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1 Voorwoord 
Het is voorjaar 2022, de pandemie heeft op dit moment zijn kracht in Nederland verloren.  
Of dat een tijdelijk of definitief effect zal zijn is niet te voorspellen. Twee jaar heeft Covid-19 
onze samenleving in de greep gehad. Als klap op de vuurpijl is er eind februari totaal 
onverwacht in Europa een bloedige oorlog uitgebroken waarvan niemand de uitkomst en de 
gevolgen kan voorspellen. Kortom wij leven in hele onzekere tijden. Onderwijl hebben wij 
het jaarverslag 2021 opgesteld en dit bieden wij u met gepaste trots aan. 
 
Het corona-effect over de afgelopen twee jaar is ook voor ons museum duidelijk aanwezig 
geweest. Lockdowns, beperkte toegang, mondkapjesplicht etc hebben zeer negatieve 
gevolgen gehad voor het aantal bezoekers en onze tentoonstellingen. Groepsbezoek was in 
die periode vrijwel uitgesloten. 
 
Desondanks blijkt uit het jaarverslag overduidelijk dat onze vrijwilligers zeer actief zijn 
gebleven en dat er grote prestaties zijn verricht. Er is heel veel vanuit huis gewerkt. In dit 
verband is het goed om te beseffen dat ons museum volledig door vrijwilligers wordt 
gerund. Verder hebben wij in de coronaperiode steeds contact gehouden met al onze 
vrijwilligers zodat er bijna geen sprake is van verloop. Daarnaast zijn ernstige aan corona 
gerelateerde ziekten ons vrijwilligersbestand gelukkig bespaard gebleven. 
 
Afscheid hebben wij genomen van Paul Hergaarden, Minie Hondelink, Truus Quax, Hannie 
van den Outenaar en Tillie Jansen. Wij danken hen voor hun inzet en betrokkenheid. Dat 
geldt in het bijzonder voor Truus en Hannie. Welkom hebben we geheten Ton van Weel, Jan 
Brantjes, Heleen Hoeflaak, Hillie Zwaan, Arie Noomen, Jos Pouw en Tjitske Datema. 
 
Financieel hebben wij de negatieve effecten van corona gelukkig kunnen opvangen dankzij 
onze trouwe sponsoren en niet te vergeten de financiële coronasteun van de gemeente 
Beverwijk. Ook  hebben wij over de afgelopen jaren een zeer degelijk financieel beleid en 
beheer gevoerd waarbij onze vorige penningmeester Jacob Bax een sleutelrol heeft vervuld. 
Wat de financiën  betreft, blijft ons parool dat wij scherp aan de wind moeten varen. 
 
Drie zaken wil ik hier met name noemen. 
Allereerst het belang van samenwerken. De belangrijkste voorwaarde voor een goede en 
rendementsvolle samenwerking is de gedeelde ambitie van de samenwerkende partners. 
Wij prijzen ons gelukkig dat er sprake is van een dergelijke samenwerking met de regionale 
historische verenigingen. Dat geldt met name voor het Historisch Genootschap Midden-
Kennemerland (HGMK) en de Historische Kring Heemskerk (HKH). Deze samenwerking vormt 
een belangrijke basis voor het Historisch Informatie Centrum Midden-Kennemerland. 
Daarnaast wordt de samenwerking met de musea, culturele organisaties en kunstenaars uit 
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de regio verder uitgebouwd en verdiept. 
 
Als tweede wil ik noemen ons erfgoededucatie project De Kern van Kennemerland, een 
samenwerkingsverband van onderwijs, culturele organisaties en Museum Kennemerland. Dit 
project is onder leiding van Ria van Roon en René Muetstege met voortvarendheid opgepakt 
en ondanks de pandemie is er heel veel lesmateriaal voor het primaire onderwijs 
ontwikkeld. Het project loopt, dankzij een extra jaar in september 2022 af. Onze inzet in 
2022 zal zijn: continuering en borging van het project binnen de educatiepoot van het 
museum. 
 
Als derde ons herinrichtingsplan: de tweede fase. Alles leek in kannen en kruiken. Helaas zijn 
wij bij de aanbesteding vanwege de enorme stijging van de bouwkosten geconfronteerd met 
een groot tekort. Ook deze tegenslag hebben wij kunnen overwinnen. Het tekort is gedekt 
door bezuinigingen, extra beroep op de eigen reserve, extra bijdragen van gemeente en 
sponsoren en last but not least, inzet van eigen vrijwilligers.  
 
Wij gaan ondanks alle onzekerheden vol vertrouwen en vol plannen de volgende jaren 
tegemoet! 

Cees Hazenberg, bestuursvoorzitter  
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2 Bestuur  

Wat is Museum Kennemerland 
Museum Kennemerland is een op de toekomst voorbereid, regionaal verbindend en inclusief 
Huis van Geschiedenis, waar alle bezoekers welkom zijn en kennis en ervaringen kunnen 
opdoen over het erfgoed en de historie van  Midden-Kennemerland. Het museum bewaart 
het erfgoed als een goed huisvader en ziet educatie als een belangrijke kerntaak. Het is een 
museum waar de regionale bevolking zijn eigen identiteit in herkent. Het museum staat 
midden in de samenleving, volgt en duidt deze. 

Samenstelling van het bestuur per 31 december 2021 
Functie Naam Nevenfuncties 

Voorzitter  Cees Hazenberg  Voorzitter van de stichting Vrienden van de Beiaard 
Voorzitter van de stichting Cornelis Corneliszoon van 
Uitgeest  
Voorzitter van het Collectief Cornelis Corneliszoon. 

Secretaris  Jos Pouw  geen nevenfuncties 

Penningmeester Arie Noomen Penningmeester Stichting Leergeld Haarlem Zandvoort 
Penningmeester Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur 
Haarlem 
Vice-voorzitter Stichting Vrijwilligerscentrum Haarlem en 
Omstreken 
Voorzitter kerkenraad PG Vijfhuizen 

Lid Juridische 
zaken  

Erwin van Bolhuis   Notaris te Haarlem 
Bestuurslid van Ondernemersvereniging Haarlem 
Centraal 
Lid van Kamer voor het Notariaat bij de Rechtbank 
Noord-Holland 
Penningmeester van de Louisa Stichting 

Lid beleids- en 
strategische zaken 

Marinus Broedelet  Bestuurslid coöperatieve Kredietunie Kennemerland UA 
Bestuurslid Stichting Steunfondsen  
voor de Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs 

Lid 
erfgoededucatie 

Jeroen Zoetmulder  Veilingmeester/expert bij Catawiki 
Taxateur bij Houtwyck Taxatie 

Lid Museale zaken Teatske de Jong Eigenaar/ontwerper Ontwerpbureau de2dames 
geen nevenfuncties 
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Notulist  
(geen lid) 

Erna Lubbers   n.v.t. 

Toehoorder 
vanuit HGMK 

Dhr. M. Lindeman n.v.t. 

 
Bestuursadviseurs 

Conservator vacature 

Curator Anne de Nijs  

Vrijwilligerscoördinator Marina van de Vijver  

Assistent-conservator  Luc Overman  

Communicatie en PR Siem Weterings 

Educatie – Kern van Kennemerland René Muetstege  

 
Bij de bestuursvergaderingen is steeds een bestuurslid van het HGMK ( het Historisch 
Genootschap Midden-Kennemerland) aanwezig. Andersom is een bestuurslid of daartoe 
gemachtigde van het museum aanwezig bij de bestuursvergaderingen van het HGMK  , in 
2021 was dat Ineke van Santen. 
 
Het museum heeft een ANBI status en is btw-plichtig. 
 
Stichting Museum Kennemerland werkt volgens het bestuursmodel. Alle taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden liggen bij het onbezoldigde 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 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 (leidraad afstoting museale objecten) 
• Code Diversiteit & Inclusie  
• Fair Practice Code 
 
Allen die bij het museum betrokken zijn , leven deze codes zo goed mogelijk na. We 
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realiseren ons daarbij dat het museum een lerende organisatie is, die elke dag werkt aan de 
ontwikkeling van de professionaliteit van bestuur en vrijwilligers. 
 
Het bestuur zet zich in om de codes jaarlijks onder de aandacht te brengen van alle 
medewerkers in het museum. Tijdens de maandelijkse vrijwilligersbijeenkomsten worden 
steeds onderdelen van de code met elkaar besproken. Verder zijn de codes hetzij in 
boekvorm hetzij in printvorm beschikbaar voor de vrijwilligers op dezelfde plek als het 
handboek.  

Statuten 
In 2021 zijn de statuten van het museum aangepast om deze in lijn te krijgen met de 
vereisten voor de museumregistratie. 

Mogelijke belangenverstrengeling. 
Binnen het bestuur wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en openheid omgegaan 
met de aspecten van de Governance Code Cultuur 2019. Er is een Matrix Governance Code 
Cultuur 2019 waarin per onderdeel wordt aangegeven waar het museum aan voldoet en 
waar nog aan gewerkt moet worden. Deze matrix wordt jaarlijks aangepast. 
 
Het bestuur bestaat uit leden die allemaal hun eigen specifieke vaardigheid, expertise en 
netwerk inzetten ten behoeve van het museum. Momenteel hebben twee leden een bedrijf 
dat mogelijk tot belangenverstrengeling zou kunnen leiden. In deze gevallen is in het bestuur 
besproken dat het hierbij niet om ongewenste belangenverstrengeling gaat. De expertise 
van deze leden maken het voor een museum met minimale middelen, zoals Museum 
Kennemerland, mogelijk om toch professionele expertise in huis te halen. Beide bedrijven 
hebben onderschreven dat zij, te allen tijde, ongewenste belangenverstrengeling of 
tegenstrijdig belang trachten te voorkomen en indien zulks dreigt zich te onthouden van een 
stem in het bestuur. Ook zullen zij niet één van de hoofdtaken van de stichting (voorzitter, 
penningmeester, secretaris ofwel het dagelijks bestuur) op zich nemen om iedere schijn van 
onoorbaar handelen te vermijden. Daar waar er wel sprake is van beloning voor verleende 
diensten, niet direct voortvloeiend uit de bestuurlijke taken, wordt dit steeds nadrukkelijk in 
het dagelijks bestuur besproken. Hiervoor is de ook een regeling financiële vergoedingen 
door het bestuur samengesteld. 
 
Ook in de toekomst zal het bestuur steeds bestuursleden zoeken die de nodige professionele 
expertise in kunnen brengen. En steeds zal dan gekeken worden naar 
belangenverstrengeling en worden daarover afspraken gemaakt. 

