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Voorwoord

Het is april 2021 en ons museum is alweer sinds december 2020 gesloten. Ook al zijn we
inmiddels gewend aan de aanwezigheid van Covid 19 en samenleven vol regeltjes; we willen
maar één ding, ons prachtige museum weer openstellen voor het publiek. En het kan veilig,
dat benadrukt ook de Museumvereniging keer op keer. We gaan dan ook vol goede moed
door en hopen op betere tijden.
En voor u ligt dan toch het jaarverslag van dat verwarrende jaar 2020. Achter de schermen
hebben wij bepaaldelijk niet stilgezeten. Ik noem in dit verband drie voorbeelden.
1. Ondanks drie sluitingen hebben wij vier prachtige tentoonstellingen gerealiseerd.
2. Er is ontzettend veel werk verzet door de werkgroep educatie. Met name heeft de
werkgroep in het project De Kern van Kennemerland heel veel lesmateriaal voor het
primair onderwijs ontwikkeld.
3. Ter voorbereiding van de herinrichting 2e fase ("De Sprong Voorwaarts") zijn grote
stappen op weg naar een duurzaam en toegankelijk museum gezet. De provincie NoordHolland, de gemeente Beverwijk, twee regionale Fondsen en een aantal bedrijven
hebben gezamenlijk het voor de herinrichting benodigde bedrag bijeengebracht. Ons
museum voelt zich dan ook gedragen door de gemeenschap.
We hebben het contact met alle de enthousiaste en bevlogen vrijwilligers erg gemist. Op
allerlei manieren is getracht die band warm te houden. Immers zonder vrijwilligers geen
museum!
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
‘Onvrijheid toen en nu’ een bijdrage ontvangen van de Lionsclub Beverwijk. Voor de
presentatie De Nieuwe Kunst ontvingen we een welkome bijdrage van de Vereniging
Rembrandt en de Turing Foundation in het kader van hun corona geïnspireerde actie ‘De
kracht van de vaste collectie’ waarmee zij in moeilijke tijden de musea een hart onder de
riem wilden steken. Van de gemeente ontvingen we eveneens een mooi bedrag aan
coronasteun.
Wij sluiten de jaarrekening af met een nadelig saldo van € 3.952,00. Dit bedrag is in
mindering gebracht op ons eigen vermogen.
Ondanks de nog steeds onzekere toekomst gaan wij vol vertrouwen en vol plannen de
volgende jaren tegemoet!
Cees Hazenberg, bestuursvoorzitter
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Bestuur

Bestuurssamenstelling per 31 december 2019
Voorzitter
Cees Hazenberg
Penningmeester
vanaf 1/5 tot 31/12 Jacob Bax
Juridische zaken
Erwin van Bolhuis
Secretaris
tot 31/12 Ineke van Santen
Museumzaken
Teatske de Jong
Beleidsontwikkeling Marinus Broedelet
Algemeen lid
Jeroen Zoetmulder
Adviseur: Marina van de Vijver-Aeckerlin (vrijwilligerszaken)
Bij de bestuursvergaderingen is steeds een bestuurslid van het HGMK aanwezig: in 2020
Marcel van der Linden.
Andersom is een bestuurslid of daartoe gemachtigde van het Museum aanwezig bij de
bestuursvergaderingen van het HGMK : in 2020 Ineke van Santen.
Stichting Museum Kennemerland werkt volgens het bestuursmodel. Alle taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden liggen bij het bestuur. Op dit moment is er sprake
van een meewerkend bestuur. Diverse leden van het bestuur verrichten ook uitvoerende
taken binnen de organisatie.
Het museum heeft een ANBI status en is BTW-plichtig.
Het museum draait volledig op vrijwilligers. Waar nodig en wenselijk worden professionals
op projectbasis ingehuurd.
Het bestuur en de kernmedewerkers van het museum onderschrijven de uitgangspunten
van de Museumdefinitie alsook de vier Codes, zoals genoemd in de Museumnorm 2020,
voor zover van toepassing en binnen de mogelijkheden van een vrijwilligersorganisatie.
Te weten:
• Governance Code Cultuur
• Ethische code musea en LAMO
• Code Diversiteit & Inclusie
• Fair Practice Code
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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

Eind 2020 waren er 59 vrijwilligers in het museum werkzaam, exclusief 8 bestuursleden.
De onderverdeling was als volgt:
Bestuur: 8
Beheer gebouw: 1
Werkgroep collectie: 3
Gastteam: 23 vrijwilligers plus 3 in opleiding
Rondleiders: 2
Conservator: vacature
Systeembeheerder 1
Audio/techniek:1
Vrijwilligerscöordinator 1
Adviseurs: 3
Beeld en geluid: 8
Registratie: 3
Tentoonstellingswerkgroep: 3 plus 3 in opleiding
Onderhoud: 5
Bibliothecaris 4
Communicatie en PR : 2
Archeologie: 3
Educatie: 3
We hebben afscheid moeten nemen van twee vrijwilligers maar we hebben gelukkig ook
weer een aantal nieuwe aanmeldingen gekregen. Werving van nieuwe vrijwilligers blijft een
speerpunt.
Hoewel onze vrijwilligers uitzonderlijk goed en gemotiveerd bezig zijn, kan het museum niet
zonder een deskundige en vaste conservator/curator. Helaas is het na het overlijden van
onze conservator in 2019 nog steeds niet gelukt om een goede vervanger te vinden.
Gelukkig kunnen we incidenteel terugvallen op onze deskundige adviseurs en bestuursleden,
maar een permanente conservator blijkt steeds noodzakelijker.
Ongeveer 15 mensen van het gastteam hebben vanaf december 2019 de training ‘Van
rondleiden naar begeleiden’ gevolgd. De professionele training is opgezet door Stichting
Plein C en kende veel praktijktrainingen. Omdat de training doorliep in 2020, is door de
Corona-maatregelen de laatste les en afronding van de cursus nogal vertraagd. Door het
halveren van de groepsgrootte heeft iedereen toch de cursus kunnen afronden, vlak voordat
de eerste lockdown begon. De cursus was leerzaam en werd goed gewaardeerd.
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Door de Corona-maatregelen en de sluitingen van het museum kon de interne cursus door
onze eigen specialisten in 2020 helaas niet plaatsvinden. We hopen dat we de jaarlijkse
cursus over de geschiedenis van Kennemerland en onze kerncollectie in 2021 weer kunnen
houden.
Zoals in het verslag van vorig jaar is beschreven, zijn in 2019 de openingstijden uitgebreid tot
4 middagen per week. Het doel was om uiteindelijk op 5 middagen uit te komen, zodat het
museum kan deelnemen aan de museumkaart. Helaas moest het museum op 15 maart 2020
dicht door de Corona-maatregelen. Op 20 juni kon het museum voor drie middagen per
week weer worden geopend na een sluiting van ruim 3 maanden en met een stevig protocol.
Heropening voor vier middagen per week bleek niet haalbaar, enerzijds door het wegblijven
van de bezoekers, anderzijds door teruglopen van het aantal inzetbare vrijwilligers. Voor
opening is het hele museum coronaproof gemaakt door het invoeren van
eenrichtingsverkeer en het beperken van het aantal bezoekers per ruimte. Een doorgang en
het open depot boven zijn afgesloten voor het publiek.

Vrijwilligers bekijken met veel belangstelling een van de objecten van de nieuwe tentoonstelling ‘Heden het Verleden’ in
februari 2020

Het meedoen met de Museumkaart blijft voor het museum nog even toekomstmuziek. De
vrijwilligers van de diverse werkgroepen werken zoveel mogelijk thuis. Het gastteam zorgt
ervoor dat alle corona-maatregelen in het museum worden nageleefd en ontvangt met veel
enthousiasme de bezoekers. Helaas blijven de bezoekersaantallen achter op de cijfers van
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vorig jaar. Op bijzondere dagen als woensdag 14 oktober in de Week van de Industrie en op
de Open Monumentendagen op 12 en 13 september wisten de bezoekers het museum toch
goed te vinden. Bezoekers moesten soms even wachten omdat het maximale aantal van 14
bezoekers in het museum was bereikt!
De binding tussen het museum en de vrijwilligers wordt al jarenlang bevorderd door
vrijwilligerslunches, die we om de twee maanden houden. De vrijwilligers worden dan
bijgepraat over alle ontwikkelingen in de diverse werkgroepen en men kan onderling weer
even bijpraten. Op 17 februari is de laatste reguliere vrijwilligerslunch gehouden. Helaas
was een fysieke bijeenkomst daarna maandenlang niet meer mogelijk. In de zomer is er
daarom een zeer uitgebreide digitale nieuwsbrief rondgezonden. Op 8 september is er een
vrijwilligerslunch gehouden in aangepaste vorm met minder deelnemers en iedereen op
afstand van elkaar.
Het jaarlijkse vrijwilligersuitje bewaren we tot 2021. Tijdens de lockdown dit voorjaar heeft
het bestuur daarom als grapje een zakspelletje Mens-erger-je-niet onder de vrijwilligers
verspreid.
Het is bijzonder te prijzen dat - terwijl de externe evenementen waaraan het museum zou
meedoen zoals het Havenfestival, Pre-Sail festival, allemaal niet doorgingen - het museum
kans heeft gezien in 2020 een paar prachtige nieuwe tentoonstellingen in eigen huis te
maken.
Openingen van nieuwe tentoonstellingen waren altijd zeer druk bezocht. Onze vrijwilligers
namen graag een eerste kijkje in de tentoonstellingsruimte.
Helaas moesten de openingen van nieuwe tentoonstellingen in zeer beperkte kring
gehouden worden. De opening wordt echter gefilmd, zodat de vrijwilligers toch betrokken
kunnen blijven en een indruk van de tentoonstelling krijgen.
Tijdens 2020 lagen de werkzaamheden van de vrijwilligers zeker niet stil, ook niet tijdens de
lockdown: De vrijwilligers werkten thuis gewoon door aan hun projecten wat geresulteerd
heeft in nieuwe educatieve programma’s, nieuwe filmpjes ook voor op de website, goede
voortgang bij beeld & geluid en de bibliotheek, persberichten en dagelijkse publicaties op
Facebook en naamsbekendheid voor het museum.
Marina van de Vijver, Vrijwilligerscoördinator
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Bezoekersaantallen

Het museum is van 15 maart t/m 19 juni, van 8 november t/m 20 november en van 15
december tot het eind van het jaar dicht geweest wegens de corona-maatregelen. Verder is
het museum van 30 november t/m 7 december dicht geweest wegens de werkzaamheden
van asbestsanering.
In totaal is het museum 60 bezoekdagen gesloten geweest! Het aantal bezoekers is daarom
aanzienlijk lager dan in 2019. Het museum heeft in 2020 1452 bezoekers ontvangen. Vanaf
de verbouwing van de begane grond in 2016 is het aantal bezoekers ieder jaar met
tenminste 25% toegenomen.
Jaar

Vol
betalend/
bezoekers

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

1068
806
278
892
755
1000
485

Externe
partijen**

2000
2580
2800**
48**

Gratis
kinderen
+ Educatie

Lid HGMK
e.a. gratis

Totaal

1120
1050
414
49
60
425*
919*

297
301
589
618
280
295
351

2616
2157
1731
3559
3675
4520
1452

* Gratis kinderen (42) educatieve projecten (526)
** Verhuur

Waar kwamen onze bezoekers vandaan?
Aan bezoekers wordt om opgave van de eerste vier cijfers van hun postcode gevraagd. Aan
de hand van de postcodes kunnen we zien, dat in 2020 50% van onze bezoekers uit de regio
Kennemerland komen en nog eens 15% uit de rest van Noord-Holland. De overige bezoekers
komen uit heel Nederland en zelfs een paar bezoekers uit Duitsland!
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Werkgroep Communicatie en PR

