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Jaarverslag 2014 Historisch Genootschap Midden-Kennemerland.
De groeiende belangstelling voor de 
lezingen eens in de twee weken op de don-
derdagavonden en het gevarieerde excur-
sieaanbod heeft de naam van het HGMK 
in de regio verder gevestigd. De aandacht 
voor al deze activiteiten in de plaatselijke 
pers en huis-aan-huisbladen heeft daar 
zeker aan bijgedragen. Het bestuur doet 
haar uiterste best om op deze ingeslagen 
weg voort te gaan.

Tijdens de ALV op donderdag 10 april 2014 
namen we na negen jaar afscheid van ons 
bestuurslid Jan de Boer. Arie van Dongen, 
die reeds vele taken ten dienste van het 
genootschap vervult, nam de rol als pen-
ningmeester van hem over. Ook werd 
Claudia Hofman als bestuurslid benoemd. 

Hoogtepunt in het voorjaar was de twee-
daagse tentoonstelling over 140 jaar Wij-
kermeerpolder in het weekend van 24 en 
25 mei, die in samenwerking met het His-
torisch Genootschap van Assendelft werd 
opgezet. De tentoonstelling in een loods 
van de Fa. vd Stelt aan de Kagerweg nabij 
de Vuurlinie, werd die beide dagen door 
honderden mensen bezocht, voorname-
lijk door mensen die “iets”met de polder 
hadden: zij waren er geboren, of hadden 
er gewoond of gewerkt. Het succes van 
die tentoonstelling nodigde uit tot een 
vervolg: vanaf september 2014 t/m maart 
2015 verhuisde de foto- en kaartenten-
toonstelling over de polder naar Museum 
Kennemerland. Ook daar bleef deze 
expositie aandacht trekken. Het was een 
gelukkig toeval dat een medewerker van 
het NH-archief in Haarlem, dhr. Jan van 
der Male met een publicatie bezig was over 
de geschiedenis van die polder. Met mede-
werking van het genootschap mondde dit 
uit in een rijk geïllustreerde brochure, die 
tijdens de tentoonstelling aan de bezoekers 
aangeboden kon worden.
De ruil-en verkoopbeurs in noember was 
een groter succes dan de vorige twee keren.

Het aanbod aan lezingen en excursies was 
ook in 2014 zeer aantrekkelijk en gevari-
eerd: een wandeling door Beverwijk rond 
1912 met Jan vd Linden; Jos Appelman 
over de Indiëgangers na 1945 uit Westfries-
land; Bas von Brenda-Beckmann over de 
Velser Affaire; Martin Hendriksma over 
het goudschip de Lutine; de trams van 
Beverwijk en Wijk aan Zee door Herman 
Palm; een wandeling over de begraaf-
plaats Duinrust met Jan van der Linden; 
een zondagmiddag lezing voor jeugdigen 
over Kind in WO II ook door Jan van der 
Linden; Reizen door Kennemerland in 
vroeger tijd door Jan de Wildt; IJmuiden 
in de meidagen van 1940 door Wil van 
Rixel; Rolf Roos over Duinen en Mensen 
in Kennemerland; Sander Wassing over de 

Raad van Beroerten na 1566 in Beverwijk; 
Jan van Male over de geschiedenis van 
de Wijkermeerpolder en Fred Schweitzer 
en Arjan Honig over de pastorie aan de 
Breestraat.

Maar ook op de tussenliggende donder-
dagavonden slaagde men erin via specifieke 
foto- of kaartenstudies een groep vaste 
geïnteresseerde leden aan zich te binden. 
Ook vonden er weer een aantal excursies 
in de nabije of iets verdere regio plaats: 
de begraafplaats Duinrust werd bezocht. 
N.a.v de korte lezing na de pauze bij de 
ALV hield Ton Zuidervaart in september 
een rondwandeling door park Scheijbeeck 
om historische bomen te bewonderen.  
In november bracht een klein gezelschap 
bezoek aan Huize Nijenburg in Heiloo. 
Ook werd de gerestaureerde pastorie aan 
de Breestraat bezocht.  

Het bestuur van het genootschap kwam 
maandelijks voor een bestuursvergadering 
bijeen om lopende zaken te bespreken en 
de agenda voor de planning van de activi-
teiten vast te stellen. 
De vergadering in juni had een bijzonder 
karakter, want daarin ontving men de 
nieuwe wethouder, mevrouw Cecilia van 
Weel-Niesten. Zij bleek een warm hart te 
hebben voor de plaatselijke  geschiedenis 
en het behoud van monumenten. Het 
genootschap kreeg er vertrouwen in dat er 
met deze wethouder een goede samenwer-
king mogelijk is.

