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Nieuws van het bestuur
Beste leden van de Historische Kring Velsen,
Toen ik me aan het schrijven van deze oproep zette (want het is inderdaad een oproep) voor het
werven van leden voor het bestuur van onze vereniging én het is een oproep voor het werven van
leden voor werkgroepen, schoot mij de oude Hollandse zegswijze te binnen ‘Niet geschoten is altijd
mis’.
Eerst wat gram kwijt: het is onbegrijpelijk, dat in een vereniging van ca. 400 leden er geen leden
zijn die zich, ondanks herhaalde oproep, aangemeld hebben als lid van het bestuur van de vereniging
en / of als lid van een werkgroep.
Het is bepaald geen luxe deze oproep:
- Het bestuur bestaat nog maar uit drie leden en dat zijn vier bestuursleden te weinig.
- Diverse werkgroepen leiden een slapend bestaan door een tekort aan leden, die zich willen
inzetten voor het doen van onderzoek. Die werkgroepen zijn: monumenten, collecties,
activiteiten, genealogie, straatnamen, lokale geschiedbeoefening, begraafplaatsen en
bibliotheek.
Laat het niet zo zijn dat het lijkt, dat ik mis geschoten heb. Ik heb geschoten en jullie, leden van de
HKV, kunnen het schot tot een treffer maken.
Mijn e-mailadres, respectievelijk mijn huisadres en telefoonnummer vindt u hieronder voor zowel
aanmelding als voor het antwoordkrijgen op vragen, waar u nog mee zit.
Met vriendelijke groet,
Armand Meert
Hofdijklaan 59
1985 GB Driehuis
a.meert@kpnmail.nl
T. 0255-513216

Lezingen
Op 12 september 2016 verzorgt Jan Morren twee korte lezingen: ‘Huis te Spijk in de Hofgeest’ en
‘Watervliet in Velsen-Noord’.
Huis te Spijk. Dit huis is ontstaan uit het kasteeltje Huis te Lane, dat bekend is uit de 14de eeuw.
Het werd een buitenplaats met een herenhuis, dat opgesierd werd met een torentje.
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Watervliet was van oorsprong een blekerij die in de tweede helft van de 17de eeuw omgevormd
werd tot een buitenplaats. Het zou een van de grootste buitenplaatsen in Velsen worden.
Op 3 oktober 2016: ‘Festung IJmuiden, onderdeel van de Atlantikwall’
De Atlantikwall, een Duitse ‘muur’ van bunkers en andere versterkingen uit de Tweede Wereldoorlog, moest een geallieerde invasie weerstaan. Op strategische punten werd een extra beveiliging
ontworpen: een Festung. Dat was in IJmuiden ook het geval; er werd een ringverdediging aangelegd
met een zee- en een landfront.
Ron Bakker en Marcel Notenboom verzorgen een lezing over dit onderwerp. Zij leggen hierbij de
nadruk op het deel ten zuiden van het Noordzeekanaal en besteden daarbij vooral aandacht aan het
landfront, dat voor velen minder bekend is dan het zeefront.
Op 14 november 2016: Najaarsledenvergadering met lezing (info volgt)
De lezingen 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, maar voor
introducés en derden € 2,50
Eelco Graafsma