2020 is wel het raarste jaar in de historie van het museum geworden. Tenminste dat neem ik
aan, ikzelf ben er pas sinds 2019 bij. Het jaar begon normaal. De TT ‘Opstand Bisschoppelijke
Kweekschool’ werd verlengd tot eind februari en dat is toen flink gepromoot. Flyers en
posters ook in het huidige gebouw verspreid. Daarna is aandacht besteed in alle media aan
de samenwerking tussen MK, Gemeente Beverwijk en Studio O bij het inrichten van een
vitrine in het gemeente huis. Vervolgens is de opening en de PR voor de TT ‘Heden: Het
Verleden’ ook nog prima gegaan maar toen sloeg corona toe.
Geen open dagen, geen kunstroutes, geen Havenfestival, geen Open Monumentendag, geen
van Praal tot Prul, geen Museumweek, geen maandelijkse verzamelingen particulieren,
geen Week van de Industriecultuur, geen nieuwe vitrine Gemeentehuis Beverwijk, geen
OERIJ fietstochten etc. etc. We hadden een agenda vol maar er is helaas niets van terecht
gekomen.
Tijdens de eerste lockdown van 13 maart tot 20 juni is vooral via Facebook geprobeerd
steeds meer vrienden te krijgen en berichten te posten zodat de mensen verbonden blijven
met het museum. Zeker een aantal weken lang elke dag het -MK Weetje van de Dag- over
dingen en gebeurtenissen in de IJmond plaatsen heeft veel leuke reacties opgeleverd.
In mei veel aandacht besteed aan de digitale collecte van het Prins Bernhard Cultuurfonds.
Voor veel vrijwilligers was het toch te eng of te lastig om op deze manier via WhatsApp
hun kennissen te vragen iets te doneren voor Museum Kennemerland. Totaal bedrag
uiteindelijk opgehaald, bijna € 400. Mooi meegenomen, maar ik had op meer gehoopt.
Eind juni ging dan toch de uitgestelde TT ‘Onvrijheid Toen en NU’ van start dus daar is weer
alle aandacht aan besteed. Gelukkig hebben we tussen de lockdowns nog wel 2 nieuwe
prachtige tentoonstellingen kunnen realiseren. ‘De Nieuwe Kunst’ en ‘Glinsterend Glas’ zijn
een aanwinst voor ons museum. Door de lockdowns hebben nog maar weinig bezoekers een
kijkje kunnen nemen.
Tijdens de lockdowns via Facebook en allerlei prikborden een aantal boeken gepromoot en
meer dan 30 exemplaren verkocht en bij de mensen thuis gebracht. Dit werd erg op prijs
gesteld.
Tenslotte ben ik tot eind van het jaar druk bezig geweest met het bierglazen-project. Mijn
idee was om de vitrine naast Glinsterend Glas te vullen met bierglazen alleen van brouwers
uit Kennemerland. Half december had ik mijn verzameling van 21 brouwerijen compleet en
toen sloeg de lockdown weer toe. Helaas, maar die kan dus nu in 2021 bekeken worden.
Meer dan 20 keer heeft Museum Kennemerland dit jaar in Dagblad Kennemerland gestaan.
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Daarnaast ook veel aandacht via weekbladen en social media kanalen.
Sponsorkliks heeft ruim € 100 opgeleverd en aantal Facebookvrienden staat nu op 1450.
Aan persaandacht in de regio ontbreekt het niet. De uitgestuurde persberichten kunnen
steeds meer rekenen op plaatsing en aandacht van radio/tv en meer en meer ook beneden
het kanaal.
Siem Weterings, coördinator Communicatie & PR
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Trots is het museum op de virtuele 360° tour door het museum die via de website te
bekijken is. Dank zij een anonieme schenking kon dit gerealiseerd worden.
Virtuele Tour door MK
https://www.360superview.nl/MKtour/index
.htm
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Er zijn door het museum in 2020 een aantal filmpjes op het YouTubekanaal geplaatst.

MK TT Onvrijheid, juni 2020
https://www.youtube.com/watch?v=i_91bsGCHqE

Instructiefilmpje MK, april 2020
https://www.youtube.com/watch?v=QUob8FeL8NM

Tentoonstelling Glinsterend Glas, november 2020
https://www.youtube.com/watch?v=XlNzNZVsiWk

Kinheim Tapijten, april 2020
https://www.youtube.com/watch?v=LlATsfckmOQ

Restauratie doopvont, april 2020
https://www.youtube.com/watch?v=RxNSraznT70

16

Een bijzonder actie was wel de reportages van de
restauratie en het terugleggen van een gigantisch Kinheim
tapijt in de grote zaal van het Vredespaleis. Het tapijt is
gerestaureerd door textielspecialist Sadegh Memarian en
zijn bedrijf ICAT in Cruquius

Op bovenstaande foto is Sadegh Memarian aan het werk
De reportage is te zien op
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200522_8
9266292

Een andere bijzondere acties was het in
bruikleen geven van de Gele Trui van Ab
Geldermans in een etalage op de Plantage
Etalagemaker Evert Schönhage van
Bourgondisch Lifestyle bekijkt het resultaat
van zijn werk.
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Werkgroep Educatie

In 2020 heeft de werkgroep Educatie diverse activiteiten ontplooid. Vanuit De Kern van
Kennemerland zijn pilotlessen verzorgd voor scholen; in Beverwijk - OBS ’t Kraaienest, en De
Sterrekijker – in Heemskerk - De Lunetten, Het Rinket en De Zevenhoeven - en De Klipper in
IJmuiden. Er zijn twee middagen verzorgd voor de bewoners van woonzorgcentrum
Lommerlust in Beverwijk. Slechts een keer kon een kindermiddag in het museum
plaatsvinden. Het museum ontving 8 leerlingen van de Kennemer praktijkschool voor een
praktijkstage. Met al deze activiteiten hebben weer een aantal kinderen, jongeren en
ouderen kennis gemaakt met het cultureel erfgoed van Midden-Kennemerland.
Project De Kern van Kennemerland
Algemeen
De Kern van Kennemerland betreft het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn Cultureel
erfgoed voor het Primair Onderwijs. Dit project voert het museum uit in samenwerking met
pilotschool OBS ’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 over een periode van 3 schooljaren.
In 2020 zijn er ondanks alle beperkingen door Corona maatregelen toch diverse
lesprogramma’s en lessuggesties gemaakt. Het uittesten van de pilotlessen in het Primair
Onderwijs is wegens de maatregelen maar ten dele uitgevoerd en zal later dan verwacht aan
bod komen. In plaats daarvan is de focus op het ontwikkelen van lesmateriaal gelegd.
Via Studio O en het Centrum voor de Kunsten Beverwijk zijn vakdocenten ingeschakeld voor
172,5 uur (cumulatief 320 uur). Daarnaast is aan het project 815 uur (cumulatief 1.223 uur)
besteed aan niet betaalde uren (voornamelijk uren vrijwilligers Museum Kennemerland). Dit
is aanzienlijk meer dan bij de opzet van het project voorzien is.
Projectorganisatie
Begin van 2020 is besloten om voor de voortgang van het project een tweewekelijks
werkgroep overleg te plannen met de werkgroep voorbereiding. Door het jaar heen zijn er
22 bijeenkomsten van circa 2 uur gehouden. Van elke bijeenkomst zijn de hoofdzaken
vastgelegd. Er is ook regelmatig verslag uitgebracht aan het bestuur van Stichting Museum
Kennemerland, penvoerder van het project.
Ontwikkeld lesmateriaal
De thema’s die in de leerlijn voorkomen hebben ieder een zwaartepunt in een leerjaar:
Landschap, Bewoning, Verdediging, Wijkermeer, Noordzeekanaal en Industrialisatie. In 2020
zijn behoorlijke stappen voorwaarts gezet met de ontwikkeling van lesprogramma’s door
vakdocenten. Als eerste is er een lessenserie ‘Verdediging’ ontwikkeld. Het testen van dit
lesprogramma, dat grotendeels in 2019 is ontwikkeld, is in 2020 afgerond. Ook ontwikkeld
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zijn een lesprogramma ‘Verloren Industrie’ (Tapijtknoperij Kinheim), en een lesprogramma
‘de Stem van het Noorzeekanaal’. Een aantal aanvullende lessuggesties voor andere
leerjaren zijn toegevoegd: leskist met vier lessuggesties Papier (Crown Van Gelder), de Reis
van de Nachtwacht, Tuinbouw en Digitale verdediging.
De Kern van Kennemerland krant
Ter ondersteuning van de implementatie van doorlopende leerlijn De Kern van
Kennemerland is een interactieve digitale krant ontwikkeld. Hierin komen de zes thema’s
van de leerlijn terug op een overzichtelijke manier. Samen met de firma OnWijs is een
applicatie ontwikkeld voor de Multitouchscreen tafels waarover het museum beschikt.
Nadat de krant concrete vormen begon aan te nemen is de projectgroep tot de conclusie
gekomen dat de applicatie ook uitstekend geschikt is voor presentatie op de Digiborden in
de klassen en op de tablets die de leerlingen gebruiken.
Het grote voordeel van deze applicatie is dat het voor de leerkrachten de drempel om
erfgoedonderwijs in hun lessen te integreren aanzienlijk kan verlagen. Op deze manier is er
naast de doorlopende leerlijn de mogelijkheid om verder te verdiepen in de thema’s, zowel
in de klas als tijdens een museumbezoek. Er is aanvullende financiering aangevraagd bij en
toegekend door o.a. het Prins Bernhard Cultuurfonds. De opdracht om een Web-based
applicatie te ontwikkelen is inmiddels verstrekt.
Opleiding van Rondleiden naar Begeleiden
Om de doelstellingen te kunnen realiseren is het nodig dat er stevige eisen worden gesteld
aan de professionaliteit van de vrijwilligers van het museum. Daarbij moet niet vergeten
worden dat de meeste vrijwilligers de pensioengerechtigde leeftijd hebben. De nadruk van
het vrijwilligersbeleid ligt dan ook op professionalisering van 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’ verzorgd door Plein C.
Deze training is begin 2020 succesvol afgerond door 15 vrijwilligers. De ontvangen feedback
van de deelnemers is positief. Helaas heeft dit nog niet geleid tot de gewenste aanvulling
van het bestand vrijwilligers die het bezoek van scholen aan het Museum kunnen
begeleiden.
Public relations en stakeholder management
Doelstelling van het project De Kern van Kennemerland is dat eind 2021 vijftien scholen uit
de regio Midden-Kennemerland deelnemen aan het programma De Kern van Kennemerland.
De corona maatregelen hebben de mogelijkheden om contacten met scholen te leggen sterk
beperkt. Een geplande Cultuurconferentie voor scholen uit de omgeving, georganiseerd door
het Centrum van de Kunsten, kon niet doorgaan. Daarmee verviel een belangrijke
mogelijkheid om de leerlijn te promoten bij groepsleerkrachten van verschillende scholen.
Hierna is extra energie besteed aan het ontwikkelen van promotiemateriaal voor het
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project; een filmpje over het lesprogramma ‘Verloren Industrie’, vormgeving en huisstijl met
bijbehorende flyer en een script voor een promotiefilmpje voor De Kern van Kennemerland.
Contacten met diverse stakeholders zijn gelegd. Er is overleg geweest met de werkgroepen
Educatie van Stichting Oer-IJ, de Historische Kring Heemskerk, het IJmuider Zee- en Haven
museum, het Hoogovens museum en Rondje Wijk aan Zee. Er is gesproken met de besturen
van de Historische Kring Velsen en het historisch Genootschap Midden Kennemerland en
met de beleidsambtenaren van de gemeente Beverwijk, vertegenwoordigers van het
Cultuurhuis Heemskerk en Stichting LEVel (Leerlijn Erfgoed Velsen).
Er is erg veel waardering voor de inhoud en kwaliteit van de leerlijn bij de professionals uit
het veld. Dit geeft extra motivatie om de scholen uit de regio in dezelfde mate te
interesseren.
Kindermiddagen
Dit jaar is maar één kindermiddag georganiseerd; ‘In de knoop? Uit de knoop’, 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 onderzoekt de mogelijkheden om een
kinderclub te starten.
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Annelies Kwaak en Jasmijn Wester verzorgden de workshop Verloren industrie - Tapijtknoperij Kinheim/Potterij
Kennemerland voor kinderen in de leeftijdscategorie van 6 - 12 jaar.