Het bestuur van het genootschap nam het 
afgelopen jaar ook weer intensief deel aan 
overleg met derden: 1e) het z.g. vierpartijen 
overleg met de historische verenigingen 
uit Velsen en Heemskerk, samen met het 
Museum Kennemerland. Doel van dit 
overleg is het afstemmen van de activitei-
ten, elkaar over en weer beter leren kennen 
en samenwerken. Men wil in 2015 een 
gezamenlijke activiteit voor de vrijwilligers 
gaan organiseren.  2e) met de z.g Senio-
renacademie. Een initiatief van het Cen-
trum van de Kunsten in Beverwijk. Men 
werkte het idee uit om voor ouderen spe-
ciale thematische activiteiten en middagen  
te beleggen. In de praktijk bleek de belang-
stelling van het publiek tegen te vallen. Het 
bestuur beraadt zich er nog over of we met 
dit initiatief moeten blijven meewerken. 
3e) met Museum Kennemerland over het 
mogelijk gezamenlijk betrekken en exploi-
teren van voorheen het SAB-gebouw (de 
aanbouw aan het museum). Besprekingen 
hierover met de gemeente Beverwijk zijn 
in volle gang. Maar het licht staat nog niet  
helemaal op groen.
Het aantal leden is in 2014 gegroeid van 
677 naar 718. Er waren 14 opzeggingen en 
we mochten 55 nieuwe leden verwelkomen. 

Jaarverslag  Paleografiewerkgroep 2014
Na de verdrietige start van 2014, waarbij 
ons werkgroeplid van het  eerste uur  mevr. 
An Böhm helaas overleed, zijn we toch in 
staat gebleken een redelijk productief jaar 
te noteren.
Veertien ochtenden kwamen we bij elkaar  
en konden 
• het in 2013 begonnen project  “Erfschei-
dingen en Rooiingen”, omvattende  zo’n 
65 akten van 1646-1767, getranscribeerd  
en wel, voor plaatsing op de website van 
het Hist. Genootschap afleveren
• in mei heel wat uurtjes besteden aan het 
transcriberen van de teksten op de land/
waterkaart van 1621 die op de succes-
volle tentoonstelling over de Wijkermeer 
getoond werd.
• ons licht laten schijnen over enkele akten 
bestemd voor publicaties van de heren 
Schweitzer (de Pastorie a.d. Breestraat) en 
Van der Linden.
• na de zomer starten met het nieuwste 
project: de  “Schepenrol”  uit het Oud 
Rechterlijk Archief van Beverwijk vanaf 
1600-1811. Deze akten bevatten de ver-
slagen van de (Lage) Rechtspraak van 
Beverwijk ( onlangs uitvoerig toegelicht 
door Jan van der Linden in zijn lezing d.d. 
22-01-2015 over dit onderwerp).
• tenslotte de laatste hand leggen aan de 
publicatie van het derde en laatste deel van 
ons Weeskamerboek (1643-1751/61). Zie 
mededelingen hierover verderop in deze 
Nieuwsbrief.

Monumentenwerkgroep
De werkgroep monumenten is 6 keer bij 
elkaar gekomen. Dat is minder dan andere 
jaren, omdat de werkgroep zich nu wat 
minder met monumenten hoeft bezig te 
houden, maar meer met wat wij noemen 
“gevelsier”. Hiervoor hebben we Wijk aan 
Zee en half Beverwijk tot nu toe opnieuw 
geïnventariseerd. Uit de grote hoeveelheid 
gegevens die dit opleverde, hebben we  de 
volgende indeling gemaakt: eerste steen-
leggingen, jaartallen, namen, bouwdagen, 
gevelsier (kunst op gevels) en varia. Met 
dit gegeven zijn we nu bezig om dit in een 
aanvaardbare vorm te gieten.
Verder gaan we door met het bekijken 
en beoordelen van aangevraagde omge-
vingsvergunningen (verbouwingen) van 
gemeentelijke monumenten. Meestal 
hoeven wij ons daar niet verder mee te 
bemoeien, maar wel is er bezwaar gemaakt 
tegen een verbouwing aan de Alkmaarse-
weg. Dit bezwaar is gehonoreerd en er is 
dus door B&W geen vergunning verleend. 
Maar de eigenaar is hiertegen in beroep 
gegaan bij de rechtbank. Wordt vervolgd.
Ook is de werkgroep betrokken geweest 
bij het uitreiken van schildjes voor rijks- 
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Financiële resultaten HGMK over 2014        * informatieve posten

