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Foto’s van Bosman uit 1945 herontdekt 

 
In de Hongerwinter werden zo’n 40.000 tot 
50.000 kinderen uit het westen van het land 
naar het platteland gestuurd. Ze werden 
ondergebracht bij gezinnen in het noorden 
en oosten om aan te sterken en het einde 
van de oorlog af te wachten. In de archieven 
is wel informatie te vinden over de uitzen-
dingen, maar die is vaak fragmentarisch. 
Onlangs zijn in de fotocollectie van het  
Regionaal Archief Alkmaar een aantal foto’s 
‘herontdekt’ van zo’n kindertransport. 
 
De fotocollectie van de bekende Alkmaarse 
fotograaf Piet Bosman is al sinds jaar en dag 
een veel geraadpleegde verzameling prach-
tige foto’s. Twee onderwerpen staan hierbij 
centraal: de maanden volgend op de bevrij-
ding in 1945 en het dagelijks leven in Alk-
maar in 1967. Het is niet altijd duidelijk wat 
we precies zien op de foto’s die in 1945 ge-
maakt zijn. Teun Jansen, een regelmatig 
bezoeker van onze studiezaal, besloot begin 
dit jaar een aantal van de foto’s van Bosman 
onder de loep te nemen. En met resultaat. 
Adressen werden aangepast, dateringen 
exact bepaald, personen kregen een naam 
en foto’s waarvan we dachten dat ze in Alk-
maar waren genomen bleken feitelijk in 
Nijmegen te zijn gemaakt. 
 

 
Het mooiste resultaat boekte Jansen met 
een serie van acht foto’s uit de periode vlak 
na mei 1945, waarop we twee vrachtschepen 
zien die kalm aan komen varen over het 
Noordhollands Kanaal, richting Alkmaar, ter 
hoogte van de vlotbrug van Koedijk. Sleep-
boten, zoals de ‘Waddenzee’ op de foto 
hierboven, trekken de schepen vooruit. Op 
de vrachtschepen zitten honderden kinderen 
dicht op elkaar in de open lucht. Er heerst 
een ontspannen en zelfs vrolijke sfeer, er 
wordt gezwaaid naar de fotograaf. 
Maar wat gebeurt hier nu eigenlijk? Teun 
Jansen kwam tijdens zijn speurtocht in con-
tact met onderzoeker Caroline Nieuwendijk 
van het Gemeentearchief Schiedam. 
Nieuwendijk doet al jaren onderzoek naar 
Schiedamse kinderuitzendingen van voor en 
na de oorlog, waaronder ook de hier welbe-
kende ‘bleekneusjes’. Bij het zien van de 
foto’s van Bosman reageerde Nieuwendijk 
bijzonder enthousiast. “Ik ben al jaren op 
zoek naar dit soort foto’s! Over de uitzen-
dingen in de oorlog is genoeg bekend maar 
beeldmateriaal heb ik nog niet eerder ge-
zien.” Waarschijnlijk zijn dit foto’s van kinde-
ren die in de Hongerwinter zijn uitgezonden 
door het IKB, het Interkerkelijk Bureau voor 
Noodvoedselvoorziening en Kinderuitzen- 
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ding, en die eind juni of juli naar huis worden 
gebracht. “Het gaat om uniek materiaal. Er is 
één foto bekend van kinderen die begin 
1945 door hun ouders aan boord van een 
binnenschip worden gebracht om te worden 
uitgezonden. Van een retourtransport waren 
vooralsnog geen foto’s bekend”, aldus  
Nieuwendijk. 
Opnieuw een klein mysterie uit de collectie 
opgelost. Wanneer u op onze website in de 
beeldbank zoekt met de term kindertrans-
port zult u de foto’s vinden. Mocht u meer 
informatie kunnen geven over dit fenomeen, 
laat het ons weten s.v.p.

NH-Beat, regionale popcultuur 
in de jaren zestig en zeventig 
 
Vrijdagavond 30 juni vond in het nieuwe 
poppodium Victorie in Alkmaar de finale van 
het popmuziekproject NH-Beat plaats, een 
project van het Regionaal Archief Alkmaar, 
het Stedelijk Museum Alkmaar, de Stichting 
Alkmaarse Historische Publicaties en pop-
podium Victorie.  
Met een concert van Shoreline, The Vips, 
Memphis en de Rob Hoeke Tribute Band 
werd het verschijnen gevierd van het boek 
NH-Beat – Popmuziek tussen duin & polder, 
geschreven door popjournalist Peter Smit. 
In het boek wordt voor het eerst een beeld 
geschetst van de muzikale jaren zestig en 
zeventig in Alkmaar en de omliggende ge-

meenten. Voor velen een feest der herken-
ning, voor anderen is het boek een mooie 
introductie op twee decennia regionale 
popcultuur. 
 
