
H E T  D O R P  V E L S E N

Dus de bakken met violen naar buiten, het laatste snoeiwerk en de volkstuinders spitten hun tuin 
om en praten elkaar bij over de laatste tips om de meeldauw te weren. 

In deze Nieuwsbrief aandacht voor oude en nieuwe bomen. Daarnaast beschouwen we de situatie 
in het Oude Raadhuis: blijven die kunstenaars nou of moeten ze weg? En hoe zit het met het 
kookboek? En in de rubriek Buuf, het laatste burennieuws.

   	

45e jaargang no.2
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E i n d e l i j k  v o o r j a a r,  o o k  i n  h e t  D o r p  Ve l s e n !

De linden in het dorp
Waren het nu twee Tilia Vulgaris of Tilia 
Cordata? Of toch de Tilea Europaea? 
Navraag bracht ons geen antwoord. De 
twee oude lindebomen aan het pleintje 
moesten een paar jaar geleden helaas 
gerooid worden. Het karakteristieke beeld 
met de linden - vastgelegd door tientallen 
amateurschilders en fotografen -  was in 
één klap verdwenen. Kaal, geen gezicht 
vonden we. Reden voor het vorige 
stichtingsbestuur om bij de gemeente 
aan te kloppen voor vervangende 
exemplaren. Dankzij de volhardendheid 
van Co Spits zijn ze op 10 april geplant. 
Foto's en phone-video's staan op de site.

O! wat schoon, gij bolgekruinde Lindeboom... blinkende 
in de morgenzon’,  dichtte Guido Gezelle al.
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http://www.dorpvelsen.nl/Dorpsfotos/Dorpsfotos/Linden.html
http://www.dorpvelsen.nl/Dorpsfotos/Dorpsfotos/Linden.html
http://www.dorpvelsen.nl/Dorpsfotos/Dorpsfotos/linden_planten.html
http://www.dorpvelsen.nl/Dorpsfotos/Dorpsfotos/linden_planten.html
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De Wilhelminaboom
Op tal van dorps- en stadspleinen in Nederland staat de 
Wilhelminaboom, in 1898 geplant ter gelegenheid van de 
kroning van de toenmalige 18-jarige prinses Wilhelmina. 
Ooit heeft op het 'pleintje van Bresser' een 
Wilhelminaboom gestaan die bij de verbreding van het 
kanaal in 1968 gekapt is. Er werd een vervangend 
boompje voor het Roode Hert geplant maar het bleek 
niet levensvatbaar. Zo’n 15 jaar geleden, ter gelegenheid 
van het bezoek van de koningin aan het dorp 
(Nieuwsbrieven mrt '97 en mei '99), diende de stichting 
het Dorp Velsen een voorstel bij de gemeente in om een 
Beatrixboom te planten.  Dat ging toen niet door 
vanwege onenigheid over de locatie en geldgebrek. 
Het is overigens geen toeval dat de 'oranjeboom' een 
lindeboom is. 

Symboliek
De linde was in vroegere tijden de boom waaronder 
werd vergaderd en rechtgesproken, en in wiens 
schaduw men verliefde paartjes vond. Aan 
‘etagelinden’, waarin een soort verdiepingen werden 
aangebracht, tot wel zeven toe, werd van allerlei 
betekenis gehecht. 

Leilinden 
In ons dorp staan sinds het begin van de restauratie van 
het dorp (jaren 70 van de vorige eeuw) leilinden, voor de 
sier - mooi gesnoeid, een lust voor het oog. Daar zijn 
bovengenoemde twee nu net bijgekomen. Het aanzien 
van het plein is weer in ere hersteld. 
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Gunstige eigenschappen
Naast deze symboliek heeft de boom allerlei gunstige 
eigenschappen: hij groeit hard en laat zich makkelijk 
snoeien.  Door de bomen als een plat scherm zo dicht 
mogelijk bij een gevel te zetten, kon men een gebouw ’s 
zomers relatief koel houden en ’s winters enigszins 
beschutten tegen de wind. De kleverige bladen zorgden 
ervoor dat de huizen redelijk vrij van insecten bleven. 
Voor verdere info, lees de interessante bijdrage van 
Andries Vonk.

