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Voorwoord
Het is Pasen 2020, de straten van Beverwijk zijn leeg en ons museum is gesloten. Dit alles
vanwege het Covid-19 virus. Onderwijl zijn wij bezig het jaarverslag voor 2019 op te stellen.
Dat is bevreemdend, net alsof je in één klap in een nieuwe werkelijkheid bent beland.
Gelukkig weten we, dankzij de kennis van de geschiedenis, dat pandemieën komen en gaan.
Ons land zal hier ook wel weer doorheen komen. Maar dat zegt helemaal niets over de
gevolgen voor het land, de bevolking en in het verlengde daarvan ons museum. Dat is op dit
moment een echte black box.
Welnu, voor u ligt het jaarverslag 2019 van de stichting Museum Kennemerland. Ook het
derde jaar na de realisatie van het Huis van Geschiedenis Midden Kennemerland is een jaar
geweest vol activiteiten. Daarnaast is de samenwerking met historische verenigingen,
musea, culturele organisaties en kunstenaars uit de regio verder uitgebouwd en verdiept.
Met name zijn wij blij met de intensieve samenwerking met onze partner het Historisch
Genootschap Midden Kennemerland en de Historische Kring Heemskerk (HKH). Vooral de
grote bijdrage van de kring aan de organisatie van onze tentoonstellingen is heel
stimulerend.
Drie activiteiten wil ik hier met name noemen.
Allereerst onze drie tentoonstellingen Zo vierden we Feest in Kennemerland, ontmoetten we
Manse Vrouwen van Kennemerland en leerden we over De Burcht- Vulkaan- Oase. Onder
leiding van onze interim- curator Teatske de Jong is het tentoonstellingsteam in staat
geweest om drie aansprekende en kwalitatief sterke tentoonstellingen te organiseren. Met
name danken wij Teatske voor haar vakmanschap, enthousiasme en daadkracht.
Als tweede activiteit wil ik noemen het driejarenproject De Kern van Kennemerland, een
samenwerkingsverband van onderwijs, culturele organisaties en Museum Kennemerland
onder de bezielende leiding van educator René Muetstege.
De derde activiteit is ons herinrichtingsplan: de tweede fase. Intensief is gewerkt aan het
opstellen van een doorwrocht én realistisch plan voor de verdieping. Hiermee worden drie
doelen gerealiseerd: de toegankelijkheid, duurzaamheid en behoud van het erfgoed. Wij zijn
vol goede moed wat de afloop betreft.
Dit alles was niet mogelijk geweest zonder de grote inzet van de vrijwilligers van museum,
HGMK en HKH. In dit verband is het goed om ons te realiseren dat het museum volledig
gerund wordt door vrijwilligers. Helaas zijn drie vrijwilligers ons in 2019 ontvallen. Allereerst
Aad Kok die zich met hart en ziel voor meer dan dertig jaar op heel veel fronten heeft
ingezet voor ons museum. Verder zijn wij onze interim-conservator Harold Bos heel
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dankbaar dat hij ons zo goed geholpen heeft in die korte tijd dat hij bij ons mocht zijn.
Connie van Heerde heeft als notulist vanaf 2016 ons bestuur uitstekend ondersteund.
Wat de financiën betreft konden we ook dit jaar naast de jaarlijkse subsidie van de
gemeente Beverwijk weer een beroep doen op het HGMK, onze vrienden, de leden van de
Club van Honderd en de vaste sponsoren. Daarnaast hebben wij voor de tentoonstelling
Manse Vrouwen in Kennemerland ook subsidies verkregen van de gemeente Beverwijk,
Heemskerk en Velsen en bijdragen van het VSB fonds en Prins Bernhard Cultuur fonds.
Wij sluiten de jaarrekening af met een voordelig saldo van € 3224,00 Dit bedrag is bestemd
voor de reserve ten behoeve van het eind 2021 uit te voeren herinrichtingsplan voor de
verdieping.
Wij gaan ondanks alle onzekerheden vol vertrouwen en vol plannen de volgende jaren
tegemoet!
Cees Hazenberg,
Voorzitter van het museum Kennemerland
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Bestuur

Bestuurssamenstelling per 31 december 2019
Voorzitter
De heer mr. C.B.P. Hazenberg
Penningmeester
Vacature (waarneming door lid E.F. van Bolhuis)
per 1/5 de heer J. Bax
Lid juridische zaken De heer mr. E.F. van Bolhuis
Secretaris
Mevrouw C.T.J. van Santen
Curator
Mevrouw T. A.N. de Jong
Beleidsontwikkeling De heer M. Broedelet
Algemeen lid
De heer j. Zoetmulder
Notulist(e)
Mevrouw C. van Heerde tot medio april 2019, daarna vacature
Adviseur: Mevr. M.M.H. van de Vijver-Aeckerlin (vrijwilligerszaken)
In memoriam
Vanaf 2015 is Connie van Heerde notulist geweest van ons bestuur Helaas is zij op 9
augustus 2019 overleden. Zij was een van onze enthousiaste vrijwilligers en heeft ondanks
haar zwakke gezondheid naast haar taak als notulist ook allerlei andere werkzaamheden
verricht, zoals het transcriberen van interviews, ten behoeve van de tentoonstellingen.
Zij was een prima kracht en een fijne collega.
Eind 2018 trad Harold Bos aan als conservator. Een zeer deskundig man met veel ervaring en
grote betrokkenheid bij Museum Kennemerland. Hij is op 9 maart 2019 overleden. Het
museum is hem enorm dankbaar voor zijn enorme inzet en daadkracht. Hij heeft in korte tijd
de collectie en het collectiebeheer naar een hoger plan getild.
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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 M. Lindeman 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:

In het museum zijn de volgende
werkgroepen actief:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bibliothecaris + medewerkers
Conservator (vacature)
Tijdelijk beheer collectie + medewerkers
Coördinator vrijwilligers
Gastvrouwen en gastheren
Redactie en vormgevers
Rondleiders
Systeembeheerder
Vormgevers
Websitebeheer

Communicatie en PR
Educatie
Tentoonstellingen
Minitentoonstellingen
Onderhoud/Technische dienst
Programmering Tentoonstellingen
Archeologie Beverwijk-Heemskerk
Beeld & Geluid en ICT
Collectiebeheer
Registratiegroep
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Vrijwilligers

Vrijwilligerslunch mei 2019

Aan het eind van 2019 heeft het museum 62 vrijwilligers – intern en extern.
Helaas zijn in 2019 drie coryfeeën van het museum overleden: onze curator Harold Bos,
notuliste Connie van Heerde en een van de langstzittende vrijwilligers Aad Kok. Het museum
heeft veel aan hen te danken.
Het aantal vrijwilligers is sinds 2018 weer gestegen. Toch kunnen een paar werkgroepen nog
steeds meer vrijwilligers gebruiken; met name technische mensen en IT-ers voor de
tentoonstellingswerkgroep, de werkgroep Communicatie en PR, Technisch onderhoud, en
vrijwilligers die het leuk vinden om ons gastteam te komen versterken. Bij de zoektocht naar
vrijwilligers wordt ook gebruik gemaakt van de digitale vrijwilligersbank van
www.weldoenijmond.nl
Het vrijwilligersuitje was ditmaal een bonte avond op 11 december 2019 met muziek,
lekkere hapjes en drankjes en veel gezelligheid. Het bestuur van het Museum en het bestuur
van het Historisch Genootschap Midden Kennemerland hebben deze avond gezamenlijk
georganiseerd. De vrijwilligers van het museum en de vrijwilligers van het HGMK kennen
elkaar niet altijd omdat zij op andere tijden in het museum zijn, zodat deze avond erg
geslaagd was. De samenwerking met het HGMK verloopt op vele vlakken, en altijd bijzonder
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plezierig.
In 2018 is er weer regelmatig een vrijwilligerslunch geweest Op deze bijeenkomsten worden
de aanwezige vrijwilligers van het museum en van het HGMK bijgepraat over de gang van
zaken in het museum en worden nieuwe vrijwilligers voorgesteld. Vrijwilligers uit de diverse
werkgroepen vertellen over de voortgang op hun eigen gebied, zodat iedereen betrokken
blijft. Een schriftelijke samenvatting van het besprokene wordt op het besloten
vrijwilligersdeel van de website gepubliceerd.
In 2019 is hard gewerkt aan het plan om de
openingstijden te verruimen zodat het
museum mee kan doen aan de
Museumkaart (vroeger Museumjaarkaart).
Het gastteam is uitgebreid en een aantal
vrijwilligers van het HGMK helpen mee. Met
ingang van januari 2020 is de
vrijdagmiddagopening toegevoegd, zodat
het museum nu 4 middagen per week
geopend is. Het streven om vijf middagen
per week open te gaan, is daarmee
dichterbij gekomen.
Foto: op maandagmorgen zijn alle vrijwilligers
ingeschakeld om de algemene folders en andere
PR-middelen van het museum te voorzien met
een sticker over de verruimde openingstijden

Aan alle leden van het gastteam wordt
jaarlijks een cursus aangeboden die wordt
gegeven door eigen deskundigen. De cursus
werd in 2019 al in de maand februari
gehouden. De cursus gaat over de
geschiedenis van Kennemerland en de kerncollectie van het museum. Voor nieuwe mensen
in het gastteam is de cursus zeer leerzaam, maar de cursus is zeker ook bedoeld om oude
kennis weer eens op te frissen. De cursus is toegankelijk voor alle vrijwilligers niet alleen
voor de mensen van het gastteam.
In de maand december 2019 begon de cursus “Van rondleiden naar begeleiden”, een
professionele cursus gegeven door Plein C, cultuureducatie in Noord-Holland. De cursus
loopt door in 2020. Een 15-tal leden van het gastteam volgen deze cursus met veel inzet en
interesse.
Vrijwilligerscoördinator Marina van de Vijver
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Bezoekersaantallen

In 2019 heeft het museum drie tentoonstellingen gehouden: Feest! februari – mei, Manse
Vrouwen juni – oktober, Burcht-Vulkaan-Oase vanaf nov-jan 2020.
Vooral de laatste twee tentoonstellingen zijn zeer succesvol geweest met veel bezoekers.
De tentoonstellingscurator, de vrijwilligers van de werkgroep tentoonstellingen en de
gastvrouwen en –heren die de bezoekers hebben ontvangen, verdienen hiervoor een groot
compliment!
Jaar

Vol
betalend/
bezoekers

2014
2015
2016
2017
2018
2019

1068
806
278
892
755
1000

Externe
partijen**

2000
2580
2800**

Gratis
kinderen
+ Educatie

Lid HGMK
e.a. gratis

Totaal

1120
1050
414
49
60
425*

297
301
589
618
280
295

2616
2157
1731
3559
3675
4520

* In- en extern / Educatie – museum bezoek kinderen = 41
** Deels Exploitatie/ niet altijd betalend

Het aantal betalende bezoekers is gegroeid, dat is verheugend. Ook de verhuur aan externe
partijen is kent een stijgende lijn. Deze zijn niet altijd betalend, omdat er ook ruimte om niet
ter beschikking wordt gesteld aan organisaties en initiatieven die dikwijls meer ideeën dan
financiële middelen hebben. Ook achten wij het soms uit PR overwegingen nuttig om vervolg
bezoek te stimuleren.
Het aantal bezoekende kinderen is exponentieel toegenomen wat te danken is aan de
toegenomen activiteiten van de werkgroep educatie.
Waar komen de bezoekers vandaan?
De gastvrouwen en -heren vragen veel bezoekers om hun postcode. Daaruit blijkt dat 70%
van onze bezoekers uit de regio IJmond komt. De overige bezoekers komen uit NoordHolland, uit andere provincies en zoals ieder jaar zijn er ook buitenlandse bezoekers kunnen
geweest.

