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Van het bestuur
Na de afgelopen maanden van stilstand als gevolg van de Corona-crisis kijken we nu
voorzichtig weer vooruit. Hopelijk kunnen we elkaar straks weer ontmoeten tijdens de
lezingenavonden en excursies. Er is weer een aantal interessante activiteiten gepland maar
door de omstandigheden moeten we voor de lezingen uitwijken naar een andere locatie en
daarmee ook naar andere dagen. We doen ons best een zo goed mogelijk alternatief te bieden.
Het bestuur is niet meer alleen bezig met het in de lucht houden van alle ballen maar ook met
vernieuwing, zoals het opzetten van een digitaal collectiesysteem en een interessante
facebookpagina. Lees alles hierover in deze nieuwsbrief.

Bericht van de ledenadministratie
Sinds 18 mei 2020 hebben wij weer een aantal nieuwe leden mogen inschrijven, en wel:
Mevr. J.K.M. van Leeuwen – van der Heijden
te
IJmuiden
Hr. T. Demmers
te
IJmuiden
Hr. K. van Schooten
te
IJmuiden
Wij heten hen van harte welkom en hopen dat zij veel genoegen beleven aan het
lidmaatschap. Met de aanwas van nieuwe leden gaat het goed. Sinds 1 januari 2020. heeft
HKV 24 nieuwe leden en 3 huisgenoten mogen inschrijven. Nieuwe leden betalen gewoon
€ 15,00 contributie voor de rest van dit jaar maar ontvangen na betaling van hun eerste
contributie VELISENA 29/2020 (Oorlog en bevrijding Velsen. 75 jaar vrijheid) met een

winkelwaarde van € 12,50 + ons prachtige Brederode uitgave. Dit kan alleen bij HKV! Het
lidmaatschap is ook gewoon een leuk cadeau dus!
Eelco Graafsma, Ledenadministratie.

HKV activiteiten 2e half jaar 2020
EXCURSIES:
Kasteel Assumburg, tuin en kasteel.
Zaterdag 25 juli van 11.00 – 12.15 uur.
Zondag 26 juli van 14.00 – 15.15 uur.
Rondleiding in twee groepen van 10 personen o.l.v. een ervaren gids.
Maximaal aantal deelnemers beide dagen: 20.00 personen.
Kosten per deelnemer: € 4,00 direct vóór aanvang van de rondleiding contant en gepast te
voldoen! Inschrijving op volgorde van binnenkomst op
ledenadministratie@historischekringvelsen.nl Let op: VOL=VOL!
I.v.m. coronamaatregelen wordt u vóór aanvang een paar vragen gesteld. Tevens wordt een
lijst van deelnemers vastgelegd, die wordt bewaard tot ca. 3 weken na de excursie. Van leden
is het adres bekend, maar van introducées (maximaal 1 per HKV- lid!) dient u naam, adres,
woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres te vermelden bij de aanmelding
Beeckestijn, huis en tuin.
Zaterdag 22 augustus van 11.00 – 12.30 uur.
Zondag 23 augustus van 14.30 – 16.00 uur.
Rondleiding in twee groepen van 8 personen o.l.v. Mike Uijl, HKV-lid, maar nu rondleider
bij Vereniging Hendrick de Keyser/Beeckestijn samen met een collega rondleider.
Maximaal aantal deelnemers beide dagen: 16 personen.
Kosten per deelnemer: € 7,00 direct vóór aanvang van de rondleiding contant en gepast te
voldoen! Inschrijving op volgorde van binnen- komst op
ledenadministratie@historischekringvelsen.nl VOL=VOL!
I.v.m. coronamaatregelen wordt u vóór aanvang een paar vragen gesteld. Tevens wordt een
lijst van deelnemers vastgelegd, die wordt bewaard tot ca. 3 weken na de excursie. Van leden
is het adres bekend, maar van introducées (maximaal 1 per HKV- lid!) dient u naam, adres,
woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres te vermelden bij de aanmelding.

