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Jaarverslag 2017 Historisch Genootschap Midden-Kennemerland
Met het verstrijken van het jaar 2017 ging 
de voorzittershamer van dhr. Joep Frerichs 
over naar dhr. drs. Marcel Lindeman, 
zoals in de ALV van 6 april reeds bekend 
gemaakt werd. Voor het overige bleef het 
bestuur bestaan uit de heren Jacob Bra-
kenhoff (secretaris), Johan Wolbers (pen-
ningmeester), Arie van Dongen en Harry 
Rengers (bestuursleden).
Mevr. Jannie Eijking heeft haar taak om de 
ledenadministratie te beheren overgedra-
gen aan dhr. Johan Wolbers. 

Maandelijks kwam het bestuur, meestal op 
de 1e maandagavond van de maand, in het 
Huis van Geschiedenis bijeen. Achtereen-
volgens kwamen o.m. de volgende onder-
werpen ter sprake: 

Ondertekening van een samenwerkings-
overeenkomst met de Stichting Oer-IJ. De 
stichting Oer-IJ gaat het Huis van Geschie-
denis als een van de locaties gebruiken om 
hun lezingen-programma dichter bij de 
plaatselijke bevolking te brengen. 

Regionaal overleg van het genootschap en 
het  museum vond plaats met de histori-
sche verenigingen van Heemskerk, Velsen 
en Assendelft. In de loop van het jaar sloot 
Oud-Castricum zich bij dit overleg aan. 
Vanuit dit overleg is het initiatief ontstaan 
om de ontwikkeling van de industrialisa-
tie in de IJmond in de afgelopen eeuwen 
aandacht te geven via een tentoonstelling, 
lezingen en excursies. Museum Kenne-
merland, de Historische Kring Heemskerk 
(HKH) en het Historisch Genootschap 
Midden-Kennemerland (HGMK) hebben 
hiertoe de handen ineen geslagen en dit 
initiatief verder opgepakt en uitgewerkt 
in het project De Nijvere IJmond, vier 
eeuwen industrialisatie. Met als basis 
water, stoom en stroom, drie belangrijke 
elementen in de historie van de industrie, 
is een en ander vorm gegeven.
In werkgroepverband binnen het HGMK 
is de ontwikkeling van conservenindustrie 
in de IJmond onderzocht en uiteindelijk 
vertaald naar een lezing, die op 25 en 26 
oktober 2017 is gepresenteerd in het Huis 
van Geschiedenis en op 8 november bij de 
HKH.

Vanaf 23 september 2017 tot en met 28 
januari kon men in Museum Kennemer-
land de tentoonstelling BLIK over de 
plaatselijke conservenindustrie bezoeken. 
Dhr. Hartman hield op 12 oktober 2017 
een lezing over staal als verpakkingsmate-
riaal voor voedsel.  
Op 27 oktober en op 3 november 2017 is 
binnen het kader van het thema industri-
alisatie een excursie voor de leden van het 
HGMK en de HKH georganiseerd naar 

de orchideeënspecialist Floricultura in 
Heemskerk.

Op 18 en 19 november werd gelegenheid 
geboden een bezoek te brengen aan de in 
1925 gebouwde en bekende stoomsleep-
boot Adelaar, die onder stoom en met 
draaien motor in de Beverwijkse Haven 
lag afgemeerd. 

Tenslotte kon men op 7 en 8 december 
nog een bezoek brengen aan het Sluis 
Haven Informatie Punt (SHIP)  op het 
sluizencomplex in IJmuiden. 

Het genootschap verzorgde de uitgave van 
een catalogus bij de tentoonstelling van 
de schilder Sipke van der Schaar. Verder 
verscheen een volgend deel in de serie over 
slachtoffers van de 2e Wereldoorlog: het 
leven van avonturier en verzetsheld Jan 
Kuenen.
Het voorstel van de redactie werd aange-
nomen om het ledenbulletin voortaan 
onder een nieuwe naam te laten verschij-
nen. Het eerste Kennemer Verledenbulletin 
is in september verschenen. 

Samen met vrijwilligers uit de Goede Raad 
parochie zijn de werkzaamheden opge-
start om van de geschiedenis van de O. 
L. Vrouw van Goede Raadkerk een boek 
uit te brengen. Dit boek, geschreven door 
Jan Butter, zal in de loop van het jaar 2018 
uitgebracht gaan worden. 