Rooster van aftreden bestuur 
Conform de Code of Governance is in de nieuwe statuten, getekend 16 juli 2021, opgenomen 
dat bestuursleden een zittingsperiode van vier jaar hebben met een mogelijkheid tot 
eenmalige verlenging van vier jaar. 
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In de oude statuten was er geen beperking van de zittingsduur. Het rooster van aftreden is 
daarom aangepast conform het advies van de museumnorm; als de voorgaande 
zittingsperiode langer dan vier jaar was, geldt deze als eerste termijn en per 
herijking/statutenwijziging start dan de tweede en laatste termijn.  
 
Het rooster gaat om reden van continuïteit en overdracht uit van niet meer dan twee 
aftredende bestuursleden per jaar met ingang van 2021. Deze principeafspraak geldt ook bij 
eventueel eerder aftreden. Voor Cees Hazenberg en Erwin van Bolhuis geldt dat zij per 2021 
hun 2e periode zijn ingegaan en aftreden uiterlijk 2024 en dan niet herkiesbaar zijn. Om te 
voorkomen dat er in 2024 vier leden tegelijk aftreden is voor Marinus Broedelet en Teatske 
de Jong besloten de eerste periode te starten in 2019, waarna ze eventueel herkiesbaar zijn 
per 2023 voor een 2e periode. Om diezelfde reden is voor Jeroen Zoetmulder de eerste 
periode te starten in 2020. Hij is dan per 2024 herkiesbaar voor een 2e periode. 
 
P1 is de 1e periode , P2 is een mogelijke 2e periode. 
 

Bestuurslid: start 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Cees Hazenberg 
Voorzitter DB 

2012 P2 P2 P2 P2       

Erwin van Bolhuis Lid 
juridische zaken 

2008 P2 P2 P2 P2       

Marinus Broedelet 
Lid Beleidsontwikkeling 

2015 P1 P1 P2 P2 P2 P2     

Jeroen Zoetmulder 
Algemeen lid 

2018 P1 P1 P1 P2 P2 P2 P2    

Teatske de Jong Lid 
Museale zaken 

2020 P1 P1 P2 P2 P2 P2     

Jos Pouw Secretaris DB 2021 P1 P1 P1 P1 P2 P2 P2 P2   

Arie Noomen 
Penningmeester DB 

2021 P1 P1 P1 P1 P2 P2 P2 P2   
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3 Bestuursverslag 
Het bestuur heeft in totaal elf keer vergaderd: op 2 februari, 23 februari, 23 maart, 30 maart, 
20 april, 18 mei, 29 juni, 21 september, 2 november, 23 november en 21 december. 
 
In de eerste vergadering van 2021 is het bestuur versterkt met een secretaris , Jos Pouw. In 
de tweede vergadering heeft Arie Noomen de penningen overgenomen van Jacob Bax, die 
wegens gezondheidsredenen die taak niet langer kan vervullen. Daarmee is het dagelijks 
bestuur weer op volle sterkte. 
 
Naast alle beleidsnotities, beleidsstukken en onderwerpen voor de audit (zie hierna) en alles 
voor de verbouwing zijn aan de orde geweest: het jaarverslag, de kwartaalcijfers en andere 
financiële issues, de stand van zaken rond De Kern van Kennemerland, het 
reserveringssysteem en alles wat nodig was voor de coronabeperkingen, een voorstel voor 
het maken van films voor de training van het gastenteam van twee leden van de werkgroep 
Beeld en Geluid, het projectvoorstel ’ Historische Wandelingen’, diverse collectiezaken 
waaronder afstotingsvoorstellen en aanbod van objecten en privéarchieven, de WBTR (Wet 
Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) , externe activiteiten  zoals deelname Cultuurmakers 
IJmond, Open Monumentendag, Leefstijlakkoord Beverwijk, jaar van de vrijwilligers, 
aanschaf AED etc.. 

Verbouwing 
De aanstaande verbouwing is in 2021 naast de audit het meest belangrijke onderwerp geweest 
en tevens ook de meest onzekere factor. Nadat in maart eindelijk de toezegging van de 
gemeente verkregen was, is begonnen met het maken van het bestek om van daaruit offertes bij 
de aannemers te kunnen aanvragen. Van de drie benaderde aannemers hebben er twee een 
offerte uitgebracht. Toen bleken de effecten van corona ; het bestuur zag zich geconfronteerd 
met aanzienlijk hogere kosten dan geraamd. Met besparingen, onderhandelen, meer inzet van 
het eigen vermogen en een intensieve campagne om extra gelden te verwerven , heeft het 
bestuur eind december weloverwogen kunnen besluiten de opdracht te verstrekken. Er blijven 
zekere risico’s op dit vlak, al is het alleen al omdat de meeste verbouwingen in het werk met 
onvoorziene zaken geconfronteerd worden. Niet alleen de verbouwingskosten maar ook de 
kosten voor het verhuizen van de collectie bleken hoger uit  te vallen. Door deels inventief 
inpandig opslaan van de collectie in goed overleg met de medebewoner het HGMK (Historisch 
Genootschap Midden-Kennemerland) en deels extern opslaan van de collectie ,  is ook die 
hobbel genomen. De start van de verbouwing is door dit alles wel uitgesteld tot begin april 2022.  
 
Met de interne belanghebbenden, ofwel alle vrijwilligers waaronder ook het bestuur valt, is 
geregeld contact, direct of via de coördinatoren. In principe werken veel werkgroepen op 
maandagochtend in het museum. Ten tijde van de beperkingen is getracht dat te spreiden over 
de week, dat is maar ten dele gelukt, voornamelijk omdat veel van de vrijwilligers ook elders 
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vrijwilligerswerk doen of reguliere werkzaamheden hebben. Verder is door werkgroepen ook 
veel thuis gewerkt en verliep het contact via whatsappgroepen en Zoom. Met externe 
belanghebbenden is op de normale wijze gecommuniceerd, er is goed contact met de gemeente, 
en in voorkomende gevallen is direct met hen overlegd. Dat is vooral het geval geweest voor de 
voorbereidingen van de aanstaande verbouwing.  
 
Vanuit het museum algemeen is twee keer een nieuwsbrief uitgebracht omdat de 
vrijwilligersbijeenkomsten niet door konden gaan. Voor de belanghebbenden bij de verbouwing, 
zowel internen als externen, is eenmaal een nieuwsbrief uitgebracht. Bij omwonenden wordt de 
start van de verbouwing huis-aan-huis een brief bezorgd om hen attent te maken op de 
verbouwing en wat te doen bij klachten.  

Museumregistratie 
In december 2020 is het museum aangeschreven voor een audit voor de museumregistratie. 
Begin 2021 is gekeken wat daar allemaal voor moest gebeuren en zijn de taken verdeeld 
waarbij bestuurslid Teatske de Jong de coördinerende en redigerende taak op zich heeft 
genomen. Een aantal beleidsplannen kregen een volledige vernieuwde versie en er zijn 
diverse beleidsplannen bijgekomen volgens de aangegeven normen. In april zijn de tot dan 
toe gereed gekomen stukken ingediend. In het bestuur zijn vooral de codes doorgenomen 
en besproken,  is de statutenwijziging voorbereid en het rooster van aftreden. De 
vrijwilligerscoördinator Marina van de Vijver heeft en passant het handboek voor 
vrijwilligers volledig herzien. Eind mei zijn er gespreksrondes met de auditor Hiske Land 
geweest. Vervolgens is wederom hard gewerkt aan de benodigde aanvullingen.  
 
Daarna heeft de aanstaande verbouwing veel aandacht en inzet gevraagd waardoor het 
werk voor de audit vrijwel stil is komen te liggen. Op verzoek van de voorzitter is uitstel  tot 
6 februari 2022 verkregen voor het indienen van aanvullingen. Het is niet eenvoudig om als 
vrijwilligersorganisatie dit soort zaken binnen gestelde termijnen voor elkaar te krijgen. In 
het bestuur en bij de coördinatoren is veel goede wil en inzet voor de goede zaak en veel  
bestuurlijke ervaring maar museale kennis en ervaring is minder aanwezig en het museum 
ontbeert al sinds eind 2019 een conservator. Eind 2021 is de museumregistratie helaas nog 
niet rond, maar zijn we gezien de rapportages wel op de goede weg. 
 
Eind van het jaar is ook contact geweest met de Stichting Museumkaart en afgesproken is 
dat vanaf juli 2022 het museum die kaart mag gaan hanteren. Dat is erg goed nieuws want 
steeds vaker hadden we teleurgestelde en zelfs boze bezoekers omdat wij die kaart niet 
konden accepteren. Overigens is begin 2021 wel besloten dat de we de Rembrandtkaart van 
de Vereniging Rembrandt zouden accepteren omdat die maar een heel enkele keer 
aangeboden werd, ook al krijgen we daar geen revenuen van.  
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Museum Kennemerland en corona 
NB In alle paragrafen van werkgroepen staat ook het nodige over de gevolgen van corona. 
 
Museum Kennemerland heeft ook in 2021 op tal van fronten last gehad van de maatregelen 
en sluitingen in verband met corona. Er is de nodige weerstand geweest tegen de digitale 
mogelijkheden voor overleg en ook technisch bleek dat vaak niet eenvoudig voor veel van de 
minder digitaal onderlegde vrijwilligers. Uiteindelijk is het toch een manier geweest om wel 
voldoende contact te houden en de reguliere bedrijfsvoering uit te voeren. Digitaal overleg 
zal ook in de toekomst toch nog geregeld ingezet gaan worden. 
 
Als er ondanks beperkingen er wel bezoek mogelijk was , is dit in eerste instantie 
opgevangen door telefonische aanmeldingen. Daarna is een digitaal reserveringssysteem op 
de website gezet. Ondanks wat kinderziektes heeft dat uiteindelijk goed gewerkt. Grootste 
probleem is echter dat onze  veelal oudere doelgroep een museumbezoek toch nog niet 
aandurfde.  
 
De sluitingen betekenden vooral aanmerkelijk minder bezoekers. De tentoonstellingen 
,ondanks verlengingen,  zijn amper te zien  geweest. Het vele werk om een tentoonstelling 
neer te zetten , is daarmee gevoeld als water naar de zee dragen. Toch wil je als museum 
iets hebben voor het geval de openstelling weer werd vrijgegeven. Aan de andere kant zijn 
diverse werkgroepen door de sluitingen  in en vanuit huis voor het museum aan het werk 
geweest en voor die werkgroepen geldt dan ook dat ze de band met het museum niet 
verloren hebben.  
 
Voor het gastenteam is het veel lastiger geweest om de band met het museum te houden. 
Door attenties en bijeenkomsten , als het wel kon binnen de beperkingen , is het gelukt om 
het verloop relatief klein te houden. En omdat een flink aantal van de vrijwilligers ook in 
werkgroepen participeren,  is daar de band redelijk gebleven.  
 
