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En toen kwam Corona!
De start van 2020 was zeer hoopvol. Helaas begon in februari een
kentering met het uitbreken van de Corona-epidemie. Aarzelend begon
de regering met de voorbereidingen van de bestrijding maar al snel
kwamen steeds drastischer maatregelen. Ook onze activiteiten moesten
wijken. De lezing van Fred Schweitzer op 9 maart werd onverwacht de
laatste lezing van het voorseizoen en... ook een markt waar wij 'ons
gezicht' zouden laten zien is al afgeblazen! We zijn teruggeworpen op
andere manieren om u allen te bereiken. Gelukkig valt binnenkort in
ieder geval Velisena 29-2020 bij u in de brievenbus. Dit is een lijvig
themanummer ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding. Heel veel sterkte in
deze periode en blijf vooral gezond!
Gerard van Broekhuijsen, voorzitter

Velisena 29-2020 Oorlog & bevrijding Velsen
Op 8 mei 2020 is het 75 jaar geleden dat de
Canadezen het zwaar verwoeste Velsen binnen
kwamen. Eindelijk, na al die zware jaren was
Velsen bevrijd.
De Velisena, het jaarboek van de Historische
Kring Velsen is dit jaar een bijzondere uitgave en
helemaal gewijd aan de oorlog en de bevrijding
van Velsen. Feiten en herinneringen van
Velsenaren zijn opgetekend in 37 artikelen.
Daarnaast zijn in deze extra dikke Velisena van
120 pagina’s veel foto’s en bijzondere
afbeeldingen opgenomen. Een aantal pagina’s is
gewijd aan de krantenartikelen die zijn
gepubliceerd tussen mei en december 1945. Deze
schetsen een beeld van Velsen na de bevrijding en
hoe snel het dagelijkse leven terugkeerde in de
straten, de scholen en bij de bewoners.
De redactie heeft vele verhalen opgetekend van
Velsenaren over de oorlogsjaren. Groot en klein
leed, de vele evacuaties, de bombardementen, de
angst, de honger en de wederopbouw van Velsen.
Opvallend tijdens de interviews was de wijze
waarop men na de bevrijding aanpakte om Velsen
te herbouwen en het bedrijfsleven weer op te
starten maar vooral het tempo waarin dat gebeurde. Meestal kwam naar voren dat er maar niet meer over
gesproken moest worden: aanpakken, opbouwen en zwijgen over de ellende van de oorlog. Ook bijzonder
was dat sommige families binnen twee jaar na de oorlog Duitse kinderen in huis namen om ze een fijne
vakantie te bezorgen.
Veel mooie maar ook aangrijpende en soms schrijnende verhalen worden verteld door een aantal bekende
en minder bekende auteurs. Allemaal hebben ze bijgedragen aan het beeld en de sfeer van Velsen tijdens
en vlak na de oorlog. Bijvoorbeeld het verhaal over de in Duitsland tewerkgestelde Cor van der Zee,
geschreven door zijn dochter of de afbraak en wederopbouw van de boerderijen Beekvliet. Een interessant
verhaal gaat over twee IJmuidense bedrijven en een aantal Velsenaren die tijdens de oorlogsjaren
onderdak vonden in Scherpenzeel. Zij schonken na de oorlog een glas-in-loodraam aan die gemeente.
Dit themanummer van Velisena bevat voor de oudere Velsenaren veel herkenbare namen, gebeurtenissen
en foto’s. Voor de jongere generatie, de kinderen en kleinkinderen geeft deze Velisena inzicht in de
gebeurtenissen die de inwoners van onze gemeente tussen 1940 en 1945 zo zwaar hebben getroffen.
Marianne Kwant, redactie Velisena

Voorraad Velisena 29-2020

Oorlog en bevrijding Velsen
De nieuwe Velisena is op 10 april jl. bij ons afgeleverd. Het zijn
1250 exemplaren in 74 dozen waarvan we een deel zo snel mogelijk
bij u als HKV-lid zullen bezorgen.
Wegens de Corona-crisis kunnen we de verkoop niet via markten en
beurzen promoten. Daarom hebben we uw hulp nodig met de
verkoop door uw familie en bekenden hiervoor te interesseren. Voor
€12,50 heeft u natuurlijk ook een uniek en origineel kado voor
familie en bekenden. De Velisena is te koop bij de Readshop IJmuiden, Rozing Velsen-Noord en
boekhandel Bredero in Santpoort-Noord. U kunt ook contact met ons opnemen via
secretariaat@historischekringvelsen.nl.

Luister naar: "Trees heeft een Canadees"

Bericht van de ledenadministratie:
Sinds 20 januari 2020 hebben wij weer een aantal nieuwe leden
mogen inschrijven, en wel:
Mevr. I.J. Hop te Santpoort-Noord
Mevr. C.G.D.M. Alders (huisgenoot) te Santpoort-Noord
Hr. G.J. Dictus te IJmuiden
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.

Recent verschenen boekuitgaven:
Nieuw boek Guus Hartendorf
Dit jaar vieren we 75 jaar bevrijding. Hierover verschijnen
momenteel diverse publicaties zoals natuurlijk onze eigen Velisena.
Ook Guus Hartendorf die we kennen van zijn oude foto’s met
verhalen in de krant en diverse boeken heeft nu een nieuw fotoboek:
'Oorlogsdagen in Velsen 1940-1945'.
Het boek bestaat uit ruim 400 (kleuren)foto’s, heeft 256 pagina’s is in de boekhandel te koop voor €
34,50.

