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Van het bestuur
We genieten nog volop van de mooie warme zomer maar het bestuur kijkt alweer volop
vooruit naar de activiteiten voor het najaar. We hopen natuurlijk dat deze zo min mogelijk
zullen worden verstoord door uitbreiding van de tweede Corona-golf. Vooralsnog staat nog
een excursie op het programma alsmede 3 lezingen en de Algemene Ledenvergadering. Het
bestuur is verder vol op bezig met diverse activiteiten waaronder de digitalisering van onze
collectie, Velisena en facebook. Inmiddels beschikken we tijdelijk over een ruimte waar we
spullen kunnen opslaan, kunnen vergaderen en andere activiteiten kunnen uitvoeren. We
hopen u te ontmoeten op onze eerstvolgende lezingenavond op vrijdag 11 september in het
Soli-gebouw in Driehuis.

Bericht van de ledenadministratie
Sinds 28 juni 2020 hebben wij weer een aantal nieuwe leden mogen inschrijven, en wel:
Hr. S. van Zandvoort
te
IJmuiden
Mevr. Helen Smit-Rossier te
Santpoort-Zuid
Hr. René Hennevanger
te
Heemstede
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.

HKV Lezingen programma najaar 2020
Vrijdag 11 september 2020: Arjen Bosman / Johan Kuijlman / Marianne Kwant
Programma van deze avond: Welkom en update van verenigingsnieuws vanaf medio maart.
Arjen Bosman schets de situatie van de Gemeente Velsen in en rond WOII.
Johan Kuijlman vertelt over correspondentie in de oorlog via het Rode Kruis.
Marianne Kwant vertelt over de Canadese bevrijders, hoe ze hun vrije tijd doorbrachten in afwachting
van vervoer naar huis in Canada.
In de pauze de traditionele boekenmarkt, met dit keer extra veel mooie boeken.

Vrijdag 02 oktober 2020: Nico Brantjes
Nico geeft een presentatie over de ontwikkeling van het Park Assumburg / Oud Haerlem met als
hoofditem de Kasteeltuin. Al met al een interessant vervolg op de HKV excursies naar Kasteel
Assumburg van 25 en 26 juli.
Tevens de traditionele boekenmarkt.
Vrijdag 06 november 2020: Herman Rasch & Hans Welbers vertellen over de eendenkooi te
Uitgeest. De Eendenkooi v.d. Eng te Uitgeest is dit jaar 400 jaar oud en dus een stuk cultureel
erfgoed. De eendenkooi is in beheer bij Landschap Noord-Holland die deze dit jaar overneemt
van de gemeente Uitgeest. De kooi wordt dit jaar tot gemeentelijk monument verklaard. Het is
nog steeds een “vanggerechtigde” kooi, al wordt er op dit moment niet meer voor de bout
gevangen. De kooi wordt door 10 vrijwilligers onderhouden en is een parel in het
polderlandschap bij Uitgeest.
In de pauze de traditionele boekenmarkt en aansluitend de uitgestelde Algemene
Ledenvergadering 2020. Info volgt.

ATTENTIE:
De vaste locatie, De Hofstede, is 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, Kerkpad 83, 2071 CX
Santpoort-Noord, direct naast het NS station Driehuis.

HKV vraagt vrijwilligers en bestuursleden
U kunt zich nog altijd aanmelden voor vrijwilligers- en bestuurstaken. We zijn 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

HKV Facebookpagina

Inmiddels heeft de pagina 215 leden. We nodigen u ook uit een kijkje te nemen op deze
pagina anders mist u interessante artikeltjes over historisch Velsen. Word lid van de groep en
help de vereniging ook door de facebookgroep te promoten en vrienden uit te nodigen om lid
van de groep te worden. https://www.facebook.com/groups/HistorischeKringVelsen

Jaarmarkt Oud Velsen gaat niet door
De jaarmarkt Oud Velsen gaat dit jaar helaas niet door. De vele extra eisen vanwege Covid-19
maakten het ondoenlijk om het evenement te organiseren.

Verslag van de excursie naar kasteel Assumburg
Op zaterdag 25 en zondag 26 juli jl. organiseerde de HKV een excursie naar het kasteel en de
tuin van Assumburg in Heemskerk. Zaterdags regende het flink maar iedereen was voorzien
van een paraplu of capuchon. De groep van 19 personen werd in tweeën gedeeld met elk een
eigen rondleider voor zowel de tuin als het huis. Alle rondleidingen worden gedaan door
vrijwilligers. Een van de rondleiders voor de tuin was Nico Brantjes, gepensioneerd hovenier.
Hij heeft zich jaren ingezet voor het herstel van de tuinen en kreeg uiteindelijk de vrije hand
om deze aan te leggen. De tuin bestaat uit een moes- en kruidentuin, een appel- en peer
boomgaard en een formeel gedeelte met vijver. Nico kan heel boeiend vertellen over de
aanleg en het zoeken naar oude appelsoorten die hij ook zelf ent.
Aansluitend volgde de rondleiding door het huis dat dienst doet als jeugdherberg. Verteld
werd over een spook dat nog rondwaart en de gevangenen in de toren. Alle rondleiders waren
zeer enthousiast en konden boeiend vertellen. Je merkte aan alles dat ze hun taak zeer serieus
nemen. De totale rondleiding duurde dan ook veel langer dan gepland maar iedereen was na
afloop enthousiast over deze zeer geslaagde en welbestede ochtend.

