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Nieuws van het bestuur
Voorjaarsledenvergadering
Het bestuur van de Historische King Velsen nodigt de leden uit tot het bijwonen van de
voorjaarsledenvergadering, te houden op maandag 9 April 2018 in Woonzorgcentrum ‘De
Hofstede’ aan de Aletta Jacobsstraat te Velserbroek. De aanvang van deze vergadering is 20:00 uur.
De zaal is open om 19:30 uur.

Agenda:
1. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen bestuur
3. Ingekomen stukken secretaris
4. Vertoning deel 3 van de DVD Even Omzien
5. PAUZE
6. Notulen najaarsvergadering 13 november 2017
7. Jaarverslagen 2017, Bestuur en Werkgroepen, tevens nieuwe informatie van de Werkgroepen
8. Financieel jaaroverzicht 2017
9. Verslag Kascontrolecommissie 2017
10. Benoeming Kascontrolecommissie 2018
11. Goedkeuring Statutenwijziging
12. Rondvraag
13. Datum volgende ledenvergadering: 12 november 2018
14. Sluiting
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In memoriam
Op 29 december 2017 is op 91-jarige leeftijd in stilte overleden de heer L. (Lucas) A.M. van
Grinsven.
Namens de redactie van Velisena, het jaarboek van de Historische Kring Velsen, spreek ik mijn
waardering uit voor de bijdragen, die Lucas aan het redactiewerk voor Velisena heeft geleverd.
Al vanaf de eerste jaargang, verschenen in 1992 kort na de oprichting van de vereniging, bleek
Lucas een belangrijk en waardevol redactielid te zijn. Zijn bijdragen aan het redactiewerk hebben de
kwaliteit van het jaarboek zeer zeker bevorderd. Tot eind 2017 was Lucas redactielid.
Zijn grote belezenheid bleek regelmatig van grote waarde bij het redigeren van artikelen die in het
jaarboek van de vereniging werden gepubliceerd. De leden van de redactie van Velisena zijn hem
veel dank verschuldigd.
Naast het redactielidmaatschap was Lucas ook regelmatig actief in de financiële controlecommissie; een commissie die de penningmeester van de vereniging adviseert en controleert.
Jan Victor Suurmond, redactiesecretaris