10

5

Werkgroep Communicatie en PR

De werkgroep werkt vanuit de visie: Museum Kennemerland is een ontmoetingsplaats waar
jong en oud aan de hand van de unieke collectie verhalen met elkaar uitwisselen over 5000
jaar geschiedenis in Kennemerland.
Alle activiteiten van de werkgroep in 2019 staan in het teken van deze boodschap.
Siem Weterings en Bettie de Boer. Inge Rood is helaas na de zomer gestopt, hierbij nogmaals
bedankt voor alle inzet de afgelopen jaren. De bezetting is nu wat krap. Het is daarom fijn
dat Marina van de Vijver, met inzet van de andere vrijwilligers, een bezorgsysteem heeft
gerealiseerd voor de flyers en affiches. René Muetstege neemt in 2020 de promotie van de
educatieve kindermiddagen over. Dankzij deze ondersteuning kan er meer tijd gestoken
worden in de andere werkzaamheden die het museum blijvend zichtbaar maken. Ria van
Roon en Truus Quax verzorgen de PR van de maandelijkse verzamelingen, de werkgroep
plaatst dit op Facebook.
Tentoonstellingen
Vergroten van de zichtbaarheid van het museum valt uiteen in verschillende onderdelen:
Tentoonstellingen: De werkgroep heeft de PR verzorgd voor ‘100 jaar Hoogovens’, ‘80 jaar
KDO’, ‘Zo vierden we Feest in Kennemerland na 1950’, ‘Manse Vrouwen van Kennemerland’
en ‘Burcht, Vulkaan, Oase, de Bisschoppelijke Kweekschool van 1908 tot heden ’.
In de media
De (sociale) media zijn voor ons vanzelfsprekend een belangrijk communicatiemiddel. Door
middel van persberichten worden de media geïnformeerd, in en buiten de IJmond, over de
tentoonstellingen en alle overige activiteiten. Met goed gevolg, vrijwel alle persberichten
leiden tot een of meer plaatsingen en ook tot nadere berichtgeving in de vorm van nadere
artikelen. De tentoonstellingen worden ook aangemeld bij het Museum tijdschrift. Bettie de
Boer spreekt regelmatig over het museum op Radio Beverwijk en Radio Heemskerk. Tot 1
september waren er, mede dankzij het freelancewerk van Siem Weterings geregeld artikelen
in Weekblad de Kennemer. Het is aan reacties van bezoekers en bekenden te merken dat dit
medium node wordt gemist.
Advertenties
Naast persberichten plaatst de werkgroep ook gericht advertenties. Zoals bijvoorbeeld in de
Oranjekrant (Koningsdag en 4/5 mei), de Bourgondische Beleving, het Bonnenboekje Wijk
aan Zee en de Cultuurkrant Ik Toon Heemskerk 2019 (Cultuurmarkt). Adverteren is kostbaar
Op eenvoudige wijze is gemeten of dit meer bezoek genereert: gasten konden met de bon
korting krijgen, dat resultaat viel tegen. Het resultaat is dat in 2020 kritisch naar
advertentieverzoeken gekeken moet worden.
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Social media
Museum Kennemerland is daarnaast actief op sociale media via Facebook. Naast de
dagelijkse inbreng van Truus Quax is Siem Weterings actief aan de slag gegaan met het
vergroten van het bereik, onder andere door het promoten van geplaatste berichten. In
2019 is het aantal vrienden op facebook gestegen van bijna 200 naar ruim 1100. In 2020
gaat de werkgroep onderzoeken hoe andere sociale media (YouTube, Instagram, Twitter)
ingezet kunnen worden.
Diversen
• Als onderdeel van de professionalisering zijn in 2019 entreekaartjes, pennen, papieren
tasjes en een grote vlag met het logo van het museum gemaakt. Zo helpen bezoekers en
kopers van boeken mee aan onze naamsbekendheid wanneer ze met het tasje lopen of
de pen gebruiken.
• In 2019 verwierf het museum het schilderij “Zicht op Beverwijk”. Een prachtig doek, maar
het moet wel worden gerestaureerd. Hiervoor is de crowdfunding gepromoot.
• Om een steentje bij te dragen aan de inkomsten van het museum is een account gemaakt
bij Sponsorkliks. Via aankopen van vrijwilligers en andere bekenden van het museum is
inmiddels € 60,- opgehaald.
• Van ‘Praal tot Prul’ is wegens personele onderbezetting doorgeschoven. Het evenement
zal in 2020 wel op de agenda staan.
Activiteiten
De werkgroep promoot het museum tijdens lokale en regionale activiteiten die aansluiten bij
onze kernboodschap. De presentatie wordt steeds aangepast aan de gelegenheid. Met items
uit de collectie, flyers en/of speciale acties zoals een prijsvraag of rebus. In 2019 is het
museum vertegenwoordigd bij:
•
Beverwijk uit de Kunst
•
Havenfestival IJmuiden (totaal 19000 bezoekers)
•
Zomerspektakel rond de Wijkertoren
•
Open Dag Akerendam
•
Kindermiddag cultuurmarkt Heemskerk
•
Koffieochtend Museumweek
•
Week van de Industriecultuur
Waar mogelijk en haalbaar binnen de capaciteit en werkkracht in het museum doet het
museum mee aan landelijke en regionale activiteiten.
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Opnames van de talkshow Frank en Vrij van TV-IJmond

In de Nationale Museumweek is er een quiz georganiseerd
rond twaalf eigenaardige objecten, waarvan iedereen zich
afvraagt: “Wat is dat voor een ding?” Het is in het museum
een van de meest gestelde bezoekersvragen. Museum
Kennemerland bezit tal van voorwerpen, waarvan de
functie niet altijd meteen duidelijk is. Ze roepen vooral
vraagtekens op.
Op 15 en 16 juni stelde het museum
ruimte beschikbaar voor een aantal
kunstwerken van de jaarlijkse
Atelierroute ‘SamSam’ met
kunstenaars uit de regio.
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Bibliotheek IJmond Noord organiseerde samen met de
Stichting Welzijn Beverwijk elke week op steeds een andere
dag in de week een activiteit voor senioren. Op 1 augustus
werd er een bezoek gebracht aan het Museum.

Tijdens het driedaagse zomerspektakel 16, 17 en 18 juni jl.
Georganiseerd door de Stichting Welzijn Beverwijk is door
24 kinderen een illustratie bij historische feiten geleverd
voor het jumboboek “Wist je dit over de Wijkertoren?.

Siem Weterings, coördinator Communicatie & PR
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Werkgroep Educatie

Activiteiten afgelopen jaar
Het verslagjaar 2019 heeft de werkgroep Educatie diverse activiteiten ontplooid. Er zijn
gastlessen verzorgd op scholen; OBS ’t Kraaienest, De Pantha Rhei, De Vrijheit, De
Leonardus, De Lunetten en op de middelbare scholen Heliomare en Het Nova College.
De werkgroep heeft een middag verzorgd voor de bewoners van Huis ter Wijck en een
bijdrage geleverd aan kindermiddagen georganiseerd door NME Beverwijk & Heemskerk.
Drie keer is een kindermiddag georganiseerd. Met al deze activiteiten hebben weer veel
kinderen, jongeren en ouderen kennis gemaakt met de cultureel erfgoed aspecten van
Midden Kennemerland.
Project De Kern van Kennemerland: Algemeen
De Kern van Kennemerland betreft het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn Cultureel
erfgoed. Dit project voert de werkgroep uit in samenwerking met 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). Voor dit project is door het Fonds voor de Cultuurparticipatie
een subsidie toegekend van € 80.000.
In 2019 zijn nog relatief weinig uren besteed door vakdocenten die worden ingeschakeld om
lesprogramma’s en lesbrieven te ontwikkelen. Het aantal uren dat in 2019 door vrijwilligers
van museum Kennemerland aan het project zijn besteed wordt geschat op 240 uur.
Project De Kern van Kennemerland: Thema Verdediging
De thema’s in de leerlijn zijn: Landschap, Bewoning, Verdediging (bescherming), Wijkermeer,
Noordzeekanaal en Industrialisatie. Als eerste is er een lesprogramma Verdediging
ontwikkeld bestaande uit vier onderdelen: 2 lessen door een gastdocent in de klas, een les
die door de leerkracht wordt verzorgd en een locatiebezoek. De lessen zijn bedoeld voor de
groepen 3 en 4 van het basisonderwijs.
Opleiding van Rondleiden naar Begeleiden
Om de doelstellingen te kunnen realiseren is het nodig dat er stevige eisen gesteld worden
aan de professionaliteit van onze vrijwilligers. Daarbij moet niet vergeten worden dat de
meeste vrijwilligers de pensioengerechtigde leeftijd hebben. De nadruk van het
vrijwilligersbeleid ligt dan ook op professionalisering van onze vrijwilligers zodat zij zich thuis
voelen in deze tijd en geschoold kunnen worden in eigentijdse methodieken.
Eind 2019 is gestart met de training van Rondleiden naar begeleiden. Deze training wordt
verzorgd door Plein C een bedrijf dat gespecialiseerd is in het geven van (na)scholing voor
cultuurpartners van het onderwijs. Om deze training te kunnen bekostigen zijn er aanvragen
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voor subsidie en sponsoring ingediend. De Gemeente Beverwijk, het Prins Bernhard fonds en
Het Rabo Dichtbij fonds hebben een bijdrage toegezegd.
Multitouchscreen tafels
In 2019 is het mogelijk geweest om door
sponsorbijdragen van Stichting TriArcus een
mobiele Multitouchscreen tafel aan te
schaffen. Dit biedt aanvullende mogelijkheden
om het museum naar buiten te brengen. Het
is de bedoeling om deze tafel te gebruiken bij
gastlessen die leden van de werkgroep als
museum in de klas gaan verzorgen. Met deze
tafel kan het museum ook mensen bereiken
die normaal gesproken niet naar het museum
toe kunnen komen zoals senioren en
mindervaliden.
De mobiele Multitouchscreen tafel die eerder
door sponsorbijdragen van Stichting TriArcus
aangeschaft kon worden heeft inmiddels een
prominente plek in het museum heeft gekregen. In 2019 heeft de tafel twee keer met groot
succes dienst gedaan in de tentoonstellingen waar zo interviewfragmenten beluisterd
konden worden met toevoeging van een geluidsboxje.
Het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan het ontwikkelen van applicaties en het opzetten
van een goede menustructuur voor de Multitouchscreen tafels. Dit zijn zaken die zoveel
mogelijk in eigen beheer uitgevoerd worden. Voor professionele ondersteuning wordt
gebruik gemaakt van de dienst het softwarebedrijf.
De werkgroep wil verschillende doelgroepen kunnen bedienen. Bezoekers wordt met inzet
van interactieve applicaties extra achtergrondinformatie geboden over de culturele erfgoed
aspecten die de regio Midden Kennemerland zo bijzonder maken. De meeste van deze
applicaties zijn ook uitermate geschikt als ondersteunend materiaal voor erfgoedwijsheid
lessen voor leerlingen uit het basis en middelbaar onderwijs. Voor de senioren zouden de
tafels in de toekomst ook kunnen worden ingezet als zogenaamde belevenis tafel.
Ouderen
Een belangrijke doelgroep voor het museum en de werkgroep Educatie is de groep ouderen
die niet in staat zijn op eigen gelegenheid een bezoek aan het museum te brengen. Het is de
bedoeling dat voor deze groep mensen activiteiten in de verzorgingshuizen georganiseerd
gaan worden. In 2019 is de werkgroep Educatie versterkt met een vrijwilliger die zich
specifiek op deze doelgroep zal richten. Er is ook contact gelegd met de VIVA-zorggroep.
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Kindermiddagen
Dit jaar zijn drie kindermiddagen georganiseerd; ‘Design uit de IJzertijd’, ‘Staalsafari en
monsterlijke Beelden’ en ‘Vormen en kleuren van het Velser aardewerk’. Alle drie de
middagen zijn door de deelnemers erg goed beoordeeld. De doelstellingen die de werkgroep
Educatie aan de kindermiddagen heeft gesteld - gemiddeld 15-20 deelnemers en een
wisselende samenstelling van deelnemers - worden ondanks het succesvolle concept niet
gehaald. De werkgroep beraadt zich op mogelijke alternatieven.

René Muetstege, coördinator Werkgroep educatie
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De Jeugdambassadeurs in 2019

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
De drie jeugdambassadeurs van het Museum – Marjolein de Boer, Fyonne Faber en Damian
Rood – zijn in 2019 op verschillende activiteiten ingezet. Hun bijdrage is niet onopgemerkt
gebleven. De gemeente Beverwijk heeft onze drie jeugdambassadeurs in mei onderscheiden
met een jongerenlintje, uitgereikt door Burgemeester drs. M.E. Smit.
Twee jeugdambassadeurs hebben een kleine rol gespeeld bij de opening van de
tentoonstelling ‘Manse vrouwen’. Zij interviewden twee Manse Vrouwen: Connie Braam en
Yolande Appelman, over wat het is om ‘manse vrouw’ te zijn en hoe je het wordt.

Still uit de film die van de opening gemaakt is door Omroep Heemskerk. Om de tafel: v.l.n.r. Marjolein de Boer, Fyonne
Faber, Ria van Roon (gespreksleider), Connie Braam en Yolande Appelman.
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Er is ook een start gemaakt met het project Posters.
De bedoeling is drie posters voor elke ambassadeur
één, ter promotie van het museum.
De jeugdambassadeurs laten via een beeldverhaal van
16 foto’s/plaatjes een aspect van het museum zien. De
foto’s voor de eerste poster zijn in december gemaakt.