Nieuws van werkgroepen
Bericht van de ledenadministratie
Sinds eind februari 2016 hebben wij weer een aantal nieuwe leden mogen inschrijven, en wel:
Mw. W.M.A. Bonekamp-Molenkamp te Santpoort-Noord
Mw. Ada Harmes
te IJmuiden
Hr. Alex Engel
te Driehuis
Wij heten hen van harte welkom en hopen dat zij veel genoegen beleven aan het lidmaatschap. Zij
hebben inmiddels de gebruikelijke welkomstbrief ontvangen, en na ontvangst van hun
contributiebetaling voor het lopende jaar, ontvingen zij als welkomstgeschenk het laatstverschenen
jaarboek Velisena.
Ook nu vragen wij u weer om familie, vrienden, kennissen, collegae 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
verklaren. Uiteraard kunt u hen ook verrassen met een cadeaulidmaatschap!
Attentie: het adres en telefoonnummer van onze ledenadministratie is gewijzigd. Zie hiervoor
bladzijde 1 van deze Velisena Loopmare.
Eelco Graafsma
Ledenstatistiek; waar wonen nu onze leden en huisgenootleden?
Gemeentedeel
aantal
in %
Velsen-Noord
6
1,5
Velsen-Zuid
27
6,7
IJmuiden
100
24,6
Driehuis
49
12
Santpoort-Noord
73
18
Santpoort-Zuid
27
6,7
Velserbroek
47 +
11,6 +
Subtotaal
332
81,8
Elders in Nederland
74 +
18,2 +
Totaal
406
100%
In bovenstaande aantallen zijn de negen leden-instellingen niet meegeteld.
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Jan Victor Suurmond

Nieuwe wet voor het cultureel erfgoed
Januari 2016 was een belangrijk moment voor de erfgoedsector. Voor het eerst komt er één integrale
wet die betrekking heeft op museale objecten, musea, monumenten en archeologie op het land en
onder water. Samen met de nieuwe Omgevingswet maakt de Erfgoedwet een integrale bescherming
van het cultureel erfgoed mogelijk.
De nieuwe Erfgoedwet bundelt bestaande wet- en regelgeving voor behoud en beheer van het
cultureel erfgoed in Nederland. Dit is nu geregeld in zes verschillende wetten en een regeling. Hierin
hebben roerend, onroerend en archeologisch erfgoed allemaal hun eigen specifieke definities,
procedures en beschermingsmaatregelen. Deze versnippering van de erfgoedwetgeving en de
noodzakelijke aanpassingen van bestaande wetten zijn de redenen om één integrale Erfgoedwet op te
stellen. Een groot deel van de bepalingen in de Erfgoedwet bestond al in andere wetten en regels.
Waar het al goed geregeld was, hoeft niets te veranderen. Dit is bijvoorbeeld het geval met de
omgevingswetgeving. Op een aantal gebieden zorgt de Erfgoedwet wel voor veranderingen. Dat
geldt voor musea en beheerders van de rijkscollectie. Maar bijvoorbeeld ook op het gebied van
archeologie. Daar voert de overheid een certificeringsstelsel in.
De wet gaat naar verwachting op 1 januari 2016 in. Ga voor meer informatie naar
www.rijksoverheid.nl.
Bron: Monumenteel, nr. 2, 2016