Interactie met andere werkgroepen
Voor de uitvoering van haar activiteiten is de werkgroep Educatie nogal eens afhankelijk van
de samenwerking met de andere werkgroepen uit de museum organisatie. Goede contacten
en medewerking van met name de gastheren en -dames, de werkgroepen
Tentoonstellingen, Beeld en Geluid en Bibliotheek is essentieel. Er kan met veel plezier en
dankbaar worden teruggekeken op de positieve ontwikkelingen en samenwerkingen in het
afgelopen jaar.
René Muetstege, coördinator Werkgroep educatie
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De Jeugdambassadeurs in 2020
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.
Ambassadeurs Marjolein de Boer (links),
Damian Rood en Fyonne Faber.
© Foto Heleen Vink (NH Dagblad)

De inzet van de drie jeugdambassadeurs van het Museum – Marjolein de Boer (rechts),
Fyonne Faber (links) en Damian Rood (midden) – is zeer beperkt gebleven. Ook hier hebben
de Corona maatregelen invloed gehad. Door de jeugdambassadeurs is meegewerkt aan de
totstandkoming van promotie posters. Een over koffie maken anno 1884 en een over de
collectie van het museum. De productie van de poster over archeologische vondsten moest
worden uitgesteld.
Het was de bedoeling de jeugdambassadeurs ook in te schakelen bij het project ‘De
restauratie van een Kinheim tapijt uit het Vredespaleis. De documentaire die samen met het
Vredespaleis gemaakt zou worden, is voor een deel gereed. De afronding kan pas
plaatsvinden als het Vredespaleis weer toegankelijk is voor externe bezoekers.
Ria van Roon, begeleider Jeugdambassadeur
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Zo werd er koffie gezet in 1884

1

2

3

4

Hallo, ik ben Fyonne. Eén van de drie jeugdambassadeurs van Museum Kennemerland.
Ik ga jullie iets vertellen over koffie-zetten.
Dat doe ik samen met Fien,
een keukenmeisje uit 1884.

Tegenwoordig is koffiezetten heel
gemakkelijk. Er zijn machines waarbij je
alleen maar op een knop hoeft te drukken
en je hebt een kopje koffie.

Koffie kun je kopen in pakken of in pads of
cupjes. Die zijn gevuld met gemalen koffiebonen. Er zijn wel 60 verschillende soorten
koffiebonen maar de belangrijkste zijn de Coffea
Arabica en de Coffea canephora (Robusta).

Dit is Fien. Zij is in 1884 keukenmeisje op
het landgoed Westerhout van Jonkheer
Gerard Solomon Boreel, burgemeester van
Beverwijk en Wijk aan Zee en Duin en zijn
vrouw Suzanna Boreel-Gevers.
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Hallo, Ik ben Fien en ik ga jullie laten zien hoe
je koffie moet zetten. Dat is een heel belangrijk
karweitje want het moet zorgvuldig gebeuren.

We beginnen met rauwe koffiebonen.
De bonen zijn eigenlijk de zaadjes van de
koffieplant die met grote zeilschepen van de VOC
uit Java hier naar toe worden gebracht.

De rauwe koffiebonen worden in een aarden pot
geroosterd tot ze allemaal kastanjebruin zijn.
Je moet wel blijven roeren want ze moeten allemaal dezelfde bruine kleur hebben.

Daarna moet je ze malen. Dat doe ik met een
koffiemolen. Bovenin doe ik een handje
bonen en dan maar malen tot de boontjes
fijngemalen in het laatje zitten.
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Nu kan ik eindelijk koffie zetten. Daarvoor moet
ik water koken. Terwijl het water warm wordt
kan ik alvast alles klaarzetten.

De mooie tinnen kraantjeskan, het melkkannetje voor de warme melk, de suikerpot met
kandijsuiker en natuurlijk de mooie kop en
schotels voor de jonkheer en zijn vrouw.
O, en niet vergeten een schaaltje kaneelkoekjes,
door de kokkin gebakken.

Eerst maak ik de kan warm door er heet water in
te gieten. Goed draaien zodat de kan overal even
warm is. Daarna giet ik de kan weer leeg.

In de weer lege kan schep ik de gemalen koffie.
Net zoveel als er in het deksel past. Ik schep de
koffie in de richting van het oor. Zo komt er niet
teveel koffiedik in het kraantje. Dan voeg ik er
een schepje zout bij voor de smaak.
Anders is de koffie te bitter.
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Nu kan ik het water opschenken. Het water
moet heet zijn maar mag niet meer koken.
Ik schenk in de richting van het kraantje.
Ook weer om te voorkomen dat er teveel
koffiedik in het kraantje terecht komt.

Terwijl de koffie trekt kan ik mooi de melk
koken. Ik moet wachten tot alle gemalen
koffie naar de bolle bodem onder het kraantje
is gezakt.

Nu denk je dat de koffie klaar is, maar dan
vergis je je. Ik schenk de eerste twee kopjes
weer terug in de kan. Zo weet ik zeker dat er
geen koffiedik in het kraantje zit en dat
mijnheer en mevrouw lekkere koffie drinken.
Zonder koffieprut.

Zo werd er vroeger dus koffie gezet.
De kraantjeskan en de koffiemolen kun je zien
in Museum Kennemerland. Daar hebben wij
nog meer voorwerpen met een verhaal.
Kom eens kijken!

Een kijkje in het museum

1

2

Hallo, ik ben Marjolein. Eén van de drie jeugdambassadeurs van Museum Kennemerland. Bijna
elk voorwerp in het museum heeft wel een verhaal
en ik zal jullie er een paar vertellen. Alle voorwerpen zijn oud en kwetsbaar en daarom gebruik ik
handschoenen om ze niet te beschadigen.

Hier hangt een beddenpan. Die werd gebruikt om
in de winter het bed te verwarmen. De pan kon
worden gevuld met hete stenen of gloeiende kooltjes en werd dan een aantal keer tussen de lakens
en dekens heen en weer gehaald om het bed te
warmen. En dan gauw erin voor het weer afkoelde.
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Deze spreeuwennestpot werd gebruikt om jonge
Dit is een vuurklok die ‘s nachts over het vuur werd
vogels te vangen. Als ze groot genoeg waren om uit
gezet. Dat bleef dan smeulen door de luchtgaten
te vliegen, stak men een stokje voor de uitgang zobovenop de klok. ‘s Morgens blies men op de gloedat dat niet kon. Vandaar de uitdrukking: ‘Ergens
iende kooltjes en had weer vuur. Dat noemde men
een stokje voor steken’. Als ze dan dik en vet waren
een koud kunstje omdat het leek of het vuur uit
haalde men ze uit de nestpot en maakte er soep van.
was maar het eigenlijk nog smeulde.
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Dit is geen eierschaal maar een drinkbak voor
kippenkuikens. Om te voorkomen dat kuikens in
een grote drinkbak vallen en verdrinken giet men
water in de ronde, ondiepe holletjes van de steen
zodat zij veilig kunnen drinken.

Deze doofpot werd gebruikt om de nog niet uitgebrande kolen en hout van een haardvuur in
te bewaren. De pot is luchtdicht gesloten en de
kooltjes doven dan uit. In een stad met houten
huizen was het gebruik van de doofpot erg
belangrijk ter voorkoming van brand.

Dit is de Multitouchscreentafel. Hierop kun je
de hele geschiedenis van Heemskerk, Beverwijk
en Velsen terug vinden. Via 7 thema’s kun je
door de geschiedenis heen bladeren. Handig voor
als je een spreekbeurt voor school moet doen.
(En er staan ook spelletjes op.)

In onze bieb staan 20 boeken van voor 1700.
De alleroudste is uit 1615. Het heet: Nederlantsche
republycke. Het gaat over: De indeling van ons land
in provincies en graafschappen in vergeleik met de
kantons in Zwitserland. Heel ingewikkeld en in
oud-Nederlands geschreven.
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Bijna alle boeken hebben iets met Kennemerland
te maken. Deze 2 boeken uit 1782 zijn geschreven
door Betje Wolf en Aagje Deken die hier in
Beverwijk woonden. Zij waren de eerste vrouwelijke
roman-schrijfsters van Nederland. De 2-delige serie
heet: Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart.

Dit kleine boekje is de Palamedes of Vermoorde
Onnozelheit. Het is uit 1707 en geschreven door
Joost van den Vondel. Het is een aanklacht tegen
de moord op Johan Oldenbarnevelt. Hierom werd
Vondel verbannen uit Amsterdam en woonde hij
tijdelijk in Beverwijk in Huize Scheijbeeck.

We hebben ook jeugdboeken. Dit is Dik Trom en
zijn dorpsgenoten. Het boek is geschreven in 1920
door C.J. Kieviet. Hij was onderwijzer en vond de
kinderboeken van die tijd te braaf. Dus ging hij
zelf schrijven. In het boek gaat Dik Trom onder
andere op schoolreisje naar Wijk aan Zee.

Het lichtend verschiet is een jeugdboek geschreven
door Emmy Belinfante. Zij woonde in Wijk aan
Zee en later in Beverwijk. Zij schreef 14 jeugdboeken waarvan dit er één is. Emmy en haar familie
waren Joods. In 1944 werden zij opgepakt en later
vermoord in een concentratiekamp.
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En de rest van het museum is ook de moeite waard.
Zo hebben we bijvoorbeeld een grote vitrine met
archeologische vondsten uit de omgeving.

En we hebben een keukentje ingericht zoals in
een buitenhuis in 1880 naar een voorbeeld van
een poppenhuiskeukentje uit die tijd.

En niet te vergeten de kamer met producten van
2 bijzondere fabrieken: De Kinheim tapijtknoperij
en de Velsense pottenbakkerij.

Onze gastheren en vrouwen kunnen je er alles
over vertellen. En wie weet, kom je mij tegen in
het museum. Ik wil je met alle plezier rondleiden.