Baten Lasten 
Werkelijk 2013 Begroot 2014 werkeliljk 2014 Werkelijk 2013 Begroot 2014 werkelijk 2014

Contributies  9.052,00 9.400 9.319 Nieuwsbrieven 2.654 2.300 2.258 
Rente 1.341,53 1.800 1.030 Ledenbulletin 3.613 3.800 4.253 

Donaties Boeken inkoop 454 1.620 
saldo Verkoop boeken 2.616,30 2.028 Bijdrage aan Museum Kennemerland 1.693 1.800 1.795 
Meer ontvangen contr. 1758 1.000 1.378 Website 61 200 363 

Huishouding informatie centrum 269 Historische werkgroepen 16 100 
Porti / bezorgkosten Administratiekosten 361 500 271 

Excursies / Lezingen 308 400 904 
Lidmaatschappen / Abonnementen 105 175 37 

Porti / bezorgkosten 110 50 65 
Bestuurskosten 172 100 102 

Huur opslagruimte 570 600 627 
Huur BHK gebouw 1.271 900 1.288 
Algemene kosten 214 175 

Speciale projecten 756 
Bankkosten 223 250 153 

Representatiekosten 75 722 
* ontrekking aan Boekenfonds 1.600 
* Onttrekking res. Infocentrum 0 300 *Meer ontvangen contr./onderst.fonds 1.758 1.000 1.378 

* Onttrekking res. Onderst.fonds 1.000 Huishouding informatie centrum 81 75 

Resultaat 1.103 32 
14.768 12.500 16.624 14.768 12.500 16.624

Balans per einde 2014
Debet Credit

2013 2014 2013 2014
Kas 42 399 Crediteuren 1.766 
ING 3.983 7.576 Vooruit ontvangen contributie 4.703 7.276 

ING Zakelijke spaarrekening Meer ontvangst contributie 1.758 1.378 
ING Vermogen spaarrekening 86.581 82.808 Ondersteuningsfonds 20.400 21.158 

Debiteuren 215 910 Blomfonds 16.336 16.336 
Waarborg opslagruimte 137 137 Boekenfonds 20.122 19.625 
Tegoeden korte termijn 1.197 Reserve infocentrum 16.974 16.974 

Vooruit betaald 57 Algemene reserve 9.051 9.051 
resultaat 1.103 32 

92.213 91.830 92.213 91.830

en gemeentelijke monumenten. Dit op 
verzoek van de gemeente Beverwijk. Het 
heeft tot een aantal aangename gesprekken 
geleid met de eigenaren die hun schildje 
tijdens de vier door ons aangeboden moge-
lijkheden kwamen ophalen.

Naar aanleiding van de kap van de iep 
op het Stationsplein is er besloten dat we 
ons niet gaan bezig houden met dit soort 
monumentale bomen.

Na het afscheid van Wil Meijer, heeft nu 
ook Jaap Hendrikse besloten om zich terug 
te trekken uit de werkgroep. Beiden waren 
vanaf het begin (2003) bij de werkgroep 
betrokken. We zullen hun inbreng erg 
missen. De werkgroep bestaat nu nog uit 
zes zeer betrokken leden, maar uitbreiding 
is mogelijk.

Fotowerkgroep
De fotowerkgroep heeft in december een 
zeer druk bezochte avond verzorgd met 
een grote serie opnames van Beverwijkse 
straatbeelden uit de jaren ’60 en ’70 van de 
fotograaf Nienes, die eerder in 2014 waren 
opgedoken in het negatieven-archief van 
Museum Kennemerland. Het publiek kon 
raden om welke straat het ging voordat de 
oplossing getoond werd. De presentatie 
zal in het voorjaar van 2015 een vervolg 
krijgen.
De fotowerkgroep buigt zich op de 
inloopavonden ook over de reacties  van 
het publiek op de Beeldbank van Museum 
Kennemerland. Met hulp van een aantal 
naslagwerken en de kennis van de aanwe-
zige deelnemers wordt zo de toelichting 
bij de foto's getoets en eventueel verder 
aangevuld. De deelnemers ervaren dit als 
erg leuk om te doen.

