
 
 

 pag. 1 

____________________________________________________________________________________________ 
Nieuws van het bestuur 
Najaarsledenvergadering HKV 
Maandag 13 november 2017 in het woonzorgcentrum De Hofstede. Aletta Jacobsstraat , Velserbroek 
Aanvang: 20.00 uur Zaal open: 19.30 uur 
Agenda: 
1. Opening door de voorzitter 
2. Mededelingen bestuur 
3. Ingekomen stukken secretaris 
4. Korte lezing door de heer Jan Morren. 'Archeologische vondsten bij de buitenplaats Waterland' 
5. Presentatie jaarboek HKV Velisena 2017 en aanbieding aan de auteurs en genodigden, Jan Victor 
    Suurmond 
6. Pauze 
7. Bestuurlijk deel; bespreking notulen voorjaarsvergadering, in vorige Velisena Loopmare 
8. Begroting 2018 
9. Berichten van de werkgroepen 
10. Rondvraag 
11. Datum volgende ledenvergadering: maandag 9 april 2018 
12. Sluiting 
 
Armand Meert 1941 – 2017 

Op dinsdag 26 September 2017 is onze oud-voorzitter Armand Meert 
overleden. Nadat de HKV eind 2014 zonder voorzitter en secretaris kwam, 
stelde Armand zich beschikbaar voor de functie van voorzitter. In de 
Voorjaarsvergadering op 13 April 2015 werd hij aangesteld als voorzitter. 
Ondanks dat wij wisten dat hij ernstig ziek was, deed hij daar toch wel wat 
luchtig over en wilde zich volledig inzetten voor de HKV. Hij was ook trots 
op zijn Zeeuwse achtergrond en maakte steeds duidelijk hoe men zijn naam 
diende uit te spreken. 
Naarmate de tijd verstreek bleek dat zijn gezondheid snel verdere achteruit 
ging en in 2016 nam hij noodgedwongen afscheid. In de contacten die wij 
daarna met hem hadden, bleek nog steeds zijn interesse voor de HKV. In de 
laatste Velisena konden we nog zijn bijdrage plaatsen: Ontwikkelingen van 
Velsen van agrarisch naar industrieel gebied van 1863-1988. 

Wij zullen Armand herinneren als een zeer aimabel mens en wensen zijn vrouw en verdere familie 
veel sterkte toe.         Henk Timmers, vice-voorzitter 

Velisena Loopmare 
* archeologie  * genealogie 
* geschiedbeoefening * monumentenzorg  
Jaargang 26, nr. 3, oktober 2017 
 
Secretariaat Historische Kring Velsen:  

Postbus 122 
1970 AC IJmuiden  

E-mail: secretariaat@historischekringvelsen.nl 
Ledenadministratie:  

Biallosterskilaan 8 W 
2017 SH Santpoort-Noord 
Tel. 023-8882773 
E-mail: ledenadministratie@historischekringvelsen.nl 

 

Redactie Velisena Loopmare: 
Zie de colofon op de laatste pagina 
Website: www.historischekringvelsen.nl 
  



 
 

 pag. 2 

Bericht van de ledenadministratie 
Sinds begin 1 juli 2017 hebben wij weer een aantal nieuwe leden mogen inschrijven, en wel: 
 Hr. Anton Wijker  te IJmuiden 
 Hr. C. Rustemeijer  te Santpoort-Noord 
 Hr. F. Huijboom  te  Santpoort-Noord 
 Hr. H.R. van der Woude te Zuidlaren 
    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! 

Eelco Graafsma, ledenadministratie.  

Loopmare wel en wee 
Mijn bijdrage aan Velisena Loopmare 2017-2 heeft enkele leden niet onberoerd gelaten. Met name de 
aankondiging, dat we bezuinigingen kunnen realiseren met het drukken en verspreiden van de Velisena 
Loopmare maakte wat pennen los. Echt dames en heren, – om u niet gender neutraal aan te spreken - 
uw vertrouwde Loopmare blijft gewoon verschijnen en er komt een oplossing voor de 'digibeten'. - 
Ook deze term is wat mij betreft zonder enig waardeoordeel! Alle leden mèt een emailadres krijgen de 
Loopmare in hun Inbox en alle leden zonder Inbox krijgen hem - op een of andere manier - op papier. 
Dit geldt vanzelfsprekend ook voor die leden, die al hebben afgesproken hiervoor extra te betalen! Op 
deze manier kunnen we aardig wat euro's en vooral enige bezorguren per jaar besparen en dat is zeker 
de moeite waard. 
Velisena Loopmare is en blijft een nieuwsbrief voor leden van de Historische Kring Velsen en 
verschijnt drie- tot viermaal per jaar onder redactie van Jan Victor Suurmond. 

