Velisena Loopmare

* archeologie
* genealogie
* geschiedbeoefening * monumentenzorg
Jaargang 25, nr. 1, augustus 2016

Secretariaat Historische Kring Velsen:
Postbus 122
1970 AC IJmuiden
E-mail: secretariaat@historischekringvelsen.nl
Ledenadministratie:
Driehuizerkerkweg 68, 1985 EM
Driehuis. Tel. 0255-511709
E-mail: ledenadministratie@historischekringvelsen.nl
Redactie Velisena Loopmare:
Zie de colofon op de laatste pagina
Website: www.historischekringvelsen.nl

___________________________________________________________________________________________________________

Vooraf

Als lid van de Historische Kring Velsen ontvangt u het eerste nummer van de 25ste jaargang van
Velisena Loopmare. De 25ste jaargang….? Dan lijkt het erop, dat de Kring dit jaar zijn 25-jarig
jubileum viert, maar dat is pas in 2017 het geval. Al in het oprichtingsjaar 1992 verscheen de eerste
jaargang van de nieuwsbrief.
In dit nummer na het nieuws van het bestuur de gebruikelijke rubrieken. In Verschenen worden
ook enkele historische romans vermeld en in Tentoonstellingen volgen enige uitstapjes naar de
kunsten.
Een woord van dank is hier op zijn plaats. Tijdens het ziekbed van uw redacteur ontving hij veel
hartelijke blijken van medeleven van Kringleden en van het bestuur. Bovendien verzorgde het
bestuur de laatste nummers van de nieuwsbrief Velisena Loopmare uit de jaargang 2015. Hartelijk
Jan Victor Suurmond
dank.
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NIEUWS VAN HET BESTUUR
Voorjaarsledenvergadering

Maandag 11 April 2016 in het woonzorgcentrum De Hofstede, Aletta Jacobsstraat, Velserbroek
Aanvang van deze vergadering 20:00 uur. Zaal open 19:30 uur

Agenda

1. Opening
2. Mededelingen bestuur
3. Ingekomen stukken secretaris

4. Lezing door de heer Leendert de Jong: De waterhuishouding van Holland.

Na de lezing van Volkert Schaap over de sluizen van IJmuiden en de werkzaamheden aan de
nieuwe sluis, zal Leendert de Jong ons nu meer vertellen over het Spuikanaal in de sluizen van
IJmuiden. De geschiedenis, de werking en het belang hiervan voor heel Holland zal uitgebreid
belicht worden.
PAUZE
5. Notulen najaarsvergadering 2 november 2015
6. Jaarverslagen van bestuur en werkgroepen
7. Financieel Jaaroverzicht 2015
8. Verslag Kascontrolecommissie
9. Benoeming Kascontrolecommissie
10. Hoe nu verder ?
11. Rondvraag
12. Datum volgende ledenvergadering: 14 november 2016
13. Sluiting

Oproep nieuwe bestuursleden

Op dit moment bestaat het bestuur uit drie personen (het dagelijks bestuur), dit is veel te weinig voor
de vereniging van de HKV.
Volgens artikel 1 van de Statuten HKV :
- Het bestuur bestaat uit tenminste vijf personen, t.w. een voorzitter, een secretaris, een
penningmeester en een aantal bestuursleden. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter,
penningmeester en secretaris.
Ondanks vele oproepen is er tot op heden geen aanmelding geweest om tot het bestuur toe te
treden.
Wij willen er op wijzen dat dit niet zo langer kan doorgaan, omdat het bestuur volgens de statuten
uit tenminste vijf personen moet bestaan en omdat de taken van deze vereniging te omvattend zijn
om met zo’n klein bestuur goed te kunnen functioneren.
Op alle gebieden komen we dus mensen te kort. Wat de situatie over een jaar zal zijn weten we
nog niet. Fuseren of een slapende vereniging worden?
MELDT U AAN ALS BESTUURSLID!
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Notulen van de najaarsledenvergadering

gehouden op maandag 2 november 2015 in Zorgcentrum de Hofstede te Velserbroek
De voorzitter, Armand Meert, kon de vergadering niet bijwonen vanwege een lang van te voren
geplande buitenlandse reis.
Aanwezig waren 47 (bestuurs-)leden en 7 niet-leden.
Afwezige leden met afbericht (22): E. Baalbergen, mw. J.M.Th. Baltes, H. Bolland, J. Buijsman,
mw. J.L. van Erven, mw. L.M. Hagen, M. Holstein, N. Hoogland, R. Jak, C. Koffeman, G. Koops,
A. Meert, hr en mw. Van der Pol, mw. M. Rienks, J. Rodenburg, mw. A. Schuttenhelm-Okma, mw.
Uyl-Schoemaker, M.L. Verschoor.
Afwezig zonder afbericht: mw. K. de Ruijter, aftredend bestuurslid
1. en 2. Opening en mededelingen
De opening werd verricht door Henk Timmers. Er waren geen mededelingen.
3. Lezing door de gastspreker de heer V. Schaap
Tot 1 november nog werkzaam bij Rijkswaterstaat. Vanaf 2004 was hij betrokken bij de nieuwe
zeesluis, zowel op politiek als bestuurlijk vlak.
De heer Schaap gaf een historisch overzicht van het ontstaan van het Noordzeekanaal en de
ontwikkeling van de zeesluizen.
In 1979 heeft de laatste verbreding plaatsgevonden. De Noordersluis kan optimaal benut worden, tot
15 ½ m. diepte.
De pieren zorgen voor een veiliger binnenvaart van de schepen. Er is een zgn. IJ-geul voor de kust
van 43 km.
De sluizen hebben vier functies:
- droge voeten voor Noord-Holland, afvoer van regenwater door het gemaal en de spuisluizen
- waterkwaliteit van het oppervlakte water
- ecologisch, visstand
- scheepvaart, met 4 sluizen en de oeververbinding naar Tatasteel.
Als de grote sluizen vervangen worden, gaat de Noordersluis dicht. Echter dit ligt nogal gevoelig,
men wil de Noordersluis nog als reserve houden. Het is ook een gemeentelijk monument, de grootste
zeesluis ooit.
De heer Schaap vertelde verder over de techniek van de verschillende zeesluizen.
Er kwamen veel vragen na de voordracht.
Het was een zeer professionele, boeiende en onderhoudende lezing.
PAUZE
4. Ingekomen stukken Geen
5. Notulen voorjaarsvergadering 13 april 2015 Deze werden aangenomen.
6. Begroting 2016
De leesbaarheid van de begroting was nu in orde. Aan de leesbaarheid van de jaarcijfers wordt
gewerkt. Er zullen kolommen in de jaarcijfers weggelaten worden.
De volgende Loopmare komt in december, samengesteld door het bestuur,
De Boekhandels die Velisena’s verkopen, zal bericht gegeven worden dat er dit jaar geen jaarboek
komt. (Eelco Graafsma).
De Velisena steeg vorig jaar in kosten door toevoegen van foto’s met kleur.
Het bedrag dat nu begroot staat voor de Velisena, zal voldoende verhoogd kunnen worden i.v.m. het
feit dat er dit jaar geen uitgave is geweest.