Museum Kennemerland staat aan het Westerhoutplein in Beverwijk. (Ingang aan de Noorderwijkweg 2a.) Het museum is open op wo, vrij, za en zo van 2 uur tot 5 uur.
Kijk voor meer informatie op www.museumkennemerland.nl

Museum Kennemerland staat aan het Westerhoutplein in Beverwijk. (Ingang aan de Noorderwijkweg 2a.) Het museum is open op wo, vrij, za en zo van 2 uur tot 5 uur.
Kijk voor meer informatie op www.museumkennemerland.nl

Een project van de werkgroep Educatie van Museum Kennemerland. Met dank aan Albert Heijn, Kerkweg 85, Heemskerk. Fotografie: L. Muetstege / Actrice: jeugdambassadeur Fyonne (Fien) Faber

Een project van de werkgroep Educatie van Museum Kennemerland. Fotografie: L. Muetstege / Actrice: jeugdambassadeur Marjolein de Boer

De poster van Fyonne Faber

De poster van Marjolein de Boer

s
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Werkgroep Tentoonstellingen

Ondanks het vreemde coronajaar is er door de werkgroep toch hard gewerkt aan vier
tentoonstellingen en presentaties. Aan het einde van 2019 zijn Anne de Nijs, Ineke van
Santen en Arie van Dongen toegetreden tot de tentoonstellingswerkgroep. Zij zijn alle drie
voor een van de drie tentoonstellingen in 2020 als projectleider/curator opgetreden. De
vierde presentatie is samengesteld door oud conservator Jannie Polak.
Tentoonstelling ‘Heden: het verleden’
Het grote plan en idee waren er al langer. De invulling en uitvoering zijn vanaf december
2019 meerdere malen besproken met een voor de gelegenheid samengesteld team.
Ons doel met deze tentoonstelling was bezoekers duidelijk te maken waarom er eigenlijk
musea als het onze bestaan, door te laten zien wat we hebben verworven in de laatste twee
jaar, en daarbij een aantal vragen te beantwoorden. Waarom accepteren we objecten?
Waarom is het de moeite waard om te bewaren en conserveren? Waarom juist dit
object/foto/kaart/tekening/etc. Hoe komen we er aan? Was restauratie nodig? Hoe komt
een museum aan gelden om objecten aan te kopen en/of te laten restaureren? Wat gebeurt
er met zo’n object? Past het in de collectie? Waarom bewaren we het in depot? Precies de
vragen waarmee we soms worstelen als ons iets wordt aangeboden.
De getoonde aanwinsten waren zeer uiteenlopend van aard. Zo waren er prachtige
exemplaren Velser aardewerk. Een gummistok - het dienstwapen van vermoedelijk de
Heemskerkse veldwachter Jacob Eckhart. Ook bijzonder: vier souvenirachtige kop- en
schotels met Wijk aan Zeese taferelen van kort voor de opkomst van het dorp als badplaats.
Op het gebied van industrieel erfgoed konden we een portret in glas-in-lood van Cornelis
Maters tonen, in 1922 de grondlegger van het nog steeds actieve pompenbedrijf SihiMaters. Een ander topstuk was een grote, handgetekende plattegrond van het landgoed
Adrichem uit de tweede helft van de achttiende eeuw. Het doopvont uit de Grote kerk en
nog prachtige altaartapijten uit de Goede Raad kerk waren het ook waard om eens
tentoongesteld te worden. En natuurlijk het adelboek uit de collectie van de Historische
Kring Heemskerk waarmee ook nu weer is samengewerkt.
We hebben geprobeerd het verhaal achter de objecten te vertellen. Bij sommige konden we
laten zien hoe het beschadigd of vervuild binnenkwam en hoe het vervolgens op
professionele wijze was schoongemaakt, hersteld of anderszins opgeknapt.
De tentoonstelling is op 22 februari geopend door wethouder Hanneke Nielen.
Helaas moesten we al na 2 weken de deuren weer sluiten in verband met de Covid-19
maatregelen.
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Wethouder Hanneke Niele heeft de nieuwe tentoonstelling
‘Heden: het verleden – nieuwe aanwinsten van Museum
Kennemerland’ geopend.
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Ineke van Santen, curator Heden het Verleden

Tentoonstelling Onvrijheid Toen en Nu
Eigenlijk zou de tentoonstelling Onvrijheid Toen en Nu passen in de viering van 75 jaar
Vrijheid. De expositie is door de corona lockdown aanvankelijk gecancelled, hoewel er al
flink was geïnvesteerd in een degelijke voorbereiding. Toen in juni de musea weer beperkt
open mochten en er nog geen andere expositie was voorbereid is ervoor gekozen de gehele
zomerperiode met deze thematentoonstelling op te vullen.
In het concept was voorzien in het vertonen van uniek filmmateriaal dat het HGMK kort
tevoren had laten digitaliseren, met bewegend beeld van de intocht van de Canadezen in de
Breestraat en panorama-opnamen van de verwoestingen in de omgeving tijdens de oorlog.
Het thema van 75 jaar Vrijheid, verhalen vertellen, kwam vooral tot uitdrukking in een aantal
video-interviews van ooggetuigen. Daaraan is bijgedragen door verschillende crews uit de
regio (studio Jan van der Land uit Wijk aan Zee; Videoclub De Dwarsligger uit IJmuiden;
IJmond Nieuws en Omroep Heemskerk uit Heemskerk en de eigen Beeld en
Geluidwerkgroepen van museum en genootschap. Door de huur van een extra
Multitouchtafel, mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van de Lions Beverwijk, kon uit de
ruim 60 videofragmenten op twee plekken in de expositie door de bezoekers zelf
geselecteerd worden.
In de grote zaal was tussen enkele indrukwekkende cartoons van Leo Jordaan veel origineel
materiaal uit WOII te zien, voornamelijk bestaande uit bruiklenen van HGMK-lid John Rutte.
Voor een optimale presentatie waren demontabele aluminium vitrinebakken op maat
gemaakt. Daarin werd in meerdere thema's duidelijk gemaakt welk effect de
vrijheidsbeperkende maatregelen van de Duitse bezettingsmacht op de bevolking had. Dat
werd aan de wanden onderstreept met reproducties van de vele affiches en proclamaties
waarmee de overheden toen nieuwe maatregelen en instructies uitvaardigden.
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Een ‘verdieping’ of ‘dubbele bodem’ is aangebracht door op verschillende plekken in de
expositie door middel van eigentijds beeldmateriaal op de overeenkomsten en verschillen
met de vrijheidsvraagstukken van vandaag te wijzen.
Ondanks de verschuiving naar de zomer (april en mei zijn de maanden waarin het herdenken
van de oorlog wat vanzelfsprekender is) werd het toch een redelijk bezochte expositie waar
veel bezoekers lange tijd doorbrachten.
Arie van Dongen, curator Onvrijheid Toen en Nu

Een impressie van de tentoonstelling is te vinden op
https://www.youtube.com/watch?v=PyXYh1yXU4I

Bij de tentoonstelling is een serie van drie
oorlogsdagboeken uitgebracht door het HGMK.

De geënsceneerde ‘oorlogskamer’ met de multitouchtafel
met de interviews

Parallellen tussen corona en oorlog, een van de prenten van
Leo Jordaan
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De Breestraat mei 1945

Origineel bericht uit de bruikleencollectie van John Rutte

Presentatie De Nieuwe Kunst
Voor deze presentatie verkregen we subsidie van de campagne ‘De kracht van de vaste
collecties’ van de Vereniging Rembrandt i.s.m. de Turing Foundation. In korte tijd maakten
we, een projectvoorstel en deden een aanvraag met verheugend resultaat tot gevolg want
de subsidie werd toegekend.
Curator Jannie Polak (oud-conservator van het museum) bracht in deze presentatie twee
van de vijf kerncollecties van het museum samen: de collectie Velser aardewerk en de
collectie Kinheim tapijten. Door tapijten en sieraardewerk te combineren tonen we de
vernieuwingen die rond 1900 ontstaan in de Nederlandse kunstnijverheid en architectuur:
de Nieuwe Kunst. Belangrijk uitgangspunt is dat we graag willen dat bezoekers goed gaan
kijken en zelf ontdekken waarom de combinaties gemaakt zijn en wat er zo bijzonder is
geweest aan de ontwikkelingen en vernieuwingen in het begin van de vorige eeuw
De keuze tapijten laat een variatie aan stijlen en ontwerpen zien, Art Deco, Amsterdamse
school, wiskundige- abstracte motieven, alles zo kenmerkend voor De Nieuwe Kunst.
Tapijten van Lion Cachet, Dirk Verstraten en Jac. van de Bosch zijn voorbeelden van het
gestileerde en geabstraheerde naturalisme. Daarnaast is gekozen voor het strakke, abstracte
dessin en de wiskundige motieven in de tapijten van Jan Gompertz, Tom Poggenbeek en
Frits Spanjaard.
De keuze van het aardewerk van de Potterie leverde een ware zoektocht op door de
collectie. Hoewel wij dachten deze goed te kennen zijn steeds nieuwe ontdekkingen gedaan.
Expressief en kleurig aardewerk van ontwerpers Eelke Snel en Koen Mertens met het zo
karakteristieke blokjesmotief. Vazen met florale motieven en vloeiende lijnen in zachte
kleuren van Willem Stuurman. En de vazen met reliëf en dierplastieken, in een
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expressionistisch kleurgebruik en abstracte vormentaal van Karl Gellings pasten wonderwel
bij de gekozen tapijten. Uiteindelijk zijn bij elk tapijt 4-6 objecten uitgekozen die qua stijl,
vorm, motief en kleurgebruik overeenkomen met het tapijt.
Voor dit project zijn een drietal ontwerpers-kunstenaars uitgenodigd om met ons mee te
denken. Studio Jas&Cal herinterpreteerden met hun ‘Paper Carpets’ de sobere en
geometrische vormentaal van ontwerper Spanjaard. Ook maakten ze de reflectie ‘In Detail’,
een fotoserie die benadrukt dat de twee kerncollecties een aantal visuele overeenkomsten
bezitten.
Keramiste Annelies Kwaak onderzocht ‘overeenkomsten’ in de vormentaal van beide
collecties en vond inspiratie in de Konkita serie en modelnr. 1 van Eelke Snel). Het lineaire
aspect inspireerde tot een serie grafische patronen. Ze deed materiaalonderzoek naar de
applicatie van de decoratie/glazuur. Een zoektocht met technische vragen, die deels
onbeantwoord bleven, omdat keramisten van oudsher hun glazuurrecepten veelal
geheimhouden. Het heeft geleid tot een zelf ontwikkelde engobe applicatie. Een dergelijke
onderzoeks-ontwerpfase blijft voor het museumpubliek doorgaans onzichtbaar.
Het eindresultaat is een evenwichtige presentatie, ruim van opzet, met een rustige
uitstraling. Het was verrassend en inspirerend beide collecties zo grondig te doorzoeken en
tot nieuwe ontdekkingen te komen. De overeenkomsten tussen tapijt en aardewerk zijn
verbluffend en passen vaak naadloos bij elkaar. De opening is verricht door Timo de Rijk,
directeur van het Design Museum Den Bosch in aanwezigheid van onder andere de
wethouder Cultuur van Beverwijk en de voorzitter van de Vereniging Vrienden Nieuwe Kunst
1900.
Teatske de Jong, projectleider

Timo de Rijk opent de tentoonstelling

De entree
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De reflectie ‘In Detail’

Van de opening is een fraaie film gemaakt door Evert
Bakker: https://youtu.be/9MkgTpvN4ck

Jannie Polak en Calvin Kooiman bij de ‘Paper Carpets’ van
Studio Jas&Cal | foto Heleen Vink (NH Dagblad)

De ‘engobe’ tegels van Annelies Kwaak met haar
inspiratiebronnen.
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Tentoonstelling Glinsterend Glas
Aan het einde van de zomer van 2020 is gestart met de ontwikkeling en voorbereiding van
de tentoonstelling ‘Glinsterend Glas’. Bij de tentoonstelling trad bestuurslid Jeroen
Zoetmulder aan als gast- curator. Jeroen heeft een grote liefde voor archeologie en glas en
beschikt over een uitgebreide collectie glaswerk. Zijn kennis kwam dus goed van pas bij dit
project.
In de tentoonstelling ‘Glinsterend Glas’ staat tafelglas uit verschillende eeuwen heen
centraal. Naast unieke glazen objecten wordt ook de geschiedenis en productie van glas
vertelt en is getracht de bewoningsgeschiedenis van Kennemerland aan de hand van glazen
vondsten te onderzoeken. Aldus, kunnen de glazen die in deze omgeving gevonden zijn iets
vertellen over de bewoning, bewoners en het dagelijks leven van en in Kennemerland?
Om deze tentoonstelling tot stand te brengen zijn meerdere samenwerkingen aangegaan. Zo
zijn objecten in bruikleen gesteld door het Archeologische depot in Castricum, maar hebben
ook particuliere bruikleengevers hun objecten in bruikleen gegeven. Dit wil het museum in
de toekomst nog meer stimuleren. Hierdoor krijgen de bewoners van Kennemerland een
podium om hun objecten te laten zien en is dit tevens een manier om mensen bij het
museum en haar tentoonstellingen te betrekken. Tot slot is samengewerkt met Carina
Riezebos, een glaskunstenaar uit Velsen die met haar werk glas uit de 21ste eeuw
representeert.
Anne de Nijs, aspirant curator