Razzias en oorlogsslachtoffers IJmond
Bent u geinteresseerd in wat er in onze omgeving
is gebeurd tussen 1940 en 1945 neem dan een
kijkje op een van de volgende websites. Ze
vertellen ons veel over onze lokale geschiedenis
en de vele slachtoffers die zijn gevallen.
https://oorlogsslachtoffersijmond.nl/
https://razziabeverwijk.nl/
https://www.tracesofwar.nl/
https://oorlogsarchief.bloemendaal.nl/
https://oorlogsgravenstichting.nl/
http://www.4en5meivelsen.nl/
http://www.eerebegraafplaats.nl/

Digitale uitgaven 75 jaar Vrijheid
In het kader van 75 jaar Vrijheid heeft het bestuur van de HKV besloten
twee boeken, die zijn uitverkocht en waarschijnlijk niet meer in
aanmerking komen voor een nieuwe druk: ' De bevrijding van Velsen
van uur tot uur' , uitgegeven door Drukkerij Groen IJmuiden bv in 1985
en ' Een gemeente in oorlogstijd Velsen 1940-1945' , uitgegeven door de HKV in 1995, gedigitaliseerd en
daarmee gratis voor iedereen, via de HKV-website, beschikbaar gemaakt voor raadpleging en lezing.
De hoop is, dat hiermee lokale informatie over deze periode in onze geschiedenis beschikbaar komt t.b.v.
het onderwijs, maar natuurlijk ook voor u, als u deze boeken nog niet in uw bezit heeft. We gaan hiermee
verder en als u daarbij wilt helpen? Neem gerust contact op.
Met dank aan de auteurs en Drukkerij Groen voor hun toestemming voor de digitalisering.
Gerard van Broekhuijsen

Klik hier voor ' De bevrijding van
Velsen van uur tot uur'

Klik hier voor ' Een gemeente in
oorlogstijd Velsen 1940-1945'

Pop-Up Kunstbunker centrum Castricum
Dit najaar zal, onder voorbehoud,
Huis van Hilde in samenwerking
met de ‘Stuurgroep Kunstbunker’
uit Castricum een heuse Pop-up
Kunstbunker in het centrum van
Castricum realiseren en dit voor
de duur van een maand.
Aanleiding hiervoor is de
herbestemming van het
filmmateriaal van Eye Filmmuseum in de oorspronkelijke
kunstbunker en de hoop om deze originele bunker weer opengesteld
te krijgen voor publiek.
Vlak achter het Huis van Hilde staat in de duinen de ‘kunstbunker’. Deze is in het begin van de Tweede
Wereldoorlog als eerste Nederlandse kunstbunker in opdracht van de gemeente Amsterdam gebouwd.
Veel kunstwerken zijn daar het eerste jaar van de oorlog opgeslagen waaronder de Nachtwacht van
Rembrandt. Eind 1941 namen de Duitse bezetters de bunker in gebruik en zijn de kunstwerken elders in
Nederland ondergebracht.
Momenteel wordt de bunker gebruikt als opslag van brandbaar filmmateriaal door Eye Filmmuseum in
Amsterdam. De kunstbunker wordt gezien als belangrijk Castricums erfgoed en er wordt naar gestreefd de
kunstbunker te behouden en open te stellen voor publiek.
Om deze bijzondere bunker onder de aandacht te brengen, zal er tijdelijk een Pop-Up Kunstbunker in het
centrum van Castricum op het Bakkerspleintje komen te staan. Daar wordt het verhaal van de bunker
verteld en wordt er aandacht gevraagd voor het initiatief om de bunker voor het publiek open te stellen.
Door de Corona-crisis is het nog niet duidelijk wanneer de Pop-Up Kunstbunker in het centrum te vinden
zal zijn. De hoop is nu tijdens de maand van de geschiedenis, oktober 2020.
Stichting Kist is opdrachtgever voor het project van de Pop-Up Kunstbunker. Het Huis van Hilde zal het
uitvoeren in samenwerking met diverse partners waaronder de Stuurgroep Kunstbunker Castricum en de
volgende samenwerkingspartners: Gemeente Castricum, Archeologisch centrum Huis van Hilde, PWN,
Werkgroep Oud-Castricum, Basisscholen in de gemeente Castricum, Scholen voor voortgezet onderwijs
in de gemeente Castricum en WOII-publicist John Heideman.
Het Huis van Hilde is op zoek naar vrijwilligers die kunnen helpen dit project te realiseren. Zoals voor de
opbouw en later de afbraak. Ook worden vrijwilligers gevraagd die tijdens de openstelling de bezoekers
van de kunstbunker kunnen ontvangen. Geïnteresseerden worden uitgenodigd zich te melden bij de
projectleider van het project: E-Mail-link: Joanne Koeleman

Belangrijk!
De afmeldlink onder aan deze HKV-Loopmare kunt u niet gebruiken als opzegging van het
lidmaatschap! Als lid opzeggen kan uitsluitend via een bericht aan onze ledenadministratie! U moet zich
natuurlijk wel realiseren, dat u erg veel informatie van de vereniging mist als u zich uitschrijft als
ontvanger van de HKV-Loopmare!

HKV Loopmare
is een nieuwsbrief voor leden van de Historische Kring
Velsen en verschijnt drie- tot viermaal per jaar onder
redactie van het bestuur.
Kopij graag per e-mail in een bijlage verzenden naar het
redactie E-mail adres
Graag ontvangt de redactie uw bijdrage voor de volgende
Loopmare vóór 1 oktober 2019.
De volgende LOOPMARE verschijnt eind oktober 2019.
Informatie uit de nieuwsbrief mag worden overgenomen,
mits de bron wordt vermeld.

www.historischekringvelsen.com

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@historischekringvelsen.nl toe aan uw adresboek.

