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Nieuws van het bestuur
Onder deze titel begint zoals gebruikelijk ook de 3e “LOOPMARE” van 2020, en er is deze
keer helaas minder plezierig nieuws te melden: HKV is op zoek naar een nieuwe voorzitter.
Gerard van Broekhuijsen heeft aangegeven terug te treden als voorzitter en bestuurslid. Hij is
gaarne bereid een aantal taken, met name op ICT gebied binnen onze vereniging, te blijven
uitvoeren. Het bestuur is met dit aanbod akkoord gegaan. We danken Gerard in elk geval zeer
voor zijn inzet als voorzitter voor onze vereniging gedurende de afgelopen bijna 4 jaren.
Marianne Kwant, Monique Buijsman, Eef Limmen en Eelco Graafsma blijven zich ten volle
inzetten om Historische Kring Velsen in stand te houden en zo mogelijk uit te bouwen. Dat
kunnen zij zonder meer niet alleen Er wordt vanaf nu gezocht naar een nieuwe voorzitter, en
naar leden die praktische taken in onze vereniging kunnen aansturen of uitvoeren, al of niet in
een bestuursfunctie. Er liggen vele taken, zoals invulling geven aan de website, facebook,
jaarboek Velisena en het digitaliseren van de collectie.
U heeft in april ons jaarboek VELISENA 29/2020 “Oorlog en bevrijding Velsen” mogen
ontvangen en we hopen dat u het deze keer omvangrijke boekwerk met nog meer interesse en
plezier zult lezen dan gebruikelijk. Kenners hebben het een mooi stuk drukwerk genoemd, en
ook over de inhoud zijn voornamelijk lovende reacties ontvangen. Probleem is dat de verkoop
aan derden via boekwinkels minder goed loopt dan verwacht, en ook alle markten waarop wij
via de HKV-info stand een grote afzet hoopten te genereren zijn tot en met augustus afgelast.
Het bestuur heeft er al veel aan gedaan om de verkoop te stimuleren maar er is nog een
aanzienlijk aantal voorradig. Wij vragen u dan ook om vrienden en kennissen aan te moedigen

dit prachtige boek te kopen (prijs € 12,50) via de Velsense boekhandels of via
secretariaat@historischekringvelsen.nl. Cadeau doen is natuurlijk ook een goed idee!
Dank zijn wij verschuldigd aan redactie en medewerkers die in relatief korte tijd zo’n prachtig
boek tot stand hebben gebracht. Hier kunnen wij overal mee voor de dag komen!
Onze activiteiten (lezingenprogramma) liggen helemaal stil vanwege de corona crisis. Voor
de maanden september t/m november is zoals gebruikelijk elke 2e maandag “De Hofstede”
gereserveerd. Het is natuurlijk de vraag of daar dan iets georganiseerd kan of mag worden.
Wij doen ons best om hoe dan ook op deze avonden mooie activiteiten te realiseren.
Verder is er positief nieuws in onze zoektocht naar een opslagruimte voor de voorraad aan
VELISENA’s en overige zaken. Op moment van schrijven is dit nieuws nog zo pril en
onzeker dat we het hierbij willen laten. Hopelijk kunnen we snel definitief hierover berichten.
Wordt dus vervolgd, en we hopen dat u weer met interesse en plezier de rest van deze
nieuwsbrief zult lezen.
Bericht van de ledenadministratie
Sinds 13 april 2020 hebben wij weer een aantal nieuwe leden mogen inschrijven, en wel:
Dhr. J. Riedijk
te
Dhr. R. Dolfing
te
Dhr. A. Schweitzer te
Dhr. H.J.J. Donker te
Dhr. J.E. Bouwmeester te
Mevr. M. Koster
te
Dhr. F. Houtgraaf
te
Dhr. J.J. Stegemeijer te

IJmuiden
Velserbroek
IJmuiden
Santpoort-Noord
Driehuis
Eindhoven
IJmuiden
Velserbroek

Wij heten hen van harte welkom en hopen dat zij veel genoegen beleven aan het
lidmaatschap. Nieuwe leden ontvangen een welkomstbrief en na ontvangst van hun
contributiebetaling voor het lopende jaar, ontvangen 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!
Eelco Graafsma (ledenadministratie).
Facebookpagina Historische Kring Velsen
De facebookgroep van de HKV is op 8 mei jl. openbaar gezet om zo meer belangstellenden
aan te trekken. Leden van de groep kunnen hun vrienden uitnodigen om deel te nemen. Op de
pagina zullen zeer regelmatig historisch interessante foto’s met toelichting worden geplaatst.
Natuurlijk is het ook mogelijk zelf iets te plaatsen, zolang het over Velsen in historisch
perspectief gaat. We hopen op veel nieuwe leden van de facebookgroep en daarmee wellicht
ook uitbreiding van het aantal leden van onze vereniging. Word daarom lid van de groep,
nodig je vrienden uit om lid te worden en doe mee om de rijke historie van Velsen te
verspreiden. Neem een kijkje via deze link:
https://www.facebook.com/groups/HistorischeKringVelsen

