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De "Beatrixfoto" van de 
familie Comelisse werd 
door de jury van de 
fotowedstri jd op 
Koninginnedag uitge
roepen tot de winnende 
kiek. Hierbij de foto 
van de prijswinn aars. 

3, GcrefonlleCrdc sc/tool 
4. Evallgclisa1 icst'L'(lt/ll1 

5. &wann;dl()J/ 

leden een drukte van 
belang was, Er waren 
winkeL,>, café's, werk
plaatsen en bnerderijen, 
Het dorp lag op de 
drukke route Haarlem
Aikrnaar C'n teide volar 
mee. Kinderen uit het 
dorp en wijde omtrek 
gingen hier ook naar 
school. Voor zover val t 
na te gaan, waren er in 
het dorp \"ijf scholen. 
Twee schoolgebouwtjes 
staan er nog, maar hebben 
inmiddels een andere 
bestemming. 

Dc Hoegste gege\'ens over het bestaan van een schoo1 
in het dorp d<1 teren \ 'an het eind van de 16e eeuw. Amalia, 
de wedu\o\'e "an Hendrik \'an Brederode (bij zijn leven 
Heer \'an Vclsen), gaf tocn dc protestan ten in Velsen toe
5temmin~ om de door de Spanjaarden vemielde kerk te 
h,crstcllen. Daarbij was ook sprake van een schoo1. 
Aangenomen ,vordt dat het hier om de parochieschool 
gaat waar, voor de 80-jarige oorlog, roornskatholieke 

Adverteerders gezocht 
Dc Nieuwsbricf nieuwe stij l is goed ontvangen in 
bet dorp. Wij willcn er graag mcc doorgaaIl. am 
de kosten binnen de perken te hOllden wordt 
ondcmcmcrs uìt het dorp c.o. dc mogclijkhcid 
geboden een ad,'crten tie in de Nieuwsbrief te 
plaatsen. Nee m , ' 001' nadere informatie contact op 
met Rob Stam, Torenstraat 15, telefoon 521711 . 

Wie is wie? 
Het bestuur van de Stichting Bel Dorp Velsen bestaat 
uit bewoners van het dorp en enkele deskundigenl 
gelnteresseerden, die elders wonen. Het bestuur 
bestaat thans uit de volgende mensen: Adri Arends, 
Jan Willem Bruntink, Arthur Maandag, Joke 
Nieuwland, Rob Stam, Marga Wille-Wensink 
(secretaris) en Jan Zeeuw (penningmeested. 
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Stichting Het Dorp Velsen 

Nieuwsb _-c_: 
Zaterdag 13 SeptembeT is ùmtklijke Monumen.ten
dag. Het thema 711U1 dit jaar is scholen. bt deze 
nieuwsbrlef tJatUÙlcht 1Joor de (verdwenen) scholen 
uit &et dorp. Natuurlijk ook nadere informatie 
over de activiteiten op deze Monumentendag en 
andere wetenswa,ardigheden. 

Scholen in het dorp 
Het is nu bijna n iet 

meer voor te stelle.n dat 
het in Velsen in het ver

(AdI'cr lclIl ie! 

OpCllil1.g. stijdell 
kcuken: 

12.00 - 14.30 en 
17.30 - 21.30 !lur. 
Milandag gesIaten 

Resta /I ran t 

HEI'ROODEHF.Rf 
16 eCl/wse Herberg ;11 Ol/d- Ve/sen 

/lidel'dorpstrant 15 
(0255) 515797 

III deze romlllltisc1/e ambiance kutlt Il 

gell ietel1 vali de met zorg en flllltasie 
bereide gerech ten die uw maaltijd to t eell 

w lh/aire belevwis m akell . 

Elke Geerrlillk, [va Kerver, Ariaerr BrOl/wer 

geestelijken het onderwijs verzorgden. 
Na de reformatie kwam ook in Yelsen ccn school op 

gereform.eerde grondslag. Natuurlijk dicht bij de kerk, 
om precies te zijn tegeno\'er de kerktorcn. Daar waa r 
nu de woning van de famil ie Douma staat 
(Kerkplein 3) gingen kindercn in de 18e 
eeuw naar 5choo1. 1n 1829 werd 

UJ de school tot woning ver
] bouwd (3), zie 
~ kaartjc. 
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011ts lagcll dorp ssc11001l1leesters 

Dat "et met scllOolmeesters iII Velselllliet altijd 


goeri afloopt, gecft de tragiscl/(>gesc1!iedenis vali Dil"k 

tic Zoete wcl aau. 1111720 was "ij uel/oemri tot sc1lOo1
IlIceste!~ I<oster eli voorleZèl' in de ElIgell11!11ulllskerk. 

Hij was de opvolger vali de Icgel1darise1Jc Ineester lall 

dc Groot die zie", als OlldL>rlvijzer, vooml 01' tic 

r/?kellfw/!de h(!tl tocgelcgri. 


Ilt d/? zom/?r VilI! 1730 J"lwktc D/? Zocte hch'okkell 

bij ce/! olltl/cM-llffairc il/S5CII tle Velscl/se pl'edUwllt 

Emtlllllcl Vt1fk eli CCI! l(f1ceht vali Gcrrit COl7Jel~ de 

toe/!IIIaligc IIecl' val1 Velsen e" SlllltpOOl't. Zij" geloof

wllllrdigTlcid als sc1roolmcl'ster Cf! koster lie" cloo,' 

clez/? tlffaire eell bcllOorlijkc dCllk O~'; de l1Iagistnltlt L'lI 


de ker/ceralld V Ili! VeIsell olltsloegclI "em iII jl/li 1731 


lIit zij/! alllbt. 
Ook 111111 de ollderwijsloCll'bllall vall hoofdo1ldL'I"

wij=cr 111.Gercterts jr.kwam vrocgtijdig celt dud. Ais 
lIoofcl VIli! de "sc1/Ool E" aan de Statio/ls-weg lIlaakte 
hij zidl "jet geliefcl ",ct ziju SpOtZIICltt Cf! maatsclwp
pijkriticT( aall T1et cimi VIlII tic 19c ecuW. Hij moest 
olltslag lIit ziju alllbt vragell ClI 'Wcrcl ven701gells 
wege/ls zijll labide geestelijke tocstmul iII Meerellberg 

iII StlIltpoort 0l'genOllle/l. 