LEZINGEN
De vaste locatie, De Hofstede, is helaas niet beschikbaar i.v.m. de 1,5 meter afspraken. Wij
zijn er in geslaagd een andere locatie (groot genoeg voor 70 personen, goed geventileerd en
goed bereikbaar) vast te leggen, en wel het SOLI-Muziekcentrum te Santpoort-Noord, direct
gelegen naast het NS station Driehuis. Een corona protocol voor deze bijeenkomsten wordt
nog opgesteld en ter goedkeuring aan lokale autoriteiten voorgelegd.
ECHTER: dat kan uitsluitend op de vrijdagavonden. Er wordt hard gewerkt om
invulling aan het programma te geven en zodra daar iets over bekend is kunt u dat lezen
in de agenda op de HKV-website (www.historischekringvelsen.nl)
Noteert u echter nu wel direct de volgende data in uw agenda:
Vrijdag 11 september 2020 om 20.00 uur lezing en traditionele boekenmarkt.
Vrijdag 02 oktober 2020 om 20.00 uur lezing en traditionele boekenmarkt.
Vrijdag 06 november om 20.00 uur korte lezing en traditionele boekenmark en de
uitgestelde ledenvergadering van 2020.
De zaal is steeds open vanaf 19.30 uur, en ook hier zullen enige zaken ten gevolge van
corona worden vastgelegd.

HKV vraagt vrijwilligers en bestuursleden
De Historische Kring Velsen wil een actieve vereniging zijn. Velsen heeft een rijke historie
en veel historisch erfgoed. De belangstelling hiervoor is groot, het aantal leden van onze
vereniging groeit. Er zijn interessante lezingen waar veel bezoekers komen, een mooi
jaarboek Velisena en er is steeds meer activiteit op onze facebookpagina. Regelmatig
ontvangen we interessante collectie-items en krijgen we vragen naar historische onderwerpen.
Om onze activiteiten steeds te kunnen vernieuwen en interessant te houden hebben we
behoefte aan vrijwilligers en bestuursleden. Er zijn op dit moment vacatures voor de functie
van voorzitter en algemeen bestuurslid.
We zijn momenteel op zoek naar mensen die kunnen bijdragen aan het digitaliseren van onze
mooie collectie spullen uit en over Velsen, voor de redactie van de Velisena en voor het
schrijven van artikelen voor onze facebookpagina. Daarnaast zoeken we mensen die in het
bestuur met ons meedenken en actief bestuurstaken op zich willen nemen. Er is vast iets bij
waar u aan kunt bijdragen. De vereniging kan niet zonder vrijwilligers dus meld u aan via
secretariaat@historischekringvelsen.nl
ZCBS is het collectiebeheersysteem waarmee veel
erfgoedinstellingen werken. HKV is bezig dit
systeem op te zetten voor onze collectie.

HKV facebookpagina
https://www.facebook.com/groups/HistorischeKringVelsen
We plaatsen elke week zeker 3-4 interessante berichten over de historie en het historisch
erfgoed van Velsen vanuit de vereniging op deze facebookgroep. Leuk om te lezen, dus word
lid van de groep en help de vereniging ook door de facebookgroep te promoten en je vrienden
uit te nodigen om lid van de groep te worden.

Velsen collectie in bibliotheek Museum Kennemerland
Zoals u ongetwijfeld weet, is de verzameling boeken over Velsen en Velsense onderwerpen
die in bezit was van HKV in 2017 in eigendom overgedragen aan Museum Kennemerland te
Beverwijk. Reden van deze overdracht is het feit dat HKV uit de gehuurde ruimte in het
Witte Theater verdreven is, en binnen Velsen geen alternatieve ruimte heeft kunnen vinden
om het boekenbezit op verantwoorde én toegankelijke wijze onder te brengen. De oplossing
werd gevonden in overdracht aan Museum Kennemerland te Beverwijk.
HKV lid Hannie van den Outenaar heeft samen met een aantal museum medewerkers veel tijd
geïnvesteerd om de overgedragen boeken te integreren in het prima toegankelijke collectiesysteem, onderdeel van www.museumkennemerland.nl onder de “knop” collecties.
Tijdens openingsuren van het museum zijn de boeken op aanvraag raadpleegbaar. Bij elk
boek kunt u een formulier invullen en aangeven wanneer u het wil raadplegen met eventueel
nog aanvullende informatie. Als aanvullende informatie kunt u ook melden of u nog andere
boeken over het specifieke onderwerp zoekt. U krijgt van de bibliotheekmedewerker dan zo
spoedig mogelijk eventuele suggesties. Ook kunt u van tevoren uw vraag opgeven via e-mail.

