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Voorwoord 
Voor u ligt het jaarverslag 2018 van de stichting Museum Kennemerland. 
Ook het tweede jaar na de realisatie van het Huis van Geschiedenis Midden Kennemerland is 
een jaar geweest vol van activiteiten. Daarnaast is de samenwerking met historische 
verenigingen, musea, culturele organisaties en kunstenaars uit de regio verder uitgebouwd 
en verdiept. 
 
Dankzij met name de intensieve samenwerking van het Historisch Genootschap Midden-
Kennemerland (HGMK ) met het museum wordt het Huis van Geschiedenis steeds meer het 
centrale informatie- en documentatiepunt voor Midden-Kennemerland. Ook de Historische 
Kring Heemskerk (HKH) is steeds meer betrokken bij de organisatie van de tentoonstellingen 
in ons museum. Een hele stimulerende ontwikkeling. 
 
Drie activiteiten noem ik hier met name. Allereerst onze vier tentoonstellingen gewijd aan 
het onderwerp Staal. Dat zijn de tentoonstellingen Blik, Poëzie in Staal en twee 
tentoonstellingen 100 jaar Hoogovens. Beide tentoonstellingen 100 jaar Hoogovens waren 
van grote kwaliteit en het resultaat van samenwerking van musea, kunstenaars, culturele 
organisaties en bedrijfsleven. Met de organisatie van deze tentoonstellingen heeft Jan de 
Wildt zijn periode als curator afgesloten. Onder zijn leiding heeft de tentoonstellingsgroep 
meer dan vijftien jaar een groot aantal bijzondere tentoonstellingen georganiseerd. Wij 
danken hem daar van harte voor. 
 
Als tweede activiteit noem ik het evenement van Praal tot Prul dat een groot succes was. Wij 
zijn dan ook van plan om er een tweejaarlijkse activiteit van te maken. 
 
Als derde activiteit noem ik het project De Kern van Kennemerland, waarin onderwijs, 
culturele organisaties en museum Kennemerland samenwerken. Dit project is mogelijk 
geworden dankzij een bijdrage van € 80.000,00 die wij in het kader van de erfgoed educatie 
van het Fonds voor Cultuurparticipatie voor de komende drie jaren hebben ontvangen. Dit 
alles was niet mogelijk geweest zonder de grote inzet van de vrijwilligers van museum, 
HGMK en HKH. 
 
Wat de financiën betreft konden we ook dit jaar naast het jaarlijkse subsidie van de 
gemeente Beverwijk weer een beroep doen op de HGMK, onze vrienden, de leden van de 
Club van Honderd en de vaste sponsoren. Daarnaast hebben wij voor de tentoonstellingen 
100 jaar Hoogovens een extra subsidie van de gemeente Beverwijk ontvangen en bijdragen 
van Tata Steel en de bedrijven NILO Beheer, IJmond Transport en Danieli en last but not 
least Stichting TriArcus. 
 
 
 



 

 

4 

Wij sluiten de jaarrekening af met een voordelig saldo van € 9362,00. Dit bedrag is bestemd 
voor de voorbereidingskosten die wij hebben gemaakt en nog moeten maken voor ons in 
2020 uit te voeren herinrichtingsplan voor de verdieping.  
Een aanzienlijk gedeelte van onze reserve is bestemd voor dat plan. Daarnaast hebben wij 
een stevige reserve nodig voor de professionalisering van onze vrijwilligers, ICT, en in het 
bijzonder de restauratie van een groot aantal schilderijen. 
 
Wij gaan vol vertrouwen en vol plannen de volgende jaren tegemoet! 
 
Cees Hazenberg, 
Voorzitter van het museum Kennemerland 
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- 1 - Bestuur  
Bestuurssamenstelling per 31 december 2018 
Voorzitter  De heer mr. C.B.P. Hazenberg 
Secretaris Mevrouw C.T.J. van Santen 
Penningmeester  De heer J. Wieringa, vanaf september waargenomen door 
 De heer mr. E.F. van Bolhuis 
Lid (juridische zaken) De heer mr. E.F. van Bolhuis 
Communicatie en PR  De heer M. Braam (tot de zomervakantie),  

 vanaf november 2018 de heer S. Weterings 
Beleidsontwikkeling De heer M. Broedelet 
Algemeen lid De heer J. Zoetmulder 
 
Adviseurs: De heer H. Bos (collectie), Mevr. M.M.H. van de Vijver-Aeckerlin 
(vrijwilligerszaken), Mevr. T. A.N. de Jong (museale aspecten), R van Gulik (archeologie).  

- 2 - Werkers en werkgroepen 
Vanuit het HGMK heeft tot de zomervakantie de heer A. Van Dongen deelgenomen aan de 
bestuursvergaderingen en vanaf de zomervakantie heeft de heer H. Rengers aan de 
bestuursvergaderingen deelgenomen. Bestuurslid Mevr. C.T.J. van Santen neemt namens 
het museum deel aan de bestuursvergaderingen van het HGMK. 
 
In het museum zijn actief: 
• Bibliothecaris + medewerkers 
• Conservator + medewerkers 
• Coördinator vrijwilligers 
• Gastvrouwen en gastheren 
• Notulist 
• Projectenbestuurder 
• Redactie 
• Rondleiders 
• Systeembeheerder 
• Vormgevers 
• Websitebeheer 

In het museum zijn de volgende werkgroepen 
actief: 
• Communicatie en PR 
• Educatie 
• Tentoonstellingen 
• Minitentoonstellingen 
• Onderhoud/Technische dienst 
• Programmering Tentoonstellingen 
• Archeologie Beverwijk-Heemskerk 
• Beeld & Geluid en ICT 
• Collectiebeheer 
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- 3 - Vrijwilligers 
 

 
Het vrijwilligersuitje ging ditmaal naar het mooie plaatsje De Rijp | Rijksmonumenten in De Rijp | Bron: Wikipedia 

 
Aan het eind van 2018 heeft het museum 54 vrijwilligers – intern en extern. Dat is een kleine 
toename sinds 2017. De zoektocht naar aanvulling heeft weer een aantal nieuwe vrijwilligers 
opgeleverd, die zeer welkom zijn. 
 
In 2018 hebben we zesmaal een vrijwilligerslunch gehad. Op deze bijeenkomsten worden de 
aanwezigen bijgepraat over de gang van zaken in het museum en worden nieuwe 
vrijwilligers voorgesteld. Vrijwilligers uit de diverse werkgroepen vertellen op de voortgang 
op hun eigen gebied, zodat iedereen betrokken blijft. Een schriftelijke samenvatting van het 
besprokene wordt onder alle vrijwilligers verspreid.  
 
Het museum is van plan om de openingstijden te verruimen zodat het museum mee kan 
doen aan de Museumkaart (vroeger Museumjaarkaart). Het aantal vrijwilligers dat deel 
uitmaakt van het gastteam moet daarom omhoog. Dat is al voor een deel gelukt, maar er 
moet nog meer aanwas komen! Bij de zoektocht naar vrijwilligers wordt o.a. gebruik 
gemaakt van de digitale vrijwilligersbank van www.weldoenijmond.nl  
 
Aan alle leden van het gastteam wordt jaarlijks een cursus aangeboden die wordt gegeven 
door eigen deskundigen. De cursus, die gaat over de geschiedenis van Kennemerland en de 
kerncollectie van het museum, is een vast onderdeel geworden van de training van de 
nieuwe gastvrouwen en –heren en is erg succesvol.  
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Ook andere werkgroepen van ons museum kunnen nog versterking gebruiken, vooral de 
tentoonstellingswerkgroep. Dit heeft te maken met het afbouwen van werkzaamheden van 
langjarige vrijwilligers en de ambitie van het museum om jaarlijks twee of drie tijdelijke 
tentoonstellingen te realiseren naast de mini- en tussententoonstellingen. 
 
Nieuwe vrijwilligers stromen ook in vanuit de leden van het Historisch Genootschap Midden-
Kennemerland. Het organiseren van activiteiten in de gemeenschappelijke ontvangstruimte 
blijkt ook hierin een goede stimulans. De samenwerking met het HGMK verloopt bijzonder 
plezierig.  

Vrijwilligerscoördinator Marina van de Vijver 

- 4 - Bezoekersaantallen 

Jaar Vol betalend Externe 
partijen** 

Gratis Lid HGMK Totaal 

2014 1068  1120 297 2616 
2015 806  1050 301 2157 
2016 278  414 589 1731 
2017 892 2000 49 618 3559 
2018 755 2580 60 280 3675 

 
**Bezoekers van evenementen, speciale activiteiten en externe partijen, zoals:  
*onderwijs uit en thuis (450), politieke partijen en zakelijke bijeenkomsten, maar ook genodigden voor 
tentoonstellingsopeningen zijn hierin verwerkt. 
 