Velisena Loopmare, 2016, nr. 1

3

7. Aftreden bestuursleden
Wim Sellen treedt na negen jaar af. Het bestuur zal hem zeker missen. Wim hield een heel kort
woordje tot de aanwezigen: “Een historische vereniging is geen algemeen nut beogende instelling.
Persoonlijk belang staat centraal en niet het algemene.”
Kortom het komt hier op neer dat Wim uit puur eigen belang veel van zijn tijd beschikbaar stelde
voor activiteiten en bestuurlijke overleggen van de HKV. Met een boeket en een bon bleef hij nog
even aan tafel zitten om de twee overgebleven leden te ondersteunen.
8. Mondeling verslag werkgroepen
Er werd geen mondeling verslag uitgebracht; sommige werkgroepen hebben hun verslag ingediend.
Alleen de heer Heijblok deelde mee dat zijn mede werkgroeplid Jan Rodenburg geen adres had
achtergelaten. Er zijn foto’s gemaakt van de begraafplaats Engelmunduskerk in Driehuis. Op 22 april
is een reactie aan het Parochiebestuur verzonden, maar hierop is geen antwoord gekomen. Er wordt
gevraagd of de werkgroep voor behoud van het kerkhof is uit historisch oogpunt, en dat is het geval.
De activiteiten van Eelco Graafsma zijn het bijhouden van de ledenlijst en het organiseren van
lezingen. Arjen Bosman, archeoloog heeft nog niet gereageerd, maar hij hield op 18 november 2015
de stadslezing in het Stadhuis te Velsen.
9. Uitbreiding van het bestuur
Een uitbreiding van het bestuur is dringend. Kritiek komt er over de gang van zaken, de heer van
Grinsven vindt het wettelijk niet juist, maar in de vorige vergadering zijn de leden akkoord gegaan
met de kandidaat-voorzitter en -secretaris.
Jan Victor Suurmond laat het bestuur de leden bedanken voor alle kaarten die hij mocht ontvangen
tijdens zijn ziekte.
Velisena en het niet verschijnen van dit jaarboek komt aan de orde. In 2016 zal een dubbelnummer
verschijnen.
Vanuit de toehoorders komt de vraag van Frits Vrijhof waarom er geen artikelen in staan over
sportgeschiedenis, toch heel belangrijk in Velsen.
De stedenband zou door Leen van der Lugt geschreven worden. Jan Morren zal hem hierover nog
eens benaderen.
Frits Vrijhof zal zich in het onderwerp Sport in Velsen gaan verdiepen binnen de Werkgroep Lokale
geschiedenis onder supervisie van Jan Morren.
10. Datum volgende ledenvergadering en sluiting
De voorjaarsledenvergadering is op maandag 11 april 2016.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 22.15 uur de vergadering.
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JAARVERSLAG 2015 VAN HET BESTUUR
Het bestuur kwam in 2015 negen keer bij elkaar en bestond uit de volgende leden:
Armand Meert voorzitter vanaf november 2014 beoogd / april 2015 benoemd
Hannie van den Outenaar secretaris idem; notulist /bibliotheek HKV
Henk Timmers penningmeester, webmaster en publiciteit
Wim Sellen lid en notulist tot november 2015; contact Romeinenjaar
Karina de Ruyter lid tot november 2015
In het begin van het jaar vond er de overdracht plaats. De beoogde voorzitter en secretaris moesten
zich inwerken, gelukkig werden zij ondersteund door de overige bestuursleden.
Van het vorige bestuur , John Buijsman en Alex Spekking, werd met een etentje afscheid genomen,
zij werden bedankt voor hun jarenlange inzet.
Helaas trad in november Wim Sellen af, hij is de steun en toeverlaat van de nieuwe bestuursleden
geweest. Karina de Ruyter trad af om persoonlijke redenen. Er is geen afscheidsetentje geweest,
Wim wenste dit niet.
Vanaf november bestond het bestuur uiteindelijk uit drie personen, te weinig volgens de statuten.
Het overleg met de werkgroepen werd weer op gang gezet ; de bestuursleden zijn tevens
contactpersoon voor een of meer werkgroepen. De bedoeling is om regelmatig contact te hebben.
Er kwamen bij het secretariaat en de webmaster allerlei vragen via de mail binnen, die met vereende
krachten beantwoord werden o.a. met hulp van leden uit de diverse werkgroepen.
De werkgroep Monumenten had in januari 2015 een overleg met het bestuur .
De werkgroep Collectievorming kreeg na een aantal overleggesprekken een budget voor benodigde
materialen. De huur van opslag in het NHA in Haarlem valt daarbuiten.
De HKV-bibliotheek heeft weinig ruimte, in 2016 zal de voorraad van de jaarboeken hier ook
opgeslagen moeten worden. Het Decoratelier (Witte Theater) verzorgde in de vergaderruimte een
halve kast, zodat de bibliotheek wat beter te raadplegen is voor leden of belangstellenden.
Met Eelco Graafsma was intensief contact over de ledenadministratie, de organisatie van de
jaarmarkten, lezingen, excursie, boekverkoop en schenkingen, beheer jaarboeken.
De voorzitter en penningmeester namen deel aan het Vierkringen-overleg, met Beverwijk,
Heemskerk en Uitgeest.
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Contacten en activiteiten bestuursleden
Bestuursleden soms samen met werkgroepleden bezochten diverse bijeenkomsten.
In januari 2015 werd het startsein gegeven voor het jaar van het industriële erfgoed, georganiseerd
door de Cultuurcompagnie.
In het Witte Theater kwamen organisaties rondom het Noordzeekanaal bij elkaar.
De HKV deed in eerste instantie mee en bood aan ondersteuning te kunnen geven met historische
informatie, waar echter op beperkte schaal gebruik van is gemaakt.
De voorzitter was van de partij bij de officiële start en maakte een boottocht mee.
Het Huis van Hilde, archeologisch museum in Castricum, werd geopend, waarbij drie leden van het
bestuur aanwezig waren.
De Cultuurcompagnie organiseerde met Pro Biblio in het Huis van Hilde een debatavond, de
