
Lez ingen  
Het aantal deelnemers is beperkt. U dient zich hiervoor op de 
themadag in te schrijven bij de receptie 

12,301315 uur Gera ld  Wi lmink,  Werk  e n  we lz i j n  
t i j d e n s  h e t  t e m m e n  v a n  d e  wa te rwo l f  
Hoe leefden de polderjongens die werkten aan de droogma- 
king van de Haarlemmermeer? Wat waren de arbeidsomstan- 
digheden van de polderjongens en van het personeel van de 
stoomgemalen tijdens de droogmaking? Gerald Wilmink vertelt 
over deze eerste periode uit de geschiedenis van de 
Haarlemmermeer. 

13.30-14.15 uur L e e n d e r t  d e  Jonq, Van  
B o m s c h u i t  t o t  badkoe ts  
Zandvoort is van oorsprong een vissersplaats. Wanneer ver- 
dwenen de bomschuiten van het strand en kwamen er bad- 
koetsen voor in de plaats? Leendert de Jonq vertelt over de 
geschiedenis van Zandvoorf. 

14.30-15.15 uur Ignaz  Mat they ,  
Cu l tuurgesch ieden is  v a n  h e t  ma t rozenpak je  
Matrozenpakjes waren lange tijd populair. Wie droeg deze 
kinderkleding het eerst? Wanneer raakte het bij een groot 
publiek in de mode? Ignaz Matthey publiceert hier in septem- 
ber 2010 een boek over en vertelt de geschiedenis aan de 
hand van foto's. 

15.3016.15 uur H e r m a n  Ket t ing ,  H e t  l even  a a n  
b o o r d  v a n  e e n  VOC-schip 
De Verenigde Oost-Indische Compagnie liet 150'0 schepen bou- 
wen voor de reizen naar Azie. Herman Ketting vertelt over de 
cultuur van zeelieden en het leven aan boord van zo'n schip. 

Rond le id ingen 
Wilt u meer weten over het Noord-Hollands Archief, de depots 
bekijken en zien hoe het restaureren van archieven in zijn 
werk gaat? Schrijf u in voor een rondleiding bij de receptie. 
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contactpersoon Annabella Meddens-van Borselen 
e-mail info@noord-hollandsarchief.nl 
openbaar vervoer 5 minuten lopen van NS-station Haarlem 

(richting Grote Markt, centrum) 
parkeergarages Stationsplein en Damstaat (Appelaar) , I 

Janskerk Jansstraat 40 Haarlem 

Toegang gratis. Kinderen zijn ook van harte welkom! 
In het archiefcafe kunt u terecht voor koffie, thee, koeken en broodjes. r 
Op de binnenplaats is een palingrokerij met verkoop van broodjes 
paling. a Een gevarieerd programma voor volwassenen en 

I Het Noord-Hollands Archief, voor wie wil weten hoe het m. kinderen in het Noord-Hollands Archief 
l p  



Programma 

Livinq History Kennemerland met 'Sabotage op 
de Cruquius' 
Vier historische personages proberen het raadsel van de afge- 
broken korte arm van het stoomgemaal op te lossen. Wat 
deden de machinist en de vrouw van de opzichter? En hoe 
komt Nicolaas Cruquius met zijn huishoudster weer to t  leven? 
Een spannend verhaal voor kinderen en volwassenen over 
sabotage op het gemaal de Cruquius: 12.45,14.30 en 16.00 uur. 

Oude ambachten 
Op de binnenplaats en in de Janskerk worden oude ambachten 
gedemonstreerd. Bij de touwslagerij kunnen de kinderen hun 
eigen springtouw maken. Tevens schildert de Haarlemse kunst- 
schilder Anton Mauve (1838-1888), in de persoon van Fred 
Rosenhart, een strandtafereel. 

Shantykoor 
Het shantykoor Nortada uit IJmuiden zingt zeemansliederen 
om 12.15,13.15 en 14.15 uur. 

Modeshow met kleding uit 1870 
Folklorevereniging De Wurf uit Zandvoort presenlieert een 
modeshow met kleding en sieraden uit 1870 van o.a. een v&* 
sersvrouw, een visloper, een werkvrouw, een dame en een 
omroeper. Kijk om 13.30-14.00 uur of 15.30-16.00 uur. 

Tentoonstelling 
er de plannen Zot draag- 