Nieuwe initiatieven 
Naar aanleiding van de respons op de Ledenraadpleging, gaan we gestaag verder met het ontwikkelen 
van de initiatieven, die u ons heeft aangereikt. De samenwerking met de ons omringende gelijkgerichte 
verenigingen en organisaties zal worden uitgebreid en we blijven met iedereen in contact.  
Het bestuur heeft besloten de stukken uit de collectie van de Historische Kring Velsen op te nemen in 
het Zijper Collectie, Beeldbank en Publicatie beheer systeem. Enkele leden zijn al bezig e.e.a. in te 
voeren om deze gemakkelijker toegankelijk te maken.  

Museum Midden Kennemerland 
Wist u overigens, dat u - als HKV-lid - op woensdag- en zaterdagmiddag van harte welkom bent in de 
bibliotheek van museum Midden Kennemerland via de achteringang. U vindt hier inmiddels ook vele 
Velsense boeken. Wellicht kunt u dan ook nog even een blik werpen in de tentoonstelling 'Blik'.  

Witte Theater 
Helaas heeft het gemeentebestuur van Velsen de huur opgezegd aan de organisaties, die van  ruimten 
in het Witte Theater gebruik maakten en ook wij zijn hiervan de dupe. We moesten zelf maar gaan 
uitkijken naar vervangend onderdak! Gelukkig hebben we dit voor de vergaderingen gevonden op een 
historische plek in Santpoort: In de schuur van molen de Zandhaas! Opslag voor de Collectie en andere 
te bewaren spullen blijft vooralsnog een probleem, maar heeft u iets in de aanbieding (om tenminste 3 
kasten kwijt te kunnen op een gemakkelijk toegankelijke plek)? Het bestuur houdt zich van harte 
aanbevolen.            Gerard van Broekhuijsen, voorzitter 
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IJmuiden - Velsen-Noord: De Prehistorie 
Anton Wijker heeft na het lezen enige jaren geleden van het boek “Kastelen en Buitenplaatsen in 
Velsen” van Jan Morren genoemd boekje samengesteld om deze informatie en met enkele 
aanvullingen op een laagdrempelige manier aan een breed publiek kenbaar te maken. Het boekje 
behandelt vnl. de buitenplaatsen die aan de voor- of achterzijde aan de Zeeweg grensden. Het boekje in 
A4 formaat bevat 48 pagina’s full colour en is bij enkele boekhandels verkrijgbaar. 
Voor leden van de HKV is het boekje te koop voor slechts € 6,90 (voor leden die binnen de gemeente 
Velsen wonen. Daar buiten komt er € 3,90 portokosten bij.) 
U kunt het boekje bestellen door overmaking van de kosten op rekeningnummer: NL23RABO 
014894916 met achterlating van het adres. Het boekje wordt dan binnen enkele dagen bezorgd. 
antonwijker109@gmail.com 
 

Lezingenprogramma 
Maandag 13 november 2017: Jan Morren. Opgravingen op het landgoed Waterland te Velsen 
Deze lezing is onderdeel van de najaarsledenvergadering van HKV. Jan Morren belicht tevens een 
stukje geschiedenis over Waterland in de periode dat de familie Trip de toenmalige hofstede in bezit 
had. 
 
Maandag 8 januari 2018: Wim Bosman 
Opening van het verenigingsjaar met een per traditie boeiende lezing door Wim Bosman over actuele 
zaken op gebied van archeologie en archeologische vondsten en ontdekkingen in en rond Velsen. De 
ongetwijfeld wervende titel die Wim voor zijn lezing gaat bedenken verneemt u t.z.t. 
 
Maandag 12 februari 2018: Deze keer geen lezing, maar de vertoning van een deel van de in 1976 
(t.g.v. 100 jaar Noordzeekanaal) door het Gemeente Archief Velsen samengestelde films onder de titel 
“Even Omzien”. Boeiende filmbeelden uit Velsens verleden die voor velen nog zeer herkenbaar zijn 
maar voor anderen een reactie van verbazing of verwondering zal oproepen. Dit mag u absoluut niet 
missen! 
 