Verschenen

 Rome aan de Noordzee. Burgers en Barbaren te Velsen. Arjen V.A.J. Bosman. Leiden, 2016.
136 p., ill. ISBN 978-90-8890-363-2
Arjen Bosman presenteerde op 30 maart jl. in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden zijn nieuwste
boek Rome aan de Noordzee: burgers en barbaren te Velsen. De directeur van het museum, Wim Weijland
nam het eerste exemplaar in ontvangst bij de opening van de tentoonstelling Romeinse Kust.
De grenzen van het Romeinse rijk. De Romeinse Limes (grens) van 2000 jaar geleden liep halverwege
Nederland en ligt tegenwoordig verborgen in de bodem. Gevleugelde namen als Julius Caesar, Augustus,
Drusus en Claudius zijn bepalend geweest voor de verovering van het gebied en later voor het vaststellen van
de noordgrens van het Romeinse rijk. Over het leven direct langs deze grens wordt steeds meer bekend uit
archeologisch onderzoek. Nu is er voor het eerst een publieksboek dat focust op de eerste eeuw en op de regio
ten noorden van de gebaande paden. Het zijn roerige tijden waarin de grens zijn vorm nog moet krijgen.
Romeinen in Velsen. Ver weg van waar ooit hun wieg had gestaan, in een voor hen totaal andere wereld,
bivakkeerden enkele honderden Romeinse soldaten te Velsen in een uniek fort met haven, waarvan we
gelukkig de naam kennen: Flevum. Aan hen de schone taak om de eer van de keizers hoog te houden en hun
politieke plannen waar te maken. Plannen die duizenden kilometers ver weg in Rome werden gesmeed, over
uitbreiding van Romeinse Rijk, of juist over het opgeven van gebieden. Elke keizer had zo zijn eigen ambities
en bij de uitvoering ging het ook wel een grondig mis, zo blijkt uit de opstand van de Friezen tegen de
Romeinen in 28 n. Chr. Het leverde het archeologisch oudst bekende slagveld in Nederland op. Meer dan 500
loden slingerkogels hadden de Romeinse verdedigers nodig om hun belagers te verjagen. Soldaten belandden
daarbij in noodbegravingen. Daarna verlieten de Romeinen de regio. Maar binnen tien jaar waren ze alweer
terug. De locatie was blijkbaar zeer belangrijk.
Waarom er bij Velsen tot tweemaal toe een fort is aangelegd, valt dus onder de grootse en meeslepende
plannen die in Rome werden bedacht. Heeft u enig idee wat de uitstraling en betekenis was voor de regio, nu
de provincie Noord-Holland?
Rome aan de Noordzee geeft de actuele stand van zaken en een samenvatting van het onderzoek in de
afgelopen decennia.
De archeologische onderzoeken werpen meer licht op het dagelijks leven van de in Velsen gelegerde
Romeinse militairen, hun leveranciers, hun meegereisde familie en natuurlijk de verhoudingen met de Friese
buren. Van sommigen leren we namen kennen en van anderen, zoals Apronius en Malorix, zelfs hun daden.
Dat laatste dan wel vanuit de schaarse en gekleurde geschreven bronnen van 2000 jaar geleden. Kortom:
Velsen had een bijzondere positie in de Romeinse tijd, en is daardoor één van de culturele pareltjes in de
geschiedenis van het Nederlandse kustgebied.
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Het boek Rome aan de Noordzee: burgers en barbaren te Velsen, is voor € 24,95 (excl. verzendkosten) te
bestellen via de website van uitgeverij Sidestone Press uit Leiden. Het boek is rijk geïllustreerd met veel nooit
eerder gepubliceerd beeldmateriaal. De tentoonstelling Romeinse Kust, waarin de geschiedenis van Velsen aan
bod komt, is tot en met 25 september 2016 te zien in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.

Lang gekoesterde wens
Arjen Bosman (1963) groeide letterlijk op met de Romeinen in Velsen. Zijn beide ouders waren
amateurarcheoloog in deze plaats, en ze waren al vroeg aan het graven naar de Romeinse forten.
Arjen heeft het stokje van hen overgenomen en is een stap verder gegaan door archeologie te studeren en te
promoveren op het vondstmateriaal van Velsen 1 (1997). Later onderzocht hij ook het fort Velsen 2 uitvoerig.
Tot op heden waren Arjens publicaties alleen voor vakgenoten beschikbaar. Met dit boek komt een
persoonlijke wens van Arjen uit. Tegenwoordig runt Arjen een eigen bedrijf: Military Legacy, waarin
archeologie en krijgshistorie samengaan.
Bron: https//romeinsekust.wordpress.com

 101 vrouwen en de oorlog. Els Kloek. Nijmegen, 2016. 224 p., ill. ISBN 9789460042799.
De oorlogsjaren 1940-1945 zijn allesbepalend geweest voor de geschiedenis van de 20ste eeuw, en dus ook
voor veel vrouwenlevens. Het boek brengt biografieën bijeen van 101 vrouwen wier levensverhaal op
evenzoveel manieren met de oorlog verknoopt is. ‘De oorlog’ trok diepe sporen in de levens van bijna alle
vrouwen die worden beschreven.