voorzitter en secretaris luisterden naar de politieke partijen en hun voorstellen voor het cultuurbeleid.
In mei was in dit museum de opening van de tentoonstelling over de bodem van Noord-Holland.
De Beursvloer Velsen werd bezocht door Armand Meert en Eelco Graafsma; er kwam eigenlijk
weinig uit, is achteraf gebleken.
Hannie van den Outenaar had een overleg met R. Arisz van BKgroep inzake de ontwikkeling van het
Velserend-gebied, waar allerlei instanties voor benaderd waren. Aan het eind van het jaar is de
gemeentelijke startnotitie verschenen. De verdere behandeling is in handen van de
monumentenwerkgroep, die ook commentaar geleverd heeft bij de herinrichting van de
Velserenderlaan.
De bijeenkomst over de voormalige Jan Ligthartschool aan de Eksterlaan, de school met het rieten
dak, werd door de secretaris bezocht, de afhandeling is doorgesluisd naar de monumentenwerkgroep.
Het advies van de HKV dat de school een monumentenstatus zou moeten krijgen staat nog steeds op
de lijst.
Armand Meert en Henk Timmers hadden een gesprek met Karin Schuurman van de gemeente om
kennis te maken en diverse onderwerpen te bespreken.
Boekpresentaties werden bijgewoond : de Zandpoort 2015 van zustervereniging Santpoort werd in
ontvangst genomen en het boek Beleef IJmuiden van Agnes de Boer en Marlene Schrijver werd aan
de HKV aangeboden.
Er vond overleg plaats met Agnes de Boer, Marlene Schrijver en Paulien van Vliet over
vertelprojecten IJmuiden, kanaalgravers en de Stelling van Amsterdam.
Een bestuurslid woonde een vertelmiddag over Oud IJmuiden bij evenals een toneelvoorstelling .
De voorzitter ging naar bijeenkomsten van de Velser Gemeenschap.
Het bestuur was aanwezig bij de stadslezing van Arjen Bosman over de Romeinen in Velsen.
De penningmeester/webmaster volgde een fotoworkshop bij de RABO bank.
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Lezingen, excursie en jaarmarkten.
Er vonden acht lezingen plaats, vijf lezingen georganiseerd door Eelco Graafsma, twee lezingen
georganiseerd door het bestuur, met name door Henk Timmers, en een lezing in het kader van Het
Jaar van de Romeinen samen met de Archeologische Werkgroep.
In het algemeen zijn de lezingen goed ontvangen en bezocht:
 12 januari: Wim Bosman. De eerste bewoners van Velserbroek enz. Bezoekers: 54 leden en 16
niet-leden
 9 februari: John Rutte. Over persoonsbewijzen en stamkaarten. Bezoekers: 34 leden en 5 nietleden
 16 maart: Cor Bart jr. Razzia april 1944 Velsen-Noord en Beverwijk. Bezoekers: 30 leden en 11
niet-leden
 14 september: Stellingmaand. Kees Schipper. De nieuwe Hollandse Waterlinie. Bezoekers: 41
leden en 15 niet-leden
 12 oktober: Jac. Zuurbier. Industrieel Erfgoed Papierfabriek Van Gelder & Zn. Bezoekers: 38
leden en 11 niet-leden
 14 december: Mevr. Carol van Driel. Warm, droog en goed geschoeid. Romeinen in Velsen.
Lezing in samenwerking met AWV. Bezoekers: 35 leden en 12 gasten
Voorjaarsledenvergadering 13 april Lezing door Ruud van Dobben over Haarlemmerolie.
Bezoekers: 39 leden en 2 niet-leden
Najaarsvergadering 2 november. Lezing door V. Schaap over de nieuwe sluis te IJmuiden
Bezoekers: 47 leden en 17 niet-leden / 1 nieuw lid
Excursie 31 januari Hervormde Kerk en Oud-Katholieke Kerk Engelmundus in Oud- IJmuiden. Een
boeiende excursie bezocht door 19 HKV-leden.
Info-stand op jaarmarkten
Duin en Kruidberg. 25 mei, Pinksteren. Een goed bezochte jaarmarkt.
4 nieuwe leden en veel oude boeken en Velisena’s verkocht.
Jaarmarkt Santpoort. 7 augustus. Geen nieuwe leden maar wel gesprekken naar aanleiding van de
foto’s. Verkoop van oude materialen.
Jaarmarkt Velsen. 28 september. Geen nieuwe leden, verkoop oude Velisena’s , gesprekken.
Voor de stand voor het Havenfestival in IJmuiden op 15 augustus waren te weinig vrijwilligers
beschikbaar en werd dus afgeblazen.
Ruilverkoopbeurs Museum Kennemerland in Beverwijk op 19 november. Geen belangstelling
voor Velsen.
Het bemannen van de kramen is toch een hele opgave, vaak konden we op dezelfde mensen rekenen.
Vrijwilligers zijn beschikbaar voor het bezorgen van de Velisena Loopmaren ( 4 x per jaar); er zijn
eigenlijk nog teveel leden die het mededelingenblad niet digitaal willen ontvangen. Het is een hele
organisatie en omdat een aantal bezorgers door ziekte of te zware belasting is weggevallen is dit toch
een aandachtspunt voor het bestuur.
In de werkgroepen zijn vrijwilligers bezig met contacten met de gemeente over het
monumentenbeleid, of verzorgen het beheer en inventarisatie collectie of de bibliotheek . Anderen
bieden ondersteuning bij de lezingen en de jaarmarkten; het bestuur stelt dit zeer op prijs.
En niet te vergeten: de RABO-fietstocht op 13 september waar een aantal leden, zelfs niet-leden,
meedeed voor een bijdrage in de HKV-kas.
Het jaarboek Velisena 2015 kon door omstandigheden helaas niet uitgereikt worden op de
najaarsvergadering. In 2016 zal de redactie een dubbelnummer samenstellen.
De twee laatste nummers 2015 van Velisena Loopmare zijn door Henk Timmers verzorgd.
Velisena Loopmare, 2016, nr. 1
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De Vrijwilligersdag 2015, georganiseerd door de vier historische verenigingen, een excursie naar
het Oer-IJ, is door onduidelijkheid van de uitnodiging min of meer in het watergevallen. Er waren
slechts 15 plaatsen per vereniging beschikbaar. Slechts enkele leden van de HKV gingen mee.
Hannie van den Outenaar,
14 februari 2016