Notulen Najaarsvergadering maandag 13 november 2017
Bezoekers: ca. 40. Afmeldingen: Leendert Brouwer, Frans Delwel, Arjen Bosman, Piet Heijblok, Eef
Limmen, Mike Uyl
1. Opening door de voorzitter Gerard van Broekhuijsen
2. Mededelingen: geen
3. Ingekomen stukken: geen
4. Lezing door Jan Morren. Archeologische vondsten bij de buitenplaats Waterland.
Aan de hand van beeldmateriaal vertelt Jan wat er bij diverse waterputten op en rondom
Waterland is gevonden.
5. Presentatie jaarboek Velisena 2017 door Jan Victor Suurmond. De titel is Ruïne van Brederode in
historisch perspectief.
In 2012 presenteerde de redactie Velisena het eerste jubileumboek ter gelegenheid van het 20jarig bestaan met historische foto’s van IJmuiden, Velsen-Zuid en Velsen-Noord. Nu in 2017 is
het zuidelijk gedeelte van de gemeente aan de beurt.
Bedankt voor hun medewerking wordt dr.ir. Taco Hermans werkzaam bij de Rijksdienst voor
Cultureel Erfgoed, evenals de directie van het NHA, Lieuwe Zoodsma, en de heer Alexander de
Bruin.
Joop Vermeij, HKV-lid monumentenwerkgroep, heeft vier aquarellen beschikbaar gesteld. Erik
Baalbergen heeft de aquarellen gefotografeerd. Jan Victor Suurmond stelde de literatuurlijst samen.
Mark van den Bos,Stichting Monumenten, Barbara de Groot en Natasja Hogen, Stichting
Heerlijkheid Brederode kregen exemplaren aangeboden.
6. Pauze en uitdeling van de jaarboeken aan de leden die aanwezig zijn.
7. Bestuurlijk deel.
Notulen voorjaarsvergadering worden goedgekeurd.
8. Begroting. Op de begroting een post voor het project Huize Dina.
Dit wordt toegelicht, naast de uitgavenpost voor HKV zal er sponsors gezocht worden. Dhr.
Westerman wijst op de roman Selma, over een Joodse vrouw uit Santpoort. Hij is eventueel
beschikbaar voor hulp bij het project.
Vanuit de redactie wordt verzocht om het budget te verhogen. Het ledenaantal loopt terug, dus is
een kleiner aantal jaarboeken nodig, voorraden kunnen niet meer opgeslagen worden.
9. Werkgroepen; zie verslagen in de Velisena Loopmare.
10. Rondvraag.
11. Voorjaarsvergadering: 9 april 2018, Hofstede
12. Sluiting
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Jaarverslag HKV 2017
Het bestuur bestond in 2018 uit de volgende leden:
Voorzitter Gerard van Broekhuijsen, penningmeester / plv. voorzitter Henk Timmers, secretaris
Hannie van den Outenaar, leden Eelco Graafsma en Eef Limmen.
10x werd er officieel vergaderd. Er vonden enkele afzonderlijke besprekingen plaats, o.a. met de
redactie van het jaarboek Velisena, een kennismakings-bijeenkomst met werkgroepleden
(voorzitters) in het Museum Kennemerland, en een overleg ter voorbereiding van het 5 partijenoverleg.
Eelco Graafsma verzorgt de ledenadministratie, boekenverkoop, organisatie lezingen en markten. Hij
bemiddelt bij vragen en zoekt oplossingen .
Henk Timmers en Eelco Graafsma gaan naar het 5 partijen-overleg als het mogelijk is. Dit is een
regionaal overleg met Museum Kennemerland en historische verenigingen.
Henk Timmers, penningmeester is tevens webmaster en wordt daarbij ondersteund door Gerard van
Broekhuijsen, publiciteit.
Gerard van Broekhuijsen heeft de ledenenquête opgezet. Hij is tevens contactpersoon redactie
Velisena en digitalisering Velisena Loopmare.
Eef Limmen zal zich bezig gaan houden met collectievorming, ondersteuning werkgroep.
Hannie van den Outenaar is secretaris, notulist, bibliothecaris, en werkt aan de digitale catalogi,
wekelijks in het Museum.
Zij begeleidt het project Huize Dina, het onderzoek naar Joodse bewoners in Velsen, door drs. Trudi
Bos, met de geweldige sponsoring van Paul Kuyper.
Activiteiten HKV
De lezingen worden net als in het voorgaande jaar bezocht door ca. 50 toehoorders, het merendeel
leden.
De info-markten zijn gezellig zeker als het goed weer is, Duin en Kruidberg vooral, de Santpoortse
feestweek viel wat tegen en de markt in Oud-Velsen had een redelijk succes. Er is belangstelling
voor de ansichten, herinneringen worden opgehaald, soms boeken verkocht maar er waren geen
inschrijvingen van nieuwe leden.
De distributie en de bezorging van de papieren Velisena Loopmare zal veranderen, de HKV gaat dit
digitaal verspreiden. Alleen de leden die geen e-mailadres hebben krijgen de Velisena Loopmare per
post. De Velisena 2017 was een zwaar nummer, de bezorgers hebben extra tijd in de bezorging
moeten steken.
In 2017 deed de HKV niet mee aan de Rabo fietstocht.
Bijzondere activiteiten van het bestuur
- ondersteuning activiteit tentoonstelling Zeehavenmuseum tentoonstelling
- brief naar scholen inzake de Canon van Velsen, digitaal
- HKV-bibliotheek boeken over Velsen, in juni, overgedragen aan Museum MK
- opzegging huur Witte Theater voor vergadering en opslag
- huur van de Molenschuur voor vergaderingen
- info: diverse vragen o.a. uit Italië en Ierland opgelost
- aanvragen bijdragen voor het project Huize Dina bij diverse instanties
- bijwonen van bijeenkomsten Velser Gemeenschap, gemeente, musea, e.a.
- digitale projecten, boek Vermeulen, Erebegraafplaats enz.
- ANBI aanvraag.
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Afscheid
Twee bijzondere leden zijn ons ontvallen. Armand Meert, voorzitter van 2015-2016, overleed in
oktober. De bestuursleden die met hem een driemanschap vormden, hebben persoonlijk afscheid van
hem genomen. Het heeft ons zeer geraakt.
Begin januari 2018 vernam de HKV dat Lucas van Grinsven omstreeks de jaarwisseling was
overleden. Lucas van Grinsven was vanaf de oprichting bij de HKV betrokken en zal bekend zijn
van zijn kritische vragen op de jaarvergaderingen. Op de website is een in memoriam geplaatst.
Werkgroepen
De werkgroepen kampen met problemen in verband met het terugtreden van deelnemers.
In 2018 zal een bezinning plaatsvinden en naar een andere vorm gezocht worden.
Verslag 24 feb. 2018
Hannie van den Outenaar,
secretaris
VOORSTEL WIJZIGINGEN 2018 STATUTEN HKV
De Historische Kring Velsen wil een ANBI-status verkrijgen. Wij voldoen op bijna alle punten aan
de voorwaarden, echter er dient een kleine aanpassing op de statuten te komen.
Hieronder staat de bestaande en de nieuwe tekst. De onderstreepte tekst vervalt en de vet gedrukte
tekst komt hiervoor in de plaats.
Bestaande tekst
Ontbinding der vereniging.
Artikel 22.
1.