Museum Kennemerland weer open. Op 1 juni heropent Museum Kennemerland,
Noorderwijkweg 2A 1943 DK Beverwijk wederom de deuren. Daardoor kunt u alsnog kennis
nemen van de expositie “Onvrijheid toen en nu” in het kader van 75 jaar bevrijding. Wij
adviseren om vóór u afreist naar Beverwijk de juiste openingstijden te controleren op
www.museumkennemerland.nl
Kijk voor een interview met Cees Hazenberg, de voorzitter van het museum op:
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/266859/lach-breekt-door-op-gezichten-van-kapperstrandtenthouder-en-museumvoorzitter
Recent verschenen boekuitgaven:
Militaire ridderlijke orden in Nederland.
Dit is het verslag van het symposium “Zevenhonderd jaar Janskerk Haarlem 1318-2018.
Haarlem 10 december 2018.
Een publicatie van de Stichting Vrienden van het Noord-Hollands Archief.
ISBN 9789491936265 NUR 688
Ab Homburg, Vergeten soldaat van Oranje
In dit boek schetst auteur Johan Graas u het korte, maar zeer intensieve leven van
verzetsstrijder Ab Homburg. Ab, die zijn gehele jeugd in IJmuiden doorbracht, wist na het
uitbreken van de oorlog al direct dat hij naar Engeland wilde, om van daaruit de Duitse
bezetter te bestrijden. Op 22 maart 1941 vertrok hij, samen met twee vrienden vanuit de haven
van IJmuiden. Op 6 september 1941 werd hij met parachute boven Nederland gedropt, daar
verraden en op 6 oktober opgepakt. Hij werd ter dood veroordeeld maar wist op 27 oktober te
ontsnappen en weer in Engeland te geraken. Daar werd hij opgeleid tot jachtvlieger bij het
322 Dutch Squadron. Hij maakte vele vluchten maar op 1 april 1945 werd het Duitse
afweergeschut hem fataal. Hij stortte neer bij het plaatsje Bornebroek en kwam daarbij om het
leven. ISBN 978-90-9032759-4
Oorlogsdagen in Velsen 1940 – 1945 samengesteld en geschreven door Guus Hartendorf .
Dit boek toont ruim 400 beelden uit de gemeente Velsen tijdens WO2, van de mobilisatie,
wederopbouw, en de situatie in Nederlands Indië. De foto’s zijn van uitgebreide bijschriften
voorzien en in een enkel geval met een inleidende tekst. ISBN 978-90-79165-07-0
Drie dagboeken 1942 - 1945
1) Aantekeningen uit de oorlogstijd, Wim Vermeij, dagboeken 1943-1945.
2) Herinneringen1942 -1945, Dagboek gevonden op een rommelmark. De schrijver is
helaas onbekend.
3) Dagboek van het laatste oorlogsjaar ter gemeentesecretarie in Beverwijk door Barend
Ringeling.
Drie bijzondere documenten die een indringend beeld geven tijdens de oorlogsjaren in Velsen
en Beverwijk, op een bijzondere wijze vormgegeven en van vele foto’s voorzien. Uitgegeven
door Historisch Genootschap Midden Kennemerland. ISBN 978-90-75839-27-2 (de
dagboeken zijn niet afzonderlijk te koop!)
The Remarkable Journey of Mr Prins:
WWII, Jewish Refugees and the Bath-Alkmaar Friendship

Dit is de inspirerende geschiedenis van een Nederlandse Jood, Eli Prins, die in de meidagen
van 1940 via IJmuiden naar Engeland ontsnapt en tijdens de hongerwinter een
inzamelingsactie op touw zet die leidt tot een vriendschap tussen zijn geboortestad Alkmaar
en zijn nieuwe stad Bath. Het verhaal is in zijn historische context geplaatst door een
reconstructie te maken van de spannende ontsnappingsverhalen van verscheidene Joodse
vluchtelingen op dezelfde boot en door onderzoek te doen naar hoe de twee steden de oorlog
elk op hun eigen manier hebben beleefd. Daarvoor heb zijn bronnen in het Nederlands en het
Engels gebruikt, inclusief persoonlijke getuigenissen en ongepubliceerde dagboeken en
brieven. Verder wordt aandacht besteed aan het bombardement van Bath, de verwijdering van
de Joodse gemeenschap uit Alkmaar naar de Amsterdamse getto en het lot van de familie
Prins. Opdat wij niet vergeten. Het boek is een Engelse uitgave, nu te bestellen via
amazon.com.uk, maar aan een vertaling in het Nederlands wordt gewerkt.
Brandspuithuisjes
In de afgelopen jaren hebben wij onderzoek gedaan naar nog bestaande brandspuithuisjes en
gebouwen die door de brandweer zijn gebruikt voor 1940. Onze inventarisatie is gereed, de
lay-out bijna. Om te weten in welke oplage we het boek gaan laten drukken, is de
voorinschrijving gestart. We zien uw reactie graag voor 1 juli 2020 tegemoet.
Cees en Henny van Haasteren
06-10702566 of 06-57677148
Voorinschrijving – klik hier
Vul in de mail onderstaande gegevens in: Naam, adres, telefoonnummer, mailadres, aantal
boeken. Het boek gaat rond de € 25,- kosten. Bij opsturen komen er portokosten bij.

HKV Loopmare is de nieuwsbrief voor leden va Historische Kring Velsen en verschijn 3 á 4
maal per jaar (momenteel) onder redactie van het bestuur. Kopij s.v.p. per e-mail versturen
naar secretariaat@historischekringvelsen.nl.
De volgende HKV LOOPMARE verschijn begin juli 2020. Wij verwachten uw kopij uiterlijk
30 juni 2020.
Informatie uit de nieuwsbrief mag worden overgenomen, mits de bron vermeld wordt.