Bijlage bij het Jaarverslag van de Werkgroep Monumenten
Actielijst werkgroep monumenten HKV
adres
1

3

4
5
6
7

8

1-2-2016

actie

voor
wie
datum
brief opgesteld en verstuurd naar bestuur HKV , 12-03RR/JV
2014 brief verstuurd naar gemeente. 08-04-2015 09:30 uur
gesprek met M. Gemser. 12-10-2015 vervolggesprek met
Masja.

Driehuizerkerkweg 14
Driehuizerkerkweg 17
Ver Loren van
Themaatlaan 1 Verloren
van Themaatlaan 9-11 Ver
Loren van Themaatlaan 13
Piersonlaan 1
Van Tuyllweg 34
Van Hogendorplaan 6
Velserenderlaan 2
ontwikkelingen blijven volgen. Zie ook:
ruïne van Brederode (RM) www.nationalemonumentenorganisatie.nl Zie berichtgeving
m.b.t. lage grondwaterstand. Per 01-01-2016 overdracht van
het Rijk naar NMO, beheer door Stichting Heerlijkheid
Brederode .
vrm. natuurbad Velserend B&K heeft een concept startdocument opgesteld. 21-092015 ateliersessie. Planning: op 03-12-2015 raadsessie en
17-12-2015 raadsbesluit. Jan 2016 inloopavond.
Velserenderlaan vrm.
tijdelijke inrit met hek. Er zijn vragen gesteld in de
`dokterswoning`
gemeenteraad, na 7 juli worden gras en uitrit hersteld. Zaak
is in behandeling bij de rechtbank.
Westlaan 47
ontwikkelingen blijven volgen. Erfgoedvereniging
fort benoorden Spaarndam Heemschut volgt de ontwikkelingen nauwgezet.
(PM)
Driehuizerkerkweg 117verkeert in slechte staat van onderhoud, Joop heeft gesprek
119 v.m. boerderij Schuijt gehad met eigenaar, mogelijk in april 2014 een vervolg.
(RM)
Mei 2014, Anneke constateert werkzaamheden. Er heeft een
vooroverleg plaatsgevonden tussen eigenaar en gemeente
over het realiseren van 11 + 4 zorgappartementen. Tevens
zijn tijdens een rondgang (begin 2015) de monumentale
elementen (kap en gevels) aangegeven.
Driehuizerkerkweg 142
gevel onoordeelkundig gerestaureerd, bespreken voorstel
spoorweghuisje (GM)
naar gemeente om af te voeren van de monumentenlijst.
Voorlopig geen actie monumentengroep.
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Driehuizerkerkweg 123
"Missiehuis" (GM)

ontwikkelingen blijven volgen, ( HKV heeft op 19-09-2010 allen
in brief naar gemeente de geschiedenis en waarde van
Missiehuis kenbaar gemaakt). Zie ook artikel in Velisena
2013. Op 18-01-2016 een informatie bijeenkomst door
gemeente Velsen over plaatsing asielzoekers.
10 ‘Pelita’ huizen Santpoort-N geschiedenis achterhalen, mogelijk meer informatie in Nationaal
Archief
11 wederopbouw IJmuiden
mogelijk nieuw onderwerp
12 Nic. Beetslaan ong.
telefoonbunker, op 22-03-2014 reactie WN200 ontvangen, allen
contact opnemen met bestuur HKV over gezamenlijke
aanpak. 17-05-2014 reactie bestuur HKV ontvangen. 02-09
bespreken verdere aanpak. 10-10-2014 gesprek ter plaatse
met Ruud Pols (WN 2000). datum? gezamenlijke brief
verstuurd naar gemeente Velsen