Ook voor particuliere aangelegenheden (feestje, receptie) wist men het museum te vinden. 
Deze activiteiten vallen gedeeltelijk onder ‘betalende bezoekers’ maar zijn hier niet in 
meegenomen. 
 
Het museum is trots op dat het bezoekersaantal nog steeds stijgt, ook al is het in 2018 niet 
zoveel als gehoopt. Helaas heeft de serie tentoonstellingen rondom het 100-jarig bestaan 
van de Hoogovens/Tata Steel minder bezoekers getrokken dan verwacht.  
 
Waar komen de bezoekers vandaan?  
Hoofdzakelijk uit de IJmondregio, met 70%. Maar ook van verder weg:  
20% van de bezoekers kwamen uit het overige deel van Noord-Holland, de meeste overige 
bezoekers kwamen uit de overige provincies van Nederland. Maar we hebben ook toeristen 
op bezoek gekregen: uit Duitsland, Frankrijk, Letland en zelfs uit Australië.  
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- 5 - Werkgroep Communicatie en PR 
Museum Kennemerland is volop in beweging en werkt hard aan een duurzame toekomst. 
Het doel is om op korte termijn een ontmoetingsplaats te creëren waar beleving, 
samenwerking en educatie voorop staan. Het museum en haar vrijwilligers tonen niet alleen 
de collectie, maar vertellen een verhaal en dat doen zij samen met haar omgeving en 
bezoekers op een manier welke aansluit bij verschillende generaties en met behoud van 
haar authenticiteit. Professionele communicatie is essentieel om de ambities van het 
museum waar te maken. In 2018 is daarom hard gewerkt aan een communicatieplan welke 
een handvat biedt om de komende jaren: 
• de naamsbekendheid vergroten; 
• het aantal betalende bezoekers verdubbelen; 
• de organisatie professionaliseren; 
• intensiever samenwerken met culturele en educatieve instellingen in de regio.  
 
Plannen zijn mooi, maar het gaat om de uitvoering. In 2018 is de basis gelegd om de 
communicatie verder te professionaliseren. Allereerst is er een kernboodschap 
geformuleerd: 
 
Museum Kennemerland is een ontmoetingsplaats waar jong en oud aan de hand van de 
unieke collectie verhalen met elkaar uitwisselen over 5.000 jaar geschiedenis in 
Kennemerland. 
  
De kernboodschap is geborgd in alle communicatie-instrumenten van het museum. Denk 
bijvoorbeeld aan de vernieuwde website en de nieuwe folder. De kernboodschap is echter 
ook de basis van de persberichten en berichten op Social Media.  
 
Door het opstellen van een communicatiekalender is er een overzicht van alle activiteiten 
van het museum en is per activiteit op passende wijze gecommuniceerd. Door de creatie van 
één centrale plek is er een uniforme uitstraling gekomen van de persberichten waarbij het 
Museum herkenbaar is in vormgeving en kernboodschap. Verder is de perslijst geüpdate en 
is de online media geïnventariseerd en toegevoegd. Ook is er een stap gezet om de externe 
facebook pagina nieuw leven in te blazen met passende berichten en communicatie van in 
ieder geval alle activiteiten. De facebook groep wordt juist ingezet voor interne 
communicatie met vrijwilligers en direct betrokkenen.  
 
Vanuit communicatieoogpunt is ook samengewerkt met TATA steel in het kader van het 100 
jarig bestaan waardoor het museum bij een grote groep onder de aandacht is gebracht. Als 
laatste is er ook een plan gemaakt voor de fysieke zichtbaarheid en is de banner voor het 
museum daar een voorbeeld van.  

Michael Braam, bestuurslid Communicatie & PR 
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- 6 - Werkgroep Educatie 
Het verslagjaar 2018 heeft bol van de educatieve activiteiten gestaan. De drie 
jeugdambassadeurs hebben het museum bij de nodige activiteiten op onovertroffen wijze 
geholpen het museum onder de aandacht te brengen.  

Groepsbezoeken 
Er zijn gastlessen verzorgd op scholen; OBS ’t Kraaienest 15x, De Pantha Rhei 15x, St. 
Leonardusschool 1x. De buitenschoolse opvang is twee keer op bezoek geweest. Wij hebben 
vijfmaal invulling gegeven aan het programma van de vrijdagmiddag soos van verpleeghuis 
Heemswijk. Er is door ons een workshop Cultureel Erfgoed georganiseerd voor het 
lerarenteam van OBS ’t Kraaienest. Het afgelopen jaar hebben wij een voorleesavond en vier 
keer een kindermiddag georganiseerd. Met al deze activiteiten hebben wij ruim 700 
deelnemers kennis laten maken met de bijzondere aspecten van Midden-Kennemerland. 
 

Wij hebben onze medewerking verleend aan 
de publicatie van speciale uitgave van het 
magazine Roetz ‘Tijd junior’. Het magazine, 
dat is samengesteld door leerlingen van 
groepen 7 en 8 van OBS ’t Kraainest en de drie 
jeugdambassadeurs van het museum, bevat 
verhalen over Museum Kennemerland en 
historische feiten over Midden-Kennemerland.  
Foto: Wethouder neemt het eerste exemplaar van ‘Tijd 
Junior’ in ontvangst 
 

Multitouchtafel en museumtijdlijn 
Wij konden in 2018 invulling geven aan een grote wens om de tijdlijn van ons museum op 
een interactieve manier te vertalen naar objecten, boeken, kaarten en foto’s die binnen de 
muren van het museum aanwezig zijn. Wij hebben onze plannen voor de aanschaf van een 
Multitouchscreen tafel gepresenteerd aan de Stichting TriArcus. Het Bestuur van TriArcus 
heeft ruim € 27.000 beschikbaar gesteld. De eerste fase van de aanschaf en inrichting van de 
Multitouchscreen tafel is inmiddels afgerond. Met name de gerealiseerde kaartapplicaties, 
samengesteld door Arie van Dongen, blijken een schot in de roos. 

Project De Kern van Kennemerland 
In 2018 is er hard gewerkt aan de totstandkoming van dit project. Eigen onderzoek wees uit 
dat het ontbreekt aan een gestructureerd aanbod van lesactiviteiten en lesmateriaal 
rondom het Cultureel erfgoed in Midden-Kennemerland. Veel leerkrachten hebben 
onvoldoende kennis en begrip van de waarde van het erfgoed in de eigen leefomgeving en 
van de lokale geschiedenis om hieraan in hun lessen op zinvolle wijze aandacht te besteden. 
Dit heeft tot gevolg dat de lessen geschiedenis vaak alleen zijn afgestemd op aspecten van 
het Nationaal cultureel erfgoed.  
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Met deze kennis op zak zijn wij op zoek gegaan naar mogelijke partners die bereid zijn tijd en 
energie te stoppen in het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn Cultureel Erfgoed 
Midden-Kennemerland. Dit heeft geresulteerd in een samenwerkingsverband tussen: 
Stichting Museum Kennemerland, Openbare basisschool ’t Kraaienest te Beverwijk, Centrum 
voor de Kunsten Beverwijk (Stichting Culturele en Kunstzinnige Vorming Beverwijk), 
Vereniging Studio O, collectief creatief ondernemers en kunstdocenten te Beverwijk. 
Er is een projectplan opgesteld dat als basis heeft gediend voor een subsidieaanvraag bij het 
Fonds voor Cultuurparticipatie. Het plan is door het fonds goedgekeurd en dat heeft geleid 
tot een maximale subsidie van € 80.000, voor een periode van drie jaar.  