Een besluit tot ontbinding kan slechts worden genomen in een uitsluitend daartoe, tenminste een
maand van tevoren bijeen geroepen algemene vergadering en wei met tenminste vier/vijfde der in
deze vergadering uitgebrachte stemmen.

2.

Bij het besluit tot ontbinding wordt omtrent de bezittingen der vereniging een besluit genomen.
Hierbij wordt in acht genomen dat de bezittingen in handen dienen te komen van een vereniging of
stichting, waarvan de doelstelling zoveel mogelijk overeenkomt met de dan opgeheven vereniging,
zodat deze bezittingen zo mogelijk in Velsen blijven. Ook de gemeente Velsen, of de gemeente
waartoe Velsen zou kunnen behoren, dient hiervoor in aanmerking te komen.

Voorstel
Ontbinding der vereniging.
Artikel 22.
1.

Een besluit tot ontbinding kan slechts worden genomen in een uitsluitend daartoe, tenminste een
maand van tevoren bijeen geroepen algemene vergadering en wei met tenminste vier/vijfde der in
deze vergadering uitgebrachte stemmen.

2.

Bij het besluit tot ontbinding wordt omtrent de bezittingen der vereniging een besluit genomen.
Hierbij wordt in acht genomen dat een batig liquidatiesaldo wordt besteed ten behoeve van een
A N B I e r k e n d e vereniging of stichting, waarvan de doelstelling zoveel mogelijk overeenkomt met
de dan opgeheven vereniging, zodat deze bezittingen zo mogelijk in Velsen blijven.
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Open Joodse Huizen 4 mei 2018
In oktober 2018 zullen de “Strumpelsteinen” geplaatst worden bij Huize Dina aan de
Duinlustparkweg in Santpoort. De HKV heeft via sponsors geld gekregen voor dit project.
Als gevolg van de vele contacten kan de HKV meedoen op vrijdag 4 mei a.s. met de landelijke actie
Open Joodse Huizen.
Het programma staat in deze Velisena Loopmare en op de website.