Ria van Roon, begeleider Jeugdambassadeurs
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Werkgroep Tentoonstellingen

Eind 2018 is de werkgroep
tentoonstellingen flink
afgeslankt. Theo Vessies en
Herman Peekel, die samen
de technische zaken voor
hun rekening nemen, bleven
over. Door toetreden van
Teatske de Jong als curator
en Henk Engel, voorzitter van
de Historische Kring
Heemskerk was er toch
voldoende werkkracht. Het
derde deel van Hoogoven
tentoonstellingen ‘Werken,
wonen, ondernemen’ liep tot
27 januari.
‘Zo vierden we Feest in Kennemerland’
In de laatste maanden van 2018 is hard gewerkt aan de voorbereidingen voor ‘Zo vierden we
Feest in Kennemerland’. Die is geopend op 16 februari 2019. Voor deze tentoonstelling is
input gekregen van de overige historische organisaties in de regio en tal van particulieren.
De laatste hebben veelal gereageerd op een oproep in de regionale kranten en op Facebook
in verschillende regionale groepen.
Deze fototentoonstelling toonde de eigen wijze waarop er overal in Kennemerland
feest is gevierd in de naoorlogse decennia. De foto’s van Santpoort, IJmuiden,
Beverwijk, Heemskerk, Wijk aan Zee en Assendelft lieten ook zien dat er in die
periode veel is veranderd in de regio. En dat er gelukkig ook veel bewaard is gebleven.
Van kermis tot draverij, van Palmpasen, Sint Maarten en Luilak en van bijzondere
volkse feesten als de Zeepkistenrace in Wijk aan Zee, het Paalzitten in Heemskerk
en de Pinkenveiling in Assendelft. Bezoekers konden hun herinnering aan een feest uit die
periode een plaatsje geven op de ‘kiekjeswand’.
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Wegens succes
geprolongeerd ‘Praat
Nederlands met me?!’

Hang een foto uit
uw eigen album
op in ´t museum

BEVERWIJK Nog paar dagen en
dan sluit de inschrijving voor een
avond waarop je je vertaalde liedje
mag komen voordragen in Camille
tijdens de tweede editie van ´Praat
Nederlands met me?!´. Die avond
is 21 februari, en de inschrijving
sluit komende vrijdag 15 februari.

BEVERWIJK Vrolijkheid troef in Museum Kennemerland. Oorzaak: de
fototentoonstelling ‘Zo vierden we
feest in Kennemerland’. De nieuwe
expositie geeft een beeld van het
feestvermaak in de regio. Gefeest
werd er in elk geval volop. Te zien
vanaf zondag 17 februari.
Een feest der herkenning, tevens de
vrolijkste tentoonstelling die er ooit
is geweest in Museum Kennemerland. De meest uiteenlopende feesten uit de periode 1950-1980 komen
aan bod. Uiteraard de kermissen en
draverijen, waarin Kennemerland
vanouds uitblinkt. Te denken valt
verder aan historische en kerkelijke
optochten, pinkenmarkt, bloemencorso en Sint Maarten.
Veel aandacht gaat uit naar allerlei populaire, volkse evenementen in Beverwijk, Wijk aan Zee,
Heemskerk, Assendelft, IJmuiden
en Santpoort. Zoals katknuppelen,
paalzitten, zeepkistracen en modderworstelen. ,,Het lijkt er op dat de
bevolking een voorkeur heeft voor
feesten waarbij je vies wordt of een
nat pak haalt.’’, aldus Teatske de
Jong, curator van de wisseltentoonstelling.
De historische verenigingen hebben voor de expositie de mooiste
feestfoto’s uit hun archief opgediept. Zo ook het Prentenkabinet
Van der Linden en het museum zelf.
Bijzonderheid: bezoekers kunnen

Collectie Noord-Hollands Archief

‘Zo vierden we hier feest’

p

IN HET NEDERLANDS Iedereen
heeft wel een favoriet liedje of
songtekst waarvan hij moeiteloos
enkele regels kan meezingen.
Populaire liedjes sla je namelijk
makkelijk op in je bewustzijn,
vooral als je een speciale periode
in je leven meemaakt, als je
superjong bent, zwaar verliefd,
opgewekt of tot tranen toe
geroerd. De vraag is wat er van
overblijft als je je mooiste lied
vertaalt. Blijft de magie intact?
Check it out. Maak een vertaling
van jouw favoriet en draag ‘m voor
op tijdens de Vertaalwedstrijd, 21
februari, in café Camille. De beste
inzending krijgt op die avond ter
plekke een splinternieuwe muzikale vertolking.
GROOT SUCCES Vorig jaar
organiseerde de stichting Kunst &
Cultuur Beverwijk voor de eerste

Groot feest in de zomer van 1955 voor de opening van de Zeestraat tussen Beverwijk en Wijk aan Zee, 29 juni.

een eigen feestfoto (kopie) uit hun
privéalbum meebrengen of mailen
(t.dejong@museumkennemerland.
nl) om op de kiekjeswand te plakken. Er zijn al enkele mooie inzendingen binnen. De kiekjeswand
moet uitgroeien tot een bonte, ontroerende plaatjesverzameling.
Het museum heeft gekozen voor de
periode (circa) 1950-1980, vertelt de

curator. ,,Het waren de jaren van de
wederopbouw, de gemeenten in de
IJmond maakten een enorme groei
door, er kwamen veel nieuwe bewoners van buiten en met hen ontstonden er nieuwe initiatieven. In 1980
waren de meeste veranderingen in
gang gezet. Dat leek ons een goed
eindpunt.’’
Behalve de mooiste foto’s is er het

prachtige ontwerp te zien voor de
historische stoet ter gelegenheid
van 650 jaar stadsrechten (1948) in
Beverwijk: een twaalftal kartonnen bladen, getekend door Herman
Moerkerk. Bezienswaardig zijn de
affiches van allerlei evenementen
en (amateur-) filmpjes. Nog in voorbereiding zijn lezingen en educatieve activiteiten voor de jeugd.

In vuur en vlam
BEVERWIJK Nederlandstalige muziek, met een vleugje Mexico. Al
sinds 1999 bestormt Joris Linssen de
podia met zijn semi-akoestische
band Caramba. Deze rasmuzikanten staan bekend om hun vurige
spel, aanstekelijke enthousiasme en
een flinke portie lef. Zo toerden ze
door Mexico, waar ze optraden voor
20.000 mensen in een stadion en
gingen ze op een pelgrimstocht
waarbij ze al hun eten en drinken
verdienden met hun muziek. Ze
doen 100 shows per jaar en spelen

elke keer alsof hun leven ervan afhangt. Caramba is avontuur, zien is
geloven!
Een theaterconcert vol interactie,
energie en ontroering; opzwepende
liedjes, prachtige ballades en ontroerende levensverhalen recht uit
het hart.
In het Kennemer Theater, vrijdag 18
februari, kaarten vanaf €18, om
20.15 uur zijn te reserveren via
www.kennemertheater.nl of via de
theaterkassa (0251) 221453.

Handpan-concert in
Badgastenkerkje

De Neven van Ed

WIJK AAN ZEE Zondag 17 februari
om 12 uur is er een handpan-concert in het bekende Badgastenkerkje.

De neven van Ed in Lokaal
HEEMSKERK Rockband ´de Neven van ED´ spelen 16 februari in Café Lokaal.
Veel bekende, en ook wat minder bekende, uit de rockgeschiedenis worden
met zo’n enthousiasme gebracht, dat het voor het publiek een nieuwe
kennismaking met soms al oude muziek is. De band bstaat uit muzikanten
uit de IJmond die hun sporen hebben verdiend en bekend zijn van tal van
andere bands. Aanvang 22 uur, entree gratis, A.Verherentstraat 5, H´kerk.

Een handpan-concert is vooral een
gelegenheid om te ontspannen, te
ontmoeten en even, zoals de spreuk
boven de ingang van een bekend
Wijk aan Zees hotel café restaurant
al vele jaren zegt: ‘al je plannen laten varen.’ In stilte luisteren naar de
handpan kan het ervaren van rust,
vertrouwen en verbinding bevorderen.
De concerten in het kerkje zijn mogelijk met de vrijwilligheid van
artiesten, de organiserende en faciliterende vrijwilligers en de participatie en vrijwillige financiële bijdrage van de deelnemers.
Het concert duurt ongeveer 40 minuten. Reserveren is niet nodig. Inloop vanaf 11.30 uur, Julianaweg 75.

Oude industrie door
nieuwe ogen
BEVERWIJK Haarlemmer Willem
Hamers exposeert sinds deze week
tot 25 maart collages en forse canvasdoeken bij KEK. De opening is
zaterdag om 16 uur, iedereen is er
welkom.
Dat oude industrie behalve een
smerige ook een romantische uitstraling kan hebben, hoef je Willem
Hamers niet te vertellen. Al jaren
legt hij de schoonheid van industriele complexen vast. Als een ware archeoloog speurt hij in het verleden
om zijn vondsten te doorgronden en
op eigen originele wijze af te beelden. Verlaten fabrieken, leegstaande bedrijfshallen, ongebruikte machines: Willem Hamers redt ze van
de vergetelheid. Tuurlijk, bekent hij,
nostalgie is mij niet vreemd. Maar
als ik het niet doe, zou dit alles voor
altijd verloren gaan.
De tentoonstellingen van Kunst
Exposities Kerkplein zijn gratis. De
expositieruimte boven de foyer van
het Kennemer Theater is (bijna) dagelijks geopend.

maal een vertaalwedstrijd. De
inzendingen stroomden binnen,
de deelnemers waren niet te
stuiten en droegen de vertaling
van hun favoriet humorvol en
hartstochtelijk voor, en het
publiek lustte er wel pap van.
Wegens dat grote succes presenteren Jaap Tesselaar en Fransje Boot
opnieuw deze avond. Vandaar
deze oproep: Vertaal je favoriete
lied in vloeiend of juist hotsend en
botsend Nederlands. Blijf dicht bij
het origineel of ga met de tekst
aan de loop. Voel je vrij, als de
originele melodie maar intact
blijft.
ZINGEN OF VOORDRAGEN Iedere
inzender krijgt de gelegenheid om
op het podium zijn vertaalde
songtekst voor te dragen. Zingen
mag eventueel ook. De beste drie
vertalingen worden door een
vakkundige jury beoordeeld op
kwaliteit, ritme en uitvoerbaarheid. Deze drie krijgen diezelfde
avond ter plekke een vertolking
van de tekst met muziek bij
monde van enkele regionale
muzikanten. Uiteindelijk beslist
het publiek wie van de drie de
winnaar is.
MEEDOEN Stuur je vertaling voor
15 februari op naar Jaap Tesselaar,
jtz@xs4all.nl. Stuur ook de
originele tekst mee en een link
naar Youtube of iets dergelijks.
Want voordat je je vertaling
voordraagt, laten we eerst een
kort deel van het origineel horen.
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‘Manse Vrouwen van Kennemerland’
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
Kranendonk van het HKH aangeschoven bij de werkgroep.
Er is gekozen voor een thematische indeling van 107 vrouwen.
•
Opvoedende vrouwen
•
Creatieve vrouwen
•
Arbeidende vrouwen
•
Sportieve vrouwen
•
Zorgende vrouwen
•
Besturende vrouwen
•
Betrokken vrouwen
•
Gegoede vrouwen
•
Ondernemende vrouwen
Van alle vrouwen is een paneel gemaakt met een korte tekst en een aantal foto’s. Bij zoveel
mogelijk vrouwen is gezocht of gevraagd naar een begeleidend object. Deels hebben die in
speciale vitrines een plek gevonden andere zijn los in de ruimte gezet of opgehangen.