René Muetstege, coördinator Werkgroep educatie 

- 7 - Activiteiten Jeugdambassadeurs in 2018 
Bij het museum zijn sinds juli 2017 drie jeugdambassadeurs als vrijwilliger werkzaam. Zij zijn 
in principe voor twee jaar aangesteld. De taken van de Jeugd ambassadeurs zijn onder meer: 
Het museum waar nodig naar buiten toe vertegenwoordigen. Gevraagd en ongevraagd de 
Werkgroep Educatie en het Bestuur van Museum Kennemerland adviseren over het te 
voeren Educatiebeleid. Kritisch meekijken naar en meedenken over te ontwikkelen 
educatiemiddelen en -programma’s. Deelnemen aan werkbezoeken aan culturele 
instellingen 
 
In 2018 hebben de drie jeugdambassadeurs van ons museum - Marjolein de Boer, Fyonne 
Faber en Damian Rood - ons op allerlei manieren geholpen bij de voorbereidingen en 
uitvoering van de museumactiviteiten. Tijdens de kindermiddagen verleenden zij hand- en 
spandiensten. Zij hebben het museum vertegenwoordigd tijdens de burendag die Tata Steel, 
als onderdeel van 100 jaar Staal in de IJmond, heeft georganiseerd. Verder hebben zij 
werkbezoeken gebracht aan het Huis van Hilde, het Pieter Vermeulen museum en het 
IJmuider Zee- en Havenmuseum. En als de gelegenheid zich voordeed lieten zij zich gelden 
tijdens lokale radio- en tv-uitzendingen. Het tweede halfjaar van 2018 hebben onze 
jeugdambassadeurs deel uitgemaakt van de redactie van het tijdschrift Roetz. Samen met 
leerlingen van OBS ’t Kraaienest hebben zij onder leiding van Jacky de Vries de editie “Tijd 
junior” – reizen door de tijd, verborgen schatten in museum Kennemerland samengesteld. 
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- 8 - Werkgroep Tentoonstellingen 
Voor de Werkgroep tentoonstellingen stond het jaar 2018 in het teken van ‘100 jaar staal in 
de IJmond’, het 100-jarig bestaan van de Hoogovens/Tata Steel/Tata Steel. 
In de maand januari is de succesvolle expositie BLIK over de conservenindustrie afgesloten. 
Op de slotdag kon menige bezoeker blij gemaakt worden met een souvenir: een replica van 
een conservenblik van Bever, Docter of Lucas Aardenburg.  

Poëzie in Staal 
Daarna richtte alle energie zich op de jubileumtentoonstelling over Hoogovens/Tata Steel. In 
de aanloop naar de grote tentoonstelling later in 2018 is van februari tot eind maart de 
tentoonstelling Poëzie in Staal georganiseerd. 

links: Jaap Binnema 
| Hoogovens | 
2018 | olie op 
paneel 
 
Rechts: Jan Jacobs 
Mulder 
 
 
 
 
 
 

Twee Haarlemse kunstenaars, Jan Jacobs Mulder met 
ruimtelijke objecten en Jaap Binnema, met schilderijen, tonen 
hun werk onder de gezamenlijke noemer ‘Poëzie in staal’. 
Staal en industrie zijn momenteel de sleutelwoorden in 
Museum Kennemerland. Hun werk is in lijn met beide andere 
exposities. Ze laten de onderwerpen staal en industrie van een heel andere kant zien, met 
oog voor de harde en de poëtische kwaliteiten van staal en steen.  
Jan Jacobs Mulder (1940) maakt ruimtelijk werk in staal. Het gaat om beelden van klein 
formaat (te zien in Museum Kennemerland) tot grote objecten voor in parken en op pleinen. 
Jaap Binnema (1948) is kunstschilder in olieverf en acryl. Hij is van alle markten thuis: van 
stillevens en portretten tot en met abstract werk. Die laatste categorie toont hij in het 
museum. De schilderijen zijn geënt op de architectuur van stad en industrie, zoals 
bijvoorbeeld het interieur van een staalfabriek. Het gaat hem daarbij om herhalende 
motieven en wisselende ritmes en het spel van licht en schaduw.  

100 jaar Hoogovens 
Het ambitieuze projectplan was gebaseerd op twee pijlers: samenwerking en verbeelding. 
Verder was onze doelstelling de expositie een onderdeel te laten zijn van een 
activiteitenprogramma binnen en buiten het museum. 



 

 

12 

 

    

Samenwerking 
Samenwerking is allereerst gevonden met de regionale musea: Huis van Hilde, 
Hoogovens/Tata Steel Museum, Zee- en Havenmuseum IJmuiden en het Pieter Vermeulen 
Museum. Er is een taakverdeling afgesproken, waarbij Museum Kennemerland zich richtte 
op de effecten van de staalindustrie ‘buiten de poort’: de gevolgen voor het landschap, de 
werkgelegenheid, de samenleving, de woningbouw en het ondernemerschap. 
Een omvangrijke thematiek, waarvoor de tentoonstelling werd verdeeld over twee periodes: 
april – augustus en september – januari 2019. 
 
De interne samenwerking is versterkt. Aan de Werkgroep tentoonstellingen is bestuurslid 
Marinus Broedelet toegevoegd voor een directe lijn met het bestuur. Daarnaast is Hans 
Turlings aangetrokken als programmacoördinator. Voor het beeldmateriaal zorgden Gerard 
Hagen en Arie van Dongen. René Muetstege zorgde voor het educatieve programma. Verder 
de vaste bezetting van de werkgroep: Willeke Vrij en Stephanie Aardenburg (vormgeving), 
Theo Vessies en Herman Peekel (technische zaken), Jan de Wildt (curator).  
  
Externe bondgenoten zijn gevonden in de Stichting Kunst en Cultuur Beverwijk, het 
fotografencollectief ISOO, Stichting Young Art, IJmond TV, Stichting KIST, Caleidoscoop film 
en Philming Documentory Productions.  

Verbeelding 
De tweede pijler voor het project was ‘verbeelding’: in de presentatie een slag maken van 
beeld naar verbeelding was de ambitie. Het deels abstracte thema van de invloed van het 
staalbedrijf wilden we op een aansprekende manier vormgeven met gebruikmaking van 
moderne hulpmiddelen. 
 
In de beeldengroep ‘De vier generaties’ van de jonge kunstenaar Bram Komen zijn op 
creatieve manier de veranderingen in de arbeid gestalte gegeven. Vier generaties: de 
tuindersgeneratie die overstapte naar de Hoogovens/Tata Steel, de ovenwerkers bij het 
vuur, de walsmeesters en de procesmanagers.  
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Stephanie Aardenburg en Willeke Vrij ontwierpen ‘de 
Statenboom’, die model stond voor de wijdvertakte 
reeks initiatieven van Hoogovens/Tata Steel voor 
welzijnsactiviteiten en sport in onze regio. Deze 
blikvanger werd geconstrueerd door decorbouwer 
Ruud van der Klooster. 
 
Medewerkers van IJmond TV maakten voor het eerste 
deel van onze tentoonstelling een korte documentaire 
met interviews over medewerkers van Hoogovens/Tata 
Steel/Tata Steel met een bijzonder accent op de 
arbeiders die ‘uit den vreemde’ naar onze regio zijn 
gekomen. Deze documentaire was de opmaat voor een 
reeks, die later in het jaar door IJmond TV is 
uitgezonden. 
 

Voor de verbeelding van de veranderingen in het landschap maakten leden van het 
fotografencollectief ISOO hyperlaps films over de actuele situatie en 3Dviewers met 
historisch fotomateriaal. Arie van Dongen reproduceerde zeer aansprekende luchtfoto's 
over het veranderend landschap. 
  
Een grote aanwinst voor ons museum is de multi-touchtafel. Die biedt de mogelijkheid om 
kaarten uit verschillende periodes weer te geven en door aanraking (“touch”) daarvan 
afbeeldingen op te roepen. Samen met het productiebedrijf Onwijs zijn educatieve 
programma's ontwikkeld. De tafel heeft ook goede diensten bewezen bij het tweede deel 
van de expositie over de ontwikkeling van de woningbouw. 
 
De veranderingen in het ondernemerschap onder invloed van Hoogovens/Tata Steel konden 
op een bijzondere manier worden gepresenteerd in een productie van Pauline van Vliet en 
Marieke Rodenburg. Op een viertal beeldschermen zijn interviews met drie ondernemers 
geprojecteerd. Hun verhalen over de relatie met Hoogovens/Tata Steel/Tata Steel zijn met 
archiefbeelden geïllustreerd. Dankzij medewerking van het archief van Tata Steel konden we 
beschikken over een grote hoeveelheid foto's. 
 
Voor het onderdeel woningbouw en stedenbouw deden we een beroep op de 
woningbouwcorporaties in de regio. Door de vele fusies en reorganisaties bleek er weinig 
historisch materiaal beschikbaar. Met hulp van Jaap van Dongen, Piet van Zwieten en Paul 
Janssens en de beeldbank van het museum lukte het toch om ook dit onderdeel van de 
expositie goed te documenteren en presenteren.  
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Linksboven: Jan de Wildt legt de gastvrouwen en -heren uit hoe de tentoonstelling in elkaar steekt. 
Rechtsboven: Kunstenaar Bram bij twee van de vier beelden 
Linksonder: Piet Paree en Frank Edam speelden tijdens de opening een stuk van de theaterproductie In Vuur en Vlam 
Rechtsonder: v.l.n.r. Marinus Broedelet, Mark Denys (directeur Tata Steel) en René Muetstege in gesprek tijdens de 
opening. 