Het genootschap vervolgde de succes-
volle avonden met lezingen in het Huis 
van Geschiedenis op de donderdagavond 
om de veertien dagen. Achtereenvolgens 
kwamen aan bod: Op 12 januari  dhr. Piet 
van Zwieten over de Kastelen van Heems-
kerk; 2 februari dhr. Jeroen de Wilde met de 
herbouw van het huis De Vlotter; 16 febru-
ari  verzorgde Rijkswaterstaat een verhaal 
over de renovatie van de Velsertunnel; dhr. 
Sander Wassing kwam op 2 maart met zijn 
relaas over Hendrik van Brederode; dhr. 
Herman Palm vertelde op 16 maart over 
de politie-inspecteur in oorlogstijd Ragut; 
dhr. Roald Docter kwam op 30 maart ver-
tellen over Carthago; dhr. Fred Schweitzer 
hield een kort verhaal over Akerendam op 
de jaarvergadering; dhr. Aad Kok bracht 
op 12 april een presentatie over de Lunet-
ten; dhr. Arjen Bosman kwam op 27 april 
met Kennemerland in oorlogstijd; dhr. Jan 
van der Linden op 11 mei over de Joodse 
oorlogsslachtoffers; dhr. Gerard Castricum 
op 17 en 18 mei over de gemeentegrens met 
Heemskerk;  Dhr. Zeiler kwam op 14 sept 
vertellen over plaatsnamen; op 28 sept. het 
verhaal van dhr.  Rein Geurtsen over het 
servituut van Akerendam; De lezingen in 
het kader van de Nijvere IJmond zijn hier-

voor reeds genoemd; op 23 nov. kwam dhr. 
MarkJan Fraij uit Westzaan vertellen over 
de geschiedenis van het Sinterklaasfeest en 
dhr. Sander Wassing kwam op 7 december 
Met zijn verhaal over de Wederdopers.  
De lezingen werden gemiddeld door zo’n 
50-tal bezoekers bezocht en vaak meldden 
zich ter plekke nieuwe leden aan. De aan-
kondigingen in de plaatselijke pers zorgde 
ervoor dat een groeiende groep belangstel-
lenden steeds weer aanwezig was. 

Verder werden er excursies ondernomen 
naar de Hortus Bulborum in Limmen, 
het kasteel Marquette,  het dorp Spaarn-
dam met het historische pand van het 
Hoogheemraadschap van Rijnland, het 
veredelingsbedrijf Floricultura in Heems-
kerk, het stoomgemaal in Halfweg en het 
Sinterklaasmuseum in Westzaan. 

Al deze activiteiten werden mogelijk 
gemaakt door het enthousiasme en de  
bereidwilligheid van een grote groep vrij-
willigers. Met een klein 20-tal mensen 
werden de inloop- en lezingen avonden 
georganiseerd. Een 30-tal personen zijn 
steeds weer bereid om de nieuwsbrieven en 
de (ver-)ledenbulletins te bezorgen. Samen 
met het museum wordt er in toenemende 
mate aan gewerkt om de vrijwilligers van 
genootschap en van het museum als één 
groep vrijwilligers te beschouwen die 
samen het Huis van Geschiedenis als een 
levend geheel in stand houden. 

Het ledental van de vereniging bedroeg 
827 op 1 januari 2017: en op 31 december 
2017 was dit 875.

werkgroep monumenten
De werkgroep is in 2017 in totaal 7 keer 
bij elkaar geweest. Nadat in 2016 door 
ons bij de gemeente Beverwijk een voor-
dracht was ingediend voor uitbreiding 
van de gemeentelijke monumentenlijst 
is deze hierna ook door ons voorzien van 
een korte omschrijving. Deze lijst is op 21 
januari ingediend bij de gemeente. Door 
een extern bureau zijn er hierna van de 
43 voorgedragen panden 25 uitgebreid 
beschreven. Of dit zal leiden tot een derde 
tranche gemeentelijke monumenten is 
(nog) niet bekend.