De Koningslinde
De traditie om een boom te planten bij 
een Troonswisseling wordt nu met de 
troonsbestijging van Willem-Alexander 
voortgezet. Sinds kort staat er achter 
het Oude Raadhuis, de Koningslinde, 
de Tillia Europaea Pallida. Hij staat er 
nog wat ieltjes en onwennig bij. Dat 
verandert als er later nog een mooi 
sierhekje omheen komt.

Geen Wilhelmina- of Beatrixboom, 
maar wel de Willem-Alexanderboom. 

Leve de koning!

In Enige Herinneringen van schrijfster 
Anna Gogh van Kaulbach (geboren in 
de Meervlietstraat 60, in 1869) en 
dochter van de dorpsdokter worden de 
lindes  aan de Meervlietstraat nog  kort 
genoemd.

"Mijn geboortehuis stond 
aan de ingang van het 
oude  dorp Velsen. Het 
huis zelf was ook oud 
en laag. Het lag in de 
schaduw van de linden 
langs de dorpsstraat en 
keek zonder tuin achter 

uit op de oude kerk met de nog oudere 
Romaanse toren, waarin, volgens ons 
geschiedenisboekje, de kogel werd 
bewaard waarmee de zeeheld Heemskerk 
bij Gibraltar was gedood.”

http://www.dorpvelsen.nl/assets/leilinden_andries_vonk.pdf
http://www.dorpvelsen.nl/assets/leilinden_andries_vonk.pdf


Hoe is het toch in ’s Gravenlust?

Ook al weer ruim 10 jaar geleden stelde de 
stichting het Dorp Velsen een plan op voor 
het in 1999 vrijgekomen Oude Raadhuis: 
op nummer 5 kantoren voor de verhuur en 
op nummer 7 een aantal atelier- en 
werkruimtes voor kunstenaars.

Het plan is gedeeltelijk uitgevoerd: het 
complex is door de gemeente gesplitst en 
nummer 5 is door de gemeente  verkocht 
aan een projectontwikkelingsbedrijf en er 
is met gemeentelijke toestemming op de 
verdieping een woning gerealiseerd. 

Het andere deel is in 2000 door het 
Kunstenaars Collectief Velsen in gebruik 
genomen als Raadhuis voor de Kunst. De 
stichting ’s Gravenlust huurt het pand van 
de gemeente en heeft met de individuele 
kunstenaars een gebruiksovereenkomst 
gesloten voor het gebruik van de ateliers en 
de gemeenschappelijke ruimten. 

'pARTerre' is een afzonderlijke werkgroep 
die de hal op de begane grond en het 
trappenhuis gebruikt als expositieruimte 
voor de hier werkende kunstenaars en 
kunst van andere exposanten.

Bomenbeleidsplan

In het recent verschenen Gemeentelijk Bomenbeleidsplan staat wanneer 
er wel en niet een vergunning nodig is om bomen te kappen. Alle 
bomen in de gemeente, ook in particuliere tuinen, zijn daarvoor 
geïnventariseerd. De gemeentelijke bomenadviseur telt in het dorp 23 
monumentale bomen: winterlinden en Hollandse linden aan de 
Kerkesingel, het Kerkplein, de Meervlietstraat en de Torenstraat. Die 
verdienen aandacht en kunnen niet zomaar gekapt worden. Lees 
verder:  Monumentale bomen

De woning en kantoorruimte staan 
inmiddels ruim een jaar leeg vanwege het 
faillissement van de eigenaar en is te koop 
voor ca. € 2 miljoen. (zie Wagenhof ). 