De roemruchte jaren zestig staan in ons 
collectieve geheugen gegrift. Het einde van 
de wederopbouw is in zicht en een revoluti-
onair tijdperk breekt aan. Nederland indus-
trialiseert en moderniseert in hoog tempo. 
De jeugd ontwikkelt meer en meer een ei-
gen cultuur en daarbij hoort muziek. 
De jaren zestig laten ook Alkmaar niet onbe-
roerd. In de stad en omgeving floreert de 
beatmuziek. Geïnspireerd door de rock-’n-
roll timmeren talloze beatbandjes aan de 
weg. De eerste poppodia ontstaan en er 
wordt uitbundig gedanst. Sommige bands 
halen de nationale radio, sommige worden 
cult in Japan. En grote internationale arties-
ten treden voor het eerst op in Alkmaar. 
 
Peter Smit geeft in zijn boek aan de hand 
van interviews, eigen en andermans herinne-
ringen en kranten- en tijdschriftartikelen een 
uitgebreid beeld van de ontwikkelingen in 
de regionale popcultuur. Die cultuur komt 
niet alleen tot leven in tekst, maar wordt ook 
gepresenteerd in honderden foto’s van op-
tredens, dancings, jeugdclubs en natuurlijk 
de artiesten zelf. Uitgebreide portretten van 
pioniers uit de regionale muziekscene wor-
den gevolgd door de beschrijvingen van vele 
bands en muzikanten. Bands als The Vips, 
The Pieters Brothers, Shoreline, Cardinal 
Point, Mayfly en The Rousers, artiesten als 
Bert Afink, Willem Schoone, Ria Brieffies, 
Bonne Zigtma en Cock de Jong, dancings als 
Canadaclub, Extase, Telstar Bar, De Oude 
Herberg en Wapen van Heemskerk, jeugd-
clubs als de Beatbunker, Storeyclub, BukBuk, 
KAJ-gebouw en Parkhof, ze komen allemaal 
voorbij. Het boek beschrijft de periode van 
‘de brave jaren vijftig’ tot de pop van de 
jaren tachtig en zorgt er zo voor dat deze 
kenmerkende periode voor het nageslacht 
bewaard blijft. Het boek kwam tot stand in 
samenwerking met het Regionaal Archief 
Alkmaar. Directeur Paul Post schreef het 
voorwoord, de beeldredactie werd verzorgd 
door Emmie Snijders. 
 
NH-Beat. Popmuziek tussen duin & polder, 
1960-1980. Alkmaar, Stichting Alkmaarse 
Historische Publicaties, 2017. 
(Alkmaarse Historische Reeks, deel 15).  
ISBN: 978-90-821307-1-3. Prijs: € 24,50. 
Het boek is verkrijgbaar bij het Regionaal 
Archief Alkmaar, het Stedelijk Museum Alk-
maar en in de boekhandel.
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Drie nieuwe collega’s 
 
Lisette Blokker is sinds 1 februari werkzaam 
als medewerker dienstverlening en educatie. 
Na een studie Middeleeuwse Geschiedenis in 
Utrecht en enige omzwervingen - werk in 
Gent en Londen - is zij weer teruggekeerd 
naar haar geboortestreek. Naast het bege-
leiden van bezoekers in de studiezaal houdt 
Lisette zich onder meer bezig met de ont-
wikkeling van educatieve projecten voor 
middelbare scholieren, onderhoudt zij de 
contacten met de pers en organiseert zij de 
activiteiten voor de Vrienden van het  
Archief. 
 
Twee nieuwe medewerkers zijn in dienst 
getreden als adviseur digitale informatie en 
e-depot: Thijs Hessling per 15 mei en  
Claudia van Beek per 1 juni. 
 
Thijs studeerde informatiemanagement aan 
de Hogeschool van Amsterdam en is in het 
bezit van het diploma Archivistiek B. Thijs 
werkte onder andere bij de Nederlandsche 
Bank NV, de gemeente Landsmeer en bij de 
Provincie Noord-Holland. De laatste jaren 
heeft hij zich vooral beziggehouden met de 
archivering van digitaal archief en digitale 
duurzaamheid.  
 
Claudia is onder andere werkzaam geweest 
bij SDU Uitgevers bij de business unit Open-
baar Bestuur. SDU information Solutions 
maakt daar deel van uit en levert diverse 
digitale diensten voor onder andere ge-
meenten en provincies. Meest recent heeft 
ze gewerkt bij Stichting RINIS (RouteringsIn-
stituut (inter-) Nationale InformatieStromen). 
Dit is een shared-service-organisatie opge-

richt door diverse overheidsorganisaties met 
als taak om zowel nationaal als internatio-
naal elektronisch berichtenverkeer te facili-
teren ten behoeve van de uitvoering van 
wettelijke taken. 
 