Redactie Nieuwsbrief en Ledenbulletin
Zoals steeds stelde de redactie dit jaar weer 
3 Nieuwsbieven voor u samen, en een 
Ledenbulletin met een record-dikte van 
128 pagina's. Het streven blijft erop gericht 
om de artikelen die worden ingestuurd 
nog in datzelfde jaar te  publiceren en ze 
niet op de plank te laten liggen. Dat brengt 
met zich mee dat het Ledenbulletin finan-
cieel moeilijk te begroten is (want: hoe 
meer pagina's hoe duurder het drukwerk). 
Gelukkig konden deze keer de kosten nog 
enigszins gedekt worden dankzij het bijge-
leverde Stoomtramspel, dat het in de losse 
verkoop aardig heeft gedaan.
Het genootschap heeft ook een prachtig 
geïllustreerde publicatie over de pastorie 
aan de Breestraat verzorgd, dat verscheen 
als deel 4 in onze Historische Reeks.

vervolg van pagina 3
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Toelichting bij de resultaten HGMK 2014
Ledenaantal:
In 2014 hebben 14 leden opgezegd en zijn 
er 55 nieuwe leden ingeschreven. Op 31 
december 2014 bedroeg het aantal leden 
718. Een jaar eerder waren dat er 677.

Baten en lasten
Rente
Door de lagere rentetarieven vallen de 
inkomsten uit rente op de spaarrekening 
erg tegen. In de komende jaren zal deze 
post nog kleiner worden; door nog verder 
zakkende tarieven en doordat we een aantal 
van onze spaarpotjes gaan aanspreken.

Saldo verkoop boeken:
Dit bedrag is het resultaat van de inkoop 
en verkoop van boeken gedurende dit jaar, 
exclusief de omzet van  het Pastorieboek. 
Al met al een keurig resultaat, waar ook 
Ger Peters trots op mag zijn, die sinds dit 
jaar de boekenpromotie voor ons verzorgt.

Meer ontvangst contributie:
Veel van onze leden maken jaarlijks iets 
extra aan ons over, bovenop de normale 
contributie. Dat geld gaat naar het onder-
steuningsfonds waaruit wij en het museum 
speciale uitgaven kunnen bekostigen, die 
niet onder de normale begroting vallen. 
In 2014 ontvingen we zo € 1378 extra, 
waarvoor onze hartelijke dank aan de gulle 
gevers! We hebben in 2014 € 1000 uit dit 
fonds gebruikt om enkele speciale projec-
ten te kunnen betalen.

 Huishouding informatiecentrum:
We vragen sinds dit jaar een kleine bij-
drage voor koffie en thee tijdens onze 
lezingen-avonden. Nu de bezoekersaantal-

len zo oplopen blijkt dat we daaraan geld 
overhouden. In 2014 nog een bescheiden 
€ 269, maar door de prijzen te verhogen 
hopen we hiermee een deel van de huur 
van het informatiecentrum te kunnen 
gaan dekken.

Ledenbulletin:
Het ledenbulletin was dit jaar dikker dan 
ooit, en daarmee ook duurder. 

Boekeninkoop:
Onder deze post is het saldo vermeld van 
de kosten en opbrengsten van het Pastorie-
boek. We moeten daar nog ca 100 exem-
plaren van verkopen om uit de kosten te 
zijn; we hebben daarvoor nu € 1600 uit het 
boekenfonds aangewend.

Bijdrage aan Museum Kennemerland:
Voor elk lid betalen we jaarlijks €2,50 aan 
het museum, waarvoor onze leden een jaar 
lang gratis toegang krijgen.
 
Website:
Deze post is indertijd te bescheiden 
begroot. Dit bedrag is het normale tarief 
voor  onderhoud en service op onze 
website. er is wel meer uitgegeven aan de 
website, maar die kosten zijn onder de post 
Speciale Projecten gebracht.

Excursies/lezingen:
Met het intensiveren van het aciviteiten-
programma zijn ook de kosten daarvan 
flink gestegen. We denken dat het welbe-
steed geld is, gezien de ook flink toegeno-
men belangstelling en het stijgend aantal 
leden.

Huur BHK-gebouw:
Ook deze post is te laag begroot geweest: 
€ 1288 is het normale tarief voor de weke-
lijkse huur op de donderdagavond, gedu-
rende tien maanden.