Van de opening is een fraaie film gemaakt door Evert
Bakker: https://www.youtube.com/watch?v=cbIwf325IdA

Inde tentoonstelling gaan we terug in de tijd, hier de oudste
objecten, romeins en vroeg-middeleeuws glas
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Doorkijkje in de grote zaal

19e eeuw, bruiklenen van particulieren

Rechts de vitrines met het hedendaagse glas van
glaskunstenares Carina Riezenbos

In de kluishal zijn de particuliere bruiklenen van het
bijzondere annagroen glas en uraniumglas te bewonderen
en wordt de film ‘Glas’ van Bert Haanstra getoond
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10 De Stadshuisvitrine
Eind 2019 heeft de gemeente Beverwijk een
vaste vitrine in het gemeentehuis ter
beschikking gesteld aan het museum. 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.
Vanwege corona was een kwartaalwisseling
niet haalbaar omdat het gemeentehuis ook
veel dicht is geweest.
De eind 2019 tentoongestelde collectie
Velser aardwerk is tot medio juni te zien
geweest.
Vanaf begin juli is de vitrine in het
gemeentehuis ingericht met bodemvondsten
uit Beverwijk en Heemskerk. Zo zijn er onder
meer netverzwaringen uit de
Wijkermeerpolder, weefgewichten, een
middeleeuws mesje, een snorrebot en een
vetvanger uit het centrum van Beverwijk te
zien. Van Westerhout en Adrichem zijn
wijnflessen en een steengoed kruik
opgesteld. Uit Heemskerk zijn diverse potjes,
schotels en een grote kan aanwezig. Door de
corona maatregelen is de hal van het
gemeentehuis al lange tijd praktisch gesloten
en is de vitrine enkel van buitenaf te
bekijken. Om dezelfde reden zijn de
bodemvondsten langer blijven staan dan aanvankelijk de bedoeling was. Naar verwachting
zal in het voorjaar van 2021 de vitrine met andere objecten worden ingericht.
Roel van Gulik, conservator archeologie
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11 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. Dit wordt
georganiseerd door twee vrijwilligers. Deze presentaties worden zeer op prijs gesteld door
bezoekers uit de regio. Het maakt het museum laagdrempeliger.
In 2020 zijn er maar vijf eigen verzamelingen tentoongesteld.

In januari zijn de strandvondsten van Ernie Gerrits uit
Beverwijk getoond. Een artikel daarover is hier te vinden:
https://cutt.ly/xvT6Ew4

In februari gevolgd door de verzameling transistorradio’s
In maart was R. v.d. Bos uit Beverwijk aan de beurt met zijn
vanaf 1956 van J. v.d. Bos uit Beverwijk. Een artikel is hier te kappersbenodigdheden en toebehoren. Helaas was het
vinden: https://cutt.ly/1vYebmU
museum vanaf 14 maart gesloten voor publiek i.v.m. de
Corona lockdown. Met hem is afgesproken dat hij nog een
keer op herhaling komt als alles weer genormaliseerd is.
Een artikel is hier te vinden: https://cutt.ly/JvYw31U
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Eind mei mochten we weer voorzichtig open dus de heren
E. Bakker en C. Cremer lieten hun verzameling foto en
filmcamera’s zien. Die mocht blijven staan zolang als het
kon. Op 7 september is de vitrine leeg gehaald. Een artikel
hierover staat hier: https://cutt.ly/kvYwr8Z

In september tot nu toe lagen de plakboeken van J.
Hendrikse ter inzage in het museum. 15 plakboeken met
allerhande krantenartikelen van alles wat de aandacht van
de heer Hendrikse heeft getrokken in de afgelopen 30 jaar.
Een artikel hierover staat hier: https://cutt.ly/MvYe1nh

Er worden pas weerafspraken gemaakt voor nieuwe verzamelingen als het museum weer
open mag.
Ria van Roon en Truus Quax
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12 Overige activiteiten
Programma nieuwe Beverwijkers.
Begin 2020 is er 1 bijeenkomst geweest voor statushouders. Zij zijn rondgeleid door de
voorzitter. Daarna zijn er helaas vanwege de sluitingen en overige bezoekbeperkingen geen
bijeenkomsten meer geweest. Wel zijn er uit eerdere bezoeken drie vrijwilligers uit deze
groep gekomen die met name assisteren bij de openstelling.
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.
HGMK

2017

2018

2019

2020

Leden

998

848

959

844

Niet-leden

126

70

101

16

1.124

918

1.060

860

Totaal

Voor de 844 leden is per lid € 2,50 aan het museum afgedragen, als vergoeding voor de
gratis toegang in het museum.
HGMK-lezingen 2020

datum

Anja van Zalinge c.s. over “Het gat in de Gierstraat”

23 januari

Saskia Sluiter over Kibboets Beverwijk

6 februari

Geertje French over Betje Wolff en Aagje Deken

20 februari

Michiel Maters over Sihi-Maters

27 februari

De lezingen zijn bezocht door 16 betalende bezoekers en 171 HGMK-leden die gratis
toegang hadden. Na februari zijn alle lezingen komen te vervallen.
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13 Bibliotheekcollectie van het Huis van Geschiedenis
De bibliotheekcollectie bestaat uit museale werken van meer dan 400 jaar oud maar ook uit
recentere uitgaven. 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 (1615 is ons oudste werk) en kostbare werken zijn
in iets minder toegankelijke kasten geplaatst (registratie nummers 0-600).
Om titels toegankelijk te maken beschikt de bibliotheek van het museum 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 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. Inmiddels zijn er ongeveer
1.000 boeken op deze manier beschikbaar.Met behulp van een publieks PC kan on-line de
catalogus geraadpleegd worden.
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In 2020 zijn er 2.821 digitale bezoekers die 5.601 items bekeken. Dit betekent een bijna
verdubbeling van het aantal bezoekers en geraadpleegde publicaties ten opzichte van 2019.
De bibliotheek is bijna geheel 2020 gesloten geweest vanwege Corona. Er zijn daarom
nauwelijks materialen (55) in de bibliotheek geraadpleegd. Naast de verzoeken voor aparte
publicaties zijn er ook, voor verschillende doeleinden, delen van de collectie op onderwerp
geraadpleegd en wordt de collectie als voorbereiding voor tentoonstellingen geraadpleegd.
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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.
Verdere afspraken
Met de voormalige conservator was afgesproken een selectie te maken van de materialen
ouder dan 100 jaar welke voor restauratie in aanmerking kunnen komen. Hiervoor is contact
opgenomen met een restaurateur/conservator en is er een stappenplan gemaakt om dit
deel van de collectie te conserveren/restaureren.
Met historische verenigingen, musea en andere elektronische informatiebronnen zullen in
2021 afspraken worden gemaakt om de informatie toegankelijk te maken via het ZCBS
systeem (koppeling). (Door Corona heeft dit vertraging opgelopen)
Materialen welke niet direct noodzakelijk zijn ter ondersteuning van de doeleinden van het
Museum en het Historisch Genootschap, maar wel historische raakvlakken hebben met
Midden-Kennemerland zullen in overleg met het Noord-Hollands Archief worden onderzocht
of deze informatie aldaar kan worden ondergebracht. (Door Corona heeft dit vertraging
opgelopen)
Kees Vroonhof, Bibliothecaris
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14 Werkgroep Beeld & Geluid & ICT
Algemeen:
De werkgroep Beeld en Geluid heeft negen groepsleden en wil aansluitend op de missie van
het museum helpen de geschiedenis van Midden Kennemerland zinvol in beeld te brengen
door middel van beeldmateriaal.
Scans van het materiaal moeten goed toegankelijk zijn voor het publiek.
Het gaat hier om foto’s, negatieven, positieven (dia’s), glasnegatieven, film, digitale foto’s en
video’s. Onder het beeldmateriaal vallen ook afbeeldingen, zoals prentbriefkaarten die door
druktechnieken zijn verkregen, vanuit een fotografische bron.
Getracht zal worden de foto’s een samenhangend verhaal te laten vertellen.
De foto’s met hun beschrijving en samenhang wordt door de werkgroep via het www
gepubliceerd in een beeldbank, gebruikmakend van het zgn. ‘Zijper
Collectiebeheerssysteem’ kortweg ZCBS genoemd, waarmee de genoemde toegankelijkheid
wereldwijd wordt bereikt.
Tevens kan het publiek op elk record en afbeelding via een webformulier reageren zodat ook
interactie ontstaat. Uiteraard dient een redactie de binnenkomende post te behandelen.
Voor de duidelijkheid: ZCBS heeft niets te maken met het Zijper Museum. De statutair
opgerichte vereniging ZCBS is een onafhankelijke vereniging waarin momenteel 85
instellingen samenwerken. Zie: www.zcbs.nl . De naamgeving geeft alleen aan dat het
systeem in de Zijpe ontwikkeld is. Gepubliceerd wordt via: www.museumbeverwijk.nl
Conserveren, registreren, publiceren
Het in het archief aanwezige klassieke materiaal moet op verantwoorde wijze bewaard
worden. Het wordt voorzien van een registratienummer, beschreven, gescand en bewaard
in ruimte ‘P’. Scans en beschrijvingen worden ingevoerd in de beeldbank. Digitaal
aangeleverd beeldmateriaal kan direct of na enige bewerking in de beeldbank geplaatst
worden. Uiteraard dient van alles in de beeldbank zorgvuldig en regelmatig een back-up
gemaakt te worden. Voor het correct beschrijven is lokale omgevingskennis noodzakelijk en
vaak moet extra research gedaan worden. Dit kan veel tijd vergen. Bij elk beeldbank record
kunnen meerdere bijlagen toegevoegd worden. Dit kunnen documenten zijn, maar ook extra
afbeeldingen, video’s en geluidsfragmenten. Er worden door ons ook videofilms in YouTube
geplaatst die binnen de beeldbank bekeken kunnen worden. Verder wordt Picasa- web of
soortgelijke webservices gebruikt voor het plaatsen van fotogalerijen binnen de beeldbank.
Records kunnen onderling gelinkt worden, zodat snel, met een muisklik, samenhangende
records zichtbaar worden. Ook kan gelinkt worden naar andere www locaties, zoals websites
en fotogalerijen. Verder kan gelinkt worden naar items in onze objectenbank of boekenbank.
In ontwikkeling bij ZCBS is de mogelijkheid geselecteerde records te bundelen, zodat een
groep afbeeldingen die logisch samenhangt getoond kan worden. Dit sluit aan bij de wens
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om de afbeeldingen een verhaal te laten vertellen. Het publiek kan dan kiezen uit diverse
door MK samengestelde slide-shows. Sinds de ingebruikname van ZCBS is het aantal
bezoekers sterk toegenomen. Hieronder een jaaroverzicht. Dit zijn zuivere views omdat
robotten e.d. zijn uitgefilterd. Bedenk dat 2021 nog maar net begonnen is! Dit toont de
belangrijkheid van de IT- systemen aan.
Jaartotalen bezoek databanken