Activiteitenprogramma 
Piet Paree en Frank Edam stelden de theaterproductie ‘In Vuur en Vlam’ samen. Ze kropen in 
de huid van ir. Wenckebach, de stichter van het staalbedrijf. Zij gaven een boeiende 
presentatie over de eerste jaren van het bedrijf. Bij de opening van het eerste deel van onze 
expositie is van deze theaterproductie een voorproefje gegeven en in september kon het 
volledige programma tweemaal voor een uitverkochte zaal worden gespeeld. Reprises 
vonden daarna nog plaats in Santpoort, Heemskerk, Velsen Noord en Wijk aan Zee.  
 
In de periode van de wederopbouw kende Hoogovens/Tata Steel een traditie van gedichten 
over het werk, die gepubliceerd zijn in het personeelsblad Samen. We hebben een selectie 
van deze gedichten gemaakt. Jaap Tesselaar van de Stichting Kunst en Cultuur Beverwijk 
nodigde veertien stadsdichters van de stad uit om een ‘moderne versie’ van deze gedichten 
te schrijven. Het resulteerde in een feestelijke presentatie in Café Camille en een prachtige 
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bundel ‘Vol van vurig ideaal’. 
 
Er is medewerking verleend aan het initiatief van de Stichting KIST om met een 
Hoogovens/Tata Steelbus door de provincie te rijden en op diverse standplaatsen verhalen 
te verzamelen over Hoogovens/Tata Steel. De bus stond een middag bij het museum aan het 
Westerhoutplein. 
 
In het eerste weekend van juli vond de Tata Steel Museum fietstocht plaats. Er is een tour 
gemaakt tussen Castricum en IJmuiden met een bezoek aan de musea in de regio. De 
organisatie hiervan was in handen van young professionals van Tata Steel. Ons museum 
kreeg in dat weekend een fors aantal bezoekers over de vloer. 
 
In samenwerking met het Historisch Genootschap Midden-Kennemerland is een serie van 
drie lezingen georganiseerd over 100 jaar Staal in de IJmond. 
• Dr. Bas Bouwens – een van de redacteuren van het jubileumboek “Door staal gedreven” – 

belichtte de geschiedenis van de staalindustrie. 
• Pauline van Vliet vertelde verhalen over de eerste generatie Hoogovenwerkers. 
• Jan de Wildt presenteerde onder de titel “Een olifant op zolder” een historisch overzicht 

van de sociale gevolgen van de komst van het staalbedrijf. Deze presentatie werd ook 
gehouden voor de Historische Kring Heemskerk.  

 
In het Mebacomplex in Velsen-Noord presenteerden beeldende kunstenaars hun visie op de 
staalindustrie in de IJmond. De presentatie werd georganiseerd in samenwerking met de 
Stichting Kunst en Cultuur. 
 
In het programma waren ook educatieve middagen voor kinderen opgenomen. (zie verslag 
van de Werkgroep educatie).  

Een tweede leven 
Een van de minder prettige kanten van het organiseren van een expositie is het afbreken 
ervan. Veel tijd van voorbereiding, fijne reacties van bezoekers en dan is het op een dag 
ineens over. Het is een bijzonder prettige gedachte, dat het overgrote deel van het materiaal 
dat voor de tentoonstelling ‘Honderd jaar staal in de IJmond’ bijeen is gebracht, een ‘tweede 
leven’ krijgt. 
• Het kunstobject ‘de vier generaties’ en een groot deel van het gereproduceerde 

fotomateriaal is naar het Hoogovens/Tata Steel Museum gegaan. 
• De foto's over de ontwikkeling van het landschap zijn enige weken geëxposeerd in het 

centrum van ISOO aan het Stationsplein. Daarna zijn ze ter beschikking gesteld van de 
Historische Kring Heemskerk en de Stichting tot behoud van de Duinen in Wijk aan Zee. 

• De ‘Statenboom’ is overgedragen aan het Pieter Vermeulen Museum. 
• Aan de bibliotheek IJmond-Noord is beeldmateriaal ter beschikking gesteld voor de multi-

touchtafel. 
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• Voor het Museum Kennemerland zelf is foto- en filmmateriaal bewaard en de nodige 
technische voorzieningen, die voor volgende exposities goed van pas komen. 

Tot slot 
Een actief jaar is afgesloten. De samenwerking met een groot aantal betrokkenen en de 
ondersteuning door de gemeente Beverwijk, Tata Steel, de Stichting Tri-Arcus, de bedrijven 
NILO Beheer, IJmond Transport en Danieli heeft tot een mooi resultaat geleid. 
De reacties van bezoekers in ons gastenboek geven aan, dat deze expositie over 100 jaar 
Hoogovens/Tata Steel/Tata Steel positief is ontvangen,  
 
De Werkgroep tentoonstellingen pakt weer nieuwe initiatieven op, maar in een gewijzigde 
samenstelling. Willeke Vrij en Stephanie Aardenburg hebben in verband met wijzigingen in 
hun werk, afscheid genomen. Jan de Wildt heeft besloten na 11 jaar tentoonstellingen een 
andere taak in het Museum op zich te nemen. De Werkgroep gaat voor 2019 verder onder 
leiding van Teatske de Jong.  

Jan de Wild, curator  

Minitentoonstellingen 
Station Beverwijk 
 

Dankzij de bemiddeling van Joost Out kon 
op het eind van 2018, in samenwerking 
met leden van de in dat jaar ter ziele 
gegane Beverwijkse Toneelverenging 
‘KDO’, een mooie mini-TT gemaakt 
worden. Deze tentoonstelling is in begin 
2019 geopend worden. 

Gerard Hagen en Joost Out 

 
 

In aanloop naar 2019 
De sterk afgeslankte Werkgroep Tentoonstellingen is in 2018 versterkt met interim-curator 
Teatske de Jong en Henk Engel, voorzitter van de Historische Kring Heemskerk. De laatste 
omdat de komende tentoonstelling nog meer dan voorheen gericht worden op het hele 
Midden-Kennemerland en er door samenwerking positieve kruisbestuiving mogelijk is. 
 
Eind 2018 is gestart met de ontwikkeling van de tentoonstelling ‘Zo vierden we Feest in 
Kennemerland’, die in gepland is voor begin februari. Hiervoor is ook medewerking gevraagd 
en verkregen aan de historische organisaties in de regio en tal van particulieren. Er is een 
projectplan opgesteld voor de zomertentoonstelling ‘Manse Vrouwen’ en daarmee is de 
fondsenwerving voor deze tentoonstelling gestart. Voor die tentoonstelling is ook Joke 
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Kranendonk van het HKH aangeschoven bij de werkgroep. Ook is besloten dat de 
najaarstentoonstelling in 2019 zal gaan over de Opstand in 1969 in de voormalige Katholieke 
Pedagogische Academie Beverwijk.  

Teatske de Jong, curator 2019 

Particuliere verzamelingen in het museum 
Sinds maart 2018 is in een hoek 
van de Open Depot zolder een 
nieuw initiatief van start gegaan. 
Particulieren mogen een maand 
lang hun verzameling ten toon 
stellen. Truus Quax beet in 
maart het spits af met 112 
kikkers, de helft van haar 
verzameling. Karin Beentjes is de 
tweede in de rij van IJmonders 
die hun particuliere collecties 
aan het publiek tonen.  
 
De respons op dit initiatief was 
zo groot dat tot en met maart 
2019 er elke maand een andere 
mini-expositie is. Smurfen, 
Noordzeekanaal-briefkaarten, 

Hummel-beeldjes, trekkarretjes, schelpen, warmwaterkruiken ’door de eeuwen heen’: ze 
treden allemaal een maand buiten de eigen schuur, zolder of woonkamer.  
 
Het idee kreeg Ria van Roon, educatiemedewerkster van het museum, van een jongetje dat 
in juni vorig jaar meedeed aan onze schilderactiviteit voor kinderen. De bedoeling was dat ze 
hun ’werk’ mee naar huis zouden nemen, maar hij vroeg: ’Het kan nu toch in een museum 
hangen?’  