Oneindig Noord-Holland lanceert historische kalender
Oneindig Noord-Holland heeft er sinds kort een nieuwe rubriek bij: een uitgebreide
historische kalender van onze provincie. Op de kalender kun je per dag zien wat er in het
verleden gebeurd is.
De afgelopen maanden heeft de redactie van Oneindig Noord-Holland achter de schermen
gewerkt aan het verzamelen van historische gebeurtenissen uit de provincie. Het resultaat mag
er zijn. Sinds kort kun je in onze nieuwe kalender zien wat er per dag in het verleden gebeurd
is. Denk aan de overstroming van West-Friesland (5 november 1675), de arrestatie van
verzetsheldin Hannie Schaft (21 maart 1945) of Alkmaar ontzet (8 oktober 1573). Ook data
aangedragen door de Provincie Noord-Holland, verschillende musea en historische
verenigingen zijn in de kalender verwerkt.
Benieuwd wat er vandaag in het verleden is gebeurd? Je kunt hier een kijkje nemen in de
historische kalender. Elke keer als je de kalender opent, krijg je bovendien nieuwe
gebeurtenissen te zien. Op sommige dagen is door de eeuwen heen immers meer gebeurd dan
op andere. Zo is de kalender bij elk bezoek weer anders.
Waar je op sommige dagen meerdere gebeurtenissen kunt vinden, zijn andere dagen in de
kalender juist nog leeg. Omdat we willen dat het een kalender van en voor alle NoordHollanders wordt, roepen we iedereen op suggesties aan te dragen. Stuur jouw datum uit het
verleden op naar redactie@onh.nl, dan zorgen wij dat hij straks in de kalender te zien is.

EXPOSITIES:

Brederode in Playmobil
Tot en met zondag 30 augustus is
onze tentoonstelling Brederode in
Playmobil te zien met kastelen en
meer dan 2000 Playmobil-poppetjes.
Het is het resultaat van 2,5 jaar
verzamelen, met steun van velen.
Rob zijn eerste doel was het grootste
Playmobil-leger te bouwen, maar
Angelique wilde als schrijfster
natuurlijk wel het verhaal van
Brederode. Het resultaat is dat op
een aansprekende wijze de hoogtepunten in de geschiedenis van
Brederode in Playmobil te zien zijn.
Angelique heeft er een kijk-speurtocht bij gemaakt, waarmee een beloning wordt verdiend. Al
is de echte beloning voor Rob en Angelique: al die blije gezichten! In september volgt een
nieuwe bijzondere tentoonstelling over Brederode: onderduikers en verdwenen
buitenplaatsen. Het is de jonge geschiedenis van Brederode met dank aan medewerking van
de kinderen van de onderduikers en Jan Morren die maar liefst drie boeken heeft geschreven
over kastelen en buitenplaatsen in Velsen en daarbij een aantal maquettes heeft gemaakt.
Nadere informatie volgt. Denk in verband met Corona aan reserveren!
www.ruinevanbrederode.nl.

Museum Haarlem
Vanaf 5 september te zien
‘Er is zo lang aan gewerkt, dat mag wel héél mooi worden.’ Nu, wij kunnen u, vrij
onbescheiden, laten weten dat dit klopt. Het wordt een tentoonstelling waar heel Haarlem
trots op zal zijn. We hebben het jaren zonder een groot overzicht van onze geschiedenis
moeten doen, maar dat is met ingang van 5 september verleden tijd. Dan kunt u het met eigen
ogen komen zien.
Het werk van Kees Verwey komt weer terug in Museum Haarlem. Na een afwezigheid van
enkele jaren is er nu een vaste plek voor het werk van deze markante Haarlemmer gevonden.
Het Atelier Kees Verwey zal gelijk met Allemaal Haarlemmers
Tot slot gaat in ons Gasthuis op 5 september een kleine expositie open met werk uit de
nalatenschap van de Heemsteedse staatsman Adriaan Pauw (1585-1653). Het gaat onder
andere om prachtige tekeningen van Jan Martensz de Jonge, die de vorstelijke ontvangsten
van Maria de' Medici en Henriëtta Maria van Frankrijk op het Huis te Heemstede in 1638
laten zien. Deze tekeningen zijn nooit eerder publiekelijk getoond.