Rectificatie

In de Velisena Loopmare, nr. 3 van 2015 is gemeld, dat het niet-verschijnen van Velisena 2015 te
wijten is aan de ziekte van Jan Victor Suurmond. Het blijkt echter anders te zijn. Namelijk het feit,
dat van de vier artikelen die zouden verschijnen het vierde artikel niet op tijd was te voltooien voor
publicatie door een nalatigheid van de desbetreffende auteur. De beperkte hoeveelheid pagina’s zou
geen recht doen aan een volwaardige editie van Velisena.
Er zal in 2016 een dubbele jaargang van het jaarboek Velisena gepresenteerd worden.

Het bestuur

HKV activiteitenprogramma, voorjaar 2016

11-04-2016 Voorjaarsledenvergadering met lezing
De lezing en de voorjaarsledenvergadering vinden plaats in Wijkcentrum De Hofstede, Aletta
Jacobsstraat 227, 1991 PT Velserbroek. Aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.30 uur. Toegang voor
HKV-leden gratis; voor introducés en derden € 2,50
Zie onze website: www.historischekringvelsen.nl
Eelco Graafsma

Mededeling van de penningmeester

Er zijn momenteel nog verscheidene leden die de contributie voor 2016 nog niet hebben
overgemaakt.
Het verzoek is om, indien u nog niet heeft betaald, dit binnenkort alsnog te doen. Het over te maken
bedrag stond op de contributie-nota van januari jl. Over te maken op rekeningnummer NL09 RABO
0383 6242 23 t.n.v. Historische Kring Velsen.
Henk Timmers
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Bericht van de ledenadministratie

Sinds 1 januari 2016 hebben wij weer een aantal nieuwe leden mogen inschrijven, en wel:
Hr. K. Deuten
te Driehuis
Mw. A. Koster
te Santpoort-Zuid
Hr. C.J. Schouten (huisgenoot-lid) te Driehuis
Hr. Sander Ruijgvoorn
te Velserbroek
Mw. A.C. Zondervan
te Santpoort-Noord
Wij heten hen van harte welkom en hopen dat zij veel genoegen beleven aan het lidmaatschap. Zij
hebben de gebruikelijke welkomstbrief ontvangen en na ontvangst van hun contributiebetaling voor
het lopende jaar ontvingen zij als welkomstgeschenk het laatstverschenen jaarboek Velisena.
In 2015 is de gestage groei van ons ledenbestand jammer genoeg niet voortgegaan. Per 1-1-2016
zijn de aantallen (tussen haakjes 2015):
353 (353) gewone leden
24 (23) huisgenootleden
9 (9) instellings- of bedrijvenlidmaatschap
23 (21) ruilabonnementen
Ook nu vragen wij u weer om familie, vrienden, kennissen, collega’s en buren aan te moedigen lid
te worden van de HKV. U kunt hen als geen ander het belang van een lidmaatschap van de HKV
Eelco Graafsma
verklaren. Uiteraard kunt u hen ook verrassen met een cadeaulidmaatschap!

Verschenen

 Aan de Amsterdamse Wallen. P. de Rooij, P.P. de Waar, B. Nap e.a. Amsterdam, 2016. 384 p., ill.
ISBN 978 90 89531995.
Eindelijk een boek, waardoor duidelijk wordt dat de Wallen veel meer zijn dan een oord van
zonde en verderf. Henk van Os.
 Archeologie magazine. Via www.archeologieonline.nl is een proefabonnement (2 nummers voor
€ 9,50) te nemen, of een jaarabonnement (6 nummers) tegen een introductieprijs van € 19,95 i.p.v.
€ 39,95).
Archeologie magazine maakt geschiedenis tastbaar. In ieder nummer nemen wij u mee naar het verleden
van steden en streken in binnen- en buitenland. En we houden u op de hoogte van de nieuwste
archeologische opgravingen. Aldus de uitgever.

 Beelden van Velsen. Velsen, 2014.
In de gemeente Velsen zijn vele kunstwerken in de openbare ruimte te vinden. Beelden uit de
jaren ’50 t/m ’80 van de vorige eeuw. Maar ook kunstwerken uit de jaren ’90 in Velserbroek. En
niet te vergeten de marmeren beelden uit de 18de eeuw op de buitenplaats Beeckestijn.
 Beleef Oud-IJmuiden. Verhalen uit de oude visserswijk. IJmuiden, 2015.

Bron: Monumenteel; zie hierna

Op 12 augustus 2015 werd het boek gepresenteerd; nu, begin 2016 is het uitverkocht. Zie ook
www.beleefoudijmuiden.nl

 Carla van Baalen, Remieg Aerts, Henk te Velde, e.a. (red). In dit huis. Twee eeuwen Tweede
Kamer. Amsterdam, 2015. 548 p. ISBN 9789089531995.

Jubileumboek over het tweehonderdjarig bestaan van de Tweede Kamer met aandacht voor de actuele
thema’s in de Nederlandse politiek.
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Arno Fafié. Geschiedenis Lutherse gemeente in Haarlem in vogelvlucht. In: HRLM (Haarlemse
stadsglossy). 2016. Nr. 42. P. 38-43. Ill.