(2e kolom: aantal bezoekers per jaar, uitgaande de maandgegevens)
(3e kolom: aantal 'losse' -pagina's per jaar)
(4e kolom: aantal bekeken bijlagen en/of 100pct afbeeldingen per jaar)

Jaar

# bezoekers

# bekeken foto's

# downloads

2010

16

58

0

2011

603

4255

1

2012

1743

26078

54

2013

5121

172029

411

2014

6220

123754

907

2015

8585

120798

1038

2016

7546

63561

823

2017

10701

122247

814

2018

10605

92362

480

2019

11326

102037

396

2020

16019

108656

491

2021

4434

36349
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Het aantal bezoekers is t.o.v. 2019 met ong. 41 % toegenomen. Dit kan men rustig
toeschrijven aan de lock-down in 2020. Normaal is de groei z’n 10 % per jaar.
Inkomend materiaal verwerken
Het inkomend materiaal plaatsen we in Box 1.
Vanuit Box 1 wordt in overleg het materiaal geselecteerd dat in de collectie past. Dit gaat
naar Box 2 en kan van daaruit het registratie en beschrijvingsproces in.
In Box 3 wordt het materiaal geplaatst waar twijfel over is en niet direct beslist kan worden
of het tot de collectie behoort. Hier is nadere studie en/of raadpleging nodig.
Box 4 dient om materiaal te verzamelen dat wel waarde heeft, maar niet tot de collectie
behoort. Dit kan als ruilobject dienen.
Tenslotte belandt het niet bruikbare materiaal in box 5. Dit kan worden weggegooid of
meegenomen worden door liefhebbers.
Het selecteren van materiaal (wel/niet bij collectie) is lastig, ook omdat er geen goed
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collectieplan is.
In het laatste collectieplan wordt ook nauwelijks gewag gemaakt van de databanken en
publicaties op het web, terwijl dit zonder twijfel al van groot belang is en in belang zal gaan
toenemen. Het collectieplan zou dus veel meer op de mogelijkheden van gegevensbanken
en internetpublicaties moeten ingaan.
Vanaf ca. 2000, bij de opkomst van de digitale fotografie, zijn miljoenen foto’s gemaakt die
onmogelijk (hoewel ze tot de collectie zouden kunnen behoren) opgenomen kunnen
worden. Daarom is thematiek de enige uitweg. Dus thema’s die in de collectie passen met
een beperkt aantal foto’s toelichten en beschrijven. De fotogroep heeft op eigen initiatief
reeds een aantal thema’s neergezet binnen de beeldbank. De themabenamingen zijn
belangrijk voor zoekfuncties in het systeem.
Werkruimten en apparatuur en problemen daarbij.
Het museum biedt vaak te weinig werkruimte voor de aanwezigen van diverse werkgroepen.
Men zit elkaar vooral op de maandag voortdurend in de weg. Vaak is geconstateerd dat er
door drukte onwerkbare situaties ontstonden, met daardoor een erg lage productiviteit en
grote kans op fouten. Met name ‘gedrang’ voor het gebruik van PC’s en scanners zorgt
samen met allerlei gesprekken en vragen door elkaar voor dit resultaat.
Een van de thans in gebruik zijnde PC’s is alweer meer dan 7 jaar oud en is inmiddels defect,
men moet dus rekening houden met nieuwe aanschaf op korte termijn. De
apparatuurwensen en software wensen zullen later apart opgegeven worden. Er is al eerder
een document naar het bestuur gezonden met opgave van de afschrijvingstermijnen van de
IT- apparatuur en de restlevensduur.
Verdeling taken en vastlegging
Binnen de werkgroep fotografie vindt regelmatig overleg plaats over de te verrichten taken.
Het archief in ruimte ‘P’ is nog niet volledig in de ZCBS beeldbank ingevoerd en moet ook
nagezien worden op fouten. Daartoe is een werklijst aangemaakt die de aanwezige dozen en
de bijbehorende registratienummers in beeld brengt. Deze lijst geeft o.a. aan of het
materiaal is beschreven, gescand, in de beeldbank is geplaatst en wie met de taak bezig is.
Ook is er een afsprakenlijst en een to-do lijst. Deze genoemde documenten worden onder
recordnummer 99999 in de beeldbank geplaatst en zijn dus voor de betrokkenen ook thuis
te raadplegen. Deze pagina geeft ook een lijst van speciale codes die de werkgroep gebruikt
om materiaal in behandeling gemakkelijk terug te vinden. De pagina is uiteraard voor het
publiek onzichtbaar.
Systeembeheer algemeen en van ZCBS
Het systeembeheer binnen MK is onder te verdelen in:
1.
Beheer ZCBS databanken (www.museumbeverwijk.nl)
2.
Beheer PC’s, randapparatuur en netwerk in MK
3.
Beheer en onderhoud museum website (www.museumkennemerland.nl)
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De groei van het IT belang in de communicatie richting publiek en anderen maakt het
noodzakelijk de IT opzet en het daarbij behorende beheer opnieuw uit te werken.
Daarbij zijn belangrijke punten:
1. minimaal 2 lokale ZCBS beheerders
2. goede participatie in de vereniging ZCBS
3. goed back-up plan maken, dit zo veel mogelijk te automatiseren op de NAS drive die
reeds in gebruik is.
4. PC gebruikers regelmatig instrueren, zeker bij nieuwe toepassingen of mogelijkheden.
5. WiFi in museum indien nodig verder verbeteren. (extra access point boven)
6. De databank die te raadplegen is in het ‘Huis van Geschiedenis’ is in 2020 verder
geoptimaliseerd.
7. 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 zowel
voor- als nadelen. Een van de nadelen is de sterke ‘vervuiling’ die optreedt door de talloze
mappen die de medewerkers aanmaken. Vaak weet men de eigen files niet meer terug te
vinden en raken mappen in onbruik die ook niet verwijderd worden. Het is niet duidelijk
welke mappen in aanmerking komen voor back-up.
Een te streng toegangsbeleid is af te raden doordat dit vaak lijdt tot het niet kunnen
bereiken van benodigde functies en er veel eisen gesteld worden aan de beheerders. Het is
waarschijnlijk voldoende om vaste mappen voor de werkgroepen te maken met daarin ook
persoonlijke mappen op naam. Andere mappen worden dan niet toegestaan. Hieraan moet
meer aandacht besteed worden.
Mogelijke acties fotowerkgroep
1. Archief geheel op orde brengen, nog ontbrekende publicaties ZCBS uitvoeren, fouten
corrigeren, slechte scans (van vroeger) vervangen;
2. Collectie Honing verwerken, dit wordt momenteel uitgevoerd door HGMK ;
3. Dia’s scannen en plaatsen op de beeldbank;
4. Research uitvoeren voor betere beschrijvingen;
5. Binnenkomend materiaal verwerken, acquisities voor aanvullend beeldmateriaal;
6. Themaverhalen ontwikkelen, bundelen afbeeldingen, aanvullingen met foto- en videoshows maken;
7. Assisteren en plaatsen scans van omslagen van boeken van de bibliotheek.
8. Collectie Kuys plaatsen op de beeldbank
9. verwerken binnenkomende reacties;
10. ondersteuning tentoonstellingen met beeldmateriaal;
11. 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)
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inmiddels kan dit ook via een USB-stick
12. Collectie M Spaans bestuderen. Scannen en plaatsen op de beeldbank en daarna
beschrijven. Deze collectie komt uit de nalatenschap van dhr. Spaans.
Er zijn veel ambities, maar door verschillende factoren (beschikbare kennis, kunde, tijd,
middelen, geld) zal nog bezien moeten worden wat gerealiseerd kan worden.
Actuele zaken
In 2020 kreeg de werkgroep te maken met de volgende zaken:
• Gerard Hoogeland zijn taken, o.a. systeembeheer werden gedeeltelijk over genomen
door Jan Kamps. Naast het systeembeheer heeft Jan Kamps ook de klimaatbeheersing
onder zijn hoede.
• In de loop van 20is meegewerkt aan de tentoonstellingen: ‘’Heden het verleden’,
‘Onvrijheid, toen en nu’.
• Voor lopend jaar dient een defecte PC vervangen te worden waarvoor budget
vrijgemaakt dient te worden.
• Dankzij financiële hulp van het HGMK voor het digitaliseren van 8 en 16 mm films uit de
nalatenschap van de fam. Stoutenbeek en Keeman(schenking en langdurige bruikleen)
konden delen van deze films vertoond worden tijdens de tentoonstelling: ‘Onvrijheid,
toen en nu’. Arie van Dongen en Gerard Hagen hebben hiervoor zorg gedragen.
• Onder leiding van Jan Kamps en Gerard Hoogeland werd het aantal items op de
Beeldbank verder uitgebreid (we naderen de 10.300 foto’s) en zij zorgden ervoor dat de
kwaliteit van de foto’s en de stabiliteit van het medium verder werd geoptimaliseerd.
Hiervoor moesten ze verschillende zaterdagen voor overleg en nascholing naar de
ontwikkelaar van de Beeldbank ‘het ZCBS’.
• Evert Bakker heeft een videoregistratie gemaakt van het vervoer en plaatsen van een
Kinheim tapijt, van het reparatieatelier te Heemstede naar het Vredespaleis in Den Haag.
Deze registratie werd gemaakt voor de werkgroep Educatie.
G.H. Hoogeland, Jan Kamps en Gerard Hagen
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15 Collectie
Het is in dit verslag al vele malen genoemd: 2020 was een bijzonder jaar. Vanwege corona
was het museum gedurende twee perioden dicht voor publiek. Opmerkelijk genoeg heeft
dat geen negatieve invloed gehad op de schenkingen. Via de website van het museum
kunnen mensen per mail laten weten dat zij iets in de aanbieding hebben. Juist in de periode
dat we dicht waren is daar veelvuldig gebruik van gemaakt. Het gedwongen thuisblijven
heeft er kennelijk toe geleid dat mensen hun inboedels kritisch hebben bekeken.
Helaas mochten wij potentiële schenkers niet uitnodigen om met hun object naar het
museum te komen. Op basis van foto’s en extra informatie hebben we toch regelmatig
kunnen besluiten om waardevolle objecten aan de collectie toe te voegen.
Een aantal aanwinsten
Vrijwilliger Cor Castricum is lang betrokken is geweest bij het Historisch Genootschap
Midden-Kennemerland heeft jarenlang Velser aardewerk verzameld. Vanwege zijn
vergevorderde leeftijd heeft hij besloten zijn volledige privécollectie te schenken aan het
museum. Het gaat om circa 80 vazen, schalen en ander keramiek, voornamelijk
crisisaardewerk met spuit glazuur van de Kennemer Potterie.

Het artikel over de schenking van Cor Castricum

De prent en de etsplaat voorstellende de Engelmunduskerk
vanuit de Hoofdbuurtstraat te Velsen-Zuid.
L.o. in potlood tekst: ‘Straatje Velsen’.
gesigneerd: ‘Frans J. IJserinkhuijsen 1949’.
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18245: Gezigt in de Hofstede Velserbeek, met voorzijde
Een anonieme schenkster schonk het museum een vaas
huis, oranje(?) bomen op de stoep en deel park, uit gesigten formaat A model 174 die origineel ontworpen is door
in de omstreken van Haarlem van Petrus Josephus Lutgers Gellings.