 Kenau & Magdalena. Vrouwen in de Tachtigjarige Oorlog. Els Kloek. Nijmegen, 2016. 344 p.,
ill. ISBN 9789460041587
De twee bekendste heldinnen uit de Tachtigjarige Oorlog zijn Kenau Simonsdr. Hasselaer (1526-1588) en
Magdalena Moons (1541-1613). Eeuwenlang zijn zij bejubeld als vaderlandse heldinnen: Kenau omdat ze de
moed had mee te vechten op de muren van het belegerde Haarlem, Magdalena omdat ze durfde te
onderhandelen met de Spaanse opperbevelhebber van het beleg van Leiden. Els Kloek is al jaren gefascineerd
door deze twee heldinnen. In haar boek zet ze de historische feiten op een rij en volgt ze het proces van
verering en vergruizing.
 Varen op de Romeinse Rijn. De schepen van Zwammerdam en de limes. Tom Hazenberg en

Paul van der Heijden. Leiden, 2016. 44 p., ill. ISBN 978-90-818683-7-2. Dl. 7 van de reeks Stap in
het verleden
Nederland schreef in de jaren ’70 wereldgeschiedenis toen archeologen in Zwammerdam maar liefst zes
schepen uit de Romeinse tijd blootlegden. De Nederlandse bevolking zamelde geld in om de schepen te
behouden, aangemoedigd door koningin Juliana. Daar plukken we nu de vruchten van, zoals het nieuwe boek
uitlegt. Na jarenlange restauratie zullen ze langs de Rijn tentoongesteld worden.
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De ondertitel luidt: De schepen van Zwammerdam en de limes. De auteurs maken daarmee duidelijk dat ze de
scheepvaart in de bredere context van de Romeinse rijksgrens behandelen. Het boek is gebaseerd op de laatste
wetenschappelijke inzichten maar overlaadt de lezer niet met onopgeloste wetenschappelijke kwesties.

De Rijn was in de Romeinse tijd de grens van het rijk: de limes. Jong en oud kunnen in dit boekje
alles vinden over de Romeinse schepen van Zwammerdam en de andere belangrijke vindplaatsen
langs de limes. Hoe werd een Romeins schip gebouwd? Wat vervoerden ze? Waar kwamen ze
vandaan en waarheen voeren ze uit?

 Prins Frederik der Nederlanden. Anton van de Sande. Nijmegen, 2016. 304 p., ill. ISBN
9789460041228
Het prestige van de Oranjes in de 19de eeuw was grotendeels te danken aan de integere prins Frederik, die
vaak optrad als trouble shooter en decorumbewaker in de familie. Het levensverhaal van de tweede zoon van
Willem I biedt een inkijk in de ‘inburgering’ van het koningschap in Nederland. De prins was kroongetuige
van het autocratische bewind van zijn vader, van de geruisloze politieke omwenteling in 1848 én van de
stuurloosheid onder Willem III.

 De magie van het jaren ’30 huis. Joost Kingma. Nijmegen, 2016. 160 p., ill. ISBN
978.94.60042813
Jaren ’30 huizen zijn erg populair. Was in de 17de eeuw het bezit van een grachtenhuis een statussymbool
voor de geslaagde burger, nu geldt dat voor het jaren ’30 huis. Maar waarom spreken de architectuur en het
woonmilieu nog altijd zoveel mensen aan? En waarom wordt de stijl van de jaren ’30 veelvuldig nagevolgd in
moderne buitenwijken?

 Het hofje; bouwsteen van de Hollandse stad, 1400-2000. Willemijn Wilms Floet. Nijmegen,
2016. 240 p., ill. ISBN 9789460042140
Aan het eind van de 14de eeuw werd in Nederland het eerste hofje gebouwd, het begin van een lange
bouwkundige traditie. Vermogende particulieren stichtten ‘hofjes van liefdadigheid’ voor arme bejaarden.
Naast bezieling door naastenliefde en religieus plichtsbesef wilden zij hun naam in de stad vereeuwigen.