Helaas hebben vooral de educatiewerkzaamheden veel last gehad van de 
coronamaatregelen omdat de scholen gesloten waren. Educatie voor  individuele bezoekers 
is geheel stil te komen liggen. Voor de ontwikkeling van De Kern van Kennemerland heeft 
het veel vertraging opgeleverd; het is daarom heel lastig om scholen voldoende te 
enthousiasmeren voor het toch zeer toegankelijke en op de doelgroep toegesneden pakket.    
Dat komt natuurlijk ook omdat scholen veel tijd moeten stoppen in het wegwerken van 
ontstane achterstanden bij reguliere vakken. 
 
Het museum heeft in februari 2021 van de gemeente € 10.000,- aan vrij te besteden 
coronategemoetkoming ontvangen.  
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4 Vrijwilligers 
Eind 2021 waren er 68 vrijwilligers in het museum werkzaam, als volgt onderverdeeld: 
 
Bestuur: 7 
Notulist: 1 
Beheer gebouw: 1 
Eerste contact alarm: 1 
Onderhoud en technische dienst: 5 
Vrijwilligerscöordinator 1 
Gastenteam: 23 vrijwilligers plus 2 ondersteunende krachten 
Rondleiders: 2 
Conservator: vacature 
Werkgroep collectiebeheer: 3 
Werkgroep registratie: 3 
Werkgroep archeologie: 3 
Werkgroep Beeld, geluid en ICT: 8 
Kern van Kennemerland: 3 
Werkgroep Educatie: 2  
Adviseurs: 4 
Werkgroep Tentoonstellingen: 6, waaronder 1 assistent curator 
Werkgroep Bibliotheek: 5 plus 1 in opleiding 
Werkgroep Communicatie en PR: 2 
 
Veel vrijwilligers zijn in meerdere werkgroepen werkzaam.  
 
Werving van nieuwe vrijwilligers is tijdelijk stilgelegd wegens corona. Vooral in de werkgroep 
Educatie zijn nieuwe vrijwilligers welkom. Ondanks dat we niet hebben geworven, hebben 
zich spontaan twee nieuwe vrijwilligers gemeld. Deze keer geen ouderen die met pensioen 
zijn, maar twintigers! Het museum is erg blij met deze verjonging.  
 
Hoewel onze vrijwilligers uitzonderlijk goed en gemotiveerd bezig zijn, kan het museum niet 
zonder een deskundige en vaste conservator. Het vinden van een vervanger na het 
overlijden van onze conservator in 2019 , is nog steeds niet gelukt. Gelukkig kunnen we 
incidenteel terugvallen op onze deskundige adviseurs en bestuursleden. Een vroegere 
conservator, thans adviseur van het museum, heeft samen met een bestuurslid en curator in 
opleiding veel deskundige ondersteuning geboden, vooral bij de tijdelijke tentoonstelling. 
Het museum is buitengewoon blij met deze hulp, maar blijft zoeken naar een permanente 
oplossing.  
 
Wegens de coronamaatregelen en de sluitingen van het museum kon de interne cursus door 
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onze eigen specialisten ook in 2021 niet plaatsvinden. Dit wordt ondervangen door de 
instructie ,door onze specialisten, op film vast te leggen. Door een subsidie van het Prins 
Bernhard Fonds is het museum in staat geweest om apparatuur aan te schaffen om 
instructiefilms te maken. In het eerste kwartaal van 2022 wordt dit project afgerond. Iedere 
vrijwilliger kan dan zelf de uitleg over de verschillende onderdelen van de collectie via het 
scherm volgen. 
 
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 het museum, de werkgroepen en inmiddels ook over 
de onderschrijving van de codes. En vanzelfsprekend is het de gelegenheid om onderling 
even bij te praten.  
 
In 2021 zijn er maar twee vrijwilligerslunches mogelijk geweest. Op 12 juli en op 27 
september is een fysieke bijeenkomst gehouden. Een digitale bijeenkomst is voor veel van 
onze vrijwilligers een brug te ver. In de maanden maart en december is daarom een zeer 
uitgebreide digitale nieuwsbrief verspreid. In februari en in december is aan alle vrijwilligers 
een versnapering van chocolade aangeboden met een opwekkende boodschap. De 
bezorging van alle pakjes aan de adressen in de hele IJmond is mogelijk gemaakt door de 
hulp van een aantal vrijwilligers.  
 
Het jaarlijkse vrijwilligersuitje kon weer niet plaatsvinden We hopen het in voorjaar 2022 wel 
te kunnen houden.  
 
Helaas voor de vrijwilligers moest de opening van de nieuwe tentoonstelling ‘De Gedekte 
Tafel’ op 26 september 2021 in zeer beperkte kring gehouden worden. De vrijwilligers 
hebben uiteraard later tijdens de normale openingstijden de tentoonstelling kunnen 
bewonderen.  
 
Tijdens 2021 lagen de werkzaamheden van de vrijwilligers zeker niet stil, ook niet tijdens de 
lockdown. De meeste vrijwilligers werkten thuis gewoon door aan hun projecten. 

Marina van de Vijver, Vrijwilligerscoördinator 
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5 Bezoekersaantallen  
De openingstijden voor bezoekers zijn in 2021 in belangrijke mate gehinderd door de 
coronamaatregelen. Het museum is gesloten geweest van 1 januari tot 6 juni en vanaf 19 
december tot en met 31 december. In totaal is het museum een half jaar gesloten geweest! 
Het aantal bezoekers is daarom nog steeds aanzienlijk lager dan in 2019.  
 
Voor de heropening op 6 juni 2021 is het hele museum coronaproof gemaakt door het 
invoeren van eenrichtingsverkeer en het beperken van het aantal bezoekers per ruimte en in 
het hele museum. Voor het coronaprotocol heeft het museum steeds de richtlijnen van de 
museumvereniging gevolgd. Het gastenteam zorgt ervoor dat alle coronamaatregelen in het 
museum worden nageleefd en ontvangt met veel enthousiasme de bezoekers. 
 
Er is een eind 2021 een aanvraag ingediend om mee te kunnen doen met de museumkaart. 
De voorwaarden voor deelname zijn in 2020 versoepeld. Zoals het er nu uitziet, kan dat 
medio 2022 een feit worden. 
 

Jaar Vol 
betalend/ 
bezoekers 

Externe 
partijen** 

Gratis 
kinderen 
+ Educatie 

Lid HGMK 
e.a. gratis 

Totaal 

2014 1068  1120 297 2485 
2015 806  1050 301 2157 
2016 278  414 589 1281* 
2017 892 2000 49 618 3559 
2018 755 2580 60 280 3675 
2019 1000 2800** 425 295 4520 
2020 485 48** 919 351 1803 
2021 165 324** 305 130 924 

* Museum half jaar gesloten wegens verbouwing  ** Verhuur 

Waar komen 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 2021 weer rond 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 bezoeker uit Zwitserland! 
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6 Beheer en exploitatie 

Extern 
In het voorjaar van 2021 heeft de gemeente 
op ons verzoek een smalle strook bestrating 
aangelegd aan de gevelkant langs het 
museum en het HIC (Historisch Informatie 
Centrum) Zo ziet het er netter uit en kunnen 
we misschien zelf nog eens een trap 
neerzetten om ramen te lappen of een 
stukje schilderwerk bij te werken. 
 
In november 2021 zijn de stukjes plantsoen 
aan de Noorderwijkweg beplant met 
beukhaag, langs de tuin van onze buurman. 
Aan de Duinwijklaan is het plantsoen in de 
‘overgang HIC/Museum’ beplant met 
hortensia’s.  

Intern 
Het jaarlijks onderhoud van de cv-ketels, 
brandblusapparatuur en alarminstallatie is 
zoals gebruikelijk tegen het einde van het 
jaar uitgevoerd, zonder verdere 
aansluitende acties. 
 
Helaas konden we afgelopen jaar niet veel activiteiten plannen voor en door de vrijwilligers. 
Wat wel heeft plaatsgevonden in het kader onderhoud  is het poetsvrouwenbal op 9 april. 
Alle geschilderde oppervlakken zijn in de was gezet en uitgewreven. Een behoorlijke klus, 
maar wat een resultaat! 

Sluiting corona 
Er waren behoorlijk veel aanvragen voor het huren van de grote zaal in het HIC. 
Het museum is echter van 1 januari t/m 5 juni en vanaf 19 december t/m 31 december 
dicht geweest wegens de coronamaatregelen. Dus de helft van het jaar waren we gesloten. 
Daardoor werden veel reserveringen verschoven of uiteindelijk afgezegd door de toen 
geldende of verscherpte maatregelen. Sommige afspraken worden nu voor 2022 bevestigd. 
Wel hebben we in de avonduren bezoek gehad van o.a. Rotary en bezoekers van 
vergaderingen van (kleine) verenigingen.  
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7 Werkgroep Communicatie en PR 
2020 was een raar jaar, maar 2021 werd er niet veel beter op. Wederom sloeg corona een 
aantal keer toe. Alle geplande externe evenementen waaraan het museum zou meedoen 
zoals het Havenfestival zijn niet doorgegaan.  
 
Tussen de lockdowns door kon op 11 en 12 september de Open Monumentendagen gelukkig 
doorgaan. De bezoekers wisten het museum toen goed te vinden. De entree was gratis en er 
zijn rondleidingen gegeven, waarvoor de bezoekers zich van tevoren moesten opgeven om 
de bezoekersaantallen te kunnen controleren. Bezoekers moesten soms even wachten 
omdat het maximale aantal van 14 bezoekers in het museum was bereikt!  
 
De mooie tentoonstelling ‘Glinsterend Glas’  heeft door corona minder bezoekers gehad dan 
het verdiende. Jammer!  
 
PR medewerkster Bettie gaf aan tijdens deze periode haar prioriteiten ergens anders aan te 
willen besteden; dus afgelopen jaar was PR een beetje een one-man-show. Dat betekende 
niet dat er minder is gebeurd op PR gebied. Meer dan 30 keer heeft er een artikel in de krant 
gestaan over ons museum of het HGMK. We hebben verschillende keren op de lokale radio 
een verhaal kunnen doen en een paar keer zijn er opnames geweest voor de lokale televisie 
en YouTube-kanalen. Kijk eens op onze website www.museumkennemerland.nl, alle 
nieuwsitems staan op de homepage. Met dank aan webmaster Kees Koopman die altijd alles 
razendsnel er op zet. 
 
Ook Facebook blijven we bestoken met berichten, foto’s etc.. om te zorgen dat Museum 
Kennemerland bij de mensen blijft hangen, vooral tijdens de lockdowns. Op dit moment 
hebben we 1877 vrienden.  
 