Maandag 12 maart 2018: Cor Oudendijk. De voordeur van Amsterdam 
Het is een powerpoint presentatie met rond de 100 afbeeldingen. 
Het laat de bouw methodiek zien van het Kleine sluis complex (1876), de Middensluis (1896) en de 
Noordersluis (1929). 
Vervolgens wordt ingegaan op: 

• het besluit waarom een nieuwe sluis nodig is,  
• de afmetingen van de sluis, 
• op welke locatie,  
• welk type deuren,  
• de contractvorm/kosten raming,  
• de bouwvoorbereidingen. 

Daarna wordt aan de hand van afbeeldingen de moderne bouwtechniek van dit op wereld niveau zeer 
hoogstaand waterbouwkundig werk verduidelijkt. 

Maandag 9 april 2018: 
Voorjaars ledenvergadering met lezing (nadere info volgt t.z.t.) 
_________________________________________________________________________________ 
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Maand van de Geschiedenis 
Volgens het Nederlandse Openluchtmuseum is de Maand van de Geschiedenis (van 1 tot en met 30 
oktober) ‘het grootste historische evenement van Nederland’. Het museum organiseert het evenement 
samen met ruim veertig culturele, toeristische en mediapartners. Er is van alles te doen rond het thema 
‘Geluk’, zoals een fototour over geluk en de tentoonstelling ‘Gelukkige Gezichten van Delft’. Ook zijn 
er lezingen over het thema, een voorleeslunch en een historische roman-festival. 
    Op 29 oktober wordt de Libris Geschiedenis Prijs uitgereikt voor een historisch boek dat naar het 
oordeel van de jury ‘een algemeen publiek aanspreekt, een oorspronkelijk onderwerp heeft, prettig 
leesbaar is geschreven en op gedegen historisch onderzoek stoelt’. Aan de prijs is een bedrag van  
€ 20.000,-- verbonden. (Zie hierna) 
    Het essay van Herman Pleij over geluk wordt door het CPNB uitgegeven en is in de boekhandel te 
koop voor € 3,50. 
 

Verschenen en een lezing 
• Esdor van Elten. Archeologie in West-Friesland. Lokale vondsten geven zicht op internationale 
positie van Holland. In: Archeologie magazine, nr. 4, 2017 
 
• Tom Blass. Woeste kusten. Een reis langs de randen van de Noordzee. Haarlem, 2016. 300 p., ill. ISBN 978-
90-6410-625-5 
 
• Philipp Blom. De opstand van de natuur. Een kleine geschiedenis van de kleine ijstijd (1570-1700) 
en het ontstaan van het moderne Europa. Amsterdam, 2017. 320 p. ill. 
    Aan het einde van de zestiende eeuw werd Europa getroffen door een ‘kleine ijstijd’, die duurde tot het begin 
van de achttiende eeuw. De gemiddelde temperatuur daalde enkele graden, de winters werden koud en lang, 
rivieren en meren bevroren en de zomers waren onstuimig, met extreme stormen en onweer.  
    Overal mislukten oogsten en leden mensen honger en kou. Niet alleen boeren maar ook landeigenaren raakten 
verarmd. Het agrarische, feodale fundament van Europa brokkelde af en er ontstonden nieuwe vormen van 
economische activiteit in de steden. En met de opkomst van de stedelijke, industriële samenleving kwam ook 
een nieuwe vorm van denken op: de Verlichting was geboren. 
• Charles Caspers en Peter Jan Margry. Het mirakel van Amsterdam. Biografie van een betwiste 
devotie. Amsterdam, 2017. 503 p., ill. ISBN 978-90-3513-959-6 
    De Stille Omgang is een goed bewaard Amsterdams geheim. Elk jaar trekt medio maart een nachtelijke stoet 
van duizenden mannen en vrouwen zwijgend door de oude binnenstad. Dit ritueel gaat terug op het Mirakel van 
Amsterdam, een hostiewonder uit 1345. Op de plaats waar dit gebeurde, een huis in de Kalverstraat, bouwde 
men een fraaie kapel, de Heilige Stede. Pelgrims stroomden toe en bedevaart bracht welvaart. Na de komst van 
de Reformatie raakten de stedelingen onderling verdeeld over de cultus, en die verdeeldheid, met name tussen 
katholieken en protestanten, zou eeuwen blijven duren. 
 