 

Vriendenuitje 16 juni 2017 
 
Vrijdag 16 juni was het weer tijd voor het 
jaarlijkse Vriendenuitje, in Alkmaar deze 
keer. Daar doken we de recente (popmu-
ziek)geschiedenis in met een bezoek aan het 
Beatlesmuseum, de voormalige Ringersfa-
briek en de tentoonstelling NH-Beat in het 
Stedelijk Museum Alkmaar. Deze tentoon-
stelling kwam tot stand mede dankzij een 
mooie financiële bijdrage van de Vrienden, 
een bezoek kon dus niet ontbreken in de 
jaarlijkse excursie.  
 
De dag begon met koffie en appeltaart in 
het Beatlesmuseum. Popjournalist Peter 
Smit vertelde over de aanloop naar en zijn 
ervaringen met het Beatlesconcert in Blok-
ker (1964). Hij droeg er als vrijwilliger aan bij 
dat flauwgevallen of in de knel geraakte 
toeschouwers, met name zwijmelende meis-
jes, veilig uit de mensenmassa gehaald wer-
den tijdens het concert. 
Daarna nam museumeigenaar Azing Molt-
maker het over. Hij leidde ons bevlogen 
rond door zijn enorme collectie lp’s, foto’s, 
kledingstukken, muziekinstrumenten en 
andere collectors items rond de Beatles.  
 
De lunch vond plaats op de derde verdieping 
van het Ringersgebouw, in de nomadische 
Stadskantine. Na een behoorlijke klim was 
er tijd om even uit te blazen. André Bakker 
en Eddo Carels van de stichting Adapt Alk-
maar leidden ons na de lunch rond door de 
voormalige chocoladefabriek. Dankzij hun 
informatieve uitleg kwam de geschiedenis 
van het gebouw tot leven. Een uniek inkijkje 
in het originele interieur van het onlangs 
leeg gesloopte gebouw. 
 
De laatste halte was het Stedelijk Museum. 
Hier vertelde Peter Smit, auteur van het 
boek NH-Beat, popmuziek tussen duin & 
polder, ons over de totstandkoming van de 
tentoonstelling en over de popcultuur van 
de jaren zestig en zeventig in de regio. Na 
het verhaal van Peter, waarin hij onder meer 
vaststelde dat hij en zijn ervaringen inmid-
dels zelf een stukje popgeschiedenis zijn 
geworden, was er gelegenheid om de ten-
toonstelling te bezoeken. We hopen dat de 
aanwezigen genoten hebben van deze dag.  

De voormalige  
Ringersfabriek aan de 

Noorderkade in Alkmaar. 
Foto: Lisette Blokker 



Vernieuwde website 
 
De website www.archiefalkmaar.nl is geheel 
vernieuwd. Niet alleen het uiterlijk is aange-
past, ook biedt de website nieuwe mogelijk-
heden voor de gebruiker. Voor het aanvra-
gen van archieven hoeft u niet meer in te 
loggen, u kunt nu tijdens openingstijden 
chatten met een medewerker van de studie-
zaal en veel afbeeldingen uit de beeldbank 
zijn nu gratis en in hoge resolutie te down-
loaden. De nieuwe website werkt ook goed 
op tablets en smartphones. Met deze veran-
deringen hopen we de genealoog, de onder-
zoeker en de gebruiker die foto's of informa-
tie zoekt nog beter van dienst te zijn. 
 
Foto’s Tweede Wereldoorlog 
 
Op onze pagina’s op de website Flickr zijn 
bijzondere foto’s uit de Tweede Wereldoor-
log te zien, waaronder enkele foto’s die op 
verzoek van het Regionaal Archief zijn inge-
kleurd door de Roemeense kunstenaar  
Jecinci. Door de - historisch verantwoorde - 
inkleuring wordt het beeld op de foto’s nog 
krachtiger. U kunt deze foto’s op Flickr 
(bit.ly/wo2kleur) bekijken en downloaden. 
 

 

Ook te zien op internet zijn foto’s die ge-
maakt zijn door Duitse soldaten in onder 
andere Alkmaar, Bergen, Callantsoog en 
Schagen (bit.ly/wo2duits) en een aantal 
toen-en-nu-foto’s van Alkmaar, Bergen en 
Broek op Langedijk, waarbij een deel van de 
historische foto is ingevoegd in een opname 
van de huidige situatie (bit.ly/wo2toenennu). 
 
Texelse Courant digitaal 
 
Nieuw op de website zijn ook de gedigitali-
seerde jaargangen van de twee keer per 
week verschijnende Texelse Courant, vanaf 
het eerste nummer uit 1887 tot en met 2013. 
De originele leggers waren al in 2014 naar 
het Regionaal Archief overgebracht. 
De kranten vormen een prachtige bron voor 
de Texelse geschiedenis. Ook voor genealo-
gen is er veel in terug te vinden, onder meer 
dankzij de familieberichten die in de krant 
zijn gepubliceerd. Voor abonnees waren de 
digitale kranten al sinds 2010 beschikbaar 
op de website van de Texelse Courant. 
Dankzij de samenwerking tussen de Texelse 
Courant en het Regionaal Archief Alkmaar 
zijn de bestanden nu opgenomen in de kran-
tenviewer van het Regionaal Archief. 
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