Huize Dina neemt deel aan Open Joodse Huizen/Huizen van Verzet 2018
Van oude verhalen samen nieuwe herinneringen maken in huizen met een joods verleden.
Tijdens Open Joodse Huizen/Huizen van Verzet bieden huidige bewoners ruimte aan vroegere
bewoners, getuigen, nazaten, oude en nieuwe buurtgenoten, kenners en belangstellenden om samen
verhalen over de vroegere joodse bewoners en helpers te vertellen en zo nieuwe herinneringen te
maken. Iedereen is welkom om te luisteren, mee te praten en te herdenken.
De herdenkingen vinden plaats in woonhuizen en andere panden waar joodse bewoners,
die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn weggevoerd, woonden en werkten. In Huizen van Verzet
vertellen we verhalen over helpers en verzetsmensen die hun Leven op het spel hebben gezet in een
poging anderen te redden.
Op 4 mei 2018 vindt voor de 1e keer Open Joodse Huizen plaats in (voormalig) Huize Dina aan de
Duinlustparkweg 96 in Santpoort-Zuid.
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Programma
11.00 uur
Centraal staat de geschiedenis van Huize Dina, opgezet door de Vereeniging tot bescherming van
Joodsche Meisjes van o.a. Dina Sanson, dat in januari 1930 werd geopend. Huize Dina bood onderdak
aan joodse meisjes die door armoede, sociale problemen of de dood van een ouder niet meer thuis
konden wonen. De meisjes hadden, zo jong als ze waren, vaak al een zwaar leven achter de rug.
13.00
Onderwerp zijn de verhalen over de meisjes die in/rond 1942 in Huize Dina woonden. Ze zijn
allemaal gedeporteerd en vermoord in Sobibor en Auschwitz: Reintje van Amerongen, Sara van
Amerongen, Antje Bilderbeek, Schoontje Brilleman, Mina Engers,
Kaatje Gokkes, Sophia Gudema, Saartje Knap, Ruth Rachel Lehrmann, Henny Monasch, Mietje
Mug, Catharina Parser, Schoontje van Sister, Gisela Spicker, Klara Vierra.
15.00 uur
Vanaf 1946 is Beth (Huize) Dina opvanghuis voor uit de concentratiekampen of onderduik
afkomstige kinderen, die erop voorbereid werden om na enige tijd naar Palestina te emigreren.
Het huis wordt dan geleid door Bracha Heymans-Salomon.
Tijdens Open Joodse Huizen in Santpoort-Zuid kunnen bezoekers gedurende de hele dag terecht in
cafe-restaurant ’Klein Centraal' bij station Santpoort-Zuid, Willem De Zwijgerlaan 61, op 7 minuten
te voet van de locatie Duinlustparkweg.
Deze locatie geldt als rustpunt, voor tussen de bezoeken dooreten:
https://santpoort.klein-centraal.n1/
Over Open Joodse Huizen
Op en rond 4,5 mei 2018 openen voor de zevende keer Open Joodse Huizen en Huizen van Verzet
hun deuren in zo'n 20 steden in Nederland.
Het programma wordt georganiseerd door het Joods Cultureel Kwartier Amsterdam samen met lokale
partners.
Volg ons op www.openjoodsehuizen.nl , faceboook, twitter, instagram
Mede mogelijk gemaakt door:
Amsterdams Comité 4 en 5 mei
Overige lokale fondsen
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Bericht van de ledenadministratie
Sinds begin 1 oktober 2017 hebben wij weer een aantal nieuwe leden mogen inschrijven, en wel:
Hr. Axel Kwak
te Driehuis
Hr. J.W. Willenbroek (huisgenoot) te Santpoort-Noord
Hr. M. van Elst
te Driehuis
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, 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!
Overzicht aantal leden per 31.12.2017
(tussen haakjes de aantallen van een jaar eerder)
Gewone leden
329
(333)
Huisgenoot-leden
23
(23)
Instellingen / bedrijven
7
(8)
Ruilabonnementen
23
(22)
TOTALEN
381
(387)
Eelco Graafsma, ledenadministratie
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verschenen
 Erik Baalbergen. Typisch IJmuiden. Een levendige havenplaats in woord en beeld. Santpoort,
2017. 96 p., ill.
In het rijk geïllustreerde boek zijn ruim 40 van de inmiddels bijna 200 verschenen afleveringen van de
column ‘Typisch IJmuiden’ gebundeld. In de wekelijks gepubliceerde column vertelt Erik aan de hand van
een zelfgemaakte recente of oude foto het verhaal achter een IJmuider gebouw, straat, evenement, gebeurtenis
of een typisch IJmuider tafereel. Met de column verenigt Erik twee grote passies: fotograferen en IJmuiden
met haar geschiedenis en haar inwoners. Het boek is te koop bij The Read Shop, Marktplein IJmuiden,
Brederode Boeken in Santpoort en Primera in de Zeewijk Passage.