• René Dings. Over straatnamen met name. Waarom onze straten heten zoals ze heten. Amsterdam, 
2017. 270 p. ISBN 978-90-3883-035-31. 
    Straatnamen spreken vanzelf, totdat men zich er in verdiept. Dings vertelt in zijn boek sinds wanneer en 
waarom onze straten een naam kregen, welke namen populair zijn en waarom en welke beroemdheden nog 
steeds op een naam wachten. Wie meer wil weten dan zijn boek vertelt, kan terecht bij de Basisregistratie 
Adressen en Gebouwen, die digitaal toegankelijk is via www.bagviewer.kadaster.nl, maar ook op Dings’ eigen 
website www.overstraatnamen.nl 
 
• Frans van Duijn. Zwemmen met Caligula. Leeuwarden, 2016. 144 p., ill. ISBN 978-90-8954-885-6 
 Jeugdboek vanaf 14 jaar. 
    De Romeinse kust is niet alleen een gebied met een bijzondere geschiedenis maar dient sinds kort ook als 
decor van een sportief jeugdboek. Een veelbelovende titel voor de volgers van de Romeinse kust. De 
beschrijving van de inhoud, waarin de Brittenburg het leven van de jonge zwemster Evi danig beroert, klinkt als 
een mooie opwarmer voor het onderzoek dat archeoloog Tom Buitendorp naar het mysterieuze fort uitvoert. 
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Hiervan zal www.romeinsekust.nl live verslag doen. Tot die tijd kunnen de jonge volgers genieten van dit 
avontuur. 
 
• Twan Geurts. De Nederlandse paus. Adrianus van Utrecht 1459-1523. Amsterdam, 2017. 320 p., 
ill. ISBN 978-94-6003-159-5. 
    Adrianus was de zoon van een gegoede scheepstimmerman uit Utrecht. Hij studeerde theologie en werd 
rector van de universiteit van Leuven, opvoeder van keizer Karel V en diens stadhouder in Spanje. Hij was een 
vriend van Erasmus en kwam in conflict met Luther. 
 
• Huis en habitus. Conrad Gietman, (red.) Hilversum, 2017. 487 p., ill. ISBN 978-90-8704-666-8 
    De vooroorlogse wereld van de buitenplaats, bevolkt door edelen, patriciërs en andere notabelen met hun 
dienaren, gouvernantes, pachters, paarden en jachthonden, bestaat niet meer. Zij leeft echter voort in de 
herinnering en de verbeelding én in studies die inzicht bieden in haar materiële vormen, mentaliteiten, 
machtsrelaties en ambiguïteiten.  
    Huis en habitus benadert de Nederlandse buitenplaatscultuur van weleer vanuit een breed, cultuurhistorisch 
perspectief, waarbij ook de Europese vergelijking een plek heeft. Het resultaat is een boek vol nieuwe, 
verrassende benaderingen, onderzoeksthema's en inzichten. Meer dan dertig specialisten geven een rijk 
beeld van het buitenleven van heren en dames, omringd door familieportretten, kunst en huispersoneel 
in livrei - en daarnaast van de vaak verwaarloosde schaduwzijden van dit schijnbaar arcadische 
bestaan: sociale ongelijkheid, financiële zorgen en de altijd op de loer liggende vernietiging van vaak 
eeuwenoud erfgoed. 
 
• Frans Willem Lantink en Jaap Temminck (red.) Heerlijkheden in Holland. Hilversum, 2017. 152 p., 
krt. ISBN 978-90-8704-644-6 
 Deze bundel gaat over heerlijkheden: bezitters, rechten, de verhouding tussen heer en inwoners en 
het opkopen van heerlijkheden door steden. Ook bevat de bundel een archiefoverzicht en een kaart van 
de Hollandse heerlijkheden. 
 
• Jaap van Moolenbroek. Nederlandse kruisvaarders naar Damiate aan de Nijl. Acht eeuwen 
geschiedenis en fantasie in woord en beeld. Hilversum, 2016. 400 p., ill. 
    Door een leesfout werd een met ijzer verstevigd schip (navis ferrata) aangezien voor een schip dat voorop 
was uitgerust met een zaag (navis serrata). Zo ontstond de mythe van het zaagschip dat de ketting zou hebben 
doorgezaagd die door de inwoners van Damiate ter bescherming van hun stad zou zijn gespannen in de Nijl. 
 