Een meisje nog, een dapper meisje
Net vijftien is Freddie
Oversteegen en haar zus Truus
zeventien, als ze zich aansluiten
bij het gewapend verzet.
Ze werken in die tijd samen met
de alom bekende Hannie Schaft.
Dat zij vrouw zijn blijkt een ideale
dekmantel. Niemand die de jonge
meisjes verdenkt.
Op haar zeventiende pleegt
Freddie haar eerste liquidatie,
niet na een zware morele strijd.
Erkenning voor de verzetsdaden
van de zussen blijft uit na de
oorlog. Als communisten worden

ze lange tijd als staatsgevaarlijk
beschouwd. Op 15 april 2014
ontvangen de twee zussen alsnog
het Mobilisatie-Oorlogskruis uit
handen van minister-president
Mark Rutte. Freddie Oversteegen
treedt na de oorlog veel minder
op de voorgrond dan haar zus
Truus. Haar verklaring is:
‘Ik ben geen held, mijn zus was
geen held. Maar we deden wat we
moesten doen.’
Over Freddie en haar zus is in
2018 het boek ‘Het meisje met de
Geldof.
Freddie Dekker-Oversteegen is geboren in 1925 in Schoten en
in 2018 overleden in Driehuis

Boven: Freddie in 1944
Onder: Freddie Dekker-Oversteegen (links), Truus MengerOversteegen en premier Mark Rutte bij de uitreiking van het
Mobilisatie-Oorlogskruis
Rechts: Freddy Oversteegen onthult een beeld van Hannie
in de Hannie Schaft (voorheen Linschoten) school in
Haarlem | 1982 | Foto: Cees de Boer | Collectie NHA NLHlmNHA_1478_4104

Landschap in nieuw licht
Bijna iedereen die
weleens een wandeling
maakt in de omgeving
is bekend met Beek
als Bron. Het is een
bewegwijzerde
wandeling langs beken,
buitenplaatsen, door
duin- tuindersgebied.
Niet veel mensen
weten dat hier Truus
Zonneveld achter
zit. Zij heeft de route
bedacht, uitgezet en
beschreven. Alles waar
ze van houdt - landschap,
geschiedenis, erfgoed,
kunst, planten en
bloemen - komt in dit
project samen.
Na haar studie aan
de Universiteit van
Amsterdam is de
werkloosheid torenhoog.
Wat te doen? Niemand zit te
wachten op een pedagoog/
historicus. Eindeloos blijven
solliciteren? Liever begint ze voor
zichzelf als tekstschrijver.
Al snel besluit ze om met bevriend
journalist Evelien Thöne een duo
te vormen. Een gouden greep.
Nu werken die twee als

tekstbureau Zonneveld & Thöne
ruim dertig jaar samen.
Maar rond 2005 begint het te
knagen. Ze wil meer. Dus sluit ze
zich aan bij de stichting kunst &
cultuur Beverwijk en ontwikkelt
spraakmakende plannen,
waaronder Beek als Bron, Hemel
op Aarde, Midzomernachtsdroom,
En boven de polder de hemel.
Allemaal manifestaties die het
door sommigen verguisde, door
anderen gekoesterde landschap
van deze streek in een nieuw licht
zetten.
Jeroen de Wilde, voorzitter
stichting kunst & cultuur
Beverwijk zegt over haar: ‘Truus
is onze drijvende kracht. Zonder
haar projecten zou cultureel
Beverwijk een stuk saaier zijn.
Ik vind haar plannen spannend
en creatief. Wie verzint het om
45.000 sneeuwklokjes te planten?
Bovendien weet ze ook de
benodigde subsidies te werven om
Truus Zonneveld is geboren en getogen in Heemskerk, woont
nu in Beverwijk.

Foto’s| Privecollectie Truus Zonneveld.
Onder: Beeldmerk Beek als Bron | Bron: www.beekalsbron.nl
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Per thema is er een tekstbanier gemaakt met een blow-up die het thema symboliseerde. Het
geheel is aangekleed met 5 paspoppen voorzien van ‘manse’ invloeden in vrouwenkleding,
uit de collectie van Joke van Dijk van Couturage. Op de multitouchtafel waren interviews
met vrouwen van nu te beluisteren en van weer anderen is filmmateriaal te zien geweest.
Gezien de vele positieve reacties van bezoekers, en ook terugkerende bezoekers heeft deze
tentoonstelling laten zien welke rol van vrouwen in de samenleving hadden en hebben, wat
hun lef en invloed betekent voor het leven van nu en welke barrières vrouwen door de tijd
heen hebben geslecht of steeds opnieuw moeten slechten voor gelijkwaardigheid.
Bezoekers uit de regio voelden zich trots op al die vrouwen uit ‘hun’ Midden-Kennemerland.
Verrassend voor veel bezoekers waren juist ook de minder bekende vrouwen en hun
bijdrage aan de samenleving. Duidelijk is ook weer geworden dat vrouwen zich niet gauw
laten voorstaan op wat ze bereikt hebben. Van de nog levende ‘manse’ vrouwen waren de
meesten verbaasd dat ze in de ogen van anderen zo gezien worden’.
Voor deze tentoonstelling is heel nauw samengewerkt met het Historisch Genootschap
Midden-Kennemerland en de Historische Kring Heemskerk. Ook het Historisch Genootschap
Assendelft en de Historische Kring Velsen hebben bijdragen geleverd. Daarnaast hebben tal
van particulieren bijdragen geleverd, zowel familieleden van vrouwen als nog levende
‘manse’ vrouwen.
Twee vrijwilligsters, Thea Olivier en Desiree van Osch hebben de interviews gehouden en
maakten foto’s van de geïnterviewden. De fragmenten zijn door een professional bewerkt
tot input voor de touchscreen. De redactie is om niet gevoerd door Truus Zonneveld van
Tekstbureau Zonneveld & Thöne,
De opening op 9 juni was druk bezocht, zo druk zelfs dat daarna alle betrokkenen een brief
hebben gekregen met een gratis entree voor twee personen omdat velen amper iets hebben
kunnen zien.
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IJC 30

2 Uit

IJC 31

donderdag 6 juni 2019

donderdag 6 juni 2019

Uit

’Dat wijf is
mans’, zei
Bouman

Yolande Appelman, interventiecardioloog, 2019.

Daniëlle van Bellen, sterkste vrouw IJmond (2016-2017).

Olga Wüste-von Gotsch, 1923.

S

chaatsen van jonkvrouw
Pauline Gevers van Marquette, schrijfmachine van Meta
Bison, oud uithangbord van
fietsenmaakster Annie Beliën,
maar ook kleding met ’een mannelijk tintje’ zoals mantelpak,
broekpak of jurk met stropdas.
Dames van het kordate soort nu én toen - staan centraal in de
grote tentoonstelling ’Manse
vrouwen uit Kennemerland’.

Eerbetoon na
honderd jaar
kiesrecht vrouwen

Honderd jaar na de zwaar bevochten invoering van het vrouwenkiesrecht zet Museum Kennemerland
de vrouw op een voetstuk. Met
honderd portretten van vrouwen
uit de streek, in foto’s, film en
interviews. Van politiek en zorg tot
sport en gezin. Mediapersoon en
stille kracht, ieder betrokken en
bevlogen. ‘Men zegt van eene
vrouw, die niet spoedig verlegen is
en den mond goed tot haar wil
heeft: dat wijf is mans.’ Dat schreef
Jacob Bouman (1799-1877) uit
Beemster - boerenzoon en zelfonderwezen taalkenner van het
Noord-Hollands - in zijn publicatie
’De Volkstaal in Noord-Holland,
Purmerend’ (1871).

Curator
Het museum benaderde onder
meer historische verenigingen,
vrouwennetwerken en lezers van
deze krant. Vervolgens werd de
selectie gemaakt door de Historische Kring Heemkerk en het museumteam onder leiding van Teatske
de Jong uit Utrecht. De laatste is
dit jaar vrijwillig curator, daarvoor

Expositie

3

FOTO THEA OLIVIER

FOTO PRIVÉCOLLECTIE

COLLECTIE ELSEVIER

◆

’Manse vrouwen uit
Kennemerland’, vanaf 8/6 in
Museum Kennemerland,
Westerhoutplein 1, Beverwijk.
Open: woe-, za- en zondag van
14-17 uur, entree €5 (van 12 jaar).

◆
gevraagd door museumvoorzitter
Cees Hazenberg, een vroegere
studie- en huisvriend. De Jong is
museoloog en zet met haar ontwerpbureau De 2 Dames onder
andere exposities op. ,,We hebben
afgelopen najaar een projectplan
opgesteld en zijn vervolgens gestart met fondsenwerving.” Zo
kwam er dankzij VSB Fonds, Prins
Bernhard Cultuurfonds en de
gemeenten Beverwijk, Velsen en
Heemskerk circa 16.000 euro beschikbaar.

’Opvoedende vrouw’ Jo Hijnen.

COLLECTIE KINDEREN VAN ASSEMA

Annie Beliën, van de fietsenwinkel in de Breestraat, 2019.

De Jong kon enkele specialisten
inschakelen, onder hen Joke van
Dijk uit Haarlem die geldt als een
van de grootste modeverzamelaars
van het land. De tien ’Manse vrouwen’-interviews werden door vrijwilligers gedaan, duren elk vier
minuten en zijn zónder beeld.
,,Dan zijn mensen opener”, meent
de curator.
Sommige bekende vrouwen
mochten niet ontbreken. Zoals
romanschrijfsters Betje Wolff en
Aagje Deken en badvrouw Marijtje
Schellevis, maar ook hedendaagse
initiatiefnemers zoals Joke Hoobroeckx (milieugroep Goedaardig)
en José Schuyt (cultureel café Ca-

FOTO THEA OLIVIER

Expositie van
tijdelijk curator uit
Utrecht

Specialisten

Emilie Belinfante-Belinfante, ca. 1910.

mille), of Yeter Akin die met Frans
Bromet werkte aan de veelbesproken documentaire ’Een goede
moslima’ (2018). Bovendien is geko-

FOTO’S COLLECTIE MUSEUM KENNEMERLAND

zen voor diverse categorieën, met
Marie Berkhout (ooit werkplaatsleidster bij handtapijtknoperij
Kinheim) als voorbeeld van de

Marie Françoise Berkhout (bij boom), werkplaatsleidster (1927-1940).

Gascommissie Beverwijk, 1939, met lid T. Kemp-Haan.

arbeidende vrouw en Daniëlle van
Bellen (sterkste vrouw van de
IJmond in 2016 en 2017) als voorbeeld van de sportieve vrouw. Baro-

meentelijk Gasbedrijf Beverwijk, Jo
Hijnen was opvoedende vrouw met
twaalf kinderen, en Emilie Belinfante-Belinfante gaat als kinder-

nes Olga Wüste-von Gotsch symboliseert de gegoede vrouw die aan
liefdadigheid deed, T. Kemp-Haan
was besturende vrouw bij het Ge-

boekenschrijfster door voor de
creatieve vrouw.
Ton de Lange
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Randprogramma ‘Manse Vrouwen’

Rondom de tentoonstelling zijn een aantal
geslaagde activiteiten georganiseerd. Ook
zijn alle vrouwenverenigingen in de wijde
omgeving aangeschreven met een aanbod
voor rondleidingen en groepsbezoek met
korting waarvan een keer of 5 gebruik is
gemaakt. Tv Heemskerk heeft een aparte
serie met interviews gemaakt over een
aantal manse vrouwen van nu. Het geplande
educatieve onderdeel is helaas ondanks
verschillende pogingen niet van de grond
gekomen.

Zaterdagmiddag 21 september

Dinsdagavond 1 oktober

Modeshow ‘Manse kleding’

Lezing-dialoog 'Vrouwen van Staal'

door styliste Joke van Dijk van Couturage

door Pauline van Vliet

Pauline van Vliet schetst een historisch kader van vrouwen
werkzaam bij de Hoogovens, vanaf het ontstaan van in 1918
tot in het heden. Waarna we met elkaar praten over de
impact van werken als vrouw bij De Hoogovens. In de jaren

Joke van Dijk presenteert een wervelende modeshow met
vrouwenkleding uit de 20e eeuw met duidelijke kenmerken
traditonele mannenberoepen gaan werken.
De modellen zijn Manse vrouwen zoals u en ik, en we

mannenberoepen vervullen. Dat niet iedereen klaar was
voor deze moderniteit, bleek al snel.

herinneringen ophalen en napraten op zaterdag 21
september.
20e eeuw. Ze organiseert onder andere modeshows met de
meest uiteenlopende thema’s. www.couturage.nl
15.30 inloop,
16.00 - 17.30 show en napraten
Toegang €3,50 (pinnen niet mogelijk).
Aanmelden bij: t.dejong@museumkennemerland.nl
of bij de balie van het museum.

Woensdagavond 9 oktober

Lezing ‘Zij in de geschiedenis’

door historica en journalist Alies Pegtel

Pauline van Vliet is historica en gespecialiseerd in
oral history. In 2018 tekende zij verhalen op van oudwerknemers van de Hoogovens. Ze werkte ook mee aan de
radiodocumentaire ‘Vrouwen van Staal’ die de VPRO radio

Manse
VROUWEN
VA N K E N N E M E R L A N D

Historica en journaliste Alies Pegtel neemt ons mee in
de wereld van ‘Zij in de geschiedenis’. Van de Romeinse

19.30 - 20.00 inloop,
20.00 - 21.30 lezing en napraten
Toegang €3,50 (pinnen niet mogelijk).
Aanmelden bij: t.dejong@museumkennemerland.nl
of bij de balie van het museum.