- 9 - Van Praal tot Prul 
Op maandag 24 maart 2018 organiseerde Museum Kennemerland 'van Praal tot Prul'. Een 
regionale variant op ‘Van Kunst tot Kitsch’. Vijf experts bekeken door het publiek 
meegebrachte schilderijen, documenten, sieraden en andere ‘antieke’ voorwerpen. Ze 
gaven informatie, dateerden de meegebrachte objecten en deden taxaties. Voor "Van Praal 
tot Prul" konden bewoners van de regio Kennemerland zich inschrijven. Het was een groot 
succes. Er zijn veel objecten beoordeeld en besproken. Vanwege het grote succes zal het 
museum in 2020 ‘Van Praal tot Prul’ opnieuw organiseren. 
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Foto’s 
Linksboven: De heer drs. Harold Bos, conservator museum Kennemerland bestudeert een ingebracht object. 
Links Midden: Mevr. Dr. Janny Polak, kunsthistorica gespecialiseerd in (Velser) aardewerk, onderzoekt een vaas. 
Linksonder: De heer Peter Dullaert bekijkt een meegebracht miniatuur paardenspan met koets. Dullaert is antiquair, 
veilingmeester en register taxateur van kunst, antiek en inboedelgoederen  
Midden boven: Mevr. Dr. Janny Polak licht haar bevindingen toe aan een bezoeker. 
Midden-midden: het Affiche van Praal tot Prul 
Middenonder: De heer Chiel Roos, voormalig eigenaar Antiquariaat Asher in IJmuiden, onderzoekt een ingebracht boek 
Rechtsboven: De heer Jeroen Zoetmulder, taxateur, amateur-archeoloog en bestuurslid Museum Kennemerland, bespreekt 
een ingebracht schilderij met bezoekers. 
Rechtsmidden: De heer Peter Dullaert bestudeert de achterkant van een ingelijst werk. 
Rechtsonder: De heer Roel van Gulik, van de Archeologie Werkgroep Nederland, afdeling Beverwijk-Heemskerk en 
vrijwilliger van Museum Kennemerland, duidt een archeologische vondst. 
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- 10 - Bibliotheekcollectie van het Huis van Geschiedenis 
De bibliotheekcollectie van het Huis van Geschiedenis bestaat uit museale werken van meer 
dan 200 jaar oud (oudste publicatie is van 1615), oude werken van voor 1900 en actuele 
werken. Behalve boeken zijn er ook vele dossiers, tijdschriften, brochures, digitale media en 
kranten. Op dit moment zijn er ongeveer 3.500 titels ingeschreven. Er wachten nog vele 
titels om ingeschreven en beschreven te worden. De schatting is dat er ruim 4.000 titels 
(Midden-Kennemerland) 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 bibliotheek IJmond Noord. Hiermee is de fantastische 
schat aan boeken van het Huis van Geschiedenis op meerdere manieren op internet terug te 
vinden. 
 
In 2019 zal er een begin worden gemaakt met het scannen van de voorkanten en de 
inhoudsopgaven teneinde de digitale toegang te verbeteren. Aanvankelijk was dit gepland 
voor 2018 maar dit is door gebrek aan middelen niet gelukt. Inmiddels is er een PC 
aangeschaft zodat het publiek online de catalogus kan raadplegen. Voorheen kon dat alleen 
met een mobiele telefoon of een papieren catalogus. 

 
In 2018 waren er 1.285 digitale bezoekers die 2.423 items bekeken. Dit betekent een lichte 
daling van het aantal bezoekers terwijl er iets meer publicaties digitaal zijn geraadpleegd. 
In 2018 is er 84 x op verzoek materiaal in de bibliotheek geraadpleegd.  
Een verklaring waarom het aantal digitaal bekeken publicaties zo aanzienlijk is teruggelopen 
in 2017 is niet duidelijk aan te geven. Wel zijn er door de sterk verbeterde toegankelijkheid 
in de bibliotheek aanzienlijk meer materialen ingezien. Deze trend zet zich voort in 2018. 
Naast de verzoeken voor aparte publicaties zijn er ook, voor verschillende doeleinden, delen 
van de collectie op onderwerp geraadpleegd en wordt de collectie veel intensiever 
geraadpleegd als voorbereiding voor tentoonstellingen. 
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Naast de samenwerking met bibliotheek IJmond Noord en de boekhandel op het gebied van 
de boekencollectie is er samenwerking met het bestuur van de Historische Kring Velsen. De 
collectie van Velsen is in 2017 geïntegreerd in de collectie van het Huis van Geschiedenis. 
Ook delen van de collectie uit Heemskerk zijn (door een verhuizing van de Historische Kring 
in Heemskerk) geschonken aan het museum. 
 
Oude boeken van meer dan 100 jaar oud zijn in iets minder toegankelijke kasten geplaatst. 
Vanwege de soms grote ouderdam (1615 ons oudste werk) en enkele kostbare werken is 
voor deze opstelling gekozen. 
 
In totaal werken er vijf vrijwilligers in de bibliotheek van het museum. Deze vrijwilligers 
hebben allen voorheen in de openbare bibliotheek gewerkt. 

Kees Vroonhof, Bibliothecaris 

- 11 - Werkgroep Beeld & Geluid & ICT 

Algemeen: 
De Werkgroep heeft tot taak alle beeld- en geluidsmateriaal van het Museum Kennemerland 
beschikbaar te maken voor het publiek, digitaal via de website en voor allerlei vormen van 
presentaties. Tevens valt het systeembeheer en de klimaatbeheersing onder deze 
werkgroep. 
 
Het gaat hier o.a. om foto’s, negatieven, positieven (dia’s), glasnegatieven, film, digitale 
foto’s en gedigitaliseerde video’s. Onder het beeldmateriaal vallen ook afbeeldingen, zoals 
prentbriefkaarten die door druktechnieken zijn verkregen, vanuit een fotografische bron.  
De foto’s en ander materiaal met hun beschrijving en samenhang wordt door de Werkgroep 
via het www gepubliceerd in een beeldbank, gebruikmakend van het zogeheten ‘Zijper 
Collectiebeheerssysteem’ kortweg ZCBS genoemd, waarmee de genoemde toegankelijkheid 
mondiaal wordt bereikt. Gepubliceerd wordt via: www.museumbeverwijk.nl. Publiek kan via 
de beeldbank reageren en vragen stellen. Deze worden zo snel mogelijk beantwoord.  
 
Via het ZCBS zijn ook de collectie, de bibliotheek en documenten beschikbaar gemaakt.  

Conserveren, registreren, publiceren 
Het in het archief aanwezige klassieke materiaal moet op verantwoorde wijze bewaard 
worden. Het wordt voorzien van een registratienummer, beschreven, gescand. Scans en 
beschrijvingen worden ingevoerd in de beeldbank. Digitaal aangeleverd beeldmateriaal kan 
direct of na enige bewerking in de beeldbank geplaatst worden. Uiteraard dient van alles in 
de beeldbank zorgvuldig en regelmatig een back-up gemaakt te worden. Van de vier 
databanken wordt stelselmatig een backup gemaakt.  
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Voor het correct beschrijven is lokale omgevingskennis noodzakelijk en vaak moet extra 
research gedaan worden.  
 
Bij ieder item in de databank kunnen ook bijlagen en gedigitaliseerde AV materialen 
toegevoegd worden. Verder wordt Google foto’s of soortgelijke webservices gebruikt voor 
het plaatsen van fotogalerijen binnen de beeldbank. Records kunnen onderling gelinkt 
worden, zodat snel, met een muisklik, samenhangende records zichtbaar worden. Ook kan 
gelinkt worden naar andere www locaties, zoals websites en fotogalerijen. Verder kan 
gelinkt worden naar items in de andere databanken. 
 
ZCBS is de mogelijkheid aan het ontwikkelen om geselecteerde records te bundelen, zodat 
afbeeldingen die bij elkaar horen, qua onderwerp of thema. Dit sluit aan bij de wens om de 
afbeeldingen een verhaal te laten vertellen. Het publiek kan dan kiezen uit diverse door MK 
samengestelde slideshows. Sinds de ingebruikname van ZCBS is het aantal bezoekers sterk 
toegenomen. Hieronder een jaaroverzicht. Dit zijn zuivere views omdat robots e.d. zijn 
uitgefilterd. Dit toont de belangrijkheid van de IT- systemen aan. 

Overzicht jaartotalen kijkcijfers beeldbank 
(2e kolom: aantal bezoekers per jaar, uitgaande van de maandgegevens)  
(3e kolom: aantal ‘losse’ –pagina’s per jaar)  
(4e kolom: aantal bekeken bijlagen en/of 100pct afbeeldingen per jaar) 
Het gaat hier om zuivere views; robots en eigen medewerkers zijn niet meegeteld. 
 