Opzegging Huurcontract

In het huurcontract dat de gemeente met de 
stichting ’s Gravenlust in 2008 sloot, is 
bepaald dat het pand een “cultuur-
toeristische” invulling krijgt, waarmee bedoeld 
is een kunstcentrum: ateliers, expositieruimte, 
gemeentelijke kunstuitleen e.d. 

De overeenkomst is voor 5 jaar aangegaan 
en is, met een korte verlenging, 31 maart 
j.l. geëindigd. In de zomer van 2012 is 
door de gemeente de huur opgezegd. Vanaf 
dat moment wordt er door kunstenaars en 
het bestuur van ’s Gravenlust druk 
gesproken en gedacht over een mogelijke 
verlenging van het huurcontract.  

De voorgestelde verhoging van de huurprijs 
met ruim 300% is voor de huurders echter 
niet op te brengen. Deze huurverhoging is 
het directe gevolg van een besluit van de 
gemeenteraad over een kostendekkende 
exploitatie van dit gemeentelijk pand, dat 
bovendien Rijksmonument is.
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http://www.velsen.nl/Meer-nieuws/Conceptlijst-Monumentale-bomen.htm
http://www.velsen.nl/Meer-nieuws/Conceptlijst-Monumentale-bomen.htm
http://www.wagenhof.nl/aanbod/velsen-zuid-torenstraat-5
http://www.wagenhof.nl/aanbod/velsen-zuid-torenstraat-5


Meer Activiteiten

Bestuursleden Remko Kraaijeveld en 
Annelies van Nieuwmegen: “Wij vinden het 
belangrijk dat de gemeente met een 
realistisch huurvoorstel komt, zodat deze 
locatie voor ons nog betaalbaar blijft. Als de 
gemeente de voorgestelde marktconforme 
huurverhoging doorzet, is het voor ons niet 
meer mogelijk deze activiteiten hier voort te 
zetten”.

Ook wordt gezocht naar mogelijkheden om 
zelf meer inkomsten te genereren. Van 
Nieuwmegen: “Wij willen graag dat dit 
gebouw als cultureel centrum voor de 
gemeente Velsen behouden blijft, maar dan 
breder en actiever dan zoals het nu is 
opgezet. We willen workshops houden, 
cursussen, seminars, lezingen, naast de 
lopende exposities van pARTerre. Dit is tot 
nu toe niet mogelijk geweest omdat 
cursusactiviteiten, zoals gegeven in het 
Kunstencentrum door de gemeente niet 
werden toegestaan”. 

Een complicerende factor in de discussie 
over de huurprijs is de staat van onderhoud 
van het pand. Net als op Torenstraat 5 is er 
sprake van achterstallig onderhoud aan dit 
Rijksmonument. Vanwege de slechte staat 
van het dak is er op diverse plekken sprake 
van lekkage in de ateliers en is het gebouw 
met moeite warm te stoken. 
Kraaijeveld: “De toestand van het pand en 
de gevraagde huurverhoging die de gemeente 
vraagt, staan niet met elkaar in verhouding. 
Het plan van de gemeente om dit pand te 
verkopen getuigt in deze tijd niet van veel 
realisme”. 
De gemeente wil het groot onderhoud 
uitvoeren als het nieuwe huurcontract is 
getekend; tot die tijd gebeurt er niets. In 
maart is er door vertegenwoordigers van 
stichting ’s Gravenlust, Raadhuis voor de 
Kunst, pARTerre en de stichting het dorp 
Velsen gesproken met de verantwoordelijk 
wethouders.  Concrete resultaten van dit 
overleg zijn nog niet bekend.