U kunt tijdens de openingsuren van het museum dit boek of deze boeken inzien. De
gastheer/vrouw is u hierbij graag behulpzaam. Het adres van het Museum Kennemerland is :
(Westerhoutplein 1) Noorderwijkerweg 2A, 1943 DK Beverwijk. NB. Raadpleeg voor bezoek
aan het museum steeds de website. Vanwege de COVID 19 situatie zijn beperkende
toegangsregels van kracht. www.museumkennemerland.nl

HKV–Boekwinkel
Van tijd tot tijd ontvangen wij boeken over Velsen en Velsense onderwerpen uit legaten of
van personen die gaan verhuizen en hun boeken afstoten. Wij van HKV bieden deze boeken
dan te koop aan tijdens onze verenigingsbijeenkomsten en in onze info stands op de diverse
jaarmarkten. Deze verkoopmogelijkheden zijn vanwege de Corona crisis op dit moment niet
begaanbaar. Echter via deze link: https://historischekringvelsen.nl/hkv-uitgaven-te-koop/
komt u terecht bij boekwinkeltjes op een deel waarop HKV ca. 40 boeken aanbiedt.
U vindt daar o.a. boeken van HKV leden Siebe Rolle, Han Korting, Jan Morren, Arjen
Bosman en Guus Hartendorf, maar ook “De Diamantenroof” waarover Paul Post bij ons een
interessant lezing gaf, en “Het Instituut” van Gerard Aalders, over het NIOD als speelbal van
Den Haag en Koningshuis.
De boeken zijn reëel geprijsd, met voor kopers uit Velsen het extra aanbod dat ze thuis
bezorgd zullen worden. Jaarlijks brengen deze boeken een leuk bedrag bij elkaar op, waardoor
wij mede in staat zijn de contributie voor onze vereniging zo laag te houden. Kortom: neem er
eens kennis van en koop onze eigen waar!

Steun het Zee- en Havenmuseum als donateur!
Het IJmuider Zee- en Havenmuseum is een historische schatkamer van de geschiedenis van
de IJmond die geheel door vrijwilligers wordt gerund. Onze vaste collectie is gericht op de
thema’s aanleg en ontwikkeling Noordzeekanaal, de sluizen, het ontstaan en de ontwikkeling
van IJmuiden, visserij, walvisvaart, loodswezen, KNRM, sleepvaart, scheepsmotoren,
Amsterdamse rederijen, industrie in Velsen, Scheveningen Radio en telegrafie. In de
afgelopen jaren hebben we een aantal bijzondere historische objecten aan onze collectie
mogen toevoegen:
-De eerste steen van IJmuiden van 19 augustus 1875.
-De kruiwagen en spade die op 8 maart 1865 gebruikt zijn bij de start van het graven van het
Noordzeekanaal.
-De pennenveer (arendsveer) en de oorkonde waarin Koning Willem III het gat in de duinen
op 1 november 1876 de naam IJmuiden gaf.
-Twee historische schilderijen van de heren Bik en Arnold, de grondleggers van het
bebouwde IJmuiden.
Met wisseltentoonstellingen spelen we in op de actualiteit. Zo laten we op dit moment,
vanwege 75 jaar vrijheid, de rol van de koopvaardij en visserij in de Tweede Wereldoorlog
zien. Daarnaast bieden we ruimte aan kunstenaars voor de expositie van hun veelal maritieme
schilderijen. Kinderen kunnen het museum met speurtochten doorkruisen en leren kennen en
voor de basisscholen hebben we samen met de Leerlijn Erfgoed Velsen een educatief
leskistproject ontwikkeld.
Wij vragen van u als donateur € 12,-- per jaar, maar een hoger bedrag is natuurlijk ook
welkom. U ontvangt dan jaarlijks twee vrijkaartjes voor het museum om al ons moois te
komen zien. Aanmelden kan via onze website zeehavenmuseum.nl of stuur een mail met uw
naam en adres naar info@zeehavenmuseum.nl