De mensen konden niet naar onze webshop, dus brachten we de webshop via de media 
kanalen bij hen thuis. Er zijn veel boeken verkocht, vooral de set van drie dagboeken van het 
HGMK was populair, er zijn zo’n 50 setjes verkocht. De set is uitgebracht in 2020 voor de 
tentoonstelling  ‘75 jaar (On)vrijheid’   over de Tweede Wereldoorlog. Ook de USB-stick met 
ruim 1.200 foto’s van oude ansichtkaarten uit Beverwijk, Velsen-Noord en Wijk aan Zee is 
nog steeds erg geliefd. We hebben er zeker 130 in de IJmond thuis gebracht. Zwitserland 
was te ver op de fiets, die stick is opgestuurd naar een geëmigreerde Velsen-Noorder.  
 
Ook dit jaar hebben we weer meegedaan aan de Anjeractie van het Prins Bernard 
Cultuurfonds. Ondanks de stroeve start, mensen zijn toch wat huiverig met                             
collecteverzoeken via whatsapp, heeft het een prachtig resultaat opgeleverd van € 1.125,00 
Top!  

Siem Weterings, coördinator Communicatie & PR 
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Diverse krantenartikelen 
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Berichten op Google 
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Filmpjes op YouTube  
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8 Educatie - 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 Kraaiennest’  te Beverwijk, Centrum voor de Kunsten Beverwijk (Stichting 
Culturele en Kunstzinnige Vorming Beverwijk),  Vereniging Studio O (een collectief van 
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 drie 
schooljaren. 
Volgens de oorspronkelijke beschikking zou het project voor 1 september 2021 moeten zijn 
uitgevoerd. Het bestuur van Museum Kennemerland heeft begin 2021 namens de 
projectgroep uitstel van een jaar gevraagd. Dit verzoek  , brief van 26 februari 2021 , is door 
het Fonds voor Cultuurparticipatie gehonoreerd. Het fonds heeft besloten de honorering te 
handhaven op het toegekende bedrag. 
 
Via Studio O en het Centrum voor de Kunsten Beverwijk zijn vakdocenten ingeschakeld voor 
198 uur (cumulatief 450 uur). Daarnaast is aan het project 1.030 uur (cumulatief 2.328 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 
Door het jaar heen zijn er 20 bijeenkomsten van circa twee 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 ontwikkeling van de leerlijn vordert gestaag, ondanks alle corona gerelateerde perikelen. 
 
De leerlijn bestaat uit zes thema’s : Landschap, Bewoning, Verdediging, Wijkermeer, 
Noordzeekanaal, Industrialisatie. Wij zullen aan het einde van het project voor elk van deze 
thema’s een lesprogramma opleveren.  

 
 
Elk lesprogramma is gekoppeld aan leerjaren en bestaat uit drie of vier lessen die door 
vakdocenten uitgewerkt zijn en in de klas gedraaid worden. Onderdeel van de 
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lesprogramma’s is het bezoeken van verschillende erfgoedlocaties in de regio. 
Bij de opbouw van de leerlijn is gekozen om de thema’s te verdelen over de verschillende 
leerjaren, passend bij de leeftijd en belevingswereld van de leerlingen. 
 
Een thema kent de focus per leerjaar maar kan in elke leeftijdscategorie aan de orde  
komen. Daarom bestaan er naast lesprogramma’s ook lessuggesties, ontwikkeld door 
vakdocenten of gemaakt door erfgoedspecialisten. Deze lessuggesties worden zo uitgewerkt 
dat deze makkelijk uitvoerbaar zijn voor een groepsleerkracht. Indien gewenst is voor de 
lessuggesties een erfgoedexpert of vakdocent beschikbaar. Ook een locatiebezoek is een 
optie. 
 
In 2021 is de focus op het ontwikkelen van lesmateriaal gelegd. Ondanks alle beperkingen 
door coronamaatregelen zijn wij erin geslaagd om voor alle thema’s lesprogramma’s en 
lessuggesties op te leveren. In het verslagjaar zijn de lesprogramma’s voor : Bewoning ‘Udo 
de eerste jongen in Kennemerland ‘en Landschap ‘Levend landschap’ opgeleverd en is een 
start gemaakt met de ontwikkeling van het lesprogramma voor het thema Wijkermeer  ‘Van 
Rederijker tot Stadsdichter’. 
 
Op 9 juni van het verslagjaar is de leerlijn De Kern van Kennemerland tijdens een speciale 
bijeenkomst gelanceerd. 

Digitaal platform  
Wij hebben gezocht naar een eenvoudige en aantrekkelijke vorm om die lokale kennis voor 
de leerkrachten toegankelijk te maken. 
Dit heeft geresulteerd in twee digitale bronnen van informatie: 
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1. De portal: 
https://www.kernvankennemerland.nl/ 

Een algemene uitleg over de leerlijn plus een 
catalogus met het lesaanbod.  
Deze bron is openbaar en voor iedereen 
beschikbaar. 

2. De Kern van Kennemerland Krant: 
https://krant.kernvankennemerland.nl/ 

Een digitaal platform met een dubbele 
pagina per thema. Een basis document met 
de belangrijkste informatie en mogelijkheid 
tot verdieping door ontvouwen van 
informatie door doorklikken met: 
• 42 applicaties met gezamenlijk bijna 600 

informatietegels met foto’s, toelichtende 
teksten, filmpjes, kaarten en presentaties 

• 19 instructiefilmpjes en 4 animaties 
• 2 interactieve overzichtspresentaties 
Voor deze bron dient een abonnement te 
worden afgesloten.  

 
Zowel groepsleerkrachten als vakdocenten kunnen de informatie gebruiken als 
voorbereiding op de erfgoedlessen. De informatie is ook zeer geschikt ter ondersteuning van 
de reguliere zaakvakken. De krant is gebruiksvriendelijk voor leerlingen en geschikt voor 
individueel onderzoek en extra verdieping in de lesstof. 
 
Op 2 juli van het verslagjaar is het digitaal platform inclusief  , De Kern van Kennemerland 
Krant , tijdens een speciale bijeenkomst gelanceerd. 

Samenwerkingsverbanden 
Ook lesmateriaal van collega erfgoedaanbieders krijgt een plek binnen de leerlijn. In overleg 
met de erfgoedinstantie onderzoeken we of het ontwikkelde materiaal past binnen de 
kaders van de leerlijn of hoe we dit bij elkaar kunnen laten aansluiten en of het voldoet aan 
de geldende kwaliteitseisen. Uiteraard betrekken wij de betreffende organisaties ook bij de 
uitvoering. De ervaringen met deze aanpak zijn tot nu toe erg positief.  
 
Er is samenwerking met: de HKH (de Historische Kring Heemskerk) , het HGMK , de 
Vereniging Rondje Wijk aan Zee, de HKV (de Historische Kring Velsen) , het Hoogovens 
museum, het IJmuider Zee- en Haven museum, LEVel (de Leerlijn Erfgoed Velsen) , het Pieter 
Vermeulen Museum, de Stichting OER-IJ, het Muziekfort Beverwijk,  Studio O . het Centrum 
voor de Kunsten Beverwijk, het Cultuurhuis Heemskerk, Kunstform Velsen, Plein C (Experts 
in Cultuur & Educatie te Haarlem), Huis van Hilde, Cultuurmakers IJmond.  
 
Al deze partijen zijn geïnformeerd over de leerlijn ‘De Kern van Kennemerland’. Met een 
aantal van deze erfgoedinstellingen zijn afspraken gemaakt over het opnemen van door hen 
ontwikkeld lesmateriaal , lessen of rondleidingen  in de leerlijn. 
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Public relations 
Het ontwikkelen van een mooi programma 
is alleen zinvol als de producten die uit het 
programma voortvloeien ook 
daadwerkelijk afgenomen worden. 
Daarvoor is naamsbekendheid van 
essentieel belang. Ook hieraan wordt 
binnen het project veel aandacht besteed.  
 
Bij de vorming van het stadsimago van Beverwijk wordt op het gebied van onderwijs ‘De 
Kern van Kennemerland’ als voorbeeldproject genoemd. Zeker op het gebied van 
samenwerking in de regio. Het contact met de gemeenten Heemskerk en Velsen is nog een 
punt van aandacht. 

Uitrol naar scholen 
Educatie op het gebied van regionaal erfgoed is voor de meeste scholen in de IJmond nieuw. 
Het is een uitdaging om erfgoededucatie een volwaardige plek te laten innemen tussen het 
bestaande cultuuronderwijs op scholen.  
 
Daarbij spelen algemeen bekende knelpunten voor cultuuronderwijs op scholen zoals focus 
op cognitieve vakken, onderwijstaken op een groeiend aantal gebieden, beperkte 
onderwijstijd, beperkt budget en sterk wisselende teams en directies een rol.  
 
Naast de directe contacten die wij met scholen onderhouden, zijn wij samenwerkingen 
aangegaan met Centrum voor de Kunsten Beverwijk en Cultuurhuis Heemskerk. Zij hebben 
ons lesprogramma opgenomen in hun aanbod en nemen dit mee in hun jaarlijkse 
gesprekken met scholen. De samenwerking met KunstForm Velsen  (platform voor 
kunsteducatie binnen de gemeente Velsen voor scholen en particulieren) is minder ver 
gevorderd, omdat zij een reeds bestaande eigen lokale erfgoedleerlijn hebben.  
 
Wij hebben door de coronacrisis flinke vertraging opgelopen bij het testen van de 
ontwikkelde programma’s en het vervolgens uitrollen naar andere scholen door de 
coronacrisis.  
De scholen zijn gedurende twee schooljaren een tijdlang dicht geweest en na de opstart , 
heeft het nog een tijd geduurd voordat externen binnen de scholen weer welkom waren. 
Bovendien waren scholen op dat moment vooral bezig het onderwijs van hun kernvakken 
weer op orde te krijgen.  
 
Daardoor is het ons niet gelukt om scholen op het juiste moment te interesseren voor 
erfgoededucatie. Voor het derde achtereenvolgende schooljaar sluit een deel van de scholen 
nu opnieuw de deuren voor externen vanwege verscherpte maatregelen.  
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Continuïteit 
Ontwikkelen van een leerlijn met digitaal platform  is een mooi doel. Het uitrollen en 
daadwerkelijke gebruik is van wezenlijk belang voor het succes van de leerlijn. Dit zijn beide 
zaken die tot de opdracht van de projectgroep ‘De Kern van Kennemerland’ behoren.  
Voor Museum Kennemerland, penvoerder van het project, is educatie één van de kerntaken.  
 
Dit betekent echter niet direct dat van het museum als vrijwilligersorganisatie verwacht kan 
worden dat zij het beheer van de leerlijn als taak op zich kan nemen. Het beheer van een 
leerlijn is echt een additionele taak. Daardoor lopen wij het risico dat de leerlijn na afloop 
van het project in de vergetelheid raakt en niet meer onderhouden wordt. Om de 
continuïteit te waarborgen, is het daarom van groot belang dat het eigenaarschap van de 
leerlijn na afloop van het project aan een professionele organisatie overgedragen kan 
worden.  
 