Jaar # bezoekers # bekeken foto's # gedownloade foto's 
2010 16 58 0 
2011 603 4.255 1 
2012 1.743 26.078 54 
2013 5.121 172.029 411 
2014 6.220 123.754 907 
2015 8.585 120.798 1.038 
2016 7.546 63.561 823 
2017 10.701 122.247 814 
2018 10.605 92.362 480 
 
Opvallend in dit overzicht is dat bij het niet actief plaatsen van nieuw beeldmateriaal de 
bezoekersaantallen op de beeldbank teruglopen. Zoals in 2016 toen het museum dicht was 
in verband met de verbouwing en herinrichting. 

Selectie 
Voor de selectie van aangeleverde materialen wordt een zogeheten Box systeem 
gehanteerd, waarbij de materialen een selectieprocedure doorlopen die zorgvuldige selectie 
mogelijk maakt. Daarbij is thematiek gekozen als criterium. 
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Het is vrijwel onmogelijk om de enorme stroom materiaal, die op gang is gekomen na de 
opkomst van digitale fotografie, op te nemen in de collectie. De Werkgroep heeft al een 
aantal thema’s neergezet binnen de beeldbank. De themabenamingen zijn belangrijk voor 
zoekfuncties in het systeem. Ingezet wordt op goede beschrijving van die thematiek in de 
komende jaren. 

Systeembeheer 
In 2018 is geïnvesteerd in de aanschaf van verbeterde IT-apparatuur waaronder een aantal 
PC’s en een scanner. Er is een overzicht opgesteld met de afschrijvingstermijnen van de IT- 
apparatuur en de restlevensduur en nieuwe aanschafwensen. 
 
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) 
 
De groei van het IT-belang in de communicatie richting publiek en anderen maakt het 
noodzakelijk de IT opzet en het daarbij behorende beheer steeds te bezien en indien nodig 
aan te passen. Daarbij zijn belangrijke punten: 
1. Minimaal 2 lokale ZCBS-beheerders 
2. Goede participatie in de vereniging ZCBS 
3. Goed back-up plan maken, dit zo veel mogelijk te automatiseren (NAS-drive of Server) 
4. PC-gebruikers regelmatig instrueren, zeker bij nieuwe toepassingen of mogelijkheden. 
5. Wifi in museum verbeteren, mogelijk een extra access point boven. 
6. Databank ook in museum zichtbaar voor publiek. (In 2019 gerealiseerd) 
7. Meer beeldschermen in het museum voor het gericht tonen van objecten die in depot 

staan. 
 
De PC’s in het museum zijn momenteel vrij toegankelijk voor gebruikers. Dit heeft zowel 
voor- als nadelen. Een van de nadelen is de ‘vervuiling’ die optreedt door de talloze mappen 
die de medewerkers aanmaken. Een oplossing hiervoor kan zijn dat iedere werkgroep een 
vaste map krijgt met daarin mappen per medewerker.  

Plannen van de werkgroep 
• Archief geheel op orde brengen, nog ontbrekende publicaties ZCBS uitvoeren, fouten 

corrigeren, slechte scans (van vroeger) vervangen; 
• Research uitvoeren voor betere beschrijvingen; 
• Themaverhalen ontwikkelen, bundelen afbeeldingen; 
• Ondersteuning tentoonstellingen met beeldmateriaal; 
• Beter gebruik maken van het YouTube kanaal van het museum. 
• Digitaliseren van het historisch interessant deel van de verkregen schenkingen. 
•  
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Er zijn nog meer ambities, maar door verschillende factoren (beschikbare kennis, kunde, tijd, 
middelen, geld) zal nog bezien moeten worden wat gerealiseerd kan worden. 

Actuele zaken 
In het jaar 2018 kreeg de Werkgroep te maken met de volgende zaken: 
• Wegens ziekte moest de werkgroep een van de vaste krachten langere tijd missen, maar 

is er ook tijdelijk versterking gekomen. 
• Voor de TT ‘100 jaar Staal in de IJmond’ is veel beeldmateriaal geleverd in nauwe met het 

Historisch Genootschap. De opening van deze tentoonstelling is op beeldband vastgelegd. 
• Het aantal items op de Beeldbank is behoorlijk uitgebreid, er zijn nu bijna 10.000 foto’s 

beelden beschikbaar. Er is een aantal maal overleg en nascholing geweest bij het ZCBS 
• In 2018 ontving de Werkgroep uit de nalatenschap van de familie Stoutenbeek een groot 

aantal 8 mm en 16 mm films. Naast deze gift kreeg de Werkgroep ook de beschikking 
over een aantal 16 mm films van de overleden Beverwijkse kunstschilder Kees Keeman.  

• In 2018 is naast de beeldbank, de objectenbank en de boekenbank ook een 4e bank, de 
documentenbank gerealiseerd in samenwerking met het HGMK. Deze bank bevat thans 
digitale versies van ledenbulletins, nieuwsbrieven en transcripties. De bedoeling is om 
ook krantenknipsels te gaan digitaliseren 

Gerard Hoogeland en Gerard Hagen 

- 12 - Collectie 
De collectie van Museum Kennemerland is sterk geworteld in de regionale samenleving. 
Regelmatig bieden bewoners uit Beverwijk, Velsen of Heemskerk objecten aan die in hun 
ogen niet verloren mogen gaan. Het museum stelt het op prijs dat mensen daarbij aan het 
museum denken, maar neemt niet alles aan. 
 
Halverwege 2018 is er gelukkig een nieuwe conservator gevonden in de persoon van Harold 
Bos, die een stevige achtergrond op dit gebied. Onder zijn leiding zijn er grote stappen gezet 
op het gebied van collectiebeheer en duidelijker richtlijnen opgesteld voor de verwerving en 
afstoting. Helaas is Harold op 9 maart 2019 overleden. In de korte tijd dat hij bij ons was, 
heeft hij een enorme impuls gegeven aan de professionalisering van ons collectiebeheer. 
 
Er is een voortdurende spanning tussen enerzijds de bereidheid van burgers om objecten 
aan te dragen en anderzijds de strenge criteria die wij hanteren bij het aannemen van 
nieuwe objecten zoals verwoord in het collectieplan van het museum. Het moet iets 
toevoegen, maar het moet ook zorgvuldig afgehandeld worden. 
 
Elke eerste maandag van de maand vindt een zogeheten collectie-overleg plaats. Een kleine 
Werkgroep onder leiding van de conservator beslist wat te doen met aangeboden objecten. 
Ook de bruiklenen komen op de agenda. Er zijn twee belangrijke criteria om een 
aangeboden object te accepteren. Ten eerste moet het passen bij een van de bestaande 
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collecties. Ten tweede moet er een relatie zijn met de regio Midden-Kennemerland. 

Schenkingen en aankopen 2018 
In 2018 heeft het museum een dertigtal objecten aangeboden gekregen. Daarvan zijn er een 

kleine twintig geaccepteerd. Het betreft merendeels kleine 
objecten die een aanvulling vormen op een bestaande 
deelcollectie, zoals reclamemateriaal van bekende bedrijven of 
voorwerpen die een mooie illustratie zijn van de regionale 
geschiedenis. Soms gaat het ook om aanwinsten die een 
verrijking vormen van een kerncollectie. Een mooi voorbeeld is 
een Kinheimtapijt naar een ontwerp van Tom Poggenbeek. Het 
is toegevoegd aan de vitrine in de Nijverheidszaal, die gewijd is 
aan de tapijtknoperij.  

 
Niet alleen schenkingen, ook aankopen kunnen de collectie verrijken. Zo zijn wij in 2018 in 
het bezit gekomen van 4 kop en schotels met afbeeldingen van Wijk aan Zee. Ze zijn via een 
veiling aangekocht. De kop en schotels dateren uit 1850-1860 en hebben een hoge kwaliteit. 
Ze staan de vitrine met zilverwerk in de grote zaal.  
 

    
 
In de bijlage treft u een volledig overzicht van de schenkingen in 2018. Met behulp van de 
registratienummers kan men de objecten vinden op de beeldbank van het museum. 

Vaste collectie 
Na de verbouwing die in 2016 is afgerond, is de vaste opstelling op de begane grond 
aangepast. Er staat nu een chronologisch verhaal, voorzien van tekstbordjes, waarmee 
bezoekers zelf hun weg door het museum kunnen vinden. Bij binnenkomst in het museum 
krijgen bezoekers een korte introductiefilm in de bibliotheek te zien. 
 