Het Historisch Genootschap Midden-Kennemerland heeft een aantal originele chroometsplaten van Frans IJserinkhuijsen overgedragen aan het museum. Het HGMK heeft in het
verleden een serie etsplaten uit 1949 aangekocht en in eigen beheer gehouden. Op een van
de etsplaten met de titel ‘’straatje Velsen’’ is de Engelmunduskerk in Oud-Velsen afgebeeld.
We zijn ook in het bezit gekomen van twee originele grisailles van de hand van P.J. Lutgers
van de Hofstede Velserbeek. Het zijn de originele tekeningen in grijstinten, gemaakt rond
1840. Ze zijn afkomstig van een van de latere bewoners van de buitenplaats Waterland. Het
museum was al in het bezit van de litho’s waar de grisailles het eerste ontwerp van zijn. U
kunt ze vinden in onze beeldbank onder de objectnummers 18245 en 18246.
Naast de aanwinsten zijn er ook veel aanbiedingen voor schenkingen geweigerd. Dit is het
geval wanneer een object geen betrekking heeft op de regio. Ook als we van een
aangeboden object al een versie bezitten wijzen wij de schenking af. Voorwerpen die niet bij
een van de (deel)collecties passen nemen wij evenmin op.
In het overzicht hiernaast staan alle objecten waarover in 2020 een
schenkingsovereenkomst is getekend. Onder normale omstandigheden wordt een nieuwe
aanwinst snel in het registratiesysteem opgenomen en krijgt het een objectnummer voor de
beeldbank. Vanwege het gedwongen thuiswerken is op dit punt een kleine achterstand
ontstaan.
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Schenkingen en aankopen in 2020
Toegevoegd aan de kerncollectie Velser aardewerk
Privécollectie van circa 80 objecten Velser aardewerk, grotendeels uit de Sassenheimperiode
Kan met groen afgewerkte greep.
3 objecten Velser aardewerk van ontwerper Eelke Snel
1 object Velser aardewerk periode Sassenheim, ter gelegenheid van het jubileum van de
Potterij 1929-1979
proefmodel Velser aardewerk waarop de ontwerper aanwijzingen heeft aangegeven voor
de decorschilder
vaasje Velser aardewerk, Model 6, vermoedelijk van Koen Mertens
beker Velser aardewerk, model 58
Toegevoegd aan de kerncollectie Kinheim
Beeldmateriaal over Handtapijtknoperij Kinheim, waaronder originele foto’s van het
atelier
Toegevoegd aan de deelcollectie bedrijven, bedrijfsreclame en gedenkborden
Beker van de firma van Gelder papier
gedenkplaat ter ere van het 12,5-jarig huwelijk van Cornelis en Johanna Maters,
aangeboden door het personeel van Hoematimex Sihi in 1926.
Reclamebord Ceta Bever
Beeldje van zittende sigarenmaker
Merkplaatje Plaatwellerij
Stempel
Reclamebord Stork
Machineherkenningsplaat N.V. Plaatwellerij
3 sigarendozen
Kartonnen doosje met kaarten en enveloppen van Van Gelder Papier
Toegevoegd aan de deelcollectie prenten en tekeningen
Chroom-etsplaten uit 1949 van Frans IJserinkhuijsen uit 1949
Een blauwdruk tekening voor de bouw van de Pedagogische Academie aan de Baanstraat
Twee originele grisailles van de hand van P.J. Lutgers van de buitenplaats Velserbeek.
Toegevoegd aan de deelcollectie verenigingen
voorzittershamer, voorzitter HPS, kweekschool Beverwijk
1 herdenkingstegel. Opschrift: Sportweek 1958 Velser sportstichting
1 speldje ijsclub K. Jongert
1 speldje plan West
1 vaantje Floralia 40 jaar
1 vaantje Beverwijkse sportweek
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Toegevoegd aan de deelcollectie tegeltableaus
Tegeltje van het gebouw ‘’Bousaada’’ in Wijk aan Zee
Tegeltje Wijkertoren, in gipsreliëf
Toegevoegd aan de deelcollectie boeken en artikelen in drukvorm en digitaal
Adresboek met alle namen van bewoners van alle straten van Beverwijk
Toegevoegd aan de deelcollectie persoonlijke accessoires
Verzilverd sierlepeltje met het wapen van Beverwijk aan de bovenkant. In het lepelblad
een afbeelding van Scheybeek.
In de bijlage treft u een volledig overzicht van de schenkingen in 2020. Met behulp van de
registratienummers kan men de objecten vinden op de beeldbank van het museum.
Marina Van de Vijver-Aeckerlin en Luc Overman, assistent conservatoren
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16 Werkgroep Archeologie
In het afgelopen verslag jaar zijn we door gegaan met het gereedmaken van de dozen voor
het provinciaal depot voor archeologie in Castricum. Het gaat nu om het materiaal uit de
prehistorie (Bronstijd en IJzertijd), voornamelijk afkomstig van diverse vindplaatsen in het
gebied rond de Duitslandlaan en Hoogdorperweg in Heemskerk. Per vindplaats moeten
nauwkeurig de vondstomstandigheden, het aantal een de aard van de scherven worden
genoteerd. Al het materiaal bij elkaar
genomen gaat het om een tiental
depot-dozen (50 x 50 cm).
In september hebben we een ‘moderne
archeologische opgraving’ bijgewoond.
Het betrof een onderzoek naar het
wrak van een IJmuidense trawler,
genaamd Heemskerk. Dit schip is in
1926 even ten noorden van Wijk aan
Zee op de kust gelopen; een groot deel
van het wrak zit daar nog in de grond.
Het bedrijf Tennet gaat kabels leggen,
vanaf windmolenparken op de
Noordzee naar het land. Het tracé van
de kabels loopt vlak langs het wrak en
onderzocht moest worden of het wrak
een gevaar voor de kabels zou
opleveren of dat anders het wrak
geruimd zou moeten worden.
Uiteindelijk is besloten dat het wrak kan
blijven liggen. De kabels worden op
voldoende afstand van het wrak gelegd.
Bij het graafwerk kwamen vele metaal
delen van het schip tevoorschijn, zie de foto.
Roel van Gulik, conservator archeologie
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17 Financieel verslag
Jaarrekening Stichting Museum Kennemerland Balans per 31-12-2020
31-12-20
31-12-2019
omschrijving
activa
passiva
activa
passiva
Liquide middelen
116.492
128.659
Vorderingen
5.729
11.431
BTW
2.662
3.709
Eigen vermogen
Schulden
Onderhanden projecten
124.884

63.992

67.944

1.514
59.378
124.884

75.855
143.799

143.799

Toelichting op Balans per 31-12-2020
Activa
Liquide middelen
Kas
ING
Rabo bank
Kruisposten
Totaal

31-12-2020
392
90.262
24.838
1.000
116.492

31-12-2019
546
103.133
24.980
______
128.659

Vorderingen
Overige vorderingen
Vooruitbetaalde kosten
Totaal

31-12-2020
1.842
3.887
5.729

31-12-2019
3.251
8.180
11.431

BTW
Vordering 4e kwartaal 2020
Vordering 2019
Totaal

31-12-2020
2.664
_______
2.664

31-12-2019
3.709
3.709
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Passiva
Schulden
Overige schulden
Vooruit ontvangen gelden
Totaal
Onderhanden projecten
Totaal

31-12-2020

31-12-2019

914
600
1.514

______
______

31-12-2020
59.378

31-12-2019
78.855

Het eigen vermogen is gedaald naar 63.992 door het tekort 2020 van 3.952.
Voor een gedetailleerd overzicht en verantwoording van de inkomsten en uitgaven voor projecten en de balansposities per
einde boekjaar wordt verwezen naar de paragraaf Projecten.

Winst & verlies 01-01-2020 t/m 31-12-2020
Werkelijk 2020

Begroot 2020

Werkelijk 2019

Baten
Resultaat in en verkoop boeken
Entree
Overige omzet
Resultaat projecten
Bijdrage HGMK
Vrienden Museum en giften
Total baten

275
2.863
2.050
539
10.554
3.157
19.439

-360
9.000
1.000
10.050
3.800
23.490

-886
6.845
1.329
9.132
4.028
20.448

Kosten
Kosten vrijwilligers
Bestuurskosten
Huisvestingskosten
Kantoorkosten en verzekeringen
Public relations
Bankkosten en rente
Activiteiten werkgroepen
Totale lasten

2.856
260
49.546
5.204
857
284
7.211
66.218

4.050
400
44.100
8.040
1.100
200
8.600
66.490

2.504
279
40.857
5.530
2.016
160
8.114
59.460

-46.779
42.828
-3.952

-43.000
43.000
-

-39.012
42.236
3.224

Exploitatieresultaat
Exploitatiebijdrage gemeente
Totaal resultaat
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Toelichting op Winst & verlies 01-01-2020 t/m 31-12-2020
Baten
Werkelijk Begroot Werkelijk
Entree
2020
2020
2019
Entree gelden
2.863
9.000
6.845
Totaal
2.863
9.000
6.845
De gerealiseerde omzet uit entreegelden is veel lager dan in 2019 en de begroting 2020. Dit
heeft alles te maken met de sluitingen van het museum als gevolg van Corona maatregelen.
Werkelijk Begroot
Werkelijk
Bijdrage HGMK
2020
2020
2019
Bijdrage per HGMK lid
2.110
2.200
2.172
Bijdrage HGMK aan huisvestingskosten museum
8.444
7.850
6.960
Totaal
10.554
10.050
9.132
De HGMK draagt een bedrag van € 2,50 per lid af aan Museum Kennemerland, daar staan
een aantal diensten tegenover. Daarnaast draagt het HGMK naar rato van het gebruik mee
aan de huisvestingskosten van het Museum.
Lasten
Werkelijk Begroot Werkelijk
Kosten vrijwilligers
2020
2020
2019
Onkosten
480
1.550
Vergoedingen vrijwilligers
1.500
2.500
2.504
Cursuskosten vrijwilligers
500
Reiskosten vrijwilligers
376
Totaal
2.856
4.050
2.504
De cursuskosten betreffen de bijdrage van het Museum aan de training ‘Van rondleiden naar
Begeleiden’.
Huisvestingskosten
Huur Museum en vleugel
Onderhoud
Energie en water
Schoonmaakkosten
Kosten toegankelijkheid
Overige huisvestingskosten
Totaal

Werkelijk
2020
28.607
3.029
4.426
840
1.586
11.058
49.546

Begroot
2020
28.200
1.800
7.100
2.000

Werkelijk
2019
28.022
4.174
6.620
506

5.000
44.100

1.535
40.857
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Kantoorkosten en verzekering
Verzekering collectie
Kantoorkosten
Totaal

Werkelijk
2020
3.513
1.691
5.204

Begroot
2020
3.900
4.140
8.040

Werkelijk
2019
3.513
2.071
5.530

Activiteiten werkgroepen
Werkgroep Tentoonstellingen
Werkgroep Collectie
Overige werkgroepen
Totaal

Werkelijk
2020
5.701
1.277
233
7.211

Begroot
2020
3.500
4.000
1.100
8.600

Werkelijk
2019
4.783
851
2.480
8.114

Werkgroep Tentoonstellingen
In 2020 heeft Museum Kennemerland gebruik kunnen maken van het initiatief van de
Vereniging Rembrandt/Turing Foundation om musea in de moeilijke Coronatijd een
(financieel)hart onder de riem te steken. Het thema ‘de kracht van de vaste collectie’ sprak
het museum erg aan en heeft op basis daarvan de tentoonstelling ‘Nieuwe kunst’, negen
Kinheim tapijten gecombineerd met Velser aardwerk en aangevuld met kunstwerken van
hedendaagse lokale kunstenaars. De totale projectkosten bedroegen € 9.654,57. De bijdrage
van Vereniging Rembrandt/Turing Foundation is daarop in mindering gebracht zodat de
bijdrage voor het Museum op ruim € 1.250,00 is uitgekomen.
Daarnaast zijn er in het verslagjaar drie tentoonstellingen gerealiseerd; 75 jaar Onvrijheid
toen en nu, Heden het Verleden en Glinsterend Glas. De kosten (minus bijdrage uit fondsen)
van deze tentoonstellingen zijn in de gepresenteerde cijfers begrepen.
Bijdrage gemeente
Exploitatiebijdrage 2020
Exploitatiebijdrage 2019
Totaal