 Kaneel en olifanten. Sri Lanka en Nederland sinds 1600. Lodewijk Wagenaar. Nijmegen, 2016.
200 p., ill. ISBN 9789460042836
Ruim anderhalve eeuw was de VOC koloniaal bestuurder over het kustgebied van Sri Lanka (Ceylon) –
vanaf de verovering van Galle in 1640 tot aan de Engelse overname van de kolonie in 1796. De VOC was
naar Ceylon gekomen om de koning van het binnenlandse rijk Kandy te helpen de Portugezen van het eiland
te verjagen. Dat lukte in 1658 maar de Nederlanders waren na hun verleende diensten niet van plan te
vertrekken. Sterker nog, de VOC wist haar bondgenoot Raja Sinha II en zijn opvolgers van de buitenwereld te
isoleren.
5

 De Opstand in de Nederlanden 1568-1649. De Tachtigjarige Oorlog in woord en beeld. Anton
van der Lem. Nijmegen, 2016. 252 p., ill. ISBN 9789460041921
Het boek geeft een aantrekkelijk overzicht van een van de spannendste tijdvakken uit de vaderlandse
geschiedenis. Auteur licht de ingewikkelde politieke, sociale en religieuze oorzaken van de Opstand en de
scheiding van de Noordelijke en zuidelijke Nederlanden helder toe.

 Het Kennemer landrecht van 1274 tot het begin van de Republiek. Tekst van het handvest van
1292 met hertaling en toelichting. A.J. Allan. Den Haag, 2005. XIII, 334 p., ill. Proefschrift UvA.

Tentoonstellingen en lezingen
Catharina de Grote - zelfgeslepen diamant van de Hermitage. In: Hermitage Amsterdam, Amstel
51. Open dagelijks 10-17 uur. T/m 15 januari 2017. T. 020-5308755. @: mail@hermitage.nl.
www.hermitage.nl
Catharina de Grote correspondeerde met Voltaire, steunde Diderot en struinde de Europese
kunstveilingen af. Maar de populaire tsarina deed nooit iets voor niets, vertelt de tentoonstelling in
de Hermitage. Het verzamelen van kunst en bibliotheekcollecties was één van haar hobby’s – naast
paardrijden, lezen en het behagen van haar twaalf minnaars.
De Romeinse kust. In: Rijksmuseum van Oudheden (RMO). Rapenburg 28, Leiden. 2311 EW. Van
1 april – 25 september 2016. T. 071-5163163. @: info@rmo.nl. www.rmo.nl
De tentoonstelling gaat over het leven aan de Nederlandse kust in de Romeinse tijd. U komt meer
te weten over handel en scheepvaart, de militaire organisatie van de kustverdediging, religie en
wonen bij zee.
Bewandel de Romeinse kust van noord naar zuid en ontdek hoe de Romeinen en andere bewoners
daar zo’n tweeduizend jaar geleden leefden en werkten. U ziet hun wapens, kostbaarheden, huisraad
en handelswaar. Samen met maquettes van forten, tempels en een schip vertellen die het verhaal over
strijdgewoel, scheepvaart, wonen, handel en religie.
Archeologie in je achtertuin. Ook in het RMO is deze tentoonstelling een uitbreiding van de vaste