‘Manse schrijfsters'
maandag 7 oktober: 15:00 tot 16:30 Bibliotheek
IJmond Noord, Beverwijk
woensdag 30 oktober 20:00 tot 21:30 Bibliotheek
IJmond Noord, Heemskerk

werkt, loopt een lijn die zichtbaar wordt als we de historie

wat schreven ze eigenlijk? Wie was Emilie Belinfanteen stereotypen te doorbreken.

Wat beweegt Alie Blokhuis uit Wijk aan Zee? Museum
Kennemerland en Bibliotheek IJmond Noord organiseren
twee voorleesmomenten rondom bijzondere schrijfsters uit
heden en verleden uit de tentoonstelling Manse Vrouwen.
Beide bijeenkomsten worden geleid door Truus Zonneveld,
bedenkster van de wandelroute Beek als Bron.

Alies Pegtel is historica en journalist. Voor de Maand van de
herfst verschijnt haar boek ‘Zij in de geschiedenis’ bij de
Walburgpers.
www.aliespegtel.nl
19.30 - 20.00 inloop
20.00 - 21.30 lezing en napraten
Toegang €3,50 (pinnen niet mogelijk).
Aanmelden bij: t.dejong@museumkennemerland.nl
of bij de balie van het museum.

Aanmelden kan via de website van de bibliotheek of bij de
klantenservice in de bibliotheek. (na 13.00 uur).
Museum Kennemerland

Westerhoutplein, Beverwijk
Ingang: Noorderwijkweg 2A, Beverwijk
www.museumkennemerland.nl
open: wo,za & zo 14-17u (niet op feestdagen)

entree van Museum Kennemerland.

• Programma op maat voor de Rotary en de Lions Beverwijk
• Zaterdag 21 september modeshow met 10 modellen die aanvullende ‘manse’ kleding
showden uit de collectie van Joke van Dijk van Couturage.
• Dinsdag 1 oktober lezing Pauline van Vliet ‘Vrouwen van Staal, eveneens op 27 november
in Heemskerk
• Maandag 7 oktober in samenwerking met de Bibliotheek Beverwijk een voorleesmiddag
rondom de ‘manse’ schrijfsters uit de tentoonstelling. Onder leiding van Truus Zonneveld.
De 2e voorleesmiddag op 30 oktober in Heemskerk is wegens gebrek aan belangstelling
afgeblazen.
• Woensdag 9 oktober lezing Alies Pegtel over de geschiedenis vanuit een vrouwelijk
perspectief.
Er is ruim voldoende aandacht in de media gevraagd en verkregen. Zowel in de aanloop met
de oproep als voor de opening en gedurende de looptijd van de tentoonstelling. Behalve de
nodige krantenberichten naar aanleiding van persberichten zijn er ook grotere artikelen
geschreven die dieper op bepaalde personen of zaken ingingen.
RTV Heemskerk maakt vier uitzendingen, 1 algemene en 3 diepte-interviews:
Algemeen: https://www.youtube.com/watch?v=Eh1nnRDhqF4
Esther Loos: https://www.youtube.com/watch?v=Eh1nnRDhqF4
Gönül Güler: https://www.youtube.com/watch?v=OVHWYteXlUE
Yolande Appelman: https://www.youtube.com/watch?v=RnqeO-HHh4g

25

Een tweede leven ‘Manse Vrouwen’
De financiële bijdrage van de gemeente Heemskerk aan de tentoonstelling had als
voorwaarde dat er ook iets met de tentoonstelling zou gebeuren in Heemskerk zelf.
De Historische Kring Heemskerk heeft daarom na afloop in oktober de tentoonstelling
overgenomen en opnieuw opgebouwd in het gemeentehuis. Daar is de tentoonstelling te
zien geweest van 12 november t/m 28 november 2019.

Daarna zijn nog een stuk of 25 panelen opgehaald door de vrouwen zelf of door
familieleden.
Projectverantwoording ‘Manse Vrouwen’
Dit project is tot stand gekomen met bijdragen van diverse fondsen en de regiogemeentes
Velsen en Heemskerk. Er is daarom een aparte projectverantwoording gemaakt met daarin
ook een financiële verantwoording, wat vaak een voorwaarde voor de subsidies en donaties.
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‘Burcht-Vulkaan-Oase’
De PA-driehoek in Beverwijk is alom bekend. Het monumentale gebouw van de
Pedagogische Academie domineert de woonwijk erom. De Bisschoppelijke Kweekschool
vestigt zich in 1906 zich in Beverwijk en blijft daar tot 1984. Tot 1967 is het een gesloten
gemeenschap die als een ‘Burcht’ wordt ervaren. Eind jaren zestig van de vorige eeuw is er
een ‘vulkanische uitbarsting’ nodig om de burcht grotendeels te slechten. Een
studentenopstand, vergelijkbaar met de Maagdenhuisbezetting, met meer impact en toch
vrijwel vergeten veranderd alles, ook in het onderwijs in het algemeen. Wie er nu rondloopt
ervaart het nieuwe woongebied als een oase in de stad. Met als stille getuigen de boom die
‘alles zag’ naast het imposante hoofdgebouw dat een herbestemming gekregen als
appartementencomplex.
Voor deze tentoonstelling zijn veel foto’s, schoolmaterialen en objecten bijeengebracht van
oud-leerlingen en docenten. Hiervoor is een oproep gedaan in de regionale pers waarna het
als een lopend vuurtje rondging. Verder zijn er bijzondere objecten zoals een katheder,
schoolbanken, een schoolbord en wat onderwijsmaterialen, merendeel van voor 1945, in
bruikleen verkregen van het Onderwijsmuseum in Dordrecht waarmee de tentoonstelling
een schoolse uitstraling gegeven is. In de werkgroep hebben ook diverse oud-leerlingen,
waaronder ook eigen vrijwilligers, adviezen en hand- en spandiensten verleend. Er zijn
interviews gehouden en bijzonder audiovisueel materiaal gezocht en gevonden.
BURCHT – VULKAAN – OASE
Zoek in bijvoorbeeld Google Maps naar PA-driehoek en je wordt midden in
het gelijknamige gebied in Beverwijk gezet. Dit gebied tussen de Baanstraat,
de Romerkerkweg en de Kees Delfsweg is genoemd naar de Pedagogische

voldoet als katholieke bolwerk aan de wensen voor degelijk katholiek
onderwijs. Langs de randen van de driehoek komen nevengebouwen zoals het
zusterhuis, de leerschool en het internaat. Het is een gesloten gemeenschap
die als een ‘Burcht’ wordt ervaren.
om de burcht grotendeels te slechten. Het rommelt er al langer, docenten en
studenten willen het anders, willen meer invloed en af van het keurslijf van de
Dat krijgt vooral door de toegestroomde pers veel aandacht, maar is in feite
niet meer dan een druppel die de emmer doet overlopen. De stellingen
grootschalige vernieuwing in het onderwijs.
Wie nu het gebied betreedt ervaart een nieuw woongebied als een oase in

Als de stenen konden spreken ...
Museum Kennemerland is te vinden in het voormalige
raadhuis van Wijk aan Zee en Duin aan het
Westerhoutplein.
Dat is net buiten het centrum van Beverwijk
tegenover Huize Westerhout. Vanaf de Velserpont en
voor de deur. De ingang is aan de zijkant van het
gebouw: Noorderwijkweg 2A.
Open op zaterdag-, zondag- en woensdagmiddag
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Een vulkaanuitbarsting
Tijdens de les van de docent Van Ingen en het
daarop volgende lesuur van docent Zuiderwijk
spelen op 3 november een paar studenten met
een condoom. Beide docenten merken niets.
Toch komt het incident een dag of wat later ter
ore van de schoolleiding. Een grondige en zeer
persoonlijke ondervraging met intieme vragen
van de leerlingen van klas 1b volgt.

En Loek Zonneveld, inmiddels oud-student,
waarschuwt de redactie van de Volkskrant.
De landelijke media storten zich op dit nieuws.
De landelijke studentenbond USOOP werpt zich
op als belangenbehartiger.

een dominante positie maar die worden voor
dit bestuur minder geschikt geacht. ‘Van goed
katholieke huize’ is bovendien een vereiste.
Na rijp beraad komt een voordracht voor de
bestuurssamenstelling tot stand met daarop de
handtekeningen van directeur Gribling en Loek
Zonneveld als voorzitter van de studentenraad.
Het nieuwe bestuur treedt in april in functie en
wordt meteen geconfronteerd met problemen.

In januari 1969 gooien twee bestuursleden
van het inmiddels vrijwel gedecimeerde
stichtingsbestuur de handdoek in de ring.
Voorzitter J. van Stiphout en secretaris
B.M.A. Batenburg schrijven een brief waarin ze
stellen dat er een formeel bestuur moet komen.

En ‘Verwijdering is noodzakelijk om de lagere
schooljeugd te behoeden voor dergelijke
misbaksels.’
Student- en docentvertegenwoordigers
vinden het niet meer dan een uiting van
onvolwassenheid. Het gesprek escaleert als
Jan Dobber de bestuurder ‘wereldvreemd’
noemt. Uiteindelijk komt het op een stemming
aan waarbij de docenten toch de kant van het
gezag kiezen en alleen de studenten tegen
verwijdering zijn. De hoofdschuldigen worden
geschorst. De volgende ochtend verklaren
de leerlingen van klas 1b zich solidair met de hun
medeleerlingen en volgen geen lessen meer.
Ze eisen dat de schorsing ongedaan wordt
gemaakt. Docent Sprenger pleit voor een
nieuw onderzoek. Een groot aantal studenten
geeft gehoor aan de oproep voor een

studenten toe in een plenaire vergadering na het condoomincident, 13 november
1969. Rechts aan de kop van de tafel dhr. Gribling, links daarvan adjunct directeur
G. Merz, links met bril dhr. Lammers (Nederlands) | Archief Dagblad Kennemerland
- Collectie MK

‘Een ongrijpbare, maar overal aanwezige,
stimulerende of repressieve geest zit in de lucht’
pater J.B. Henkus S.J. constateert in 1969,
in een door hem samengestelde kroniek
van ontwikkelingen in het onderwijs, meer
dan 65 acties, bezettingen, manifesten en
demonstraties.
In april 1969 bezetten studenten de Katholieke
Economische Hogeschool in Tilburg. In mei
volgt de legendarische bezetting van het
Maagdenhuis, het bestuurscentrum van
de Universiteit van Amsterdam. Overal in
onderwijsland volgen acties.

In het sectiebestuur signaleert bestuurder Kok
een ontstellend gebrek aan normatief besef.
‘Wij kunnen deze kwestie niet los zien van de
situatie hier op school. Wat is hier mis op school? Is
dit een katholieke pedagogische academie? Is het
nog haalbaar mensen te vormen tot christelijke
onderwijzer, terwijl zij coïtus plegen en bordelen
bezoeken te Beverwijk?’

Rechtsboven: Scan van versleten krantenartikel. René Smit (r) en Piet Langeveld (l)
de geschorste studenten vertellen hun ervaringen tijdens de bijenekomst in de ABC-

De geest is uit de fles

Wij menen immers dat de kern van de huidige
moeilijkheden is een directeur die in het drierichting verkeer leerlingen – leraren – bestuur
moeilijk functioneert.’
Docenten zijn het niet eens met de wijze
waarop de positie van Gribling zo ter discussie
wordt gesteld. Uit informeel contact van de
bestuursleden met een deel van de leden
van de studentenraad, blijkt dat zij Gribling
autoritair vinden en zijn behoudend katholicisme
beknellend. Gribling zelf is woedend over de
suggestie om af te treden.
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Lezing
Bij deze tentoonstelling is een zeer goed
bezochte lezing van Nelleke Noordervliet
georganiseerd. Zij sprak over haar boek
‘Opstand’ en heeft daarin de opstand in de
Pedagogische Academie meegenomen

Er wordt met spoed gewerkt aan de vorming van
een nieuw bestuur, geen eenvoudige opgave.
In Beverwijk heeft van oudsher de middenstand
Rechtsboven: Bezetting van de Katholieke Economische Hogeschool Tilburg | Bron:
wikimiddenbrabant.nl/Bezetting
Rechtsonder: Bezetting van het Maagdenhuis in Amsterdam | 12 mei 1969 | Foto:
Rob Mieremet - Anefo | Collectie Nationaal Archief
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Tot slot
Met enorm veel plezier heb ik dit jaar tentoonstellingen georganiseerd samen met de
tentoonstellingswerkgroep en vele anderen. Toch heb ik besloten dat het me al met al teveel
tijd heeft gekost wat ten koste is gegaan van mijn bedrijf en mijn inkomen. Dit museum
verdient betaalde krachten in de vorm van een conservator en een curator. De werkgroep
Tentoonstellingen zou erg gebaat zijn met een historisch onderzoeker en een tekstschrijver
die beide ook inhoudelijk de grote lijn bewaken. Persoonlijk blijf ik aan als bestuurslid en als
adviseur van de tentoonstellingswerkgroep. Ik zal daarnaast ook initiatieven ontwikkelen om
het tentoonstellingsbeleid verder vorm te geven.
Teatske de Jong, curator 2019