Werkelijk
2020
42.828

Begroot
2020
43.000

42.828

43.000

Werkelijk
2019
42.236
42.236

De gemeente Beverwijk verleent een exploitatiesubsidie voor ‘Het in stand houden van
Museum Kennemerland en de collectie en deze voor een breed publiek toegankelijk
houden’. De subsidie dient jaarlijks te worden aangevraagd en wordt na afloop van het
boekjaar op basis van de een inhoudelijke en financiële verantwoording vastgesteld. De
Stichting Museum Kennemerland dient de aanvraag tot vaststelling van de subsidie voor 1
juli 2021 in te dienen.
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Projecten
Het Museum is voortdurend op zoek naar innovaties die het museum voor haar bezoekers
interessant moet houden. Voor deze projecten worden subsidieaanvragen ingediend en
fondsen geworven. De projecten worden apart geadministreerd zodat achteraf op elke
gevraagde manier kan worden gerapporteerd over het financiële reilen en zeilen. De
ontvangen subsidies en fondsen en de gemaakte worden geactiveerd. Na afloop van het
project wordt het overblijvende saldo in de verlies en winst rekening verwerkt.
t/m boekjaar 2020
Inkomsten
Uitgaven

Onderhanden projecten
31-12-2019 31-12-2020

Project

Projectleider Geldverstrekker

De Kern van Kennemerland

Muetstege

Fonds voor Cultuurparticipatie

72.000

16.465

70.205

55.535

Digitaal platform

Muetstege

Stichting TriArcus

27.750

27.750

3.647

-

Reis van de Nachtwacht

Muetstege

Gemeente Beverwijk
Gemeente Heemskerk
Bijdrage scholen

1.632
1.632
356
3.620

1.777

-

1.843

Rabobank Dichtbij
Gemeente Beverwijk
Prins Benhard Fonds
Subtotaal
Eigen bijdrage
Totaal

1.500
1.000
1.000
3.500
500
4.000

3.500
500
4.000

1.000

-

Training Van Rondleiden naar begeleiden

Muetstege

Restauratie Schilderij

Zoetmulder

Crowd funding

1.003

1.003

1.003

-

Corona bijdrage Rijk

Hazenberg

Rijksoverheid

4.000

2.000

-

2.000

De Nieuwe kunst

dJong

Vereniging Rembrandt
Eigen bijdrage

8.500
1.250
9.750
9.750

8.500
1.155
9.655
95
9.750

-

-

122.123

62.746

75.855

59.378

Project resultaat

Totaal

De Kern van Kennemerland
Het project Kern van Kennemerland is in september 2018 gestart en kent een looptijd van
3 jaar, dat betekent dat het project in september 2021 zou moeten worden afgerond. Door
beperkingen door Corona maatregelen in 2020 is er vertraging in met name het uittesten
van ontwikkeld lesmateriaal ontstaan. Aan het Fonds voor Cultuurparticipatie is inmiddels
een verzoek om uitstel gedaan.
De toegezegde subsidie voor het project bedraag € 80.000 waarvan € 72.000 is ontvangen.
De laatste 10% wordt uitgekeerd na afronding van het project. De stand van de uitgaven op
31 december 2020 bedraagt € 16.465.
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Voor het verzorgen van lessen voor groepen 7 en 8 van de basisscholen in Heemskerk en
Beverwijk is in 2020 door de gemeenten Beverwijk en Heemskerk ieder € 1.632 subsidie
toegekend. Ook dit project heeft door de Corona maatregelen vertraging opgeleverd. De
genoemde gemeentes hebben uitstel verleend. Er is per 31 december € 1.777 aan kosten
voor het project gemaakt. De overige inkomsten bedragen per die datum € 356.
Digitaal platform
In 2020 is het project voor het aanschaffen en inrichten van twee Multitouchscreen tafels
afgerond. Voor deze activiteit is een bijdrage van € 27.750,40 ontvangen van de Stichting
TriArcus. Het project is met een kleine overschrijding afgesloten.
Reis van de Nachtwacht
Museum Kennemerland faciliteert het project De Reis van de Nachtwacht. Het betreft een
lesprogramma voor groepen 7 en 8 van het primaire onderwijs. Het project is opgezet in het
kader van 75 jaar vrijheid. De oorspronkelijke planning was dat het project eind juni 2020
zou worden afgesloten. Door Coronamaatregelen was deze doelstelling niet haalbaar. Er is
door de projectgroep een verzoek tot uitstel bij de gemeentes Beverwijk en Heemskerk
ingediend en verkregen.
Training Van Rondleiden naar Begeleiden
In 2020 is er voor de vrijwilligers van het museum een training ‘Van rondleiden naar
Begeleiden’ georganiseerd die is uitgevoerd door de firma PleinC. De kosten bedroegen €
4.000. Dit bedrag kon worden gefinancierd door subsidies en fondsenwerving. Het Museum
heeft uit eigen middelen € 500 bijgedragen.
Restauratie schilderij
Het schilderij ‘Zicht op grote kerk Beverwijk’ geschilderd door Sipke van der Schaar is in 2020
gerestaureerd. De voor de restauratie benodigde gelden zijn via crowdfunding bijeen
gebracht.
Corona bijdrage Rijk
In 2020 is door het bestuur een beroep gedaan op de regeling Tegemoetkoming
Ondernemers Getroffen Sectoren waaruit € 4.000 is uitgekeerd. De helft van dat bedrag is
gereserveerd voor de doorlopende Corona gerelateerde kosten en inkomstenderving in
2021.
De Nieuwe kunst
Museum Kennemerland heeft met het project De Nieuwe Kunst een beroep kunnen doen op
het initiatief ‘de kracht van de vaste collectie’ van de Vereniging Rembrandt/Turing
Foundation om musea in deze moeilijke Coronatijd een (financieel)hart onder de riem te
steken. Het project is binnen budget (€ 9.750) en tijd (1 oktober 2020) opgeleverd.

54

18 Bijlage: verwervingslijst
Met het objectnummer kan het object in de database opgezocht worden.

32336 Etsplaat ‘Meidoorn’
32340 Etsplaat ‘Straatje Velsen’
32341 Etsplaat ‘Heemskerkerduin’
32343 Etsplaat ‘Molen’
32344 Etsplaat ‘Molen’
32345 Etsplaat ‘Molen’
32346 Etsplaat ‘Duinweg’
32347 Etsplaat ‘kerk Heemskerk’
32348 Etsplaat ‘Wijker Toren’
32349 Etsplaat ‘man met pijp’
32350 Beker van Papierfabriek
32353 Voorzittershamer, Kweekschool
32354 Blauwdruk ontwerp, Kweekschool
32356 Sigarendoos, Hobbema en Majoor
32357 Sigarendoos, Binnenhof Sigaren
32358 Sigarenkistje, De Hagespelers
32361 Naamplaat, Stork Plaatwellerij
32362 Stempel, Kennemer Confectie Ind.
32363 De Sigarenmaker, bakeliet
32364 Machineplaatje, Plaatwellerij - Velsen
32365 Kan, model 149, Velser aardewerk
32366 Kan, model 516, Velser aardewerk
32367 Kan, model 509.A, Velser aardewerk
32368 Vaas, model 81.C, Velser aardewerk
32369 Pul, model 7, Velser aardewerk
32370 Vaas, model 2, Velser aardewerk
32371 Vaas met kerfsnee, Velser aardewerk
32372 Vaas, model 6, Velser aardewerk
32373 Vaas, model 11, Velser aardewerk
32374 Vaas, model 175, Velser aardewerk
32375 Vaas, model 61, Velser aardewerk
32376 Vaas, model 37, Velser aardewerk
32377 Vaas, model 1, Velser aardewerk
32378 Vaas, model 143, Velser aardewerk
32379 Vaas, model 159, Velser aardewerk
32380 Kan, model 182, Velser aardewerk
32381 Vaas, model 179, Velser aardewerk
32382 Kan met schuine schenktuit, Velser
aardewerk
32383 Vaasje, model 61, Velser aardewerk
32384 Vaas, model 508, Velser aardewerk

32385 Vaas met kerfsnee, Velser aardewerk
32386 Waterkan, model 174, Velser aardewerk
32387 Kan, model 180, Velser aardewerk
32388 Vaas, model 166, Velser aardewerk
32389 Waterkan, model 174, Velser aardewerk
32390 Aardewerk klompje, Velser aardewerk
32391 Pulletje, kerfsnee, Velser aardewerk
32392 Fruitschaal op voet, model 169, Velser
aardewerk
32393 Pul, model 23 /2, Velser aardewerk
32394 Kannetje model 149, Velser aardewerk
32395 Kan, merkloos, Velser aardewerk
32396 Kan, model 157, Velser aardewerk
32398 Waterkan, model 174, Velser aardewerk
32399 Vaas, Velsen Sassenheim
32400 Kandelaar, Velsen Sassenheim
32401 Kan, Velsen Sassenheim
32402 Vaas, Velsen Sassenheim
32403 Vaas, Velsen Sassenheim
32404 Pot en deksel met een tapir als greep
32405 Bonbonschaaltje, Velsen Sassenheim
32406 Bonbonschaaltje, Velsen Sassenheim
32407 Vaas, model 166, Velser aardewerk
32408 Kannetje, model 1165, Velser aardewerk
32409 Kan, model 1699, Velser aardewerk
32410 Wandbord, Keramiek Velsen
32411 Vaas, model 705, Velser aardewerk
32412 Vaas, model 54, Velser aardewerk
32413 set schaaltjes, model 847, , Velser
aardewerk
32414 Kan, model 178, Velser aardewerk
32415 Vaas, model 43, Velser aardewerk
32416 Bekervormige vaas, model 511, Velser
aardewerk
32417 Kan met kerfsnee, Velser aardewerk
32418 Wandtegeltje Sportweek 1958
32419 Vaas, model 31, Velser aardewerk
32420 Vaas, model 175, Velser aardewerk
32421 Gedenkplaat ‘HOEMATIMEX’
32422 Vaasje, Velsen Sassenheim
32423 Speldje ‘IJsclub K. Jongert’
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32424 Vaas, model 80b, Velser aardewerk
32425 Kannetje, model 180, Velser aardewerk
32426 Vaas, model 54, Velser aardewerk
32427 Pul, model 172, Velser aardewerk
32428 Vaas, model 518, Velser aardewerk
32429 Pul, model 172, Velser aardewerk
32430 Kan, model 518, Velser aardewerk
32431 Vaas, model 696, Velser aardewerk
32432 Kan met oor, model 176, Velser
aardewerk
32433 Vaas Frisk kerfsnede
32434 Vaas Delfts
32435 Kan Delfts
32436 Vaas Aardewerkfab. Velsen
32437 Vaas Aardewerkfab. Velsen
32438 Vaas Velsen Sassenheim
32439 Vaas Velsen Sassenheim
32440 Tabakspot Velsen Sassenheim
32442 Vaantje ‘Floralia’
32448 Kinheim documenten
32454 Vaas, model 16, Velser aardewerk
32455 Pot, model 120, Velser aardewerk
32456 Deksel van tabakspot, Velser aardewerk
32457 Kan, model 174, Velser aardewerk

1 november 2020 tot en met 28 februari 2021