 Carla van Baalen en Alexander van Kessel. De kabinetsformaties 1977-2012. Amsterdam, 2016.
680 p. en Peter Bootsma. Coalitievorming. Een vergelijking tussen Duitsland en Nederland.
Amsterdam, 2017. 544 p.
Juist nu in Nederland en Duitsland nieuwe kabinetten hun opwachting maken, zijn we twee vuistdikke
boeken over kabinetsformaties rijker. Carla van Baalen en Alexander van Kessel bundelen de geschiedenis
van alle kabinetsformaties tussen 1977 en 2012. Peter Boomsma publiceerde een vergelijking van de
formaties in Nederland en de Duitse Bondsrepubliek.

 De Bosatlas van de geschiedeniscanon. Groningen. 64 p., ill., krtn. ISBN 9789001712969
 De Bosatlas van de geschiedenis van Nederland. 576 p., ill., krtn. ISBN 978900120948
 Roelof Bouman en Henk Steenhuis. Wij van de HBS. Terug naar de beste school van Nederland.
Amsterdam, 2017. 271 p. ISBN 9789029091312
De liberale staatsman Thorbecke begreep zijn tijd en keek vooruit. Zijn wetgeving toont daarvan
interessante voorbeelden, waaronder de Hogere Burger School. Thorbecke schiep in 1863 met zijn Wet op het
Middelbaar Onderwijs dit moderne schooltype.
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 1000 jaar Kastelen in Nederland. H.L. Janssen (red. e.a.). Utrecht, 1996. 280 p. ISBN 90-53450831
In het boek wordt in een zestal artikelen nader beschreven hoe en waarom de verdedigbare
woning in de Middeleeuwen is ontstaan, hoe in de loop der eeuwen de functie van verdedigbaarheid
zich heeft ontwikkeld en uiteindelijk niet meer belangrijk was in tegenstelling tot het wooncomfort.
Met andere woorden de beschrijving van de ontwikkeling van het middeleeuwse kasteel tot het
huidige landhuis.
 Geschiedenis van de joden in Nederland. Hans Blom (red. e.a.). Amsterdam, 2017. 620 p., ill.
Sinds de Middeleeuwen zijn er joden in Nederland. Vanaf die tijd kenden zij een bijzondere en
eigen geschiedenis: van de Sefardische rijkdom en het baanbrekende denken van Spinoza tot de
armoede van de Amsterdamse jodenbuurt en de verschrikkingen van de Holocaust. Zij namen volop
deel aan de bloei van handel en cultuur tijdens de Gouden Eeuw. Het fascinerende, aangrijpende en
soms gruwelijke verhaal van de joden in Nederland en hun grootse bijdrage aan de geschiedenis van
Nederland, wordt als nooit tevoren verteld in het schitterende standaardwerk van Hans Blom c.s.
 Martin Hendriksma. De Rijn. Biografie van een rivier. Breda, 2017. 384 p. ISBN 9789044535167
Wat weten we nog van onze nationale rivier? Martin Hendriksma trok van de Rijnbron bij de Zwitserse
Gotthardpas naar de monding in de Noordzee. Onderweg verzamelde hij een schat aan verhalen. Over
verdronken dorpen waarvan de kerkklokken, diep in het rivierwater, nog steeds luiden. Over monniken die
opklommen tot wijnmagnaat. Over hoe de industrie de natuur de nek omdraaide, terwijl de verantwoordelijke
bestuurders wegkeken.

 Jan J.B. Kuipers. Willem III. De weerspannige koning. Zutphen, 2017. 160 p.
 Lucas Ligtenberg. Mij krijgen ze niet levend. De zelfmoorden van 1940. Amsterdam, 2017. 225 p.
ISBN 9789460038457.
De Duitse inval en de capitulatie in mei 1940 veroorzaakte niet minder dan een ‘zelfmoordepidemie’. Die
maand zochten bijna zeven keer zo veel mensen als ‘normaal’ de dood. Ongeveer de helft was Joods.