• Frits van Oostrom. Nobel streven. Het onwaarschijnlijke maar waargebeurde verhaal van ridder 
Jan van Brederode. Amsterdam, oktober 2017. Ca. 400 p., ill. ISBN 978-90-446-3467-9. 
Introductieprijs ca. € 29,99; na drie maanden € 39,99 
    Frits van Oostrom is sinds 2002 universiteitshoogleraar te Utrecht. Daarvoor was hij hoogleraar oudere 
Nederlandse letterkunde te Leiden en gasthoogleraar aan Harvard University. Hij won zowel de AKO 
Literatuurprijs als de Spinozaprijs. Daarnaast was hij onder meer voorzitter van de commissie die de Canon van 
Nederland ontwierp en president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. 
   
*  Roelke Posthumus en Adriaan Rijnsdorp. Schol in de Noordzee. Een biografie van de platvis en de 
Nederlandse visserij. Amsterdam/Antwerpen, 2017 272 p., ill. ISBN 978-90-4503-123-1 
    Het uiterlijk van een platvis heeft op het eerste gezicht weinig vissigs. Niks kegelvormige kop en 
torpedovorm. Het lijkt wel of iemand een schol de ogen uitrukte, hem daarna op z’n zij legde, er een 
paar maal flink met een deegroller overheen ging, de ogen weer op de bovenkant terugzette en er tot 
slot wat oranje verf op spatte. Het resultaat is een gestippeld tapijtje met twee gesteelde knopjes erop 
en een wat rafelige rand. 
    Schol is een van de populairste vissen in Europa. Eeuwenlang is gedacht dat de voorraad in zee 
onuitputte-lijk was, hoeveel vis we ook consumeerden. Maar niets is minder waar. Zonder strikt beheer 
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zou de schol, evenals vele andere zeedieren, verdwijnen uit de Noordzee. 
 
* Esther Schreuder. Cupido en Sideron. Twee Moren aan het hof van Oranje. Amsterdam, 2017. 256 p.   
    Al sinds de veertiende eeuw was het gebruik om zwarte kinderen cadeau te doen aan Noord-
Europese vorsten. De zwarte bedienden van de familie Van Oranje staan op vele schilderijen naast de 
stadhouders, prinsen en prinsessen afgebeeld, maar over de levens van deze mensen is maar weinig 
bekend. Kunsthistorica Esther Schreuder verdiepte zich jarenlang in Cupido en Sideron. Niet alleen 
wist zij te achterhalen waar de jongens vandaan kwamen, maar zij beschrijft ook in geuren en kleuren 
hoe hun levens aan het hof verliepen. 
    Op basis van uitgebreid archiefonderzoek weet zij de wereld achter de schermen van de familie Van 
Oranje tot leven te brengen. Het is een fascinerende wereld vol ingewikkelde machtsverhoudingen, 
intriges en dubbele agenda’s. De publicatie van dit boek valt samen met een tentoonstelling over de 
levens van Cupido en Sideron in het Haags Historisch Museum. 
 
Een lezing 
• Donderdag 16 november a.s. wordt door Frits van Oostrom een lezing gegeven in de Dorpskerk te 
Santpoort; aanvang 20.00 uur. Entree € 5,00. Onderwerp is het verhaal over de ridder Jan van 
Brederode. Aanbevolen. Zie ook de rubriek ‘Verschenen en een lezing’. 
 