Bericht uit Amerika
Al bijna een jaar was bij HKV via de website
“boekwinkeltjes” het boekje “Noodklokken
luiden bij Ten Boom” te koop, geschreven door
Guus Hartendorf in 1994. Het boekje leek schier
onverkoopbaar, totdat op zondag 24 mei, terwijl
ik keek naar de TV film, in het kader van de 75e
“viering” van Memorial Day, over de
Amerikaanse begraafplaats in Margraten
(Limburg), onderstaand bericht uit Amerika in
mijn mailbox ontvangen werd.
Hello, I’m interested in buying this book but live
in the USA. Do you ship overseas? If so, how
much would that cost? Thanks for your help.
Ruth Wassynger
Nog onder de indruk van de TV film die ik
zojuist bekeken had, stuurde ik deze mevrouw
bericht dat we het boekje graag wilden toesturen,
maar dat we dat kosteloos wilden doen vanwege
Memorial Day en als dank aan en respect voor
de Amerikanen die hun leven lieten om Europa
te bevrijden.
Ik kreeg snel het volgende antwoord:

Dear Mr. Graafsma, your message moved me to tears. I didn’t know that the Netherlands
celebrates Memorial Day. I have been reading much about the Nazi occupation of the
Netherlands recently. (Last night I stayed up late scrolling through the amazing De tweede
Wereldoorlog in 100 Foto's website. What an amazing capsule of the Dutch experience.) It is
devastating, how much destruction was caused by the Nazis; bombings (planned and
misplaced); betrayals… how many many lives were lost. And yet. What I am also moved by is
how courageous (and organized) so many Dutch people were who stood up and fought back,
through riding as couriers, designing and printing newspapers and false IDs, stealing
necessary things, sheltering individuals. The Jan Overzets and Theo Ederveens, Hetty Voûtes,
Boogards, Boissevains… and the many who risked (and gave) their lives to help even one
down Allied airman have a chance to make it to safety (like those who helped an American
named Ford W. Babcock eventually make it home alive).
All that is to say: I have learned so much from your country’s history. I am grateful that the
best of our nations worked together at that time to defeat overwhelming evil. And I am
grateful that your organization exists to keep the power of history alive for the next
generations.
That is far more than you asked for! Thanks for being willing to ship the book overseas! Some
have found it too troublesome. And given that you are a historical society, please, let me have
the honor of paying for the shipping). Just let me know how much it will be, approximately? If
possible, I would like to pay by PayPal. That is the service I have been using when making
international purchases.
My address is Nashville, Tennessee 37215 USA
Thank you so much for your help and generosity. Wishing you all the very best, especially on
this weekend. Ruth Wassynger
De volgende dag heb ik het boekje per post naar haar opgestuurd. De kosten zijn uiteraard
gewoon door HKV betaald. Nadat ik haar dat gemaild had met de mededeling dat er een
handtekening van de auteur zelf in stond, kwam er weer binnen een paar uur een uitgebreide
en dankbare reactie:
Mr. Graafsma, I am overwhelmed by your generosity and thoughtfulness. Thank you for
sending me this very special edition of the book, in celebration of the liberation of Velsen by
the Canadian forces! I will treasure it.
I had planned to visit the Netherlands in October. Hopefully the world will be "liberated"
from the current COVID crisis and lockdown, soon... If I do make it sometime, I hope I can
meet you to say thank you, and to hear stories in person.
Thank you for the link to that fantastic Atlantic Wall site! That map is incredible! I will enjoy
studying the Velsen area more closely, and beyond.
I will let you know when the book arrives. If there is some book you would like from the USA
that I can find and ship to you, it would be my privilege to do so.
Thank you again for your generosity: for your gift, and for writing in English (we Americans
have so much to learn). You reflect the best of the human spirit, then and now.
Wishing you all the very best.
Ruth

En op 5 juni mailde deze dame mij:
Dear Mr. Graafsma, your book arrived today! I immediately opened the Google Translate
app and used the camera to “read” the whole thing. It is a fantastic little book, one that I
wish were available for American readers. I think many would want to know its story.
Heartfelt thanks to you and your generosity which made it possible for me to get it, not to
mention get it quickly, and for free!
Thanks too for your information about the Atlantic Wall. I’m ashamed to say I didn’t know
anything specific about it, nor about what happened to Velsen as the Nazis prepared for the
allied invasion. The more I read about how brutal they were, the more amazed I am that
people like the ten Booms could forgive their enemies. There is so much to learn on every
level.
Thanks again for this priceless gift, Mr. Graafsma! I am in your debt.
With all the best to you and your family, and good health. Ruth Wassynger
Zo ziet u maar, hoe leuk het kan zijn om werkzaamheden voor HKV te doen.
Overigens heb ik na ampel beraad met Guus Hartendorf besloten om twee hoofdstukken uit
zijn boek "Politieverzet in Haarlem tijdens de Tweede Wereldoorlog", waarop het boekje
"Noodklokken luiden bij Ten Boom" gebaseerd is, in het Engels te laten vertalen en als Ebook via Amazon uit te geven. Een project van mijn privé onderneming "Graafsma
Multiservices" dat mede mogelijk gemaakt wordt door hulp van enkele HKV-leden. Op zich
een interessante uitdaging waarover hopelijk in de volgende nieuwsbrief meer.
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 oktober 2020. Wij verwachten uw kopij
uiterlijk 1 oktober 2020.
Informatie uit de nieuwsbrief mag worden overgenomen, mits de bron vermeld wordt.