Oer-IJ Atlas nu ook digitaal
Van de vorig jaar verschenen Atlas van het Oer-IJ gebied werden twee herdrukken gemaakt
en zijn in totaal 3750 exemplaren gedrukt. De papieren versie is inmiddels compleet
uitverkocht. Sinds deze week zijn de verhalen over de ontstaans- en bewoningsgeschiedenis
van het gebied in de driehoek Zaanstad, Alkmaar en Velsen ook digitaal terug te lezen op de
geheel vernieuwde website van de Stichting Oer-IJ.
In de nieuwe opzet maakt de website over het Oer-IJ gebied bij het aanbieden van informatie
een onderscheid tussen bewoners, professionals en het onderwijs. Daardoor kan gerichter en
gemakkelijker worden gezocht. Nieuw is een Oer-IJ Kennisbank met historische kaarten,
publicaties en foto’s. Wie dat wil kan het materiaal ophalen en zelf gebruiken.
Aanzienlijk uitgebreid is de interactieve plattegrond die in een oogopslag alle bijzonderheden
in de omgeving laat zien. Bezoekers kunnen zelf thema’s als bijvoorbeeld routes,
natuurgebieden of bezienswaardigheden selecteren. Het onderwijs krijgt een apart onderdeel
op de website. Scholen kunnen daar kant en klare lespakketten opvragen die betrekking
hebben op de geschiedenis van de regio. De nieuwe website is ontworpen en gebouwd door
Gorter Advisie in Heemskerk. www.oerij.eu

Exposities:
De komende maanden openen veel musea hun deuren voor tijdelijke exposities. Leuk als
invulling voor een dagje op stap. We adviseren u wel van tevoren de website van betreffende
musea te raadplegen vanwege beperkende maatregelen die nog steeds van kracht kunnen zijn.

Museum Kennemerland
opent vanaf 20 juni weer de deuren, met de uitgestelde tijdelijke expositie in het kader van de
viering van 75 jaar vrijheid en de herdenking van de Tweede Wereldoorlog.
Met indringende beelden wordt getoond wat de beperking van de vrijheid gedurende de
oorlog voor de inwoners van de IJmond heeft betekend: welke maatregelen door het
naziregime werden opgelegd en hoe de bevolking daaronder heeft geleden. Daarbij kan de
bezoeker verschillende video-interviews bekijken waarin diverse IJmonders vertellen over
hun eigen ervaringen tijdens de bezetting. Ook worden in de expositie de historische
filmopnamen vertoond die we vorig jaar terugvonden, waarop voor het eerst bewegende
beelden te zien zijn van de vernielingen en inundatie in onze omgeving, maar ook van de
intocht van de Canadezen en het bevrijdingsdefilé.
In de expositie worden vooral objecten getoond die duidelijk maken met welke
vrijheidsbeperkende maatregelen de bevolking toen werd geconfronteerd:
de proclamaties van evacuaties, de mededelingen van de burgemeesters, verschillende pasjes,
Sonderausweise en vergunningen die men nodig had om zich op straat te mogen begeven etc.
Natuurlijk wordt er ook een verband gelegd met de huidige corona-crisis.
Vooral wordt duidelijk dat een vergelijking niet opgaat: de situatie was in de oorlog veel
schrijnender, langduriger en voortdurend dreigender. En daarbij was de communicatie vanuit
de overheid van een heel andere aard en toon dan we nu van de persconferenties van de
minister-president kennen. In voetnoten wordt de bezoeker uitgenodigd om na te denken over
de vraag wat we er intussen van geleerd hebben. Vanwege de corona-maatregelen kunnen er
steeds ten hoogste 12 bezoekers worden toegestaan. U moet daarom een bezoek vooraf
reserveren; dat kan via de website van het museum: www.museumkennemerland.nl
Zie ook het filmpje van de virtuele opening
https://www.youtube.com/watch?v=PyXYh1yXU4I&feature=youtu.be