Voorbereidingen tentoonstelling ‘Heden: het verleden’
Aan het einde van 2019 zijn Anne de Nijs, Ineke van Santen en Arie van Dongen toegetreden
tot de tentoonstellingswerkgroep. De groep is samen met Luc Overman en Marina van de
Vijver-Aeckerlin van de collectiewerkgroep, vol goede moed begonnen aan de
voorbereidingen van de eerste tentoonstelling die in het nieuwe jaar te zien zal zijn. De
tentoonstelling die ‘Heden: het verleden’ zal gaan heten. Dit is een kortlopende
tentoonstelling van ongeveer zes weken waarin de nieuwste aanwinsten van het museum
tentoongesteld zullen worden. Doel is het belang van collectioneren en beheer en behoud
aan bezoekers te tonen. Enkele voorbeelden hiervan zijn de unieke kaart van Adrichem en
de pas gerestaureerde doopvont uit de Grote kerk in Beverwijk. De voorbereidingen gingen
rap van start onder leiding van Ineke van Santen, die de werkzaamheden van aftredend
curator Teatske de Jong op zich nam.
De voorbereidingen verliepen gestructureerd en soepel. Per week werd er uitgeschreven
wat er gedaan moest worden en wie daarvoor verantwoordelijk was. In de eerste paar
weken heeft collectiebeheer bergen met werk verzet om de juiste objecten te selecteren die
tentoongesteld konden worden. In de tweede fase van het project lag de focus meer op het
onderzoek naar de objecten en de intrigeerde verhalen die schuilgingen achter de objecten.
De derde en vierde fase hebben plaats gevonden in de eerste twee maanden van 2020.
Hierin is onder andere de route en plaatsing van de objecten bepaald. Daarnaast is er hard
gewerkt aan de montage van de filmpjes, de vormgeving van het promotiemateriaal en de
vormgeving van de teksten en foto’s in de tentoonstelling zelf. Met dit achter de rug was het
tijd voor de laatste stap in de voorbereiding: de opbouw en opening.
Anne de Nijs, lid werkgroep tentoonstellingen
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Overige presentaties

Minitentoonstellingen
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 en is
te zien geweest tot de zomer.
Gerard Hagen en Joost Out

De Stadshuisvitrine
In 2019 heeft de gemeente Beverwijk vanaf
2020 een vaste vitrine in het gemeentehuis ter
beschikking te stellen aan het museum.
Daarmee is een al langer gekoesterde wens in
vervulling gegaan. Het gaat om een vitrine die
aan twee kanten te bezichtigen is. Aan de
straatzijde kunnen voetgangers die naar het
trein- of busstation lopen de uitgestalde
objecten zien. In de publiekshal van het
gemeentehuis kunnen bezoekers de vitrine
bewonderen tijdens de openingstijden.
Afgesproken is om per kwartaal van expositie
te wisselen waarbij museale stukken
gecombineerd worden met werk van een
plaatselijke kunstenaar. De eerste expositie is
op 9 januari 2020 officieel geopend met Velser
aardewerk vanuit het museum en keramiek van
een Beverwijkse kunstenaar. In november en
december 2019 zijn de voorbereidende
werkzaamheden verricht. De museale objecten
zijn uitgekozen, de waarde is getaxeerd voor de
verzekering, de bruikleenovereenkomst met de
gemeente is getekend en de toelichtende
teksten zijn gemaakt.
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Je eigen verzameling in het museum
Sinds maart 2018 is in een hoek van de Open Depot zolder een initiatief van start gegaan.
Particulieren mogen een maand lang hun verzameling ten toon stellen.
In 2019 is er 10 keer een ‘Je eigen verzameling in het museum’ gerealiseerd.
De onderwerpen waren weer heel divers: kruisbeelden, trekkarretjes, voetbalmemorabilia,
kuuroordglazen, munten, beelden en schilderijen, beschuitblikken, Halloween attributen,
poppenhuiskastjes, kerststalletjes van de hele wereld.
Vrijwel alle verzamelingen hebben geleid tot grote artikelen in het plaatselijk dagblad en wat
kleinere artikelen in het plaatselijke weekblad en/of zondagskrant.
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10 Overige activiteiten
Van Praal tot Prul
Het was de bedoeling om in 2019 het in 2018 zo succesvolle 'van Praal tot Prul' te herhalen.
Helaas bleek de organisatie ervan niet haalbaar door onder andere ziekte van leden van de
werkgroep PR. Voor de zomervakantie is besloten tot uitstel naar 2020. Sowieso is een
tweejaarlijks evenement waarschijnlijk beter te realiseren in een vrijwilligersorganisatie als
die van Museum Kennemerland.
De Beverwijker die op De nachtwacht stond
De Nachtwacht van Rembrandt van Rijn is
misschien wel het bekendste schilderij van
de wereld. Minder bekend is het verhaal
achter Beverwijker Jan Brugman, die tot
1715 aan de linkerkant op het meesterwerk
stond afgebeeld. Toen het doek in 1715
niet door de entree van het stadshuis paste
zijn twee schutters, waaronder Brugman,
aan de linkerkant eraf geknipt. Het HGMK
gaat samen met het Museum
Foto: Twee leden van het onderzoeksteam, Jeroen
Zoetmulder en Jacob Brakenhoff voor De Nachtwacht.
Kennemerland onderzoek doen om Jan een
gezicht geven. Want waarom stond hij op
de Nachtwacht? Hoe zag zijn leven eruit in Amsterdam en later in Beverwijk? Wat leveren de
opgravingen op, die gedaan zijn op het perceel op de Peperstraat waar hij woonde?
Programma nieuwe Beverwijkers.
Op verzoek van de stichting welzijn Beverwijk organiseert het museum in het kader van het
integratieprogramma vanaf 2017 bijeenkomsten voor statushouders.
In 2019 is voor vijf groepen nieuwe Beverwijkers een op de doelgroep toegesneden
middagprogramma verzorgd. Naast een rondleiding door het museum krijgen de
statushouders inzicht in de geschiedenis van de regio vanaf de eerste bewoning tot nu.
Daarbij wordt zoveel mogelijk verbinding gelegd met de geschiedenis van de landen van
herkomst. Inmiddels zijn drie deelnemers vrijwilliger in het museum geworden.
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Samenwerking met het HGMK
De samenwerking met het HGMK is op vele manieren profijtelijk voor beide partijen. Naast
hun wekelijks activiteitenprogramma dragen leden individueel bij aan museale acties, zoals
bijdragen aan de werkgroepen, de verruimde openingstijden, financiële bijdragen bij
bijvoorbeeld aanschaf van objecten. In 2019 hebben ze ook een gezorgd voor een
verbeteringen van de gebruiksmogelijkheden van het gebouw door het plaatsen van een
schuifwand zodat bij gebruik van de zaal door groepen deze niet gestoord worden door
doorgaande activiteiten rondom de museumentree, balie en bibliotheek.
Het HGMK organiseert iedere twee weken op donderdagavond een lezing of andere
activiteit in het Huis van de Geschiedenis. De andere donderdagen is het inloopavond met
steeds ca. 10 min of meer vaste bezoekers. Op woensdagavond is de bibliotheek open voor
publiek en worden de online-reacties van het publiek op de beeldbank opgevolgd. Het is een
van de vele voordelen van de samenwerking en het samenleven in het pand. Bezoekers en
medewerkers van het museum profiteren van deze bijeenkomsten en activiteiten.

Lezing door Lia Vriend voor St. Oer-IJ

Impressie van de (bijna)
jaarlijkse ruil- en verkoopbeurs
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HGMK-lezingen 2019
Datum

Aantal Bezoekers

Spreker

Onderwerp

Leden

17 jan

Co Bakker

foto's oud Beverwijk

68

6

74

31 jan

René Vermeer

Voortgezet Onderwijs in de
IJmond

35

1

36

14 feb

Ko Schuurmans

Jan Ruiter

37

10

47

28 feb

Peter
Kouwenhoven

Vuurtorens

51

1

52

14 mrt

Herman Palm

Feesten in Beverwijk

58

7

65

28 mrt

Conny Braam

de woede van Abraham (in
Groenelaan)

86

25

111

10 apr

Herman Palm

Feesten in Beverwijk (herh)

13

0

13

25 apr

Piet Kleij

Oer-IJ

58

4

62

9 mei

Kees
Nieuwenhuizen

Hollandse Graven in
Kennemerland

51

11

62

13 jun

Fred Schweitzer

Velsen-Noord

50

7

57

20 jun

M. Mulder

De Egmonden

44

2

46

11 sept

Herman Palm

Feesten in Beverwijk (herh)

20

0

20

12 sept

Agnes de Boer

film Krayenhoff

31

0

31

3 okt

Vibeke Kingma

Dekamarkt

44

0

44

17 okt

Jan van der Linden villa Uijtwyck

58

5

63

24 okt

Greet Cudovan

bunkers en WO2 in Wijk aan Zee

65

10

75

14 nov

Remco Reiding

Georgiers in Duitse dienst

42

0

42

21 nov

Nelleke
Noordervliet

Opstand Pedagogische Academie
(Museum)

50

12

62

28 nov

Jan van der Linden Verkoop van Beverwijk

56

0

56

12 dec

Dr. Anne Doedens

42

0

42

959

101

1060

De tocht naar Chatham

2017

2018

2019

Leden

998

848

959

Niet-leden

126

70

101

1.124

918

1.060

Totaal

Niet-leden

Totaal
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11 Bibliotheekcollectie van het Huis van Geschiedenis
De bibliotheekcollectie van het Huis van Geschiedenis bestaat uit museale werken van meer
dan 400 jaar oud (de oudste publicatie is van 1615). Behalve boeken zijn er ook vele
dossiers, tijdschriften, brochures, digitale media en kranten.
Op dit moment zijn er ongeveer 3.600 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.
Oude boeken van meer dan 100 jaar oud en kostbare werken zijn in iets minder
toegankelijke kasten geplaatst. 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 is er een begin worden gemaakt met het scannen van de voorkanten en de
inhoudsopgaven teneinde de digitale toegang te verbeteren. Met behulp van een publieksPC kan online de catalogus geraadpleegd worden.

bekeken publicaties
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bekeken publicaties

In 2019 zijn er 1.328 digitale bezoekers geweest die 2.961 items bekeken. Dit betekent een
lichte stijging van het aantal bezoekers terwijl er iets meer publicaties digitaal zijn
geraadpleegd. Er is 233 x op verzoek materiaal in de bibliotheek geraadpleegd (in 2018 was
dit 84 x). 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 gebruikt 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.
In totaal werken er vijf vrijwilligers in de bibliotheek van het museum. Deze vrijwilligers
hebben allen voorheen in de openbare bibliotheek gewerkt.
Verdere afspraken
• Met de voormalige conservator is afgesproken een selectie te maken van de materialen
welke voor restauratie in aanmerking komen.
• Met historische verenigingen, musea en andere elektronische informatiebronnen kunnen
afspraken worden gemaakt om de informatie toegankelijk te maken via het ZCBS systeem
(koppeling).
• Van informatie die niet direct noodzakelijk is ter ondersteuning van de doeleinden van
het Museum en het Historisch Genootschap maar wel historische raakvlakken heeft met
Midden-Kennemerland kan in overleg met het Noord-Hollands Archief worden
onderzocht of deze informatie aldaar kan worden ondergebracht.
Kees Vroonhof, Bibliothecaris
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12 Werkgroep Beeld & Geluid & ICT
Algemeen
De Werkgroep maakt beeld- en geluidsmateriaal van het Museum Kennemerland
beschikbaar voor het publiek, digitaal via de website en voor presentaties. Tevens valt het
systeembeheer en de klimaatbeheersing onder deze werkgroep.
Het beeldmateriaal wordt toegankelijk gemaakt via www.museumbeverwijk.nl in het ‘Zijper
Collectiebeheerssysteem’ kortweg ZCBS genoemd. Het grootste deel hiervan is voor
iedereen toegankelijk. Een kleiner deel niet omdat het materiaal daar nog in de
bewerkingsfase zitten of omdat vanuit de AVG openbare publicatie niet mogelijk is. Het
publiek kan via een webformulier reageren met vragen en aanvullende gegevens.
Conserveren, registreren, publiceren
Het in het archief aanwezige fysieke materiaal wordt op verantwoorde wijze bewaard. Scans
en beschrijvingen worden ingevoerd in de beeldbank. Digitaal aangeleverd beeldmateriaal
kan direct of na enige bewerking in de beeldbank geplaatst worden. Het materiaal bestaat
uit negatieven, positieven (dia’s), glasnegatieven, film, digitale foto’s, video’s en
afbeeldingen, zoals prentbriefkaarten.
Voor het correct beschrijven is lokale omgevingskennis noodzakelijk en wordt indien nodig
extra research gedaan. Bij elk record kunnen meerdere bijlagen toegevoegd worden zoals
documenten, extra afbeeldingen, video’s en geluidsfragmenten. Er is een YouTubekanaal
waar eigen video’s binnen de beeldbank bekeken kunnen worden. Verder zijn er
fotogalerijen in Picasa- web of soortgelijke webservices.
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 en naar items in onze objectenbank of boekenbank. Dit sluit aan bij de wens
om de afbeeldingen een verhaal te laten vertellen. Het publiek kan dan kiezen uit diverse
door MK samengestelde slide-shows
In een nieuw collectieplan, het huidige loopt tot en met 2020, is het van belang dat voor de
selectie heldere criteria worden ontwikkeld om de enorme toestroom te reguleren. Dat zal
in 2021 worden opgepakt.
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Bezoekers databanken
Het aantal bezoekers is t.o.v. 2018 weer met ongeveer 9 % toegenomen. Dit zijn zuivere
views omdat robotten e.d. zijn uitgefilterd.
(2e kolom: aantal bezoekers per
jaar, uitgaande de
maandgegevens)