Libris Geschiedenis Prijs 2017 
Eén van de tien genomineerde boeken voor de Libris Geschiedenis Prijs is Selma, aan Hitler ontsnapt, 
gevangene van Mao, geschreven door Carolijn Visser. Uitgeverij Atlas Contact. 224 p. ISBN 978-90-
4502-444-8 
    Selma Vos was de enige Nederlander die in China woonde ten tijde van Laat Honderd Bloemen Bloeien, de 
Grote Sprong Voorwaarts en de Culturele Revolutie. Zij en haar gezin werden slachtoffers van de grootse 
idealen van de maoïstische heilstaat. De joodse Selma Vos groeide op in IJmuiden en wist tijdens de Tweede 
Wereldoorlog aan de nazi's te ontkomen. Tijdens haar studie in Cambridge ontmoette ze Chang Tsao, de man 
van haar leven. Na de geboorte van hun kinderen Greta en Dop bouwden ze een bestaan op in het China van 
Mao. Chang was vooraanstaand lid van de Partij en leidde het Psychologisch Instituut, toch bleven Selma en 
haar kinderen buitenstaanders. 
    Tijdens de Culturele Revolutie werd Chang uit zijn functie gezet en door zijn collega's aangevallen. Selma, 
lerares aan de Tweede-talenschool, werd uiteindelijk samen met hem gearresteerd. De Culturele Revolutie 
betekende de ondergang van het hele gezin. Meesterlijk roept Carolijn Visser de sfeer op van het schrale, 
revolutionaire Peking. Ze schildert de grote parades ter ere van de Volksrepubliek, de ideologische blindheid 
van westerse fellowtravellers, de grote hongersnood en uitzinnige Rode Gardisten die alles wat westers en oud 
was vernielden. Selma behoort tot de hoogtepunten in haar oeuvre.  
    Voor de andere genomineerde boeken zie: www.librisgeschedenisprijs.nl 
 

Tentoonstellingen 
! Cold cases, speurwerk in de archeologie. In: Huis van Hilde, Castricum (naast het NS-station) t/m 
15 oktober 2017. Westerplein 6. Open: di t/m vr. 9 -17 u. Za. en zo. 11-17 u.  
     Een spannende tentoonstelling over forensische technieken in de archeologie. 
 
! Gezonken schatten. De mooiste maritieme vondsten uit Flevolandse bodem. In: Museum Nieuw 
Landerfgoed, Oostvaardersdijk 113, 8242 PA Lelystad. Tot en met 7 januari 2018. T. 0320-225900. 
www.nieuwlanderfgoed.nl  
 
! De prachtige spullen: De expositie Accessoires are a Girl’s Best Friend geeft in vogelvlucht een 
beeld van hoogtepunten van 400 jaar accessoiretrents. Er is geput uit de fabuleuze collectie van het 
Rijksmuseum en het Tassenmuseum. Met onder meer hoeden, parasols, swahls, waaiers, schoenen en 
kusen. Warm aanbevolen: type op www.rijksmuseum.nl de zoekterm ‘accessoires’ in en zoom in op 
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ruim 8.500 spullen. De expositie is te zien in Tassenmuseum Hendrikje, Amsterdam, van 16 september 
t/m 28 januari 2018. www.tassenmuseum.nl 
 

Archeologie 
Het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden heeft een van de iconen van de Nederlandse archeologie in 
zijn bezit gekregen: het 3500 jaar oude ‘Zwaard van Ommerschans’. Het zwaard werd op 5 juli 2017 
bij Velinghuis Christie’s in Londen gekocht voor € 550.000,-- (waarmee de richtprijs ruim driemaal 
over de kop ging). Het is een van de meest zeldzame en bijzondere objecten uit de Nederlandse en 
Europese prehistorie. 
    Het bronzen zwaard is 68 cm. lang. Het maakt deel uit van zes zeldzame ‘reuzenzwaarden’ uit de 
Bronstijd (2000-800 voor Chr.). 
    In 2018, wanneer het museum zijn tweehonderdjarige bestaan viert, is het te zien in een 
overzichtstentoonstelling over topaanwinsten uit 200 jaar museumgeschiedenis. 
    Rijksmuseum van Oudheden. Rapenburg 28, Leiden. Open: di. t/m zo. 10-17 uur. www.rmo.nl 

Bron: Archeologie magazine, nr. 4, 2017  
 
Velsen A9 - A22 
In opdracht van Rijkswaterstaat West-Nederland Noord is in de periode juli tot oktober 2013 en in 
augustus 2014 een archeologisch onderzoek in Velsen uitgevoerd op de plaats waar tussen de A9 en 
A22 een calamiteitenboog werd gerealiseerd. Bij het onderzoek zijn twee locaties met prehistorische 
boerderijen gevonden. Op beide locaties heeft vermoedelijk één boerderij gestaan. De boerderij op de 
noordelijk locatie is een of twee keer op bijna exact dezelfde plek herbouwd.  
    De bewonings-activiteit is te plaatsen in de Midden-Bronstijd. De oudste huizen dateren zowel op 
de zuidelijke als de noordelijke locatie uit circa 1300-1250 voor Chr., de jongste fase op de noordelijke 
locatie is lastiger te dateren, maar kan in de periode 1200-1100 voor Chr. worden geplaatst. 
    Zeker vanaf de Vroege Bronstijd is de kop van de strandwal, die zich uitstrekt van Noordwijk 
via Noordwijkerhout, De Zilk, Overveen tot voorbij Velsen-Hofgeest, in cultuur gebracht. 