Al snel na zijn eerste optreden op 31 oktober 1517 kreeg de Duitse hervormer Maarten Luther veel
aanhangers in Haarlem. Het artikel belicht het ontstaan, de ontwikkeling en het wel en wee van de
Lutherse gemeente in Haarlem. Zo is het gebouw van de Haarlemse lutheranen aan de Witte Herenstraat
een van de oudste schuilkerken in Nederland.

 Jur van Goor. Jan Pieterszoon Coen. 1587-1629. Koopman-koning in Azië. Amsterdam, 2015.
575 p. ISBN 97890461050366.
De auteur geeft van Coen een genuanceerd beeld: een intelligente manager en niet de bloeddorstige
houwdegen. We kennen Jan Peterszoon als de grondlegger van het VOC-imperium.

 Taco Hermans. Woontorens in Nederland. Hilversum, 2015. 240 p. ISBN 9789074205047
Uitgave van de Nederlandse Kastelen Stichting kenniscentrum voor kasteel en buitenplaats.

 A.F.Th. van der Heijden. De ochtendgave. Amsterdam/Antwerpen, 2015. 304 p. ISBN 9789023456438. Historische roman.
 Monumenteel. Monumentenzorg en archeologie. Velsen, 2015, nr. 19. Nieuwsbrief voor
eigenaren van monumenten in Velsen en andere belangstellenden. Samengesteld door Publiekszaken, gemeente Velsen.
De digitale versie is verkrijgbaar na opgave van uw naam, adres en e-mailadres naar het emailadres monumenten@velsen.nl.
In dit nummer o.a. Spreekuur archeologische vondsten. Hebt u een bijzondere vondst gedaan?
Kom naar het Archeo-vondstenspreekuur in het Huis van Hilde, Puikman 3, te Castricum. Elke
eerste woensdag van de maand is er in het museumcafé Hildes Heerlykhyd een inloopspreekuur,
waar iedereen een vondst kan laten beoordelen door een archeoloog. Hij of zij zal het voorwerp
bekijken en een indicatie geven van de ouderdom en het gebruik ervan. Ook wordt uitleg gegeven
over de wet- en regelgeving. De entree tot het spreekuur is gratis.
 Marianne Mooijweer. De watersnoodramp van 1916. In: Geschiedenis Magazine, jrg. 50, 2015,
nr. 8. P. 42-43

De dijken beschermen ons tegen de Zuiderzee… dit vertrouwen was begin 20ste eeuw sterk in NoordHolland. De laatste keer was heel lang geleden: 1825. Toch bezweken ze her en der in de stormnacht van
13 januari 1916. Amsterdam werd net gespaard. 51 mensen verdronken, maar de ramp was koren op de
molen van Minister van Waterstaat, Cornelis Lely. De Kamer durfde zijn plannen voor een afsluitdijk en
inpoldering van de Zuiderzee niet meer te dwarsbomen.
Dit jaar wordt de watersnood herdacht met boeken, waaronder De waterwolf in Waterland. Van
Diederik Aten en Froukje Wieringa. (Pirola, 2015).

 Alexander Münninghoff. De stamhouder. Een familiekroniek. Amsterdam, 2014. 320 p. ISBN
9789035142268. Historische roman

De auteur is de winnaar van de Libris Geschiedenis Prijs 2015 voor het beste historische boek van het
jaar 2014. Het is een autobiografisch boek en berust op feiten en familieverhalen.
Het is overrompelend, meeslepend en uitstekend geschreven. Het bizarre verhaal voert van Letland naar
Den Haag en weer terug, en van het oostfront naar een verslonsd boerderijtje in Brabant, aldus de jury.

 Matthias Rozemond. De duivelskunstenaar. Amsterdam, 2016. 288 p. ISBN 9789024571499
Historische roman

Ter gelegenheid van het Jheronimus Boschjaar - 500 jaar geleden overleed Jeroen Bosch in Den Bosch schreef Matthias Rozemond een roman over de middeleeuwse schilder Jeroen Bosch: wat dreef hem om
‘De Tuin der Lusten’ te schilderen?
Op 29 januari 2016 heeft de auteur zijn roman gepresenteerd bij H. de Vries Boeken, te Haarlem.
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 Wim Spruit. Tussen schapen en wolven. Aantekeningen over de Beverwijkse politiek. Beverwijk
2015. 232 p. ISBN 9789080962057.

Wim Spruit schrijft over zijn periode als lid van de gemeenteraad en wethouder van Beverwijk van 2002
t/m 2008. Zijn boek is gebaseerd op dagboekaantekeningen van de auteur voor, tijdens en na zijn jaren als
gemeenteraadslid en wethouder.

 Joost Vermeulen. Beheersten de eerste Europeanen het vuur? In: Geschiedenis Magazine, 2016,
nr.1, p. 18-21. Recensie. Geschiedenis Magazine sprak met Wil Roebroeks.

De eerste bewoners van Europa móéten wel de beschikking over vuur gehad hebben. Anders was het
hier door de winterkoude toch onleefbaar? Het is een logische theorie, die al zo’n 15 jaar geaccepteerd is.
Maar archeologisch bewijs is er niet voor, volgens archeoloog Wil Roebroeks.
Roebroeks heeft zich de afgelopen periode vooral beziggehouden met de Neanderthalers en hun
verhouding tot de moderne mens. Sinds 1996 is hij in Leiden hoogleraar archeologie Oude Steentijd en
sinds 2011 ook academie-hoogleraar. In 2013 werd hem door de Koninklijke Academie voor
wetenschappen een oeuvreprijs toegekend. Met het aan deze prijs verbonden geldbedrag is hij aan een
uitgebreid internationaal en interdisciplinair onderzoek begonnen naar de oorsprong van het vuurgebruik.

