
Oud Nieuws 
In deze rubriek aandacht 
voor bcrichtcn over het 
dorp die 50 jaar geleden 
in de IJmuider Courant 
vcrschencn. Ook hier aan
dach t voor het Raadhuis. 
Begin september 1949 is 
er net een nieuw college 
van B en W gevormd. En 
voor wic wil troU\ovcn 
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De Stichting 	 ~~ 
~~Stlchting Het Dorp Velsen is in 1967 opgerkhl en zel zich in \'oor 

bchoud en herstel \'an dit bijzondere plaatsje. De shchting beharhgl 1;
de monumentale belangen van het dorp, brengt publicaties lIil, en :;:;"t 
mrormeerl bewoners cn andere belangslclknden over laken dic ~SQ 

samenhangen mel monumentenzorg. Daarbij wordl in alle onafhan	 o~ 

~~-kelijkheid zoncler een cenI subsidie gewerkt. Activilciten wordcn 
betaald uH bijdragen van donateurs en sponsors.Hct bcstuur van dc 
stichting bestaat uit dorpsbewoners en enkele deskundigen/geulte ~;
resseerden clie elders lVonen. Samenstelling: Rob Stam (voorzitter), ~!S 
Thea van Heiningen (secretarisl, Jan-Willem Bruntink, Bas van GenI, ~f 
Arthur Maandag, Siebe RoUc, Marga WiUe l'n Jan Zeeuw. ~~ 
Voor nadere inlichtingen: Rob Stam, Torenstraat 15, teJ 0233-521711. ~~ 
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Stichting Ret Dorp Velsen 

Nieuwsbrief 

De tweede Nieuwsbrief van dit faar. En een bifzottder 
11ummer: de plaullen lItet l1et Oude Raadhuis staan 
centraal. Zoals /Jekelld buigt de SticJr. til1g Het Dorp 
Velseu zich al enige tifd over de vraag wat er met l1et 
monumentale pand ZOlt moeten gebellre1l . Hier volgt 
de eerste aatlzet. Verder schetst Siebe Rolle i11 deze 
Nietlwsbrief de Itistorie van het gel11eentelijke pand . 
En oGit gellOord van een ter plaatse gemaakte zalf? 

's Gravenlust: Nieuw l~ voor oud raadhuis 
Het Oude Raadhuis in ~~.ryiQwet een culturele bestem

nschalige kantoor
tfet.sinoe1'err komen en ook een 

doeleinden". De stichting vindt dat de kenrnerkende 
voorgevel medebepalend is voor de monumentale uitstr
aling van het dorp . De buitenkant van het gebouw moet 
dan ook zoveel mogelijk intact bHjven. Het pand zaL, in 
ieder geval voor een dee\' voor het publiek toegankelijk 
moeten zijn. Dat geldt met name de voormalige raadzaal. 

Dl' lIitpuilende Pllhlil!kc Irib'llle Iljdel1~ l'CII ;Jergfld.:ril1g /J1 dc olldl' r(lfldz/lfli. 
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fn het onde17oek nam: ge
sdlikte nmcties heeft de 
stichting be7ien cf een 
stn.--ek/historisch museum 
tot de mogelijkheden 
behoorL Mede mar aaruei
ding van ecn oproep zijn 
versehiUende voorstellen 
gedaan om in dlt gebouw 
aandacht te besteden aan 
de gesdliedenis van dit 
audste deeI van Velsen en 
de onrwikkeling van het 
Noordzcckanaal. Hocwcl 
het gebouw zieh er goed 

voor leent, vindt dc Stidltmg Het Dorp Velsen di t voor
nemen om organisatorisdl€ en financiCle redeneo onvol
doende haalbaar. Dat ligt ,mders mct cen kLffistzinnige en 
toeristischjrecreatieve bestemmlng Daarbij wcrdt 
gedacht aan de realisering \TaTI atellcrs, een exposltie en 
presentatieruirnte voor tentoonstellingen en bijecnkom
sten, een ruimte voor kunstuitleen eo ecn werk-rwmte 
voor cultuur-histonsch ondcrzock. 
De stichting ziet goede moge1ijkheden dit pian verder uit 
te werken. Het leent zich gocd voor dc vcrsterking van de 
toeristisch/ rea-eatieve funcfic \'an het dorp en biedt de 
(beeldende) klU1St in Velsen nieuwe aanknopingsplU1ten. 
ln het gebouw killU1en beeldend kunstenaars hun 
ambacht uitoefenen en er kunnen afwisselend exposities en 
presentaties worden gehouden aver ulteenlopende culture-
le en cwtullr-historischc onderwerpcn. In bet voorjaar en 
de zomer kunnen buitenactiviteiten worden gerealLo..;eerd 
(concerten, exposities, manifestaties e.d.). De voorstcllen 
zijn inrniddcls besproken met vertegenwoordigers van 
organisaties die actief zijn op het gebied van beeldende 
kunst, exposities en cultuurbjstorie. Mede door de entholl
siaste reac:ties vindt dc Stichting Het Dorp Velsen bet zeer 
de moeite waard de haalbaarheid verder te onderzoeken. 
Uit een globaal haalbaarheidsonderzoek, dat op verzoek 
van de stichting is uitgevoerd door BIC in Velsen-Noord, 
blijkt dal de culturclc invulling zecr gocd mogelijk is in 
combinatie met kleinschalige kantoorfLmCties. Er is in 
Velsen/IJmond voldoende belangstelling voor (beginnende) 
ondememers, met name in dc zakclijke dienstverlening. 
Een combinatie van zakcJijke en culturclc activiteiten 
levert voldoende perspectief voor een baalbare exploitatie 
van het gebouw. 
Op basis van het pian '5 Gravenlust wil de Stichting Bel" 
Dorp Velsen de komende maanden mer de behokken 
organisabes en het gemeentebestuur van Velsen de reali
seerbaarheid verder uitzoeken. Daarbij komen natuur
lijk het toekornstig eigendolll en het beheer aan de orde, 
maar ook het achtel'stallig onderhoud, evcntuele ver
bouwingen en de organisatie van de verschillende 
ac:tivitei ten. 

