. Nederlandsche Lloyd 

33 32071 Geloofsbelijdenis 

34 32072 Ure der Belijdenis 

35 32073 Getuigschrift 

36 32074 Diploma 
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Vervolg Overzicht schenkingen 2016 

 

nr. objectnr object 

37 32075 Rijvergunning Harmeijer 

38 32076 Zilveren couvert 

39 32077 Oranje rozet 

40 32079 Paspoort 

41 32080 Huwelijksverklaring 

42 32081 Overlijdensbericht 

43 32082 Doosjes apotheek Sepp 

44 32083 Distributieboekje Albert Heyn 

45 32084 Distributieboekje De Gruyter 

46 32085 Publicatie Gemeentelijk Gasbedrijf 

 

 