Wij kunnen daarvoor niet meer terecht bij een provinciale erfgoedorganisatie. De provincie 
Noord-Holland heeft centrale erfgoedtaken anders ingericht en veel taken afgestoten. Het 
behoort daardoor ook niet meer tot de taken van Plein C  die tot enkele jaren geleden nog 
lesprogramma’s cultureel erfgoed ontwikkelde. Wij onderhouden goede contacten met de 
adviseurs van Plein C en bespreken met hen onze uitdagingen op het gebied van 
continuïteit. 
 
Wij zien dat bij ons het netwerk van erfgoedinstellingen zowel lokaal, regionaal als 
provinciaal niet sterk genoeg is. Kansen om de krachten te bundelen worden nog 
onvoldoende benut. Iedere erfgoedinstelling opereert nog te veel op eigen houtje met een 
handjevol eigengereide vrijwilligers.  
 
Hoewel de belangstelling voor lokaal en regionaal erfgoed onverminderd hoog is, is de 
aanwas van onderaf om daar als vrijwilliger een actieve rol in te spelen vrijwel opgedroogd. 
Dit maakt de continuïteit van erfgoedinstellingen kwetsbaar. Een vergelijkbare analyse over 
de amateurkunst in de volle breedte wordt gemaakt in het LKCA-rapport (Landelijk 
Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst ) ‘Revitalisering van de amateurkunst’. 

René Muetstege, coördinator Werkgroep educatie 
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9 Werkgroep Tentoonstellingen  
De tentoonstellingswerkgroep bestaat uit acht actieve vrijwilligers en een aantal vrijwilligers 
die aanhaken bij projecten en de werkgroep helpen met hun expertises.  
 

Het was een 
bewogen jaar 
omtrent COVID-19. 
Door de lange 
lockdown in de 
winter van 2020 en 
het voorjaar van 
2021 is de 
tentoonstelling 
“Glinsterend Glas” 
verlengd om zo het 
publiek nog de kans 
te geven de 
tentoonstelling te 
kunnen bekijken. 
De tentoonstelling 
is ook aangevuld 
met een vitrine vol 
bijzondere 
streekbieren en 
bijbehorende 
glazen, verzameld 
en samengesteld 
door Siem 
Weterings van de 
werkgroep PR. 
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Tentoonstelling ‘De Gedekte Tafel’. 
Door het uitstel en de sluitingen verschoof de planning voor de tentoonstelling ‘De Gedekte 
Tafel’ meermaals.  
 
Het plan was aanvankelijk om een kleinere tentoonstelling te maken gezien de verlenging 
van de vorige tentoonstelling en de naderende verbouwing van het museum. Door 
enthousiasme en de vele mooie objecten is het echter toch een uitgebreide tentoonstelling 
geworden. Vooraf aan de tentoonstelling hebben we ook weer de hulp van het publiek 
ingeroepen met een oproep in de pers, in dit geval met name om interviews te kunnen 
houden. Deze oproep had amper respons. Uiteindelijk zijn de interviewkandidaten via via 
benaderd. 
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In de tentoonstelling staan de eetgewoontes van Kennemerland door de eeuwen heen 
centraal geordend  rondom de drie maaltijden van de dag: ontbijt, lunch en avondeten en de 
tussenmomenten zoals koffie, thee en chocola. Verder komen dranken : zoals bier, wijn en 
jenever en bijzondere gelegenheden : zoals huwelijk, doop, rouw en kermis aan bod. Naast 
unieke objecten : zoals een teloor, tinnen lepels, divers tafelzilver, antiquarische kookboeken 
en een complete thee-set , zijn er ook interviews te zien geweest met inwoners van 
Kennemerland. Zij vertellen over hun specifieke eetgewoontes en herinneringen omtrent 
tafelen.  
 
Daarnaast zijn er ook meerdere samenwerkingen aangegaan. Zo zijn er objecten in bruikleen 
gegeven door het archeologisch depot in Castricum en is er een groot aantal objecten in 
bruikleen gegeven door particuliere bruikleengevers. Dit laatste is één van de doelstellingen 
van het museum. Door bruiklenen te ontvangen van inwoners van Kennemerland krijgen 
hun objecten een podium om bewonderd te worden en daarnaast is het ook een manier om 
mensen bij het museum en de tentoonstellingen te betrekken. Wij zijn als werkgroep heel 
dankbaar dat men opnieuw bereid was om objecten aan het museum in bruikleen te geven 
en hopen dit in de toekomst door te kunnen zetten.  
 

  
 
 
Tot onze grote tevredenheid konden we wel een fysieke opening organiseren, zij het in 
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kleine kring. De tentoonstelling is op 25 september geopend door Marleen Willebrands, 
diëtiste en neerlandica, gespecialiseerd in culinaire geschiedenis. Zij verzorgde diverse 
tekstedities van Nederlandstalige historische kookboeken. De vreugde was helaas van korte 
duur, al na twee weken moesten we de deuren weer sluiten in verband met de COVID-19 
maatregelen. Een sluiting die duurde tot het eind van dit verslagjaar. 
 

  

 

  
De Gedekte Tafel: voor een chic diner gedekt geheel met 
servies en bestek uit de tweedehandswinkels in Beverwijk 

Marleen Willebrands maakt de Gedekte Tafel af met de 
kaarsen en opent zo de tentoonstelling 
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Intro tekst en tekst bij de vitrine ontbijt. Onderin is steeds 
gedekt in twee verschillende tijden. 

De ontbijtvitrine 

  
De kookboekenwand De theehoek 

  

De dranken en feesten vitrine Multitouchtafel met interviews 
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Hoe verder 
Eén van de voornemens voor het vervolg van het tentoonstellingsprogramma is om voor 
tijdelijke tentoonstellingen meer uit te gaan van de eigen collectie en de (toegepaste) kunst- 
en cultuurhistorische verhalen die daarmee verteld kunnen worden. Ook willen we meer 
gebruik gaan maken van interviews. Door het houden van interviews kan men meer te 
weten komen over persoonlijke ervaringen betreffende een onderwerp of een historische 
gebeurtenis. Deze persoonlijke ervaringen kunnen bruikbaar zijn om een beeld te vormen 
over de streek en de inwoners. Daarnaast is het ook een goede manier om kennis niet te 
laten verdwijnen maar te behouden door middel van beeld en geluid.  
 
Vanaf de opening tot begin februari 2022 is de werkgroep geregeld bij elkaar gekomen voor 
overleg. Met name de plannen voor de vaste presentatie zijn een aantal keer besproken. 
Daarmee gaan we in 2022, na de verhuizing verder mee aan de slag. 

Nieuwe plannen: Geestgrond 
Teatske de Jong en Anne de Nijs hebben ook samen met Truus Zonneveld en Jaap 
Velserboer een opzet bedacht voor wat mogelijk de heropeningstentoonstelling kan worden. 
De titel is voorlopig ‘Geestgrond’ en zal bestaan uit twee onderdelen. Een binnenmuseum 
met een historisch overzicht van de tuinbouwgeschiedenis in Beverwijk wat steeds ingeleid 
wordt door een kunstenaar die uitgaat van één van de vijf zintuigen. En een buitenmuseum 
waar vijf kunstenaars hun reflectie op bepaalde aspecten van de tuinbouwgeschiedenis 
zullen geven waarbij één van die projecten ook een participatieproject zal zijn. 

Teatske de Jong, projectleider 

� Anne de Nijs, aspirant curator 
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10 De stadshuisvitrine 
Vanaf begin 2020 beschikt Museum Kennemerland over een vaste vitrine in het 
gemeentehuis. De vitrine is in een raamkozijn aangebracht zodat die aan twee kanten is te 
bezichtigen. 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. 
 
De eerste tentoonstelling betrof Velser aardewerk, gecombineerd met moderne keramiek 
van de Beverwijkse kunstenares Annelies Kwaak. Door de corona beperkende maatregelen 
was het lange tijd niet mogelijk een nieuwe tentoonstelling in te richten. Het Velser 
aardewerk werd pas in juli 2020 omgewisseld voor een overzicht van uiteenlopende 
bodemvondsten uit Beverwijk en Heemskerk. De bodemvondsten bleven staan tot april 
2021. De volgende tentoonstelling liet speelgoed uit de vaste opstelling van het depot van 
het museum zien o.a. : een bakkerskar, blokpuzzel, kaartspel, boerderij opzetdieren , houten 
schooltas, kinderservies, hoepels en een blikken trommel. Deze tentoonstelling is tot begin 
2022 blijven staan. 
 
 
Aan het oorspronkelijk idee om de tentoonstelling van objecten uit het museum te 
combineren of af te wisselen met werken van hedendaagse kunstenaars is geen verdere 
uitvoering meer gegeven. 
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Roel van Gulik, conservator archeologie 

11 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.  
 
Het HGMK organiseert normaliter iedere maand een lezing. Sinds corona konden er maar 
enkelen doorgaan. En vanwege de restricties is het HGMK in 2021 voor de drie lezingen in 
2021 uitgeweken naar het BHK-gebouw (Beverwijkse Harmonie Kapel) aan de Groenelaan in 
Beverwijk zodat er meer mensen bij de lezingen konden zijn. 
 

Bezoekers HGMK-lezingen 2017 2018 2019 2020 2021* 
Leden 998 848 959 181 110 
Niet-leden 126 70 101 16 20 
Totaal 1124 918 1060 197 130 

 
*HGMK-Lezingen in 2021 datum leden niet-

leden 
Huis Ter Kleef door Wim van Hooff 18 november 28 1 
Kastelenonderzoek in N-H door Jean Roefstra cs 21 oktober 54 17 
Persfoto's jaren 70 en 80 door Co Backer 23 september 28 2 
totaal   110 20 

 
Voor de 835 leden is per lid € 2,50 aan het museum afgedragen, als vergoeding voor de 
gratis toegang in het museum.  
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12 Een bijzondere actie 
Halverwege 2021 is Rembrandts beroemde schilderij ‘De Nachtwacht’ , met de in 1715 
weggesneden rechterstrook en linkerstrook , te zien in het Rijksmuseum. Museum 
Kennemerland speelt hier adequaat op in want al in 2019 heeft graficus Arie van Dongen, 
vrijwilliger bij Museum Kennemerland en het HGMK , een prachtige reconstructie 
gemaakt inclusief de extra linkerstrook met de Beverwijkse lakenkoopman Jan Brugman 
erop. Die reconstructie hangt nu in het HIC,  de gezamenlijke ruimte die het museum deelt 
met het HGMK. 
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36 

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 3.800 titels ingeschreven. Er 
wachten nog vele titels op inschrijving en beschrijving. De schatting is dat er ruim 4.500 titels 
over Midden-Kennemerland in het bezit zijn. 
 