 Keith Lowe. Angst en vrijheid. Hoe de Tweede Wereldoorlog ons voorgoed veranderde.
Amsterdam, 2018. 560 p. ISBN 9789460036248.
De Tweede Wereldoorlog was een van de grootste catastrofes in de geschiedenis van de mensheid. Hoe
hebben deze verschrikkelijke ervaringen, en de herinnering eraan, ons leven beïnvloed? De nieuwe
wereldorde die na 1945 ontstond, betekende het einde van de macht van Europese vorstenhuizen en de
geboorte van twee nieuwe supermogendheden, die verwikkeld raakten in een nieuwe, wereldwijde Koude
Oorlog. Wetenschappers kwamen met nieuwe technologieën, politici speculeerden over nieuwe
samenlevingsvormen: sommigen pleitten voor een wereldregering, anderen juist voor onafhankelijkheid. Het
was een tijdperk van verwondering en angst, wat nog altijd doorklinkt in de debatten over nationalisme,
immigratie en globalisering die we vandaag de dag voeren.
‘Inzichtgevend en panoramisch. (…) zelden is het met zo’n kracht en helderheid uitgewerkt. Door en door
overtuigend.’ – Sunday Times
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 Marita Mathijsen. Jacob van Lennep; een bezielde schavuit. Amstserdam, 2018. 640 p., ill. ISBN
978-94-6003-771-9

Jacob van Lennep (1802-1868), gangmaker en spotter, vrouwenliefhebber en hulpvaardig vriend.
Hij leidde een fascinerend leven, gespleten tussen de bedrukkende moraal en de turbulente
moderniseringen van zijn tijd. Als telg uit een voorname Amsterdamse familie voelde hij de last
daarvan op zich drukken. Want iemand van zijn afkomst moest zich conformeren, en dat lag hem
niet. Al op zijn negentiende verwekte hij een buitenechtelijk kind. Toen hij 32 was, ging hij
ervandoor met een nieuwe liefde en liet zijn vrouw met vijf kinderen achter. Zijn vader kon hem nog
net tegenhouden.
Marita Mathijsen schreef met Jacob van Lennep een fascinerend levensverhaal, dat tegelijk een
biografie is van een tijdperk. Ze doorzocht duizenden brieven en documenten en sprak met vele
afstammelingen, van wie ze oude familieverhalen achterhaalde en tal van onbekende foto’s en
tekeningen, die in dit rijk geïllustreerde boek zijn opgenomen.
 Maarten Müller. Misdaad en straf in een Hollandse stad: Haarlem, 1245-1615. Hilversum, 164
p., ill. ISBN 978-90-8704-696-5
Op basis van het stadsrecht, de vonnissen van de schepenbank en de rekeningen van de schouten beschrijft
Maarten Müller hoe er in Haarlem in de periode 1245-1615 werd omgegaan met verschillende vormen van
criminaliteit.