De sterke groei van de bev01king van VeL<;en in het mid
den van de vorige eeuw leidde ook tot de behoefte aan gro
tere scho1en. ln 1877 werd op het terrein van de voormalige 
buitenplaats Meershoef (aan de noordzijde van de oude 
Stationsweg) een nieuwe lagere scho01 gebouwd, "School 
Eli (2), zie kaartje. Deze school telde aan het eind van de 
vorige eeuw ruirn 300 leerlingen, en was vooral beroemd 
vanwege de hoeveelhc.id lastige leerlingen. Ruim een kwart 
eeuw later liep het leerlingaantal snel terug en werd de 
school gesloten. Een deel van het gebouw hecft nog dicllst 
gedaan als schippersbeurs. Dit restanl werd bij de kanaal
verbreding van 1969 gesloopt. 

In de lagere school werd in 1879 een Rijksnormaalschool 
gevestigd, voor de opleiding van ondenvijzers (1), zie kaartje. 
De belangstelling voor deze opleicling was blijkbaar zo 
groot dat er in 1881 een cigen gebol1w gerealiseerd werd, 
ook aan de Stationswcg. Ook dezc school was geen lang ~ 

~ 
~Jeven beschoren; in 1923 sloot deze instelling en werd het :>;


gebouw nog gebnùkt door de gemeente en de Woningstichting, fF 

totdat ook hier de sloper 

toesloeg. 


Zondagsschool 
Geheel in de traditie 

\'an het kerkdorp werd 
het stichtelijk woord voor 
de jeugd ruet vergeten. In 
1868 stichtten de families 
Van Tuyll van Serooskerken, 
Boreel van Hogelanden en 
Delcourt van Krimpen het 
Evangelisatiegebouw (4), 
zie kaartje. Tegenover het 
Wilhelminaplein, tussen de 
zadelmakerij en smederij 
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annex fietsenhandel aan de Meervlietstraat konden de kin
deren lli t het dorp hier naar de zondagsschool. Het 
gcbouwtjc wcrd ook gcbruikt voor allerlei dorpsactiviteiten 
en bijeenkomsten. Het gebouw werd in 1939 gcsloopt voor 
dc aanlcg van dc n.icuwc ponthavcn . 

Bewaarschoo1 
Het twccdc schoolgebouw dat is blijven staan is dat van 

de Bewaarschool - Kerkplein 5 - (5), zie kaartje. In het ge
bouwtje waar nu jeugdsoaeteit De Ark is gehuisvest en 
fysiotherapeut anno van den Heuvel zijn dankbare werk 
doet, is in 1860 de Velsener Bewaarschool gestich t door 
jon.kheer Willem Boreel van Hogelanden en William 
Henry Charlcs Bohlen. In 1866 werd de naa.m veranderd 
in Sophia-Bewaarschool (vemoemd naar Sophia Bohlcn) 
en vcrvolgens in 1926 in Maria BoreeJschool. Later ver
hllisde de scho01 naar Driehuis. 

Juffen 
Op een foto d ie door mevr. Giffen-v.d. Heuvel (op de 

school werkzaam russen 1937 en 1940) ter beschikking is 
gesteld, staat voor het schooltje ecn aantalleerlingen uit 

~ de Groote Klas, van jlmi 1939. Te zien zijn o.a. de dochter 
~ van slager van Bmmmelen, een jongetje Volmer en een 
13 mcisjc Boorsma die ook in hct dorp woonden. 1n dc Kleine 

klas za ten toen 
o.a. de doch
tcrs van domi
nee 
Bronsgeest, 
Kees Bijl en 
Bennie Spek. 
Een andere jlJ,L 
van ctit
schooltje 
schrijft: '11< 
bende 

beroemde juffrouw die ineens 
verdwenen was naar Engeland tot grote schrik". Juf 
T.Huijsmans (nu woonachtig in Den Haag) kijkt in een 
brief terug op haar tijd als onderwijskracht op de 
Bewaarschoolin Olld Velsen. "lk ben daar ongeveer van 
1935 tot 1940 werkzaam gcwecst met mcvr. Giffen. Voor 
het uitbreken \fan de oorlog had ik de leiding. Mijn tijd 
aan het schooltje ben il< nog lang niet vergeten, het was 
een heerlijke bjd. Bet oude schooltje, de zandbak achter de 
kerk, Velser-beek dichtbij waar we als het maar kon heen 
gingcn . In dic ti.jd 'warcn cr vele attracties voor de kinde
ren, onder andere de beesten en de eendjes vaeren ." "Het 
oude raadhuis zo dichtbij, het roept nu het verJeden 
terug. Ik denk ook aan de genoeglijke Sinterklaasfeesten 
en het Kerstfeest. We speelden poppenkast voor het feest 
om geld bij elkaar te krijgen en gingen met lijs
ten langs de deur." 

Fietstoch t 
Op MOllllmentendag is er een 


door dc gemeente georganiseerde 

fietstocht langs monumentale scho

len in Velscn, waarbij ook de 

schooltjes in het dorp worden aan

gedaan. Nadere informatie volgt in de 


http:hoeveelhc.id
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