Speciale projecten:
Voor de website hebben we enkele modu-
les laten bouwen, waarbij al onze eigen 
publicaties online te doorzoeken zijn op 
trefwoorden. Deels is deze mogelijkheid 
nu gerealiseerd; dat gedeelte hebben we 
betaald. Een ander deel werkt nog altijd 
niet naar behoren. 
Ook onder deze post vallen de kosten voor 
de zeer succesvolle Wijkermeertentoon-
stelling in mei 2014. 

Representatiekosten:
Er viel heel wat te respresenteren in 2014. 
In deze post hebben we ook de kosten 
ondergebracht van het afscheid van twee 
bestuursleden/vrijwilligers en de kosten 
van de kerstpakketten voor onze 32 bezor-
gers van de Nieuwsbrief, die we dit jaar 
met iets extra’s wilden belonen.

Balans einde 2014:
Het ondersteuningsfonds is dankzij uw 
gulle gaven in 2014 gegroeid met de € 1758 
die we in 2013 als extra betalingen ontvin-
gen, en we hebben er €1000 uit gebruikt 
voor enkele speciale projecten (zie de toe-
lichting hiervoor)
Aan het boekenfonds is het resultaat van 
2013 toegevoegd, zijnde € 1103 en we 
hebben er € 1600 uit gebruikt om het Pas-
torieboek te kunnen uitgeven. We hopen 
dat nog dit jaar terug te verdienen.

De begrotingen 2015 en 2016
De begroting 2015 werd vastgesteld in 
de Algemene Ledenvergadering van 10 
april 2014. De omstandigheden zijn 
echter intussen dermate veranderd dat 
het bestuur nu al voorziet dat we van deze 
begroting sterk gaan afwijken; in 2014 
was dat ook al het geval.
Het lezingen- en excursieprogramma is veel 
intensiever geworden dan we een jaar gele-
den voorzagen; de administratie is met de 
introductie  van de Partnerlidmaatschap-
pen veeleisender geworden; we willen meer 
aan vrijwilligersactiviteiten gaan doen; 
de vraag naar on-line diensten maakt het 
noodzakelijk meer te blijven investeren in 
de website. Maar nog veel ingrijpender zal 
de voorgenomen inrichting en exploitatie 
van het Historisch Informatie Centrum 
zijn. Als we het infocentrum achter het 
museum kunnen betrekken, zal de huur 
voor de BHK-ruimte en voor de opslag-
ruimte komen te vervallen. De reserve 
Infocentrum die we in de afgelopen jaren 

hebben opgebouwd kan in de komende 
twee jaar worden besteed aan de inrichting 
en meubilair.

Met dat Historisch Informatie Centrum 
willen we op zo kort mogeljke termijn, 
wellicht zelfs nog in 2015, gaan beginnen. 
Daarom vinden we het gepast om, naast de 
begroting 2016, voor 2015 een aangepaste 
begroting voor te leggen.

In deze begrotingen willen we laten zien 
dat er van ons een flinke bijdrage in de 
huur- en energiekosten wordt gevraagd 
(€ 600 per maand), maar dat we ervan 
uitgaan dat de gemeente Beverwijk ons 
hiervoor met een subsidie zal willen onder-
steunen. Daarnaast zullen we, samen met 
het museum, nog meer externe geldbron-
nen proberen te vinden, bijvoorbeeld door 
advertentieruimte in ons Ledenbulletin 
te verkopen. Wanneer dat onvoldoende 
oplevert kunnen we de eventuele tekorten 

gedurende een aantal jaren aanvullen uit 
het Blomfonds, dat daarmee naar ons idee 
dan een passende bestemming krijgt. 
Omdat onze subsidieaanvraag nog in 
behandeling is, kunnen we deze nieuwe 
begrotingen nu nog niet presenteren. We 
hopen dat in de Nieuwsbrief van septem-
ber wel te kunnen doen. Mogelijk zullen 
we in het najaar een nieuwe Algemene 
Ledenvergadering uitschrijven om de 
nieuwe begrotingen te laten vaststellen. 

Tijdens de ALV van 9 april a.s zal het 
bestuur wel inzicht verschaffen in de finan-
ciele consequenties van de verschillende 
mogelijk heden. Het kan zijn dat de het 
bestuur aan de Ledenvergadering daarbij 
om een mandaat vraagt om binnen af te 
spreken grenzen te mogen handelen.

Dat alles duurder wordt is nu al duidelijk. 
Het bestuur stelt daarom voor de contri-
butie in 2016 te verhogen naar €15,–.