Er zijn  boeken van meer dan 100 jaar oud , uit het jaar 1615 is ons oudste werk. Kostbare 
werken zijn beter beschermd en slechts op aanvraag te raadplegen. In 2021 is er een begin 
gemaakt voor restauratie en conservering van deze oude werken. Alle andere boeken zijn 
toegankelijk via het gastenteam van het museum. Alle werken zijn met een formulier aan te 
vragen. Het materiaal wordt niet uitgeleend maar is slechts ter inzage. 
 
Er kan rechtstreeks via een zoekmachine op internet in onze collectie 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 gemaakt met het scannen van de voorkanten om de digitale toegang 
te verbeteren. Inmiddels zijn er ongeveer 2.500 boeken op deze manier beschikbaar. Met 
behulp van een publieks PC in het museum kan online de catalogus worden geraadpleegd. 
 

 
In 2021 hebben 2.325 digitale bezoekers 4.033 items bekeken. Ofschoon het aantal digitale 
bezoekers en het aantal geraadpleegde materialen fluctueert  , is er een stijgende lijn te 
zien. De bibliotheek is voor een groot deel in 2021 gesloten geweest vanwege corona. Er zijn 
daardoor nauwelijks materialen in de bibliotheek geraadpleegd. De collectie wordt behalve 
door  particulieren ook gebruikt bij tentoonstellingen, projecten op scholen, lezingen etc. 
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Naast de samenwerking met de bibliotheek IJmond-Noord en de boekhandel op het gebied 
van de boekencollectie is er samenwerking met het bestuur van de HKV. In 2022 wordt ook , 
naast de reeds bestaande contacten , samenwerking gezocht met alle historische 
verenigingen in de regio op het gebied van de boekencollectie. 
In totaal werken er zes vrijwilligers in de bibliotheek van het museum.  

Verdere afspraken: 
• Om de materialen ouder dan 100 jaar goed te kunnen conserveren en eventueel te 

restaureren is contact opgenomen met een restaurateur/conservator. Door middel van 
een stappenplan wordt dit collectiedeel behandeld. 

• Ongedocumenteerde drukwerken (kranten, verzamelingen etc.) met historische 
raakvlakken aangaande Midden-Kennemerland zullen in samenwerking met het HGMK 
worden onderzocht of deze documenten digitaal of op een andere manier kunnen 
worden opgeslagen. Ruimte is hierbij noodzakelijk. 

Kees Vroonhof, Bibliothecaris 

 

 

 

De boekenkast met de oudste onderdelen van de 
bibliotheekcollectie 

Boekenkast met het vervolg van de bibliotheekcollectie 
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14 Werkgroep Beeld & Geluid & ICT 

Algemeen  
Per 1 april 2022 bestaat de werkgroep uit zeven leden. De werkgroep maakt beeld- en 
geluidsmateriaal van 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 ZCBS  
(Zijper Collectiebeheerssysteem) . 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 (algemene verordening gegevensbescherming ) 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 YouTube-kanaal 
waar eigen video’s binnen de beeldbank bekeken kunnen worden. Verder zijn er 
fotogalerijen in Picasa-web of soortgelijke web-services.  
 
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 Museum Kennemerland samengestelde slide-shows  
 
De werkgroep buigt zich in 2023 over een nieuw deelcollectieplan.  
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Bezoekers  
Het aantal bezoekers is t.o.v. 2019 met 
ongeveer 41% toegenomen. Dit kan men 
toeschrijven aan de lockdown in 2020 en 2021, 
het zijn zuivere views omdat robotten e.d. zijn 
uitgefilterd. Normaal is de groei 8 tot 10 % per 
jaar. T.o.v. het vorige jaar is de toename niet 
zo groot, waarschijnlijk heeft dat te maken met 
het nog steeds heersende coronavirus. 
 

 

 

 

 

 

Systeembeheer 
Het systeembeheer binnen MK is onder te verdelen in: 
• Beheer ZCBS-databanken (www.museumbeverwijk.nl) 
• Beheer pc’s, randapparatuur en netwerk in Museum Kennemerland 
• Beheer en onderhoud museum website (www.museumkennemerland.nl)  
 
Het is nodig de opzet van het IT-systeem in het museum steeds opnieuw te bekijken 
vanwege de groei van het IT-gebruik in de communicatie richting het publiek en 
medewerkers. Het is van belang dat er minimaal twee lokale ZCBS-beheerders zijn en dat we 
participeren in de vereniging ZCBS. Het automatiseren van de noodzakelijke back-up, het 
maken van instructies voor gebruikers, verbeteren van de WIFI en meer beeldschermen voor 
gebruik door publiek en medewerkers zijn eveneens wensen.  
 
De pc’s in het museum zijn momenteel vrij toegankelijk. Dit heeft zowel voor- als nadelen. 
Een van de nadelen is de sterke ‘vervuiling’ die optreedt door de talloze mappen die de 
aangemaakt worden. Vaak weet men de eigen files niet meer terug te vinden en raken 
mappen in onbruik.  
 
Een te streng toegangsbeleid is af te raden doordat dit vaak leidt tot het niet kunnen 
bereiken van benodigde functies. We streven naar vaste mappen voor de werkgroepen met 
daarin map op naam.  
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Doorlopende acties werkgroep ‘Beeld & Geluid’, afdeling: ‘Fotowerkgroep’  
• Archief geheel 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, aanvullingen met foto- en video-

shows maken; 
• Assisteren en plaatsen scans van omslagen van boeken van de bibliotheek; 
• Collectie Kuijs plaatsen op de beeldbank; 
• 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) 
inmiddels kan dit ook via een USB-stick; 

• 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: coronasluiting, beschikbare kennis, 
kunde, middelen, geld zal nog bezien moeten worden waar de prioriteiten liggen en wat 
zodoende gerealiseerd kan worden. 

Actuele zaken  
De taken van Gerard Hoogeland, o.a. systeembeheer zijn gedeeltelijk overgenomen door Jan 
Kamps. Naast het systeembeheer heeft Jan Kamps ook de klimaatbeheersing onder zijn 
hoede. 
Onder leiding van Jan Kamps en Gerard Hoogeland is 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’.  

Jan Kamps en Gerard Hagen 
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Werkgroep ‘Beeld & Geluid’, afdeling  ‘Videowerkgroep’ 
In het kader van ‘Digitale Training Vrijwilligers’ kreeg in 2021 de videowerkgroep van het 
bestuur de opdracht om acht bijscholingsvideo’s te realiseren. De thema’s zijn: Archeologie, 
Buitenhuizen, Kastelen, Kinheim Tapijten ,het Oer-IJ, Rederijkers, Romeinen in Velsen en 
Velser Aardewerk. 
 
Door ziekte is het thema ‘Kastelen’ afgevallen, zodat er nog zeven thema’s overbleven.  
Na een tip van de voorzitter heeft de werkgroep een aanvraag voor een subsidie bij het Prins 
Bernhard Cultuurfonds , afdeling Themafonds Erfgoedvrijwilligers , ingediend. 
In mei 2021 hebben we van het Cultuurfonds het groene licht gekregen: 
‘Uw project voldoet aan de gestelde voorwaarden voor de regelingen  , Themafonds 
Erfgoedvrijwilligers’.  
 
Deze subsidie, groot € 1.759 , is besteed aan o.a.  een voice-over apparatuur, studio-lampen, 
dasspeld microfoon, autocue. Hierna zijn richtlijnen opgesteld voor vrijwilligers die 
verantwoordelijk zijn voor de inhoud en presentatie voor de bijscholingsvideo’s. 
 
Vlak voor en direct na de zomervakantie zijn Evert Bakker en Gerard Hagen begonnen met 
de opnamen. Helaas zorgden corona (lockdown) en ziekte van één van de inleiders ervoor 
dat we voor het eind van het jaar 2021 de geplande opnamen en de montage niet konden 
afronden. Ook de herfst zorgde ervoor dat buitenopnamen geen doorgang konden vinden.  
Eén van de voorwaarden van het Cultuurfonds is dat het project binnen zes maanden 
afgerond zou moeten zijn.  
 
Gelukkig ontvingen we op 30 november 2021 een schrijven van het Cultuurfonds met de 
mededeling: ‘Vanwege de voortdurende coronamaatregelen en de belemmeringen om bijeen 
te komen, is de termijn verlengd tot eind 2022’. 

Evert Bakker en Gerard Hagen 
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Evert filmt voor het thema ‘Romeinen’.  Erwin Molenaar van de stichting ‘OerIJ geeft een 
toelichting’ op locatie in Velsen-Zuid 

 

 

Evert filmt voor het thema ‘Rederijkers’  
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15 Collectie 

Schenkingen 
In normale jaren overlegt de werkgroep die de schenkingen beoordeelt elke eerste maandag 
van de maand. Om verschillende redenen is het daar in 2021 niet van gekomen. In de eerste 
plaats heeft corona roet in het eten gegooid. Fysiek overleg was maandenlang niet mogelijk. 
Via Zoom en e-mailverkeer is er toch voldoende overleg geweest. In de tweede plaats liep 
het aanbod aan potentiële schenkingen sterk terug. Kende 2020 juist een opleving, het jaar 
erop leek iedereen wel zo’n beetje klaar met het opruimen van de zolder. Wat er wel werd 
aangeboden had voor het museum meestal geen toegevoegde waarde. 
 
Toch kunnen we nog wel een paar interessante schenkingen vermelden.  
Een wandbord dat in 1976 is gemaakt ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van 
IJmuiden. Op het plat zijn het wapen van Velsen, de vuurtoren “het Hoge Licht” en het 
monument voor de visserman geschilderd. Het is ontworpen door Ben van de Kolk. In 2022 
is het wandbord te zien in de vitrine van het gemeentehuis van Beverwijk. 
Regelmatig ontvangen wij uit de rijke geschiedenis van de voormalige Hoogovens een 
object. Tijdens jubilea of andere herdenkingen werden vaak cadeaus gegeven die de 
verbinding tussen het personeel en het bedrijf symboliseren. In 2021 ontvingen wij een 
‘Gieter’, voorstellende twee mannen die ijzer gieten. Personeelsleden van de gieterij 
maakten dit soort objecten zelf. Ze gebruikten ijzer uit een torpedowagen en goten het in 
vormzand.  
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Uit de rijke geschiedenis van de Kennemer Pottenbakkerij heeft het museum al heel veel 
objecten. Er is bijzonder goed beschreven welke modelnummers bestaan en hoeveel 
variaties op een bepaald model zijn toegepast. Toch blijkt keer op keer dat er bewoners van 
de regio zijn die unieke exemplaren bezitten. Zo kregen wij in 2021 een heel vroege versie 
van modelnummer 6, een handgedraaid vaasje, gedecoreerd met biezen in geel, blauw, 
oranje en groen op een grijs fond. Het is vermoedelijk ontworpen door Koen Mertens. 
 