 Frits van Oostrom. Nobel streven. Het onwaarschijnlijke maar waargebeurde verhaal van ridder
Jan van Brederode. Amsterdam, 2017. 384 p. ISBN 9789044634679
Rond 1372 kwam op het luisterrijke kasteel Santpoort Jan van Brederode ter wereld in de meest
gezegende omstandigheden. Een kleine veertig jaar later sneuvelde hij roemloos, als ridderlijke
huurling in de fameuze Slag bij Azincourt. Nobel streven reconstrueert, als een historische detective,
de loop van dit bizarre leven tot in verbluffende details.
Hoe Jan tot tweemaal toe met een gigantisch Hollands leger de Zuiderzee overstak voor oorlog
tegen Friesland. Hoe hij naar Ierland reisde om in een onderaardse grot het helse vagevuur van Sint
Patricius te voelen. Zijn jaren in het klooster, waarin hij een sprankelende Middelnederlandse tekst
schreef. Zijn pogingen om de gigantische erfenis van zijn echtgenote te verwerven, en hoe hij
daarvoor zelfs deze Johanna uit haar eigen klooster ontvoerde… En hoe zijn naam door heel Europa
roemrucht zou worden: tot in Parijs, waar men college gaf over zijn geval en tot aan de Engelse
koning Henry V.
Frit van Oostrom heeft de geschiedenis van Jan van Brederode en heel de rijke wereld daaromheen, virtuoos gereconstrueerd en vervat in een meeslepend verhaal.
Aanbevolen!
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Tentoonstellingen
Historische natuur
 Een vogelachtige dinosoort ontdekt in Teylers Museum. De beroemde Archaeopteryx van Teylers
Museum blijkt nog ouder dan gedacht en wereldwijd uniek te zijn. Het is een fossiel van een nieuw
ontdekte dinosaurussoort met veren, die de naam Ostromia heeft gekregen. Deze oervogel heeft zo’n
150 miljoen jaar geleden geleefd. Dit staat in een studie van de Duitse onderzoekers Christian Foth
en Olivier Rauhut, die zojuist is verschenen in het tijdschrift BMC Evolutionary Biologie. Het fossiel
is vernoemd naar de paleontoloog John Ostrom.

 De niet zo donkere Middeleeuwen. Ridders & kastelen. In: Museon. Den Haag, t/m 18-9-2018.
www.museon.nl.
In de populaire media worden de Middeleeuwen nog steeds afgeschilderd als een donker, somber tijdperk,
een ‘tussenperiode’. Onterecht, vindt het Museon. Met een nieuwe tentoon-stelling willen ze een andere kijk
bieden op deze tijd, laten zien hoe deze periode grote invloed heeft gehad op de politieke en economische
ontwikkeling van Europa.

 Hilde schept op; over eten van vroeger. Nieuwe tentoonstelling in: Huis van Hilde, Westerplein
6, Castricum (naast het NS-station) t/m 21 mei 2018. Open: di. t/m vr. 9 -17 uur, za/zo 11-17 uur.
 Nieuw! Noord-Holland in beweging. In: Noord-Hollands Archief, Jansstraat 40 Haarlem. Van
8-2 t/m 6-4 2018. Extra geopend op 17-3.
Noord-Holland is altijd in beweging, maar hoe breng je dat in kaart. De expositie laat de meest recente
aanwinsten van foto’s, kaarten, prenten en tekeningen van de collectie Provinciale Atlas Noord-Holland
zien. De afbeeldingen geven een mooi beeld van de ontwikkelingen in Noord-Holland.

 Nineveh; hoofdstad van een wereldrijk. In: Rijksmuseum van Oudheden. Leiden, t/m 5-3-2018.
www.rmo.nl/tentoonstellingen/Nineveh
Nineveh in Noord-Irak is al eeuwen geleden verwoest, maar deze winter kunt u de stad bezoeken: in het
Leidse Museum voor Oudheden. 250 topstukken die samen de boeiende geschiedenis van deze
‘wereldstad’ uit de Oudheid tot leven brengen, zijn van over de hele wereld bij elkaar gebracht.

 500 jaar ziekenzorg in Haarlem en Zuid-Kennemerland. In: Museum Haarlem, Groot
Heiligland 47, Haarlem. T/m 1 juli 2018. www.museumhaarlem.nl.
In de Middeleeuwen waren ziektes ‘een straf van God’, die met huismiddeltjes en wondermedicijnen van
kwakzalvers bestreden werden. Universitair geschoolde artsen waren schaars en vooral bedoeld voor
rijken. Voor zieke armen waren er gasthuizen die aan de kerk verbonden waren. Uit meer dan het wassen
van de patiënt en tweemaal daags een bord eten ging de verzorging niet.
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 Geloven in vriendschap. 700 jaar Zwanenbroeders in’s-Hertogenbosch. In: Noord-Brabants
Museum, Verwersstraat 41, ’s-Hertogenbosch. Open: di. t/m zo. 11-17 uur. T/m 3-6-2018.
Gesloten 27-4. www.hetnoordbrabantsmuseum.nl
Deze tentoonstelling geeft een overzicht van 700 jaar geschiedenis van de Illustre Lieve Vrouwe
Broederschap aan de hand van de belangrijkste kunstvoorwerpen in combinatie met objecten van verwante
broederschappen en Nederlandse, Belgische en Duitse musea. Hiermee krijg je een uniek inkijkje in dit
uitzonderlijke genootschap. Op een lange tafel die dwars door vier paleiszalen van Het Noordbrabants
Museum loopt, worden de voorwerpen gepresenteerd. De meterslange tafel vol waardevolle voorwerpen
staat symbool voor de geschiedenis van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap en een traditie die al zeven
eeuwen bestaat: de broederlijke maaltijd.
Voor veel mensen is het een mysterie wie er nu jaarlijks aan de tafel plaatsneemt. In de reken- en
wapenboeken van de Broederschap zijn door de eeuwen heen vooraanstaande personen te vinden zoals
Jheronimus Bosch en Willem van Oranje, maar ook Willem-Alexander schuift wel eens aan.