Bron: Archeologische kroniek Noord-Holland 2014; www.huisvanhilde.nl 
 

Onderzoek naar een van de oudste rotsschilderingen in Spanje 

Spaanse archeologen onderzochten 
een aantal tekeningen uit de grot 
Altamira in de Noord-Spaanse 
regio Cantabrië. Het gaat om vier 
rotsschilderingen die nog niet 
waren ontdekt. De 
rotsschilderingen horen bij de 
oudste prehistorische kunstwerken 
ter wereld. Drie tekeningen zijn 
volgens de onderzoekers minstens 
20.000 jaar oud. Een tekening 
wordt zelfs 30.000 jaar oud 
geschat. Daarmee geldt deze 
tekening als een van de oudste 
bekende grottekeningen. Het 
onderzoek van de archeologen  van 
het Prehistorisch museum in Cantabrië, moet meer duidelijkheid verschaffen over de betekenis van de 
schilderingen. De archeologen pasten bij hun onderzoek moderne beeldtechnieken  toe. Ze gebruikten 
een 3D-laserscan waarmee volgens Roberto Ontañón, een van de onderzoekers, op het oog onzichtbare 
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tekeningen worden onderzocht. Volgens de onderzoeker is deze methode ook efficiënt, omdat het 
kleuren kan opspeuren die buiten het visuele spectrum van de mens liggen. Dat er in Cantabrië 
menselijke bewoning was in de prehistorie, is al lange tijd bekend. De Noord-Spaanse regio staat 
bekend om de vele grotten, waarvan de 270 meter lange Altamira een van de bekendste is. Deze grot 
telt ruim honderdvijftig rotstekeningen. In de Altamira werden in 1879 de beroemde bizontekeningen 
ontdekt, die door archeologen minstens 16.000 jaar oud werden geschat. De mogelijk oudste 
ontdekking uit de regio zijn rotstekeningen die volgens archeologen 40.000 jaar 

Monumentenzorg 
Themamaand Monumenten – De stolpboerderij is een niet te missen bouwwerk in het Noord-
Hollandse landschap. Dit type boerderij ontstond in de zeventiende en achttiende eeuw en is een 
symbool voor een economische bloei van lokale agrariërs. Hoe is “de piramide van Noord-Holland” 
ontstaan? 
    De langwerpige stolpboerderij is herkenbaar aan het bruine of donkerrode piramidevormige dak, dat 
gemaakt werd van riet. Dit kenmerk leverde de Stolpboerderij de bijnaam “piramide van Noord-
Holland” op. Een deel van het rieten dak werd boven het woongedeelte weggelaten en opgevuld door 
geglazuurde dakpannen. Het dak werd gedragen door vier lange stijlen, een soort planken. Aan de 
achterkant bevond zich de koeienstal en paard en wagen werden opgeslagen in de dars, naast de 
woonruimte. 
 
Ontstaan 
Halverwege de zestiende eeuw ontstonden de eerste stolpboerderijen. Ze zijn afgeleid van de 
langhuisboerderij, die al in de Bronstijd voorkwam. De vijftien meter lange langhuisboerderij had 
genoeg opslagplek voor hooi en dieren. De stolpboerderij werd geschikt geacht om grote hoeveelheden 
graan en hooi op te slaan en werd hiermee een geschikte opvolger van de langhuisboerderij, die tot de 
zestiende eeuw nog voorkwam in West-Friesland. In de zeventiende en achttiende eeuw ontstond er 
steeds meer vruchtbare landbouwgrond na de komst van droogmakerijen als de Beemster en de 
Purmer. In deze periode ging het erg goed met de boeren uit West-Friesland en de stolpboerderijen 
schoten dan ook als paddenstoelen uit de grond. 