collectie ‘Archeologie van Nederland’. In een meterslange ladenkast vindt u archeologische objecten
uit vele gemeenten. Elke gemeente mocht een fraaiste voorwerp uit haar collectie inzenden voor deze
deelexpositie. De rijkdom van de Nederlandse archeologie vindt u door zelf de laden open te
trekken… De komende jaren zal de kast verder worden gevuld, tot er van alle 390 gemeenten een
voorwerp is te vinden.
***
Facetten van Brederode en Familiewapens dubbeltentoonstelling in het kader van Het Brede Rode
Lint : Engelmunduskerk Oud Velsen, Kerkplein 1, Velsen-Zuid. Van 2 juli t/m 28 augustus 2016,
alle zondagen van 13.00 – 16.00 uur.
‘Facetten van Brederode’: 3D-foto’s en stereodia’s, gemaakt door Job van de Groep uit Vianen.
‘Familiewapens’ ontworpen door leerlingen van groepen zes van dertien Velsense basisscholen.
Bestuur en rechtspraak in de tijd van de Brederodes. Lezing door Wim Cerutti, onderzoeker en
auteur van diverse historische uitgaven, in het kader van Het Brede Rode Lint. In: Engelmunduskerk te Velsen-Zuid op woensdag 13 juli, aanvang 20.00 uur. Toegang € 5,00 inclusief consumptie te
voldoen op de avond zelf. Aanmelden via Gerda Truus Pieters, tel. 023-5382640.
Huis Ter Kleef en de Heerlijkheden van Brederode. Lezing door Wim van Hooff, onderzoeker en
auteur van diverse historische artikelen over Santpoort e.o., in het kader van Het Brede Rode Lint.
In: Ruïne van Brederode op woensdag 20 juli, 20.00 uur. Aanmelden bij de Stichting Santpoort via
tel. 023-5382640 of stichtingsantpoort@gmail.com. Toegang € 5,00 te voldoen op de avond.
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Hendrik van Brederode, Grote Geus, en zijn rol in de opstand tegen de Spanjaarden en de
gevolgen van de Beeldenstorm in de regio. Lezing door Sander Wassing, historicus met als
specialisatie de Brederodes in de tijd van de Beeldenstorm, in het kader van Het Brede Rode Lint.
In: Ruïne van Brederode op woensdag 17 augustus, aanvang 20.00 uur. Aanmelden bij de Stichting
Santpoort via tel. 023-5382640 of stichtingsantpoort@gmail.com
De Brederodes – een illustere familie. Lezing door Carly Misset, historisch onderzoeker en publicist
met bijzondere belangstelling voor Noord- en Zuid-Holland, in het kader van Het Brede Rode Lint.
In: Engelmunduskerk te Velsen-Zuid op dinsdag 18 oktober, aanvang 20.00 uur. Aanmelden via
Gerda Truus Pieters, tel. 023-5382640. Toegang € 5,00 te voldoen op de vond.
Afsluiting Brederodejaar
Op zaterdag 26 november vindt in de Engelmunduskerk de feestelijke afsluiting plaats van het
Brederodejaar 2016. Noteert u alvast de datum in uw agenda. Meer informatie volgt.
Bron: e-mail Engelmunduskerk Oud Velsen