Bet Oude Raadhuis 
Vele generaties Velsenaren dragen het Oude 
Raadhuis in hun hart. Op dic plek hebbcn ze de 
led.en van bet KoninkLijk Huis bij officie1e bezoeken 
aan de gemeente toegejuicht. Met hun schoolklas 
hebben ze jaarlijks op Koni.nginnedag de é1ubade 
meegemaakt. Maar de dierbaal'ste herinnering is 

toch wel dat een groot aal1tal 
daar elkaar als bruid €Il brui
degom het ja-woard heeft 
gegeven. Het huidige Oude 
Raadhuis in nog niet zo aud, 
maar de histol'ie gaat op deze 
plek \eeI verder. 
Van oudsher nemen de schaut, 
schepenen en welboren man
nen van Velsen ter plaatse 
hun besluiten in bestuurs
zaken. Het schepengerecht 
houdt zich met privaatrech
telijke zaken bezig en de lage 
vierschaar buigt zich over 
kleine strafzaken. Voor 1640 gebeurt dat in de dingstal, 
een open o,'erkapping die tegen herberg Ret Rode Hert 
lS aangebouwd. In 1591 is Huych Fransz. herbergier en 
tevcns schout van Velsen. De tappende herbergier heeft 
dus kantoor aan huis. De situatie verandert in 1640 als 
het ambachtsbestuur aan de overkant een nieuw recht- of 
raadhuisje laat bouwen. Dit gebouwtje doe! vervolgens 
meer dan 230 jaar dienst als zetel van het gemeentebestuur. 
Het gereedkomen van het Noordzeekanaal zorgt er echter 
voor dat het bevolkingsaantal in de gemeente flin..'<. toe
neemt. In 1866 wordt de magische grens van 3000 inwoners 
gepasseerd, wat betekent dat het aantal raadsleden van 
zeven naar eH mag stijgen. Daarvoor is de raadszaal te 
klein cn in 1874 heeft de eerste uitbreiding plaats.ln 1894 
is de volgende vergroting al weer noodzakelijk. Baron 
Van Tuyll van Serooskerken verkaopt de gem.eente daar
toe een stuk grond van Velserbeek. Voorwaarde: "dat het 
thans voor gemeentehuis ingericht gebouw nimmer zal 
mogen gebeizigd worden voor fabriek, herberg, koffie
huis of dergelijke inrichting". Ruim tien jaar later verkoopt 
de baron weer een stuk grondo Nu gaat het om de 
bebouwing en tWnen van de voormalige buitenplaats 
'5 Gravenlust. Het gemeentehuisje wordt naar de noord
kant uitgebl'eid. Oude en nieuwe bebouwing krijgen een 
voorgevel in HoUandse neo-renaissancestijL In 1926 wordt 
het gemeentelijk apparaat al weer te groot. Nu worden 
het voormalige herenhuis 's Graveruust en twee naastlig
gende kleine woningen gesloapt. In de nieuwbouw komt 
een raadsjtrouwzaal. Laatste uitbreiding is in 1931 als 
t"vee pittoreske hulsjes aan de zuidkant ten affer vallen 
aan nieuwbouw jn een zeer afwijkende en sobere bouw
stijl. Velsen, en met name IJmuiden, groeit intussen door. 
AI in de jaren dertig zijn er plannen voor een gehee1 
nieuw gemeentehuis op het grondgebied van Ve1serbeek. 
De Tweede Wereldoorlog gooit daarvoar echter roet in 

het eten. Na de oorlog blijft het voor
oorlogse stadhuisplall in de lade. In 

het kader van de wederopbouw 
wordt het oog gericht op het gro
tendeels afgebroken en meer cen
traal gelegen IJmuiden-Oost. 

Het dUUl't tot september 1965 
\ 	 eer aan Plein 1945 het nieuwe 

door arcrutect Dudok ont
worpen stadhuis in gebruik 

wordt genomen. 
Het Oude Raadhuis in het dorp 
wordt clan kantoorruimte. 
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