Jaar

# bezoekers

# bekeken foto's # downloads

2010
2011

16
603

58
4.255

0
1

2012

1.743

26.078

54

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

2013
2014

5.121
6.220

172.029
123.754

411
907

2015
2016

8.585
7.546

120.798
63.561

1.038
823

(4e kolom: aantal bekeken
bijlagen en/of 100pct
afbeeldingen per jaar)

2017

10.701

122.247

814

2018
2019

10.605
11.326

92.362
102.037

480
396

Systeembeheer
Het systeembeheer binnen MK is onder te verdelen in:
• Beheer ZCBS databanken (www.museumbeverwijk.nl)
• Beheer Pc’s, randapparatuur en netwerk in MK
• Beheer en onderhoud museum website (www.museumkennemerland.nl).
• Klimaatbeheer
De opzet van IT en het beheer vraagt de nodige aandacht. Daarbij zijn belangrijke punten:
• minimaal 2 lokale ZCBS beheerders
• participatie in de vereniging ZCBS
• back-up zo veel mogelijk automatiseren (NAS drive of Server)
• PC gebruikers regelmatig instrueren, zeker bij nieuwe toepassingen of mogelijkheden.
• Wifi in museum indien nodig verder verbeteren mogelijk een extra access point boven.
• Databank ook in museum zichtbaar voor publiek (in 2019 gerealiseerd).
• meer beeldschermen in het museum voor het gericht tonen van objecten die in depot
staan en thematische slideshows.
De Pc’s in het museum zijn momenteel vrij toegankelijk voor gebruikers. Dit heeft vervuiling
van files en mappen als nadeel. Het systeem van vaste mappen voor de werkgroepen met
daarin persoonlijke mappen op naam is in werking gezet.
Er is een overzicht met afschrijvingstermijnen van de IT- apparatuur en de restlevensduur
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Mogelijke acties fotowerkgroep

De foto werkgroep heeft veel ambities en moet nog kijken welke van de onderstaande acties
binnen de mogelijkheden en de beschikbare tijd passen.
• Archief op orde brengen, nog ontbrekende publicaties ZCBS uitvoeren, fouten corrigeren,
slechte scans (van vroeger) vervangen;
• Collectie Honing verwerken, dit wordt momenteel uitgevoerd door HGMK ;
• Dia’s scannen en plaatsen op de beeldbank;
• Research uitvoeren voor betere beschrijvingen;
• Binnenkomend materiaal verwerken, acquisities voor aanvullend beeldmateriaal;
• Themaverhalen ontwikkelen, bundelen afbeeldingen; foto- en video-shows maken;
• foto van de week naar de lokale kranten;
• verwerken binnenkomende reacties;
• ondersteuning tentoonstellingen met beeldmateriaal;
• Uitgave van Cd’s of Dvd’s met thematische shows van foto- en videomateriaal;
(er is een CD met een show van oude prentbriefkaarten van Wijk aan Zee uitgebracht)
• Kijkavonden organiseren voor publiek.
Actuele zaken
• De taken van Gerard Hoogeland zijn gedeeltelijk overgenomen door Jan Kamps. In de
tweede helft van 2019 meldde Gerard zich, alleen voor de donderdagochtenden, weer
present.
• In 2019 hebben leden van de werkgroep actief bijgedragen aan alle tentoonstellingen:
‘Feesten”, ‘Manse Vrouwen’, en ‘Opstand Kweekschool Beverwijk’ en wordt ook weer
meegewerkt aan de komende tentoonstellingen: ‘Heden, ’t Verleden’ en ‘75 jaar Vrijheid’
(2020). Hierbij bewijst zich de doeltreffendheid van het ZSBC systeem; er kan goed
digitaal naar beeldmateriaal, objecten en aanverwanten gezocht worden en selecties
gemaakt. Dat betekent minder hanteren van de fysieke collectie wat deze zeker ten
goede komt.
• Een verouderde Pc en scanners zijn vervangen begin van 2019. Voor 2020 jaar staat de
vervanging van een inmiddels 7 jaar oude en defecte PC op het wensenlijstje.
• Het HGMK zal een bedrag vrijmaken voor het digitaliseren van de Stoutenbeek en
Keeman films die in 2019 zijn geschonken. Delen daarvan worden gebruikt in komende
tentoonstellingen.
• Onder leiding van Jan Kamps en Gerard Hoogeland is het aantal items op de Beeldbank
verder uitgebreid (tegen de 10.000 foto’s) en zij zorgen ervoor dat de kwaliteit van de
foto’s en de stabiliteit van het medium verder is geoptimaliseerd. Hiervoor hebben ze
overlegd met en nascholing gekregen van de ontwikkelaar van de Beeldbank: het ZCBS.
Jan Kamps en Gerard Hagen
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13 Collectie
In de bijlage treft u een volledig overzicht van de schenkingen in 2019. Met behulp van de
registratienummers kan men de objecten vinden op de beeldbank van het museum.
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. Wij hanteren strenge criteria die verwoord zijn
in het collectieplan 2017-2020. Een object moet passen bij een van de bestaande collecties.
En er moet een relatie zijn met de regio Midden-Kennemerland.
Bij aanvaarding en opname in de collectie hanteert het museum een protocol dat is
vastgelegd voor geregistreerde musea. Maandelijks overlegt een kleine werkgroep wat te
doen met aangeboden objecten en bespreekt de bruiklenen en wensen tot aankoop.
Conservator
Het museum beschikt niet over de financiële middelen om een conservator in dienst te
nemen. Soms lukt het om iemand met een professionele achtergrond op dit gebied bij het
museum te betrekken. Halverwege 2018 is er een nieuwe conservator gevonden in de
persoon van Harold Bos. Hij is onder meer directeur geweest van museum Kranenburgh in
Bergen en conservator in het Stedelijk Museum Alkmaar. Onder zijn leiding zijn er in 2018 en
2019 grote stappen gezet op het gebied van collectiebeheer en duidelijker richtlijnen
opgesteld voor de verwerving en afstoting. Hij heeft een enorme impuls gegeven aan de
professionalisering van ons collectiebeheer. Helaas was zijn inzet, deskundigheid en
besluitvaardigheid maar van korte duur. Hij is op 9 maart 2019 overleden. Sindsdien vullen
twee vrijwilligers de taken van de conservator in.
Aanwinsten in 2019
In 2019 heeft het museum tachtig objecten aan de collectie kunnen toevoegen. Het betreft
merendeels schenkingen van particulieren. Zo is de deelcollectie bedrijven uitgebreid met
een aantal objecten die afkomstig zijn uit het voormalige bedrijfspand van de SIHI
pompenfabriek. Daaronder een fraai glas-in-loodraam uit 1946 dat door het personeel is
aangeboden aan directeur Maters. En aan de deelcollectie cartografie is een waardevol stuk
met de prent van Beeckestein toegevoegd. Het is van de hand van H. de Leth en stamt uit
circa 1730. Het staat bekend als prent 49 uit ‘’Het Zegepraelent Kennemerlant’’.
Niet alleen schenkingen, ook aankopen kunnen de collectie verrijken. In dat opzicht is 2019
een rijk jaar geweest. Zo zijn wij in het bezit gekomen van een schilderij van Sipke van der
Schaar. Dit doek, getiteld ‘’Zicht op de Wijkertoren’’ hing in de Vredevorstkerk. Het was
onderhevig aan sterke vervuiling. Het is aangekocht, schoongemaakt en toegevoegd aan de
kleine collectie werken van Sipke van der Schaar.
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Vermeldenswaard is de aankoop van een kaart van Adrichem. Het museum heeft de hand
weten te leggen op een kaart uit 1777. De oude omschrijving luidt: ‘’kaart van de Hoffstede
Adrichem geleegen in de Banne van Wijk aan Duyn met alle toe behoorende Bosse, Bouw,
Hooi en Wijlanden, gemeeten en geteekent door C.C. Kanne’’. De kaart is gemaakt in de tijd
dat Gijsbert Karel van Hogendorp eigenaar was van Adrichem. Het object is zeer rijk aan
details en heeft de aandacht getrokken van experts. Deskundigen van het Tuinhistorisch
Genootschap Cascade doen onderzoek naar de ontwerper van de tuin.
Een andere aankoop betreft aardewerk uit de Kennemer Potterie. Het is een vaasje met een
floraal decor, in groen/grijs gespoten reliëf. Het is ontworpen door G.J. Gellings en dateert
uit de dertiger jaren van de vorige eeuw. Het is een gespoten voorbeeld van modelnummer
138. Het museum bezit al 2 exemplaren met kleur van dit modelnummer, maar een
gespoten versie ontbrak nog.
Naast schenkingen en aankopen komen er ook objecten het museum binnen die in bruikleen
door anderen worden afgestaan. In 2019 hebben wij de doopvont van de Grote Kerk in
Beverwijk in huis gekregen. Dit houten interieurstuk vertoonde beschadigingen en stond er
kwetsbaar bij. Op de hoeken aan de bovenkant zijn vier figuren in houtsnijwerk bevestigd die
uit de 18e eeuw stammen en de evangelisten voorstellen. Het museum heeft het
houtsnijwerk laten restaureren en de doopvont tijdelijk in huis gehaald.
In de bijlage treft u een volledig overzicht van de schenkingen en aankopen in 2019. De
registratienummers van de objecten verwijzen naar de beeldbank van het museum.
Vaste collectie en open depot
Sinds 2016 is de vaste opstelling op de begane grond vrijwel ongewijzigd gebleven.
Bezoekers kunnen zelf hun weg vinden door de chronologische lijn met tekstbordjes, te
volgen. In 2019 is op verschillende punten de toelichtende tekst verbeterd.
Op de bovenverdieping bevindt zich al jaren een open depot. Deze ruimte is sterk
verouderd. De vitrines voldoen niet meer aan wat de bezoeker tegenwoordig mag
verwachten. Een aantal losse grote voorwerpen staan op de nominatie afgestoten te
worden. Mocht de geplande herinrichting door kunnen gaan dan wordt deze ruimte volledig
heringericht.
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. In 2017 zijn twee urgente zaken zijn met voorrang
behandeld. Er zijn diverse doeken die restauratie behoeven, dit gaat echter het budget van
het museum te boven.
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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 bij de Vereniging Rembrandt een aanvraag ingediend.
Helaas is deze aanvraag in 2019 afgewezen.
Het museum heeft ook het doopvont van de Grote kerk in langdurig bruikleen ontvangen.
Het object is inmiddels door restaurateur Zoetmulder op professionele wijze gerestaureerd.
Crowdfundingsactie
Bij de presentatie ‘Beverwijk uit de Kunst’ op 16 juni 2019 is bestuurslid Jeroen Zoetmulder
een spontane crowdfundingsactie gestart voor het schoonmaken van het eerder verworven
schilderij ‘Grote kerk van Beverwijk’ van Sipke van der Schaar (1879-1961). Van der Schaar
woonde in de jaren ‘30 van de vorige eeuw in diverse plaatsen in Kennemerland, waaronder
Beverwijk en Wijk aan Zee. Het museum bezit meer van zijn werken.
Het sterk vervuilde schilderij komt uit de consistorie van de Grote Kerk in Beverwijk. Er is
door de jaren heen misschien wel een pallet (Beverwijkse) sigaren onder gerookt.
De restaurateur van De Hermitage museum in Amsterdam, Wassily Khudyakov is bereid
gevonden de schoonmaak actie uit te voeren tegen een zeer schappelijk bedrag dat toch het
budget van het museum te boven ging. Via de spontane crowdfundingsactie, die daarna ook
bij andere gelegenheden is voortgezet is het toch gelukt om het bedrag bij elkaar te
brengen. Begin 2020 is het dan ook schoongemaakt en nu onderdeel van de tentoonstelling
die in februari 2020 wordt geopend.