De eeuw van mijn Schiphol. In: Historisch Museum Haarlemmermeer, Bosweg 17, 2131 LX
Hoofddorp. Tel. 023-5620437. Tot 15 januari 2017. Geopend van april t/m oktober: di.t/m zo. van
13-17 uur; van november t/m maart: weekend en woe. Van 13-17 uur.
Op 19 september 2016 is het honderd jaar geleden dat de eerste militaire vliegtuigen landden op Schiphol.
Hiermee werd het vliegveld officieel in gebruik genomen. De tentoonstelling vertelt de geschiedenis van
Schiphol aan de hand van verhalen van mensen die betrokken waren of nog zijn bij de luchthaven. Pronkstuk
is een maquette van Schiphol rond 1959.

Nu permanent - Tentoonstelling ´Holland op z´n Smalst´

Eeuwenlang heeft men gedroomd van een directe verbinding van Amsterdam naar zee. Reeds in
1634 droomde Jan Pietersz. Dou over een afwateringskanaal dwars door de duinen naar zee om
Noord Holland droge voeten te bezorgen. Ook in 1772 bracht Christiaan Brunings nieuw leven in dit
plan. In 1816 gaf Koning Willem I met een streep op de kaart vanaf Amsterdam dwars door Holland
op z'n smalst de plaats aan met de woorden 'Graaf hier uw kanaal'.
Het zou echter nog tot 1865 duren voordat met technisch in staat was om verantwoord de duinenrij bij
Velsen te doorbreken. In 1848, ver voordat de eerste bebouwing had plaatsgevonden schetste de schrijver en
reiziger mr. S. Vissering al een uitstapje naar ‘IJ-Muiden’. De droom van Willem Anthonie Froger, aangevuld
met de plannen van Johann Godliebt Jager leidde uiteindelijk tot de daad. In 1876 werd het Noordzeekanaal
geopend.
In: IJmuider Zee- en Havenmuseum 'de Visserijschool' Havenkade 55, 1973 AK, IJmuiden T. 0255-538007
info@zeehavenmuseum.nl
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Van Marskramer tot Muisklik. In: Museum Haarlem. Groot Heiligland 47. Tot 6 november 2016. T.
023-5422427. www.museumhaarlem.nl
Haarlem heeft zich al eeuwenlang ontwikkeld als winkelstad. Maar hoe gaan de stad en haar inwoners om
met de vernieuwingen van middeleeuwse jaarmarkten tot het modern online shoppen?

Wonen in de Amsterdamse School. In: Stedelijk Museum, Amsterdam. T/m 28 augustus 2016.
www.stedelijkmuseum.nl

Nieuws uit het Noord-Hollands Archief
Duizenden afbeeldingen NHA gratis beschikbaar
Sinds kort is het mogelijk om gratis afbeeldingen op hoge resolutie rechten-vrij uit de Beeldbank van het
Noord-Hollands Archief te downloaden. Vanaf nu kan iedereen zelf een reproductie laten maken voor aan de
muur, een telefoonhoesje laten bedrukken of bijvoorbeeld een kalender ontwerpen met topstukken uit de
collectie van het NHA.
In de Beeldbank op de website van het NHA, www.noord-hollandsarchief.nl, zijn meer dan 260.000
afbeeldingen te vinden, zoals foto’s, kaarten, plattegronden en topografische tekeningen. Een groot deel
daarvan is nu met een druk op de knop te downloaden. Bijvoorbeeld foto’s van het optreden van de Beatles in
Hillegom en prachtige zeventiende-eeuwse pentekeningen van Pieter Saenredam.
Niet alle afbeeldingen zijn in hoge resolutie beschikbaar. Mocht de resolutie te laag zijn dan is het in de
meeste gevallen mogelijk een nieuwe opname in hoge resolutie te laten maken. Hieraan zijn kosten
verbonden. Neem hiervoor contact op met het NHA via info@noord-hollandsarchief.nl.
Sommige afbeeldingen mogen niet worden gedownload in verband met auteursrechten. Indien dit het geval
is, staat dit aangegeven.

2.000.000 x Fotoburo De Boer; een halve eeuw persfotografie. In: Noord-Hollands Archief,
Janskerk. Jansstraat 40, Haarlem. www.noord-hollandsarchief.nl
De fototentoonstelling is gratis te bezoeken van 10 juli van 12.00-17.00 uur tot en met 17 september.
Extra openingsdagen op za. 16-7, zo. 31-7, za. 20-8, zo. 4-9, za. 10-9, zo. 11-9 en za. 17-9 van 12.0017.00 uur.

Open Monumentendagen
Op 10 en 11 september zijn de landelijke Open Monumentendagen. Dan zijn bijvoorbeeld bij
Natuurmonumenten 15 bijzondere gebouwen te bekijken, die anders niet toegankelijk zijn. Het thema van de
dagen is dit jaar Iconen en symbolen. In Noord-Holland zijn bij Natuurmonumenten te bezoeken Schaep en
Burgh en Fort Waver in de Gooi en Vechtstreek. Meer informatie via: www.nm.nl/openmonumentendagen

***

_______________________________________________________________________________

Velisena Loopmare is de nieuwsbrief voor leden van de Historische Kring
Velsen en verschijnt drie- tot viermaal per jaar onder redactie van Jan Victor Suurmond.
Kopij gaarne 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 in oktober 2016. Kopij van het bestuur,
van werkgroepen en van leden wordt uiterlijk op 15 september 2016 verwacht.
Informatie uit de nieuwsbrief mag worden overgenomen, mits de bron wordt vermeld.
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