Dankzij de verbouwing kan het museum meer collectie in de vaste tentoonstelling laten zien. 
Op de begane grond is dit volgens een tijdlijn geordend. Bij binnenkomst treft de bezoeker 
allereerst de bodemvondsten aan in een grote vitrine. Vervolgens krijgt de ontwikkeling van 
de Breestraat aandacht. Daarna is veel ruimte besteed aan de buitenplaatsen door middel 
van schilderijen, stijlmeubelen en kaarten. De Rederijkers blazoenen hebben een eigen 
prominente plek. Twee raamvitrines bieden ruimte aan kinderspeelgoed en tafelzilver. Via 
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een doorgangsruimte, waar een keuken van een buitenplaats is nagebouwd, komt de 
bezoeker in de voormalige hal. Daar zijn bedrijvigheid uit de 20e eeuw en de 
keizersportretten gecombineerd. De Nijverheidszaal herbergt het Velser Aardewerk in 
raamvitrines en tapijten van Handknoperij Kinheim aan de wand. In twee kleine kabinetten 
bij de voormalige ingang zijn prenten en attributen over rechtsspraak tentoongesteld. Al met 
al krijgt de bezoeker een gevarieerd beeld voorgeschoteld. 
 
De bovenverdieping van het museum, waar ook het depot zit, zal in een tweede fase ook 
heringericht worden. Hier is nu nog een sterk verouderde ‘open depot’ opstelling. 

Restauraties 
Op ons verzoek heeft een restaurateur uit Leiden in 2017 alle schilderijen onderzocht op 
beschadigingen, verkleuringen of andere aspecten die restauratie behoeven. Hieruit is een 
prioriteitenlijst voortgekomen. Twee urgente zaken zijn met voorrang behandeld. In de 
portretten van Boudewijn Schot en Johanna Regenmorter is houtworm aangetroffen. Dit is 
in 2017 bestreden. Maar eigenlijk zouden de doeken ook gerestaureerd moeten worden. Dit 
gaat echter het budget van het museum te boven. In 2018 is naar middelen gezocht om dit 
te financieren; helaas nog zonder resultaat.  
 
Het museum bezit een kostbare achterglasschildering van Zeuner, waarop kasteel 
Marquette is afgebeeld. De schildering stamt uit 1776 en is bijzonder, zowel om de techniek 
van het achterglas schilderen als om de maker, Jonas Zeuner. Het werk vertoont lelijke 
beschadigingen. Het museum heeft besloten bij de Vereniging Rembrandt, dat een 
restauratiefonds beheert van de BankGiroLoterij, een aanvraag in te dienen. Helaas is deze 
aanvraag in 2019 afgewezen.  

Depot 
Al lange tijd baart het gebrek aan depotruimte zorgen. Het gebrek wordt jaarlijks groter en 
de kwaliteit van de collecties dreigt te worden aangetast. In 2018 zijn de schilderijen in het 
gesloten depot beter opgehangen. Er is ruimte geschapen aan de rekken door een aantal 
schilderijen naar het open depot te verplaatsen. De doeken die er nu hangen zijn beter 
toegankelijk. De kleinere grafische werken zijn verplaatst naar een grote verrijdbare bak. Al 
met al is de collectie veiliger opgeslagen.  
 
In het open depot bevinden zich veel objecten die met het huishouden van de 
buitenplaatsen te maken hebben. Een deel van die objecten is overgebracht naar de vaste 
collectie. In de ruimte die de sfeer moet oproepen van een keuken van een buitenplaats zijn 
objecten toegevoegd. De keuken is er levendiger door geworden en in het open depot heeft 
de opstelling meer ‘lucht’ gekregen.  
 
Verder is gevolg gegeven aan het besluit om actiever te worden in het afstoten van objecten 
die geen relatie hebben met de regio. In 2018 is een grote collectie schaatsen overgedragen 
aan een schaatsmuseum in het Westland. 
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Ook is de planvorming rondom het verbouwen van de bovenverdieping weer een fase 
verder. Het huidige ruimtebeslag van de depots is in kaart gebracht. Als de verbouwing 
doorgaat zal de beschikbare ruimte beter worden benut. Bovendien zal de klimatologische 
berging erop vooruitgaan. Naar verwachting kan pas eind 2020 een begin worden gemaakt 
met deze plannen. 

Marina Van de Vijver-Aeckerlin en Luc Overman, assistent conservatoren 

- 13 - Archeologische Werkgroep Beverwijk – Heemskerk 

 
Een nieuwe aanwinst voor het museum is een rode, ongeglazuurde tuinpot met een hoogte 
van 19 cm en een omvang van 24 cm. Er zitten twee forse oren aan. In de bodem zijn vijf 
gaten geprikt. Op de platte rand zijn vier gaatjes aangebracht. Hier werden stokjes 
ingestoken om een plant, bloemen of een struik op te binden. De tuinpot is, in scherven, 
gevonden in het centrum van Beverwijk. De pot was vrijwel compleet, ontbrekende 
scherven zijn aangevuld met gips en een kleurstof. Ook scherven van twee andere, identieke 
tuinpotten zijn gevonden. Onze tuinpot dateert waarschijnlijk uit de 17de eeuw. In de late 
Middeleeuwen komt dit model ook al voor. De tuinpot staat in het open depot, bij de land- 
en tuinbouw attributen. 
 
Tuinpotten zijn volop aanwezig in de tuinen van buitenplaatsen. Ze staan bijvoorbeeld langs 
de perken, soms op een houten verhoging, op zuiltjes of op een balustrade. 
Op de plattegrond en de schetsbladen van de kaart van Beverwijk van Daniel van Breen 
(1648-1649) zijn vele tuinen afgebeeld. Het zijn vooral boomgaarden en moestuinen. Maar 
ook komen op de achtererven kleine lusthoven voor met verschillende, strenge 
symmetrische vormen van de tuinaanleg: vierkanten, rechthoekige en stervormige 
patronen. De perken zijn afgezet met laag geschoren buxushaagjes. In het midden staat vaak 
een boom of een beeld. Op de hoeken kan een tuinpot hebben gestaan met gesnoeide 
boompjes, bloemen of eetbare kruiden.  

Roel van Gulik 
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- 14 - Financieel verslag 

Balans, in euro's 
     

      
 

31-12-18 31-12-17 
 

31-12-18 31-12-17 

Activa 
  

Passiva 
  

      

Vaste activa 
  

Eigen vermogen 
  

      

Materiële activa 
  

Algemene reserve 4.720 11.952 
Investeringen 0 0 Res. Aankoop/restauratie 10.000 20.923    

Reserve Bibliotheek 0 6.109 
Totaal vaste activa 0 0 Reserve Nieuw beleid 0 5.510    

Reserve Automatisering 5.000 4.461    
Reserve Opleiding vrijwilligers 5.000 5.545    
Reserve Archeologie 0 858    
Reserve Herinriching 40.000 0 

   
Totaal eigen vermogen 64.720 55.358 

   Voorziening 
  

   Voorziening herinrichting 0 2.000       

Vlottende activa 
  

Vlottende Passiva 
  

Voorraad boeken 0 1.500 Nog te besteden subsidie FCP 71.461 0 
Overige vorderingen 2.982 4.506 Nog te besteden subsidie Triarcus 12.610 0 
   Overige schulden 2.267 4.007 
Liquide middelen 

     

Kassaldo 1.208 3.742    
ING Bank R.C. 4.868 617    
ING Bank Spaarrekening 142.000 51.000    

Totaal vlottende 

activa 

151.058 51.689 Totaal vlottende passiva 86.338 4.007 

      

Totaal 151.058 61.365 Totaal 151.058 61.365 

 

  



 

 

28 

EXPLOITATIEREKENING 2018  
in euro's in euro's 

Baten: 2018 2017 
Verkoop boeken etc. 331 148 
Subsidie gemeente Beverwijk 41.246 40.517 
Sponsoring 32.625 0 
Entreegelden 7.528 8.482 
HGMK ledenbijdrage 2.191 2.078 
HGMK bijdrage huisvesting 8.426 0 
Donaties/Giften 608 3.806 
Club van 100 en vrienden 2.830 3.045 
Rente 0 60 
Diversen 1.430 1.170 

Totale baten 97.215 59.306 

Lasten: 
  

Huisvesting 
  

Huur gemeente Beverwijk 17.705 17.481 
Bijdrage HIC, inzake huur vleugel 4.930 4.500 
OZB/Rioolrecht etc. 101 943 
Onderhoud 724 805 
Onderhoud 'vleugel' 1.424 629 
Beveiliging 0 0 
Energie 6.362 5.778 
Water 121 114 
Schoonmaakkosten 1.676 2.166 
Overige huisvestingskosten 631 0 
Vrijval/Dotatie voorziening herinrichting -2.000 2.000 