Links het vervuilde schilderij waar aan de linkerkant een stukje van 10bij 10 cm is schoongemaakt om de noodzaak van de
schoonmaakactie te onderstrepen. Rechts het schilderij in schoongemaakte staat
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Gesloten depot
Het gebrek aan depotruimte baart ons al jaren zorgen. Omdat er schenkingen blijven
binnenkomen wordt het probleem elk jaar nijpender. De kwaliteit van de collecties dreigt te
worden aangetast. Binnen de gegeven situatie wordt gedaan wat mogelijk is. In de afgelopen
jaren 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.
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. Afhankelijk van de financiële middelen zal pas in 2021 een begin
worden gemaakt met de verbouwing.
Marina Van de Vijver-Aeckerlin en Luc Overman, assistent conservatoren
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14 Archeologische Werkgroep Beverwijk – Heemskerk
De Archeologische Werkgroep is van plan
weer een actieve rol te gaan spelen in de
omgeving. Het afgelopen jaar hebben
diverse mensen aangeven zich aan te
willen sluiten. Er is met geïnteresseerden
contact opgenomen. Een datum om
kennis te maken en door te spreken wat
er verwacht wordt en wat eventueel de
verwachtingen zijn, dit alles onder leiding
van de heer Roel van Gulik. Helaas is dit in
overleg vanwege de Corona crisis niet
doorgegaan.
Er is contact geweest met de
archeologische werkgroep Haarlem die
bereid is om de nieuwe vrijwilligers wat
‘scholing’ te geven en aanwijzingen te
geven hoe te handelen als er ergens bij
grondwerkzaamheden iets naar boven
komt. Ook kunnen vrijwilligers meehelpen
bij opgravingen in Haarlem en omgeving
om hierdoor kennis te vergaren.
Er is een archeologische waarneming geweest op het Meerplein 104/106 waar de Firma
Groen nieuwbouw gaat plegen. In overleg met de projectleider is ter plekke gekeken. Er zijn
wat scherven gevonden uit de periode 15e t/m 17e eeuw, zie foto. Verder nog geen
concrete sporen van bewoning c.q. fundamenten maar bij het graven van de bouwput kan er
altijd nog iets voor de dag komen. Dit wordt in de gaten gehouden door de vrijwilligers die
inmiddels ook zijn aangesloten bij de Archeologische Werkgroep Nederland (AWN).
Jeroen Zoetmulder, bestuurslid Museum Kennemerland, coördinator werkgroep
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15 Financieel verslag
Balans, in euro's
31-122019

31-122018

Activa

Passiva

Vaste activa

Eigen vermogen

Materiële activa
Investeringen
Totaal vaste activa

0
0

Algemene reserve
0 Res. Aankoop/restauratie
Reserve Automatisering
Reserve Opleiding
0
vrijwilligers
Reserve Herinrichting
Totaal eigen vermogen

Vlottende activa
Terug te vorderen BTW

3.709

Overige vorderingen

3.251

Vooruitbetaalde kosten

8.180

Vlottende Passiva
Nog te besteden subsidie
2.569
FCP
Nog te besteden subsidie
413
TriArcus
Nog te besteden subsidie
0
cursus
Nog te besteden
Projectbijdragen
Overige schulden
1.208
4.868
142.000
0

Liquide middelen
Kassaldo
ING Bank R.C.
ING Bank Spaarrekening
Rabobank R.C.

546
3.133
100.000
24.980

Totaal vlottende activa

143.799 151.058 Totaal vlottende passiva

Totaal

143.799 151.058 Totaal

31-122019

31-122018

7.944
10.000

4.720
10.000

5.000

5.000

5.000

5.000

40.000

40.000

67.944

64.720

70.205

71.461

3.647

12.610

1.000

0

1.003

0

0

2.267

75.855

86.338

143.799

151.058
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EXPLOITATIEREKENING 2019
Baten:

Subsidie gemeente Beverwijk
Sponsoring
Entreegelden
HGMK ledenbijdrage
HGMK bijdrage huisvesting
Donaties/Giften
Club van 100 en vrienden
Rente
Verkoop boeken etc.
Diversen
Totale baten

2019

2018

42.236
11.500
6.845
2.172
6.960
1.123
2.905
48
944
1.329
76.062

41.246
32.625
7.528
2.191
8.426
608
2.830
0
331
1.430
97.215

18.022
10.000
1.109
4.174
426
6.620
506
0
0
40.857

17.705
4.930
101
2.148
0
6.483
1.676
631
-2.000
31.674

Lasten:

Huisvesting
Huur gemeente Beverwijk, museum
Huur gemeente Beverwijk, vleugel
OZB/Rioolrecht etc.
Onderhoudskosten
Beveiliging
Energie en water
Schoonmaakkosten
Overige huisvestingskosten
Vrijval/Dotatie voorziening herinrichting
Totaal huisvesting
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VERVOLG EXPLOITATIEREKENING
2019

2018

Kosten en vergoedingen vrijwilligers
Bestuurskosten
Verzekering collectie
Kosten tentoonstellingen
Kosten evenement
Onderhoud en uitbreiding collectie
Kosten werkgroepen
Mutatie voorraad boeken
Totaal Museum gerelateerde kosten

2.504
279
3.513
16.283
0
851
2.480
1.830
27.740

3.984
76
3.513
33.938
631
1.473
3.612
1.754
48.981

Overige kosten
Kantoorartikelen/-apparatuur
Administratie-, automatiseringskosten
Huishoudelijke kosten incl. "vleugel'
Contributies en abonnementen
Telefoon-/internetkosten
Drukwerk en folders
Advertenties
Relatiegeschenken/promotie
Bankkosten
Diverse kosten
Advieskosten
Totaal overig kosten

127
29
438
712
664
248
586
1.182
208
47
0
4.241

157
1.050
135
733
771
789
575
640
238
960
1.150
7.198

Totale lasten

72.838

87.853

0

0

3.224

9.362

Museum gerelateerde kosten

Incidentele baten & lasten
Saldo incidentele basten & lasten

Exploitatiesaldo
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16 Toelichting bij de financiële verantwoording 2019
Voor zover niet anders aangegeven, zijn de bedragen vermeld in hele euro's.

Algemeen
De activa en passiva zijn gewaardeerd voor de nominale waarden.
Balans
Eigen vermogen
Het batig saldo van 2019 ad € 3.224 is toegevoegd aan de algemene reserve. In de
bestemmingsreserves hebben dit jaar geen mutaties plaatsgevonden. Aan de
bestemmingsreserves wordt geen rente toegevoegd.
Vaste activa
De in 2019 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.
Exploitatierekening: Baten
Subsidie gemeente Beverwijk
Betreft de voorschotten waarderingssubsidie voor het jaar 2019. De gemeente Beverwijk
stelt na ontvangst van het, door het bestuur vastgestelde inhoudelijke en financiële
jaarverslag 2019, 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 Manse Vrouwen.
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 2019 is het museum het gehele jaar open geweest. De opbrengsten zijn helaas wel wat
gedaald ten opzichte van 2018. Het is dan ook van groot belang om de openingstijden
verruimen zodat de museumjaarkaart geaccepteerd kan worden. NB begin 2020 is het gelukt
de openingstijden uit te breiden van drie naar vier middagen.
HGMK ledenbijdrage
Het HGMK betaalt jaarlijks een € 2,50 per lid of partnerlid; dit is een vergoeding voor de
gratis entree voor HGMK-leden.
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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).
Rente
Er is door de Stichting Museum Kennemerland €48,00 rente ontvangen van de ING Bank.
Diverse baten
Onder de diverse baten is de opbrengst van de zaalhuur opgenomen.
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17 Bijlage: verwervingslijst
Met het objectnummer kan het object in de database opgezocht worden .

11316 Penning 100-jarig bestaan
Noordzeekanaal
11321 Penning ter ere van opening
havenmond Noordzeekanaal 1967
18235 Rijmprent, afdruk van houtsnede
18236 Gedenkplaat (afdruk) ter
herinnering aan het zilveren
regeringsjubileum van Wilhelmina
18555 Poster overzicht van de
gezamenlijke voorouders van Koningin en
Prins
30042 Smit-Saunabad adviseert u
31308 Topografische kaart Noord-Holland
31708 Kaart Heemskerker tienden 16
32212 Cliché Breestraat - Beverwijk
32224 Tekening vuurtoren en Semafoor
IJmuiden
32225 Schilderij ‘Gezicht op Grote Kerk te
Beverwijk’
32226 Kennemer Potterij Vaas op voet,
model 138
32227 Nachtwakersklok Berghaus
32228 Schilderij Vondellaan 78
32229 Foto in lijst Vondellaan
32230 Sigarettendover Kennemer
Bierbottelarij en Mineraalwaterfabriek
32231 Wandbord De schoonheid van
Kennemerland Santpoort
32232 Wandbord De schoonheid van
Kennemerland Beverwijk
32233 Wandbord De schoonheid van
Kennemerland Haarlem
32234 Wandbord De schoonheid van
Kennemerland Velsen
32235 Wandbord De schoonheid van
Kennemerland Heemskerk
32236 D Wandbord e schoonheid van
Kennemerland Spaarndam
32238 Ets Beeckestein

32242 Tegel Damesatletiek DEM
32243 Gedenkbord S.J. de Jonge
32245 Diverse kaarten
grondwatermodellen
32246 Flesje SIHIPILS
32250 Foto A.H.L. Elink Sterk
32252 Gids Wijk aan Zee
32253 Sierlepel IJmuiden
32254 Sierlepel Banjaert
32267 Troffel eerste steen Dorpsduinen
32275 Tekening Boerderij met schuur
32286 Asbak Sihi Pompen
32287 Drinkpul Sihi
32288 Sihi koffie mok
32289 Metalen prijs SIHI-Tournooi
32290 Oprichtingsacte Gevallen
Dorpsgenoten Wijk aan Zee
32291 Jubileum penning Sihi-Maters B.V
32292 SIHI-Vlag
32293 Wisselbeker SIHI
32294 Wisselbeker SIHI
32295 Bodemvonst Inktflesje Gouden
Gunje
32296 Asbak Roode Kruis Tochten
32297 Foto in Lijst C. Maters
32298 Reclamebord van SIHI-Pompen
32299 SIHI Drukplaat
32300 Koektrommel Wijk aan Zee
32301 Vlag Wandelsportvereniging
"Prinses Irene"
32302 Siervaasje met Het Wapen van de
gemeente Wijk aan Zee en Duin
32303 SIHI Drukplaat
32304 Embleem Garde Regiment 'Prinses
Irene'
32305 Prijspenning Avondvierdaagse
32306 Kaartenbak klantengegevens SihiMaters
32307 Reclame plaatjes Sihi-pompen
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32308 Collage van emblemen BGV Turnlust
32309 Reclame plaat Sihi-pompen
32310 Twee "bouwstenen Wijk aan Zee" in
de vorm van een asbak
32311 Reclame plaat Sihi
32312 Twee reclameplaatjes Sihi-pompen
32313 Reclame plaat Pompes Sihi
32314 Penning Bloemencorso 1930
32315 Drie getekende prenten Sihipompen.
32316 Bloemencorso 1938
32317 Bloemencorso 1938
32318 Ingelijste brief geschreven door de
heer C. Maters
32319 Getekende prent Sihi-pomp
32320 Prijspenning
Bloemententoonstelling 1921
32321 Penning Bloemencorso
32322 Jaaradministratie Bedrijf
32323 Oorkonde ingelijst achter glas SIHI-

Maters
32324 Prijspenning Herdenkingsfeesten Bloemenentoonstelling 1276-1926
32325 Prijspenning Bloemencorso 1938
32326 Prijspenning Herdenkingsfeesten Bloemenentoonstelling 1276-1926
32327 Tekening van een fabrieksinstallatie
met SIHI-Vacuumpompen
32328 Legpenning Amato Land- en
Tuinbouwtentoonstelling 1934
32329 Penning voor Penningmeester
32333 Lichtbak Machinefabriek C. Maters
25 Jaar
32337 Sihi Certificaat - Lloyd's Register of
Shipping
32338 Pijpenkop van een Reservistenpijp
32339 Decoratie Haardsteen
32342 Schapenkop van aardewerk
32351 Doopvont NH-kerk Beverwijk
32359 Kaart van buitenplaats Adrichem
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