Ook de collectie van de Kinheim Tapijtknoperij is aangevuld met interessant materiaal. Het 
gaat om objecten en archiefmateriaal van Dirk Verstraten. Hij was een belangrijke 
ontwerper van de Kinheim tapijten. De dochter van Dirk Verstraten heeft diverse 
interessante objecten van haar vader in beheer gehad: zoals ontwerpen voor tapijten, 
schetsblokjes en eigenhandig geknoopte tapijtjes. Zij is inmiddels overleden, maar bij leven 
heeft ze te kennen gegeven dat het werk van haar vader op een goede plek bewaard moest 
worden. Ons museum vond zij de beste plek. De objecten stonden in 2021 bij een familielid 
die alles afwikkelt. In 2022 zijn de objecten door dit familielid naar het museum gebracht.  

Collectiebeheer 
Het najaar van 2021 heeft helemaal in het teken gestaan van de geplande verbouwing in 
2022. Er zullen forse ingrepen worden gedaan op zowel de begane grond als de eerste 
verdieping. In verband met de te verwachten stof en de risico’s op beschadigingen is 



 
 
 
Jaarverslag 2021 

 
 

45 

besloten om de hele collectie tijdelijk elders onder te brengen. 
 
Om dit in goede banen te leiden is de registratiegroep , samen met de assistent conservator, 
in het najaar begonnen met een intensief traject. De hele collectie is beoordeeld op 
mogelijke afstotingen. Op advies van Rik Doornberg, voorheen museumadviseur bij de 
Cultuurcompagnie (erfgoedadviseurs) , is een eenvoudig waarderingssysteem bedacht. 
Objecten krijgen een ‘stempel’: een A, een B , een C of een D. Een A betekent dat het tot één 
van de kerncollecties behoort. Via een glijdende schaal gaat het naar D, wat betekent dat 
het object weinig waardevol is en in aanmerking komt voor afstoting.  
 
Criteria om een object af te stoten zijn: het hoort bij geen enkele collectie, het heeft niets 
met de regio te maken, het past niet in een relevante historische context of het is in zulke 
slechte staat dat restaureren geen zin heeft. Aan het eind van het jaar is het traject al ver 
gevorderd. Het hele open depot en driekwart van het gesloten depot zijn onder handen 
genomen. Daarmee is naar schatting 80% van wat in de depots staat de revue gepasseerd. 
Vanuit de informatie op de beeldbank en een visuele inspectie hebben circa 150 objecten 
het predicaat D gekregen.  
 
Er zijn ook veel objecten waarbij nadere discussie nodig is. Vaak is gebleken dat nader 
onderzoek nodig is naar de herkomst. Veel collectie-items staan geregistreerd als ‘oud bezit’. 
Dat houdt in de praktijk in dat we niet weten hoe we aan die items gekomen zijn. Deze 
objecten kregen het label C/D. Ze zijn beoordeeld door curator Teatske de Jong, oud-
conservator Jannie Polak en bestuurslid Jeroen Zoetmulder.  
 
Op 21 december heeft het bestuur vergaderd over een lange lijst objecten die afgestoten 
zouden kunnen worden. Als het hele proces is afgerond zullen alle af te stoten objecten in 
2022 op de LAMO-lijst gezet worden conform de procedure.  
 
In het najaar is wel duidelijk dat het hele museum ontruimd moet worden, maar niet hoe de 
tijdelijke opslag geregeld gaat worden. Dat neemt niet weg dat meer dan 95% van de 
collectie moet worden ingepakt en geschikt gemaakt voor transport. Daarom is vanaf 
september geïnventariseerd welk inpakmateriaal nodig is en welke transportmiddelen 
bruikbaar zijn. Hiervoor zijn offertes opgevraagd. Bovendien is in kaart gebracht wat het 
ruimtebeslag is van diverse deelcollecties. Vooral de tapijten, de schilderijen en de meubels 
vragen veel aandacht. Er is een aantal keer advies ingewonnen over de vraag hoe en 
waarmee het nieuwe depot het best kan worden ingericht, o.a. bij een externe adviseur, 
Monique Jaspars, hoofd depot Universiteitsmuseum Utrecht en voorheen ook werkzaam als 
museumconsulent en museumregistratie. Met het Frans Halsmuseum is contact opgenomen 
over een grote vitrinekast die wij in bruikleen hebben. De kast staat in het open depot en zal 
na de verbouwing niet terugkeren. Ook van de twee andere bruiklenen van het Frans Hals 
Museum een tekeningenkast en drie stoelen zal het bruikleen beëindigd worden. 
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Er is een rooster gemaakt van vrijwilligers die willen meehelpen met inpakken. Een en ander 
gebeurt onder supervisie van de registratiegroep.  

Scholing 
Eén van de assistent-conservatoren is in 2021 begonnen aan de cursus 
‘collectiemanagement in de praktijk’ van de Reinwardt Academie. Deze cursus is bedoeld 
voor (semi)professionele medewerkers van musea die op praktische vragen stuiten bij het 
beheer van collecties. 

Schrijftafel van Boreel 
In nauw overleg met de nieuwe eigenaar van Beeckesteijn, de Vereniging Hendrick de Keijzer 
(zet zich in voor behoud historische gebouwen en hun inhoud) , is het bureautje dat in de 
vaste presentatie stond, aan hen overgedragen. 
 
De schrijftafel is gemaakt voor generaal-majoor W.F. Boreel 1774 - 1851 (van het Regiment 
Huzaren van Boreel). De tafel, voorzien van afschroefbare poten, ging mee op diverse 
campagnes. De tafel is eind 18e-eeuw in Holland, vermoedelijk in Amsterdam, vervaardigd 
en stond lang na de dood van de generaal op Beeckestijn. 
 

  

  

Marina Van de Vijver-Aeckerlin en Luc Overman, assistent conservatoren 
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16 Werkgroep Archeologie 
Bij het plaatsen van een nieuw 
hek aan de Rijckert Aertszweg 
in Wijk aan Zee kwamen 
scherven en botafval 
tevoorschijn. Het zeven van het 
zand en verder zoeken met een 
metaaldetector leverden leuke 
vondsten op. Het gaat om drie 
afvalputjes met materiaal uit 
de 17de- en 18de-eeuw. 
Kennelijk stortten destijds de 
inwoners van Wijk aan Zee hun 
afval aan de rand het dorp. 
 
De vondsten bestaan uit 
scherven van rood aardewerk, 
van schotels, pijpenkopjes, bodems van flessen en uitsteeksels en wervels van roggen. 
Bijzondere vondsten zijn twee zilveren spelden en een potlood om op lei te schrijven. 
 
• Er zijn verkenningen uitgevoerd nabij De Vlotter aan de Rijksstraatweg in Heemskerk 

(muntjes rond 1800). 
• Het bouwterrein aan de Bankenlaan in Beverwijk is onderzocht , de grond was erg 

vervuild en van elders aangevoerd, het leverde enkele muntjes en scherven uit de 19de 
en 20ste eeuw op. 

• Rond het in aanbouw zijnde transformatorstation van TenneT aan de Zeestraat zijn 19de   
-eeuwse muntjes, knopen en een musketkogel uit de Bataafse Republiek gevonden. 

 
Aan het ingenieursbureau Lycens (kennispartner inrichten veilige en milieubewuste werk- en 
woonomgeving) uit Oldenzaal is informatie gegeven over waarnemingen van de werkgroep 
uit 1970 / 71 en 1993. Bij de aanleg van een kademuur en het graven van een vijver nabij de 
sporthal in Beverwijk kwamen over grote afstand sporen zichtbaar van akkerbewerking uit 
de late bronstijd / vroege ijzertijd. Het plan is om in het project Landgoed Adrichem een 
nieuwe vijver te graven. De kans is groot dat daarbij opnieuw sporen uit de prehistorie 
tevoorschijn komen. 

met bijdragen van Richard Schellevis en Joop Pasma 

Roel van Gulik, conservator archeologie 
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17 Financieel verslag 

Balans per 31 december 2021                     

Activa            
 31 december 2021 31 december 2020 
 € € 
Vlottende activa   
Te vorderen BTW 4e kwartaal 2.343 2.664 
Te verrekenen HGMK                                               1 1.418  
Vooruitbetaalde kosten  3.886 
Verleend voorschot 46  
Overige vorderingen  2.842 
Rekening courant ING 224944 30.051 262 
Spaarrekening ING  C858-29012         90.000 90.000 
Rekening courant RABO 346086248 24.664 24.838 
Kas 41 392 
   
Totaal activa 148.563 124.884 

 

Passiva 
 31 december 2021 31 december 2020 
 € € 
Eigen vermogen   
Continuiteitsreserve                                                  2 64.060 63.993 
Reserveringsfonds Een sprong voorwaarts           3    29.766 9.766 
Lopende projecten                                                    4 41.002 47.612 
Kortlopende schulden   
Te betalen kosten                                                      5 13.021  
Vooruit ontvangen bedragen 600 2.600 
Overige schulden 109 913 
   
Totaal passiva 148.563 124.884 
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Exploitatierekening over 2021         
 

  2021  2020 
 € € € € 
Baten     
Entreegelden 1.146  2.863  
Verkoop boeken 1.671  462  
Overige opbrengsten 1.413  2.050  
Giften en bijdragen                                       6 4.023  3.157  
Bijdrage HGMK                                              7 9.352  10.554  
Subsidies gemeente Beverwijk                   8 53.598  42.828  
Overige subsidies 2.000  15.003  
Totaal  73.203  76.917 
     
Lasten     
Inkoop boeken en overige 559  187  
Kosten vrijwilligers                                       9 1.082  6.356  
Kosten tentoonstellingen/werkgroepen  10 5.853  16.714  
Huisvestingskosten                                       11 37.901  39.780  
Administratiekosten                                     12 434  448  
Algemene kosten                                          13 6.882  7.334  
Financiële baten en lasten                           14 425  284  
Totaal  53.136  71.103 
     
Exploitatieresultaat voor bestemming  20.067  5.814 
Reservering Een sprong Voorwaarts  20.000  9.766 
     
Exploitatieresultaat  67  -3.952 

 

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling  
 
Algemeen 
Stichting Museum Kennemerland is opgericht bij notariële akte per 3-11-1930 en is 
gevestigd aan de Noorderwijkweg 2A te Beverwijk (1943 DK). De stichting is bekend bij de 
Kamer van Koophandel onder nummer 41222240, exploiteert een streekmuseum en 
fungeert als ANBI (algemeen nut beogende instelling) onder beschikking van de 
belastingdienst.  
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Grondslagen voor waardering van activa en passiva 
  
Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde 
verslaggevingsregels. De jaarrekening is opgesteld in €. De waardering van activa en passiva 
en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de 
desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de 
activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. 
  
Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. 
  
Vorderingen en overlopende activa 
Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk 
geachte voorzieningen voor oninbaarheid.  