 Eva Vriend. De helpende hand. De verborgen geschiedenis van de gezinszorg in Nederland.
Amsterdam, 2015. 248 p. ISBN 9789460036057

Vriend weet maatschappelijke geschiedenis inzichtelijk en levend te maken en brengt een ode aan een
onvolprezen en onderschat beroep. Opzij

Tentoonstellingen, websites en kindervertelmiddagen

 24 uur met Willem; koning van Nederland en België. In: Nationaal Archief t/m 17 juli 2016.
www.gahetna.nl/willem
 Dag van het Kasteel. Maandag 16 mei a.s. tweede pinksterdag, wordt voor de negende maal op
rij de Dag van het Kasteel gehouden. Een prachtig evenement voor jong en oud. Dit jaar openen
vele kastelen en buitenplaatsen hun poorten en tuindeuren. Het thema is dit jaar Proef het
Verleden. Kom een kijkje nemen in de keukens, doe mee met een vossenjacht in de tuin en breng
een bezoek aan de ijskelders. Voor meer informatie over de deelnemende kastelen en
buitenplaatsen, kijk op www.kastelen.nl.

De deelnemende kastelen en buitenplaatsen in Noordoost-Brabant zijn: Kasteel Heeze, Kasteel Heeswijk,
Kasteel Maurick, Kasteel Geldrop, Groot Kasteel Deurne, Landgoed Soeterbeek en de Kasteelruïne Asten.

 Historisch Museum Haarlem (MH) bestaat 25 jaar. Sinds het MH in 1990 zijn deuren aan het
Groot Heiligland opende speelt het een centrale rol in het ontsluiten van de geschiedenis van de
stad en zijn omgeving. In de afgelopen 25 jaar deed het museum dat in meer dan 60 tentoonstellingen die gezamenlijk ruim 316.000 bezoekers trokken. Het museum is gehuisvest in het
voormalige St. Elisabeth’s Gasthuis, dat in 1621 werd gesticht. (Zie hierna)
 ISGESCHIEDENIS. Veel over de geschiedenis – vooral die van vandaag – leest men op de
website www.isgeschiedenis.nl.
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 Jheronimus Bosch – Visioenen van een genie. In: Noordbrabants Museum. Verwersstraat 41.
’s-Hertogenbosch. Tel. 073-6877877 (ma.-vr. 8.30-17 uur). Gelijknamige catalogus in de Bosch
Museumshop. Van 13 februari t/m 8 mei 2016. Open: Dagelijks van 9-19 uur, ook tijdens
feestdagen. Voor een bezoek koopt u een ticket online met een zgn. time slot. Ticket informatie:
073-6877844 / tickets@hnbm.nl. Zie ook www.Bosch500.nl

Jheronimus Bosch, in Den Bosch omstreeks 1450 geboren als Jeroen of Joen van Aken, staat bekend als
de belangrijkste kunstenaar van de late middeleeuwen in de Nederlanden. In zijn voorstellingen combineert
hij traditie, realiteit en zijn eigen fantasie. Bosch is geboren, getogen en gestorven in zijn stad, ’sHertogenbosch.
De tentoonstelling wordt gehouden in het 500ste sterfjaar van de schilder. Eenmalig keert het grootste deel
van zijn oeuvre terug naar zijn stad. Zie: www.noordbrabantsmuseum.nl .
Naast het Noordbrabants Museum doen nog zes musea in de provincie mee aan de viering van het
500ste sterfjaar. Ze hebben een ‘Bosch Grand Tour’ samengesteld.

 Kindervertelmiddagen op Beeckestijn. Begin 6-1-2016, eind 31-12-2016

Elke woensdag kindervertelmiddag: Carla Edel vertelt prinsesseverhalen aan kinderen van 4 tot 8 jaar.
De kinderen mogen verkleed komen als prinses of prins. Zij krijgen naast het verhaal ook chocolademelk
met iets lekkers en verwerken het verhaal in een werkstukje. De middag duurt van 14.00 tot 16.00 uur. De
kosten bedragen € 6,-- per kind. Ook mogelijk als verjaardagspartijtje. Uiterlijk de avond ervoor voor
18.00 uur opgeven via carlaschut@hotmail.com. Een middag gaat door als er minimaal vier aanmeldingen
zijn. Rijksweg 134, Velsen-Zuid. T. 0255-522877

 Monet in Zaandam. In: Zaans Museum, Schansend 7 Zaandam. T. 075-6810000. www.zaansmuseum.nl
Claude Monet was in 1871 in Zaandam, vier productieve maanden lang. De Zaanstreek was toen met
zijn molens, typische houten huizen en platte vergezichten al een toeristische bestemming voor binnen- en
buitenlanders. Ook Monet was onder de indruk; hij maakte er 25 schilderijen en negen schetsen. Het Zaans
Museum heeft recent een van zijn schilderijen gekocht en dat is nu het middelpunt van een nieuwe
presentatie over het Zaanse landschap als inspiratiebron voor kunstenaars. Bron: Geschiedenis Magazine,
2016, nr. 1
 Omdat ik iets te zeggen had. In: Noord-Hollands Archief van 8 februari tot 24 maart 2016.

Jansstraat 40. 2011 RX Haarlem. T. 023-5172700. Open: di. t/m vr. 9-17 uur. Derde zaterdag van
de maand 9-17 uur.

Het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis presenteert de tentoonstelling over Nederlandse
schrijfsters uit de 19de eeuw. Deze expositie was eerder al in een andere samenstelling te zien in het
Letterkundig Museum in Den Haag. De tentoonstelling vestigt de aandacht op de vele tientallen
schrijfsters, die in de 19de eeuw actief waren in ons land.

 De Romeinse kust. In: Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28, 2311 EW Leiden. T. 0715163163. www.rmo.nl. Van 1 april t/m 25 september 2016. Open: di.-zo. 10.00-17.00 u. Ook
tijdens schoolvakanties op maandag. Gesloten 27 april.