 Gelukzoekers?!. In: Zee- en Havenmuseum ‘De Visserijschool’, te IJmuiden. Havenkade 55,
IJmuiden. www.zeehavenmuseum.nl
Voor de aanleg van het Noordzeekanaal (1876) moesten de duinen over een lengte van 6 km worden
doorgraven. Dit is door duizenden arbeiders die van heinde en ver kwamen, met de schop gedaan.
Dat het grondwerk bij de aanleg van het Noordzeekanaal was uitbesteed aan een Nederlandse aannemer en
het ingenieurswerk aan een Engelse aannemer, is algemeen bekend. Maar hoeveel kanaalgravers of polderjongens, zoals ze ook werden genoemd, waren er nu eigenlijk aan het werk? In sommige geschriften wordt
gesproken over duizenden, andere noemen het aantal van honderden. Wat is er van hen geworden toen het
kanaal klaar was? Kwamen zij alleen naar Velsen om te werken of hebben zij hun geluk hier gevonden?
De afdeling genealogie van de Historische Kring Velsen heeft dit uitgezocht. Zij hebben tot nu toe circa
300 namen van kanaalgravers of polderjongens kunnen achterhalen.
Helaas is er niet veel in de archieven terug te vinden over de kanaalgravers en de weinige foto’s uit die tijd
zijn voornamelijk over de nieuwe technieken die bij de aanleg van het Noordzeekanaal, pieren en sluizen
werden toegepast. Toch bleek er genoeg materiaal om in het IJmuider Zee- en Havenmuseum in aanvulling
op de tentoonstelling ‘Holland op z’n smalst’ aandacht te besteden aan de mensen die letterlijk aan de basis
van het kanaal stonden. Door middel van het verhaal rondom enkele van deze kanaalgravers hoopt het
museumbezoekers een inkijkje te geven in het leven en werken van deze arbeiders.

Archeologie
Operatie Zwammerdamschepen van start in Archeon
Vanaf nu is in Museumpark Archeon de Romeinse Reparatiewerf geopend voor publiek. Dit is de
thuisbasis voor Operatie Zwammerdamschepen, het enorme restauratieproject van zes wereldberoemde Romeinse schepen. In januari wordt begonnen met de restauratie van de Zwammerdam 2,
het Romeinse vrachtschip van 23 meter. De restauratie van de gehele collectie zal tot in 2022 duren.
Ondertussen werken Hazenberg Archeologie en Museumpark Archeon aan de oprichting van het
Nationaal Romeins Scheepvaartmuseum. www.archeon.nl
Nieuws van het Noord-Hollands Archief
De Janskerk bestaat dit jaar 700 jaar. Op 21 juni a.s. opent de tentoonstelling ‘700 jaar bewaard
Janskerk’. Zie later: www.noord-hollandsarchief.nl
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Velisena 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 secretariaat,
E-mail : info@historischekringvelsen.nl
De volgende Velisena Loopmare verschijnt in juni 2018. Kopij van werkgroepen en
van leden wordt uiterlijk op 20 juni 2018 verwacht.
Informatie uit de nieuwsbrief mag worden overgenomen, mits de bron wordt vermeld.
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