Grondslagen voor de resultaatbepaling 
 
Algemeen  
Verantwoording van baten en lasten in de exploitatierekening vindt in beginsel plaats op het 
tijdstip waarop zij betrekking hebben. Het exploitatiesaldo wordt bepaald als het verschil 
tussen de baten, toe te rekenen aan de desbetreffende periode, en lasten, op grond van 
historische kostprijzen, tenzij anders is vermeld. Verliezen worden verantwoord zodra zij 
voorzienbaar zijn.  
 
Baten 
De inkomsten uit exploitatie betreffen de entreegelden, verhuur ruimten, verkoop van 
boeken en overige inkomsten onder aftrek van over de inkomsten geheven belastingen. De 
subsidies hebben betrekking op de jaarlijkse exploitatiesubsidie van de Gemeente Beverwijk, 
en ook overige incidentele subsidies. Subsidies/bijdragen met betrekking tot specifieke 
meerjarige projecten worden gesaldeerd met de bestede kosten voor deze projecten en 
opgenomen onder lopende projecten op de balans.  
 
Lasten  
De kosten zijn toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben ongeacht of zij 
tot uitgaven in dat verslagjaar hebben geleid. 
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Toelichting op de balans 
                                                                                                                                     
 2021 2020 
 € €   
1. Te verrekenen HGMK 
Nog te ontvangen ledenbijdrage  
Verrekening definitieve factuur met ontvangen voorschotten 620 
plus boeken 50 
 

 
 2088                

 
      -670 

1.418 

 
0 
0 
0 

Van het HGMK ontvangen wij een bijdrage per lid van € 2,50. Voor 2021 is dat voor 835 
leden een bijdrage van € 2.087,50. Dit bedrag is na balansdatum in januari 2022 ontvangen. 
Daarnaast betaalt het HGMK een vergoeding voor het gebruik van het gebouw, waarvoor 
maandelijks voorschotten worden betaald, en aan het eind van het jaar een definitieve 
afrekening plaatsvindt. 
 
2. Continuiteitsreserve 
Stand per 1 januari 2021/20                                                                                   
Resultaat 2021/20 
Stand per 31 december 2021/20 

 
63.993 

          67 
64.060 

 
67.954 

      -3.952 
63.993 

 
3. Reserveringsfonds Een sprong voorwaarts 
Toevoeging 
Dit betreft de eigen inbreng van het museum in het project Een 
sprong voorwaarts gericht op verduurzaming en verbetering van 
de toegankelijkheid van het museum. 

 
20.000 

 
 

 
9.766 

 

 
4. Lopende projecten 
De Kern van Kennemerland 
Ontvangen subsidie 
Bestede kosten 
Reis van de Nachtwacht 
Ontvangen subsidies 
Bestede kosten 
Een sprong voorwaarts 
Ontvangen giften/bijdragen 
Bestede kosten 
Leefstijlakkoord 
Bestede kosten 
 

 
 

72.000 
-31.582 

 
3.620 

-1.937 
 

27.530 
-25.150 

 
     -3.479 

41.002 

 
 

72.000 
-16.465 

 
3.620 

-1.777 
 
 

-9.766 
 

              0 
47.612 
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Het project De Kern van Kennemerland omvat het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn 
Cultureel erfgoed voor het Primair Onderwijs. Dit project voert het museum uit in 
samenwerking met pilotschool OBS ‘t Kraaiennest te Beverwijk, Centrum voor de Kunsten 
Beverwijk  en  Studio O . Voor dit project is door het Fonds voor de Cultuurparticipatie een 
subsidie toegekend van € 80.000 over een periode van drie schooljaren, waarvan € 72.000 al 
is ontvangen. Recent is de looptijd van het project vanwege de opgelopen vertraging door 
COVID-19 verlengd. De laatste 10% wordt uitgekeerd na afronding van het project. Per 31 
december 2021 is € 31.582 besteed. 
 
Het project ‘Reis van de Nachtwacht’ 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 de 
beperkingen als gevolg van COVID-19 is dit niet haalbaar gebleken en is het project in 
overleg met subsidiegevers de gemeenten Beverwijk en Heemskerk verlengd. Per 31 
december 2021 is € 1.937 besteed. 
 
Het project ‘Een Sprong Voorwaarts’ omvat het in 2019 uitgewerkte verbouwingsplan 
gericht op de verduurzaming en verbetering van de toegankelijkheid van het museum. Ook 
hier is door COVID-19 behoorlijke vertraging opgelopen met helaas een forse kostenstijging 
als gevolg. 
 
Na balansdatum is op 31 januari 2022 gebaseerd op voldoende vertrouwen dat het project 
financieel kan worden gedekt , groen licht gegeven voor de start van de verbouwing. 
Per 31 december 2021 is € 25.150 besteed, in hoofdzaak advies-, begeleidings- en 
architectkosten. Naast de toezegging van subsidies door provincie Noord-Holland en de 
gemeente Beverwijk zijn ook door diverse fondsen bijdragen toegezegd. Van het 
bedrijfsleven is al € 25.000 ontvangen. 
 
Het project ‘ Leefstijlakkoord’ omvat de ontwikkeling van een wandelapp voor kinderen 
langs historisch belangrijke punten rondom basisscholen. De kosten worden gedekt uit een 
toegezegde subsidie van de gemeente Beverwijk, die na balansdatum is ontvangen. Per 31 
december is € 3.479 besteed. 
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 2021 2020 
 € €   
5. Nog te betalen kosten 
Factuur Centrum voor Kunsten Beverwijk (De Kern van 
Kennemerland) 
Eindafrekening Eneco Westerhoutplein 
Factuur Doodlesoft (Leefstijlakkoord) 
Af te dragen btw over definitieve afrekening HGMK 
Factuur Willeke Vrij (De Kern van Kennemerland) 
Bankkosten december 
 

 
9.945 

 
901 

1.500 
513 
150 

          17 
13.026 

 
 
 
 
 
 

0 

Toelichting op de exploitatierekening 

Baten 
 2021 2020 
 € € 
6. Giften en bijdragen 
Bijdragen Club van 100 
Bijdragen Vrienden van het museum 
Giften 

 
2.376 

372 
     1.275 

4.023 

 
1.835 

326 
       997 

3.157 
 
7. Bijdragen HGMK 
Ledenbijdrage 2021: 835/2020: 844  
Vergoeding huisvesting 
 

 
2.088 

    7.264 
9.352 

 
2.110 

     8.444 
10.554 

 
8. Subsidies gemeente Beverwijk 
Exploitatiesubsidie 
Incidentele subsidie i.v.m. COVID-19  
 

 
43.598 

  10.000 
53.598 

 
42.828 

              -     
42.828 
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Lasten   
 2021 2020 
 € € 
9. Kosten vrijwilligers 
Cursuskosten 
Reiskosten 
Overige kosten 
Vrijwilligersvergoedingen 

 
120 
336 
626 

                   -    
1.082 

 
4.000 

376 
480 

     1.500 
         6.356 

 
De kosten van vrijwilligers liggen in 2021 aanmerkelijk lager dan in 2020. Voor een belangrijk 
deel is dit te verklaren door de éénmalig hoge kosten voor de cursus , Van rondleiden naar 
begeleiden,  in 2020, waarvoor in dat jaar € 3.500 subsidie is verkregen. 
 
10. Kosten tentoonstellingen/werkgroepen 
Kosten tentoonstellingen/collectie 
Kosten werkgroep ICT/Beeld en Geluid 
Kosten werkgroep Educatie 
Kosten werkgroep Bibliotheek 
 

 
3.552 
1.515 

450 
       336 

5.853 

 
16.532 

-268 
198 

       252 
16.714 

 
De kosten van tentoonstellingen zijn in 2021 aanmerkelijk lager dan in 2020 toen nog een 
viertal tentoonstellingen konden worden gerealiseerd. Hiervoor werden wel voor een 
bedrag van € 9.503 gerichte subsidies ontvangen, verantwoord onder overige subsidies. 
 

11. Huisvestingskosten  
Huur                     
Schoonmaak- en beheerkosten     
Energie en water       
Kosten onderhoud gebouwen en beveiliging                                    
Onroerendezaakbelasting en overige heffingen  
Overige huisvestingskosten  

 
29.080 

837 
6.256 

489 
1.131 

        108 
37.901 

 
28.607 

840 
4.427 
3.476 
1.162 

     1.268 
39.780 

 
Onder de kosten van onderhoud is in 2020 een bedrag van € 1.844 begrepen i.v.m. de 
uitgave voor drie luchtbevochtigers en voor het aanbrengen van vluchtweg armaturen. De 
forse stijging van de energiekosten is een gevolg van een toegenomen verbruik en boeking 
van de teruggave 2019 en 2020 in 2020. 
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 2021 2020 
 € € 
12. Administratiekosten 
Administratiekosten 
Overige kantoorkosten/kantoorbenodigdheden 
Bestuurskosten 

161 
176 

          97 
434 

114 
74 

        260 
448 

 

 
14.Financiele baten en lasten 
Ontvangen rente 
Bankkosten 

 
 

      425 
425 

 
-45 

       329 
284 

 
Niet uit de balans blijkende verplichtingen 
Huurverplichtingen 
Museum Kennemerland huurt de panden Westerhoutplein 1 en Noorderwijkweg 2A te 
Beverwijk van de gemeente Beverwijk. De huurverplichting voor 2022 is vastgesteld op resp.  
€ 1.573,20 en € 872,91 per maand met jaarlijkse indexatie op 1 juli. 
 
Gebeurtenissen na balansdatum 
Op 31 januari 2022 heeft het bestuur het startsein gegeven voor de uitvoering van de 
verbouwing van het museum “Een Sprong Voorwaarts” met een budget van ruim € 400.000. 
  

13. Algemene kosten 
Telefoon en internet 
Verzekeringen  
Contributies en abonnementen  
PR kosten 
Huishoudelijke kosten  
Overige kosten 

 
758 

3.513          
509 

1.229 
190 

       683 
6.882 

 
727 

3.513 
647 
857 
129 

    1.461 
7.334 



 

 

56 

18 Bijlage: verwervingslijst 
Met het objectnummer kan het object in de database opgezocht worden. 
 
32461 Vaasje, modelnr. 6; Kennemer Pottenbakkerij: 1924-1929 
32462 Beker, modelnr. 58; N.V. Kennemer Potterij: 1929-1932 
32464 Wandbord, 100 jaar IJmuiden; Keramiekfabriek Velsen: 1976 
32465 Gieter; afdeling Hoogovens / Tata Steel 
32482 Tabakspot, modelnr. 117; N.V. Kennemer Potterij: 1930-1932 
32483 Pul, modelnr. 23; N.V. Kennemer Potterij: 1929-1932 
32484 Schaaltje, modelnr. 53; Plateel Noord-Holland: 1933-1939 
 



 

 

 