De tentoonstelling gaat over het leven aan de Nederlandse kust in de Romeinse tijd. Men komt meer te
weten over handel en scheepvaart, de militaire organisatie van de kustverdediging, religie en wonen bij de
zee. In de expositie vindt men voorwerpen uit de collecties van het RMO, die afkomstig zijn uit plaatsen en
gebieden aan zee van Texel tot Zeeland. Ze worden aangevuld met objecten uit musea in de kustregio’s.
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 Water Kust Land. 100 jaar droge voeten. Vijf musea, vijf tentoonstellingen. Waterland
herdenkt de watersnood van 1916 en viert zijn veiligheid.

+ Marker Museum. Marken en de watervloed van 1916. www.markernmuseum.nl. T. 0299601904
+ Purmerends Museum. Watersnood van 1916 in Purmerend. www.purmerendsmuseum.nl. T. 0299472718
+ Volendams Museum. De watersnood van 1960 in Volendam. www.volendamsmuseum.nl
T. 0299369258
+ Edams Museum. Rondom Edam t/m 1916. Provincie-brede kijk op 1000 jaar watersnood.
www.edamsmuseum.nl. T. 0299372644
+ Waterlandsmuseum de Speeltoren. 1916: Waterland in watersnood. Van dijkdoorbraak naar Afsluitdijk.
www.despeeltoren.nl. T. 0299652203

 Zo ging Haarlem gekleed; van 1900 tot nu. In: Museum Haarlem t/m 24 april 2016. Groot
Heiligland 47. 2011 EP Haarlem. T. 023-5422427. info@museumhaarlem.nl.
www.museumhaarlem.nl. Open: zo.-ma. 12-17 uur; di.-za. 11-17 uur.

Kleding. We ontlenen er onze identiteit aan. Zo ging Haarlem gekleed geeft een overzicht van de trends en
het kleedgedrag van de inwoners van Zuid-Kennemerland in de laatste 115 jaar. Inbreng van persoonlijke
stukken maakt deze tentoonstelling uniek. Typisch Haarlemse textielbedrijven als kostuummaker Van der
Steur, kousenfabriek Hin, overhemdenfabriek Kerko, Magazijn De Zon en handschoenenfabriek Laimböck
uit Heemstede ontbreken niet.

Nieuws uit het Noord-Hollands Archief

Collecties Museum Enschedé naar het Noord-Hollands Archief (NHA). De collecties, die vanaf
1990 bewaard werden in het bedrijfscomplex van Koninklijke Joh. Enschedé in de Waarderpolder in
Haarlem worden in bruikleen overgedragen aan het NHA.
De Stichting Museum Enschedé bezit een groot aantal collecties die zowel wat inhoud als samenhang
betreft uniek zijn. De meest prominente collecties documenteren de volledige bedrijfsgeschiedenis en de
geschiedenis van de drukkunst, met als rode draad alles wat het Haarlemse bedrijf Koninklijke Joh. Enschedé
in zijn 312-jarige bestaan heeft voortgebracht en waarvan vrijwel alles is bewaard gebleven. Joh. Enschedé is
al eeuwenlang één van de belangrijkste drukkerijen in Nederland. Door de omvang, de kwaliteit en de
samenhang kunnen de collecties zich meten met die van internationale topinstellingen als Museum PlantijnMoretus in Antwerpen of het Gutenberg Museum in Mainz.

Foto’s van The Beatles ontdekt. Recent heeft het NHA in haar collecties maar liefst 75 nog
ongepubliceerde foto’s van The Beatles ontdekt. Het gaat om foto’s van de televisieopnamen in
Treslong in Hillegom op 5 juni 1964, bijna 52 jaar geleden.
Beeldcollecties NHA beschikbaar via Europeana. Sinds 1 april 2015 is de beeldcollectie van het
NHA, ruim 246 duizend objecten met beschrijvingen, ook te vinden via het online cultuurplatform
http://www.europeana.eu. Op de portaalsite, ofwel toegangspoort, zijn gedigitaliseerde collecties van
allerlei Europese culturele en wetenschappelijke instellingen te vinden.
Nieuwe scans adresboeken beschikbaar
In de Krantenviewer van het NHA zijn duizenden scans van adresboeken uit Haarlem en omgeving
beschikbaar. De adresboeken zijn allemaal full tekst te doorzoeken in de Krantenviewer
http://nha.courant.nu of via de zoekfunctie op de website http://www.noord-hollandsarchief.nl/
zoeken. Onder andere de volgende adresboeken zijn beschikbaar: Beverwijk, 1943 en 1947,
Beverwijk, Heemskerk en Velsen-Noord 1960, Velsen, 1930-1976 (met hiaten).
Tot slot
Luistert u wel eens naar OVT, het geschiedenisprogramma van de VPRO op NPO Radio 1? Een
afwisselend en boeiend radioprogramma op zondagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur.
_______________________________________________________________________________
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Velisena Loopmare is een nieuwsbrief voor leden van de Historische Kring

Velsen en verschijnt drie- tot viermaal per jaar onder redactie van Jan Victor Suurmond.
Kopij graag per e-mail in een bijlage verzenden naar de redacteur via het e-mailadres:
jvsuurmond@kpnmail.nl. Het postadres is Ampzingstraat 3 zw, 2014 XT Haarlem. Tel.
023-8448479.
De volgende Velisena Loopmare verschijnt omstreeks 1 juli 2016. Kopij van het
bestuur, van werkgroepen en van leden wordt uiterlijk op woensdag 8 juni 2016
verwacht.
Informatie uit de nieuwsbrief mag worden overgenomen, mits de bron wordt vermeld.
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