Totaal huisvesting 31.674 34.416 

Museum gerelateerde kosten 
  

Kosten vrijwilligers 1.215 1.857 
Vrijwilligers vergoeding 2.250 2.625 
Reiskosten vergoedingen 519 0 
Bestuurskosten 76 0 
Verzekering collectie 3.513 3.513 
Kosten tentoonstellingen 33.938 3.582 
Kosten evenement 631 0 
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Onderhoud collectie 1.222 1.569 
VERVOLG EXPLOITATIEREKENING in euro's in euro's  

2018 2017 
Uitbreiding collectie 251 0 
Kosten werkgroepen 3.612 3.348 
Mutatie voorraad boeken 1.754 500 
Reserveringen 0 0 

Totaal Museum gerelateerde kosten 48.981 16.994 

Overige kosten 
  

Kantoorartikelen/-apparatuur 157 563 
Administratie-, automatiseringskosten 1.050 0 
Huishoudelijke kosten incl. "vleugel' 135 775 
Lidmaatschappen etc. 733 739 
Telefoon-/internetkosten 771 509 
Drukwerk en folders 789 0 
Advertenties 575 0 
Relatiegeschenken/promotie 640 551 
Bankkosten 238 182 
Diverse kosten 960 162 
Advieskosten 1.150 

 

Totaal overig kosten 7.198 3.481 
   

Totale lasten 87.853 54.891 
   

Incidentele baten & lasten 
  

Saldo incidentele basten & lasten 0 0    

Exploitatiesaldo 9.362 4.415 
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- 15 - Toelichting bij de financiële verantwoording 2018 
Voor zover niet anders aangegeven, zijn de bedragen vermeld in hele euro's.   

Algemeen 
De vergelijking met 2017 is niet op alle posten goed te maken omdat een aantal betalingen 
in 2017 en de eerste helft van 2018 via de Stichting Huis van Geschiedenis verliepen. Na de 
opheffing van deze stichting per 1 juli 2018 is het saldo van de kosten en opbrengsten van 
deze stichting verrekend met HGMK en museum. Voor de duidelijkheid zijn deze saldi buiten 
deze rapportage gehouden. 

Balans 
Eigen vermogen       
Het batig saldo van 2018 ad € 9.362 is toegevoegd aan de algemene reserve. In de reserves 
heeft er op basis van voortschrijdend inzicht en wijzigingen in het beleid een herverdeling 
plaatsgevonden om deze reserves beter af te stemmen op de plannen voor de komende 
jaren. Aan de bestemmingsreserves wordt geen rente toegevoegd.    
 
Vaste activa      
De in 2018 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 31-12-2018  31-12-2017 

Debiteuren 413        2.175  
Bank rente       0           52  
Energiebelasting              0       1.492  
Te vorderen omzetbelasting      2.569          787  
Totaal overige vorderingen      2.982        4.506  

Vlottende Passiva 
 

 
 

Overige schulden 31-12-2018  31-12-2017 
Subsidie Fonds voor Cultuurparticipatie 
Inzake Erfgoed Educatie, 2018-2021 

    71.461          0 

Subsidie TriArcus 2018/2019     12.610          0 
Crediteuren        1.388           78  
Energielasten               0         2.886  
Vrijwilligers vergoeding                0         375  
Verrekening HGMK 479         497  
Overig 0          171    
Totaal vlottende passiva      86.338         4.007  
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Exploitatierekening: Baten 
Subsidie gemeente Beverwijk 
Betreft de voorschotten waarderingssubsidie voor het jaar 2018. De gemeente Beverwijk 
stelt na ontvangst van het, door het bestuur vastgestelde inhoudelijke en financiële 
jaarverslag 2018, 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 subsidies ontvangen ten bate van het project 100 jaar Tata Steel. 
De gemeentelijke bijdrage was € 10.000 en van diverse sponsoren is € 22.625 ontvangen. 
 
Donaties/giften en vrienden 
Bijdragen van de vrienden van het museum en de eerste leden van de Club van 100.  
Het is de bedoeling om de komende jaren om de Club van 100 verder uit te breiden.  
 
Entreegelden 
In 2018 is het museum het gehele jaar open geweest. De opbrengsten zijn met € 954 
gedaald ten opzichte van 2017. 
 
HGMK ledenbijdrage 
Het HGMK betaalt jaarlijks een € 2,50 per lid of partnerlid; dit is een vergoeding voor de 
gratis entree voor HGMK-leden. 
 
HGMK bijdrage Huisvesting 
HGMK betaalt jaarlijks een vergoeding voor het gebruik van de nieuwe vleugel, het HIC. 
Deze vergoeding wordt bepaald door alle kosten voor de exploitatie zoals huur, 
nutsvoorzieningen, schoonmaak, onderhoud etc. volgens een passende sleutel te verdelen 
(in beginsel 50/50).  
In 2017 en het eerste halfjaar 2018 werd deze verrekening via de Stichting Huis van 
Geschiedenis Midden-Kennemerland geboekt. 
 
Rente 
Er is door de Stichting Museum Kennemerland geen rente ontvangen van de ING Bank. 
 
Diverse baten 
Onder de diverse baten is de opbrengst van de zaalhuur opgenomen. 
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Exploitatierekening: Lasten 
 
Huisvestingskosten 
Huur gemeente Beverwijk 
Dit is de huur voor het monumentale hoofdgebouw aan het Westerhoutplein. 
 
Bijdrage HIC, inzake huur vleugel 
Dit is de huur voor de nieuwe vleugel (het HIC). 
 
Kosten vrijwilligers 
De kosten van de vrijwilligers zijn licht afgenomen ten opzichte van 2017. 
 
Vrijwilligersvergoeding 
Dit betreft de vrijwilligersvergoeding voor de vrijwilligerscoördinator en de conservator. 
 
Kosten tentoonstellingen 
Dit betreffen de kosten van de tentoonstellingen. Deze zijn fors hoger dan in 2017 omdat in 
2018 de tentoonstelling 100 jaar Staal in de IJmond heeft plaatsgevonden. Hier is ook een 
bedrag aan subsidie voor binnengekomen. 
 
Onderhoud collectie 
Betreffen diverse restauratie- en onderhoudskosten ten behoeve van de collectie. 
 
Reserveringen 
De reserveringen zijn even als vorig jaar niet in de exploitatie rekening opgenomen. 
 
Incidentele baten en lasten 
Er zijn geen incidentele baten of lasten in dit boekjaar geweest. 
 
Resultaatbestemming 
Het batig saldo van 2018 ad € 9.362 is toegevoegd aan de algemene reserve. In de reserves 
heeft er op basis van voortschrijdend inzicht en wijzigingen in het beleid een herverdeling 
plaatsgevonden om deze reserves beter af te stemmen op de plannen voor de komende 
jaren. 
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- 16 - Bijlage: schenkingen 
In 2018 zijn 65 objecten in de collectie opgenomen: 
 
30101 Prent Grasduin 

Bilthoven 
30102 Prent Meidoorn 
30103 Prent Jachthond 
30104 Prent  

Langstaartparadijsvogel 
30105 Prent Boerderij 
30106 Prent Laren 
30107 Prent Hoeve 
30108 Prent Kennemerland 
30109 Prent 

Heemskerkerduin 
30110 Prent Beverwijk 
30111 Prent Wijk aan Zee 
30112 Prent Boerderij 
32143 Legpenning 
32144 Legpenning 
32147 Kwartetspel 
32148 Kwartetspel 
32149 Tegel 
32150 Tegel 
32160 Asbak 
32161 Asbak 

32162 Hangplaatje 
32164 Foto Veldwachters 
32165 Wapenstok 
32166 Fietsplaatje 
32172 Bedank betuiging 
32174 Tegelplateau 
32175 Landkaart 
32176 Schoolplaat 
32177 Tapijt 
32178 Tapijt 
32179 Tapijt 
32180 Tapijt 
32181 Tapijt 
32182 Tapijt 
 
32183 Tapijt 
32185 Wisseltrofee 
32186 Wisseltrofee 
32190 Stempel 
32191 Certificaat 
32192 Stamkaart 
32193 Legitimatiebewijs 
32194 Stamkaart 

32195 Persoonsbewijs 
32196 Persoonsbewijs 
32197 Stamkaart 
32198 Document 
32199 Vergunning 
32200 Bonnen 
32201 Verklaring 
32202 Bonnen 
32203 Sierkleedje 
32204 Landkaart 
32206 Kaart 
32207 Kaart 
32208 Kaart 
32209 Kaart 
32211 Cliché 
32214 Kralen 
32215 Vaas 
32216 Beker vaasje 
32219 Chroomets 
32220 Kop en schotel 
32221 Kop en schotel 
32222 Kop en schotel 
32223 Kop en schotel



 

 

 