Op 15 maart hebben we een presentatie 
gegeven in het Huis van Geschiedenis. 
Een tiental belangstellenden zijn hierop 
af gekomen, zodat we van een geslaagde 
activiteit kunnen spreken. Ook hebben wij 
de voorzitter van de gemeentelijke monu-
mentencommissie, Jaap van der Veen, bij 
ons uitgenodigd voor een uitleg over hun 
activiteiten.
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Op 31 mei nam Frits Corvers afscheid 
van onze werkgroep, nadat hij er vanaf 
het begin deel van had uitgemaakt. We 
zullen hem missen. Het betekent dat de 
werkgroep nu nog uit 5 leden bestaat, dus 
aanvulling is op korte termijn gewenst. 
Aanmelding kan via joep.frerichs@hetnet.
nl of telnr. 227830.

Werkgroeplid Elisabet Sluis heeft de ver-
zamelde gegevens over gevelsier gedigitali-
seerd en daarmee zijn we het hele jaar bezig 
geweest om te beoordelen en aan te vullen. 
Ook het komend jaar zullen we daarmee 
doorgaan. Begin november hebben wij 
een Open Brief naar de pers gestuurd over 
onze zorgen over de nieuwe gevels aan de 
Breestraat. Dit n.a.v. het nieuwe H&M 
pand. Behalve persberichten  leverde dit 
ook een interview op bij radio Beverwijk 
en een uitzending bij RTV IJmond. Niet 
iedereen was het met ons eens, maar het 
was ons er ook om te doen de discussie 
hierover los te maken.
Het idee om een beeldbank aan te leggen 
van alle oude- en nieuwe Beverwijkse 
scholen staat wegens tijdgebrek nu even 
op een laag pitje.

Paleografiewerkgroep
Tijdens een presentatie op woensdagmid-
dag 11 januari lieten we aan een tiental 
geïnteresseerden zien hoe een bijeenkomst 
van de werkgroep normaliter verloopt. 
Door middel van onze transcripties van de 
getoonde digitale foto’s van akten uit de 
16e en 17e eeuw, uitvergroot op het grote 
scherm in de vergaderzaal, kreeg ieder een 
beeld van de tijdrovende, geduldvergende, 
maar o zo boeiende paleografie! 

In 2017 vergaderden we 17 keer om van 
het thuisgemaakte werk gezellig met elkaar 
tot één perfecte transcriptie te komen. De 
akten die we bewerken zijn onderdeel van 
de Schepenrollen van Schout en Schepe-
nen van Beverwijk uit de jaren 1601 en 
1602 en betreffen de lagere rechtspraak. 
(Soms kunnen we ons niet aan de indruk 
onttrekken dat we bezig zijn met het TV-
programma “de Rijdende Rechter”!) 
Daarnaast transcribeerden we weer wat 
kleinere projecten voor dhr. Jan v.d. 
Linden en dhr. Fred Schweitzer, o.a. 
stukken over de familie v. Breen/ Blevet. 
Laatstgenoemde historicus kwam ons op 6 
september informeren over “de Rekenin-
gen van Blois”, beginnend in 1368. Een 
nieuwe uitdaging?
Misschien, want aan het eind van decem-
ber bestond de werkgroep tenslotte uit 9 
enthousiaste mannen en vrouwen.

Jacob Brakenhoff, secretaris
met bijdragen van Joep Frerichs  

en Elina Toepoel
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Financiën HGMK
BALANS 2017 2016

ACTIVA
Voorraden € 1.517 € 2.212
Vorderingen € 1.621 € 2.942
Liquide middelen € 80.098 € 77.820
Totaal activa € 83.236 € 82.974

PASSIVA
Algemene Reserve € 11.016 € 9.083
Ondersteuningsfonds € 25.919 € 25.905
Boekenfonds € 15.653 € 16.125
Blomfonds € 16.336 € 16.336
Reserve apparatuur € 2.401 € 3.500
Crediteuren € 3.524 € 2.014
Overlopende passiva € 8.789 € 8.078
Resultaat € -402 € 1.933
Totaal passiva € 83.236 € 82.974

BATEN EN LASTEN 2017 2016 Begroting 2018

BATEN
Contributie € 11.763 € 11.770 € 11.800
Subsidie gemeente € 7.100 € 7.100 € 7.100
Schenkingen € 1.400 € 0 € 1.400
Verkoop boeken € 0 € 1.556 € 0
Bankrente € 88 € 333 € 80
Lezingen € 0 € 827 € 0
Ontrekking Ondersteuningsfonds € 0 € 0 € 340
Onttrekking Informatiecentrum € 0 € 18.524 € 0
Onttrekking Boekenfonds € 0 € 3.500 € 0
Totaal baten € 20.351 € 43.610 € 20.720