Verschillende typen en afgeleiden 
De Stolpboerderij is in twee soorten te onderscheiden. Het verschil tussen de twee soorten zit in de 
dwarsdeuren naar de stal. Bij het Noord-Hollandse type bevinden de deuren zich aan de achterkant, 
omdat bij dit type stolpboerderij de weilanden zich aan de achterkant bevinden. Bij de West-Friese 
stolpboerderij werden de deuren juist aan de voorkant geplaatst. Er ontstonden verschillende type 
boerderijen die een afgeleide waren van de Stolpboerderij, waaronder de Schouwse stolp op het 
Zeeuwse eiland Schouwen. Ook de Haubarg, die in het noorden van Friesland voorkomt, is afgeleid 
van de stolp. 
 
Stolp enkel als woonhuis 
Sinds de Tweede Wereldoorlog is het aantal stolpboerderijen sterk verminderd. De rieten daken maken 
de boerderijen gevoelig voor blikseminslag, waardoor relatief veel exemplaren verloren zijn gegaan 
door brand na een onweersbui. Bovendien werden de stolpen steeds minder geschikt voor 
bedrijvigheid en koeien konden zich beter huisvesten in grotere stallen. Sinds 1970 wordt de 
stolpboerderij alleen nog als woonhuis gebruikt. Er zijn er nog ongeveer 5.500 te vinden, waarvan de 
meesten in West-Friesland. Veel boerderijen vallen tegenwoordig onder monumentenzorg. 
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Nieuws uit het Noord-Hollands Archief 
Het archief van de Toneelvereniging Advendo uit de periode 1958-2012 is overgedragen aan het 
Noord-Hollands Archief. 
    Een conflict vormde op 28 oktober 1937 de aanleiding voor leden van de toenmalige Sint 
Nicolaasvereniging Ons Belang om een zelfstandige amateur-toneelvereniging op te richten met de 
naam ‘Alleen de Vriendschap en Nederigheid Doen Wonderen’, kortweg ‘Advendo’. De eerste 
voorstelling, de klucht Amor en bananen,  werd op  februari 1938 opgevoerd. De voorlopig laatste 
voorstellingen vonden plaats op 4 en 5 mei 1941, omdat Advendo weigerde zich te onderwerpen aan 
de bepalingen van de door de Duitse bezetter ingestelde Nederlandsche Kultuurkamer. Het kasgeld 
werd op de bank gezet en het optreden in het openbaar werd gestaakt.  
    Kort na de Tweede Wereldoorlog kwamen het bestuur en de leden weer bijeen en werden de 
activiteiten hervat. De vereniging werd uiteindelijk opgeheven in 2015. 
 
Ook het archief van de Stichting Rijnmond Noordzeekanaal in IJmuiden, (1961) 1962-1967 met 
een omvang van 0,40 m. is overgebracht naar het Noord-Hollands Archief.  
    De stichting is opgericht op 15 augustus 1962 met als doelstelling volgens de statuten: bekendheid 
geven aan de omvangrijke werken ter verbetering van de havenmond van IJmuiden en de huidige en 
toekomstige belangen in het licht te stellen, welke voor het gehele gebied van het Noordzeekanaal aan 
de totstandkoming van deze werken zijn verbonden.’ 
    In het bestuur van de stichting hadden onder anderen burgemeesters van Amsterdam, Haarlem, 
Velsen en Zaandam zitting.  
    Op 15 juni 1967 werd de havenmond van IJmuiden officieel geopend door H.M. Koningin Juliana. 

Bron: Uitgelicht, mei 2017, nr. 8. NHA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

________________________________________________________________________________ 
Velisena Loopmare is een nieuwsbrief voor leden van de Historische Kring 
Velsen en verschijnt drie- tot viermaal per jaar onder redactie van Jan Victor Suurmond. 
     Kopij graag per e-mail in een bijlage verzenden naar de redacteur via het e-mailadres: 
jvsuurmond@kpnmail.nl. Het postadres is Ampzingstraat 3 zw, 2014 XT Haarlem. Tel. 
023-8448479. 
    De volgende Velisena Loopmare verschijnt in maart 2018. Kopij van het bestuur, van 
werkgroepen en van leden wordt uiterlijk op 20 februari 2018 verwacht. 
    Informatie uit de nieuwsbrief mag worden overgenomen, mits de bron wordt vermeld. 
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