Nieuwe tijdelijke tentoonstelling in het Huis van Hilde Castricum
Oorlog in de lucht, weerslag in de grond. Het archeologische verhaal van de neergeschoten
Dambuster bij Castricum. 2 juli 2020 – 3 januari 2021
Vanaf 2 juli is de tentoonstelling Oorlog in de lucht, weerslag in de grond te bezoeken in
Huis van Hilde. Uitgangspunt van deze tentoonstelling is de neergestorte ‘Dambuster’, een
Brits Lancaster vliegtuig, te Castricum in 1944. De tentoonstelling toont aan de hand van
archeologische vondsten, foto’s, prenten en interviews met ooggetuigen dit dramatische
oorlogsverhaal. Bijzonder aan deze tentoonstelling is het feit dat basisschoolleerlingen van
basisschool Helmgras uit Castricum mee hebben geholpen aan de tentoonstelling.

SAIL IJMUIDEN
Het IJmuider Zee- en Havenmuseum heeft veel modellen van schepen. Een aantal van
deze modellen kan niet in de permanente tentoonstellingen getoond worden, omdat er
geen directe binding is met IJmuiden. Deze schepen hadden wel in de Sail-in parade van
SAIL-Amsterdam kunnen meevaren. De expositie SAIL-IJMUIDEN (van 4 juli t/m 31
oktober) biedt een parade van "sailwaardige" modellen, samen met een (verkoop)expositie
van schilderijen van maritiem schilder Willem Eerland. www.zeehavenmuseum.nl

De Haarlemse bloemenmeisjes
Dit jaar bestaan ze 65 jaar: de Haarlemse Bloemenmeisjes. Deze unieke
Haarlemse traditie en de bijbehorende verhalen krijgen deze zomer
bijzondere aandacht in Museum Haarlem. De tentoonstelling is tot stand
gekomen in samenwerking met Haarlem Marketing, die de Haarlemse
Bloemenmeisjes al jaren begeleidt en is tot eind augustus te zien in het
Gasthuis van het museum.
Vanwege de coronamaatregelen vraagt het museum de bezoekers zich
vooraf aan te melden via de website www.museumhaarlem.nl

De oorlog geschilderd door Henk Pander
Aan de hand van schilderijen en tekeningen van de in Haarlem geboren Henk Pander, een
Nederlands/Amerikaanse beeldend kunstenaar, wordt het nog onbekende verhaal verteld van
een tragische gebeurtenis uit de hongerwinter. Hierbij komt een aantal kinderen van
medewerkers van de firma Joh. Enschedé om het leven. Dit verhaal wordt aangevuld met
verhalen van overlevenden en nabestaanden. Tot en met 4januari 2021.
www.museumhaarlem.nl

Herdenking Rampjaar 1672
Herinnert u zich nog die spannende geschiedenisles over het Rampjaar 1672? Over Prins
Willem III die met de Oude Hollandse Waterlinie het Franse leger tegenhield? En onze
zeeheld Michiel de Ruyter die tot drie keer toe de Engelse vloot versloeg?
Het volk was redeloos, de regering radeloos, het land reddeloos…
In 2022 is dit Rampjaar precies 350 jaar geleden! Net zoals de coronacrisis nu was het een
waterscheiding in onze geschiedenis. Er waren honderdduizenden vluchtelingen, grote delen
van het land stonden onder water, de bevolking raakte totaal verarmd en het was afgelopen
met de Gouden Eeuw. Om dit Rampjaar te herdenken is een Platform opgericht dat informatie
wil geven en activiteiten gaat bundelen. Er komen tv-series, publicaties, exposities en allerlei
culturele evenementen. www.rampjaarherdenking.nl
HKV Loopmare is de nieuwsbrief voor leden van Historische Kring Velsen en verschijn 3 á 4
maal per jaar onder redactie van het bestuur. Kopij s.v.p. per e-mail versturen naar
secretariaat@historischekringvelsen.nl.
De volgende HKV LOOPMARE verschijn medio augustus 2020. Wij verwachten uw kopij
uiterlijk 1 augustus 2020.
Informatie uit de nieuwsbrief mag worden overgenomen, mits de bron vermeld wordt.