LASTEN
Gift Hist Informatiecentrum € 0 € 18.749 € 0
Expl Huis van Geschiedenis € 6.927 € 3.106 € 7.100
Bijdrage Museum Kennemerland € 2.175 € 2.053 € 2.200
Kennemer Verledenbulletin € 3.717 € 2.917 € 3.000
Nieuwsbrieven € 2.278 € 2.475 € 2.500
Afschrijving boeken € 0 € 3.507 € 0
Reservering € 0 € 3.500 € 0
Kantoorbenodigdheden € 1.019 € 883 € 750
Overige lasten € 2.306 € 1.896 € 1.620
Huur € 0 € 1.136 € 0
Vrijwilligers € 909 € € 1.500
Lezingen € 398 € € 1.000
Porti € 241 € 162 € 200
Website € 484 € 938 € 500
Bankkosten € 299 € 355 € 350
Totaal lasten € 20.753 € 41.677 € 20.720

Resultaat € -402 € 1.933 € 0
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Toelichting
Hierna volgt een toelichting op de posten, voor zover ons inziens 
noodzakelijk.

Begroting 2018
De door ons opgestelde begroting is sluitend gemaakt met een 
vrijval uit het “ondersteunings-fonds”. 

Balans
Voorraden 
Hieronder valt o.a. de voorraad boeken € 664.
Vorderingen
Betreffen o.a. onze vordering op de Stichting Huis van Geschie-
denis € 915 en Museum Kennemerland € 497.
Liquide middelen
Het totaal van het saldo vermogensspaarrekening, rekening-
courant en kasgeld.
Algemene Reserve
Hieraan is in 2017 het positieve resultaat van 2016 toegevoegd.
Ondersteuningsfonds
Een aantal leden betaalde naast hun contributie een extra bedrag 
van € 1.095. Op verzoek van Museum Kennemerland is de aan-
schaf van filmapparatuur € 1.081 uit het ondersteuningsfonds 
gefinancierd.
Boekenfonds
Het verkoopresultaat boeken en de afschrijvingskosten voor 
boeken is via deze balanspost verrekend.
Reserve apparatuur
In 2017 is nieuwe hardware en software aangeschaft.
Crediteuren
De grootste posten zijn: Museum Kennemerland € 2.175 (Jaar-
lijkse bijdrage), Loodswerk  519,40 (Nieuwsbrief ) en  € 326,75 
(tentoonstelling Velsen).
Overlopend passiva
Eind 2017 werd van een groot aantal leden al de contributie voor 
2018 ontvangen. Daarnaast bevat deze post geschatte overige nog 
te betalen bedragen.

Baten en Lasten
Contributie
In 2017 ontvingen we contributie van 710  leden en 160 
partnerleden.
Subsidie
Ook in 2017 genoten we financiële ondersteuning van de 
Gemeente Beverwijk voor de financiering van de exploitatie van 
het Huis van Geschiedenis.
Schenkingen
Een aantal leden reageerden op onze oproep om gebruik te maken 
van de fiscale voordelen van de periodieke schenking.
Verkoop boeken
De mutaties in 2017 zijn verrekend met de balanspost 
“Boekenfonds”.
Exploitatie Huis van Geschiedenis
De helft van het negatieve resultaat. Nog niet alle kosten zijn 
hierin opgenomen.
Bijdrage Museum Kennemerland
Jaarlijkse bijdrage per betalend lid.
Kennemer Verledenbulletin
In 2017 is de naam van het bulletin gewijzigd en is een uitgebrei-
dere uitgave gemaakt.
Afschrijving boeken
Alle vóór 2017 en een gedeelte van de voorraad in 2017 uitgegeven 
boeken zijn afgeschreven. Ook deze mutatie is in 2017 verrekend 
met de balanspost “Boekenfonds”.
Vrijwilligers
De vrijwilligers zijn beloond met een geheel verzorgde 
vrijwilligersavond.
Lezingen
Dit bedrag is het saldo, dat is uitgegeven voor vergoedingen 
voor sprekers en de opbrengst van het ontvangen entreegeld van 
niet-leden.