De stichting het Dorp Velsen vindt het 
belangrijk dat het Oude Raadhuis als 
beeldbepalend monument in het dorp in 
goede staat verkeert en, als voormalig 
gemeentehuis,  een publieke functie behoudt. 
De invulling met expositieruimte en 
ateliers is ooit door de stichting het Dorp 
Velsen voorgesteld en is een goed passende 
functie in het dorp. Ook de Vrienden van 
het Dorp Velsen organiseren in de hal hun 
bijeenkomsten en pleiten voor het behoud 
van dit pand voor openbare doeleinden.
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Dorpswieg

In de IJmuider Courant van 21 maart j.l. stond 
een opmerkelijke oproep. Alle kinderen die in de 
dorpswieg hebben gelegen worden gevraagd 
zich te melden bij de redactie van de IJmuider 
Courant.

U weet wel de dorpswieg waar de kinderen 
van o.a. Gemser, Geels, Rooij, Dekker, Borst, 
Stam, Cornelisse, Klok, Höhner, De Wilde, 
Beumer (wie nog meer? - laat het ons weten) 
en als laatste Eline Zeeuw op hun duim 
hebben gesabbeld en verwonderd naar de 
tingeltangel hebben geluisterd. 
De ijzeren wieg, bijna een halve eeuw geleden 
in Amsterdam aan Haije Gemser geschonken, 
was een sta-in-de-weg geworden. Na gebruik 
wilde iedereen zo snel mogelijk van de toch 
tamelijk grote wieg  af. Aangezien het er (toen) 
niet naar uitzag dat er in het dorp op korte 
termijn kinderen geboren zouden worden, 
kwam de wieg op Marktplaats te staan - gratis 
af te halen. En zo kreeg de wieg weer een goede 
bestemming. Namen doorgeven kan naar IJmuider Courant

! ! ! Oude Nieuwsbrieven
Op onze site  zijn inmiddels oude Nieuwsbrieven van de stichting het Dorp Velsen geplaatst. 
Leuk te lezen wat er zich hier in het recente verleden afspeelde en nog veel leuker te merken dat 

er eigenlijk niets is veranderd. Behalve dan dat de dorpswieg er niet meer is 
en er twee leilinden bij gekomen zijn. 

Rondleidingen
Op verzoek worden er weer rondleidingen door het dorp verzorgd. 

Belangstellenden kunnen informatie ontvangen en zich aanmelden. De 
kosten bedragen €50,- voor een rondleiding van een uur voor minimaal 10 

personen.

Gezocht!! 
donateurs om de Stichting het Dorp Velsen in leven te houden. 
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Masja Gemser, de eerste baby

Heb je ook een foto van 'de wieg' stuur op, en hij wordt 
in de volgende Nieuwsbrief geplaatst.

Mette Louise Stam, geb. feb 1986

Zo zag hij er ongeveer uitJoram Gemser, geb. aug 1969

mailto:redactie@ijmuidercourant.nl?subject=wieg
mailto:redactie@ijmuidercourant.nl?subject=wieg
http://www.dorpvelsen.nl
http://www.dorpvelsen.nl
mailto:info@dorpvelsen.nl?subject=rondleidingen
mailto:info@dorpvelsen.nl?subject=rondleidingen
mailto:info@dorpvelsen.nl?subject=foto%20wieg
mailto:info@dorpvelsen.nl?subject=foto%20wieg


 

BUUF

Geboren: Juul Beumer
Ze kwam midden in de nacht en had haast

Het was midden in de 
nacht van 24 op 25 maart 
en ze had haast. Juul 
Beumer. Dochter van 
Pauline Dekker en Steven 
Beumer, zusje van Levie.
Het jongste kind van het 
dorp kwam spectaculair ter 
wereld. Net toen de familie dacht: ‘Baby komt 
eraan, we moesten maar eens naar het ziekenhuis 
gaan’, ging het opeens razendsnel.
Zo werd Juul geboren, in grote hectiek. Vader 
Steven was de verloskundige, grote dochter Levie 
(9) had een kordate heldenrol en belde 112.

Met zijn allen zijn ze, 
vertelt Steef, naar het 

ziekenhuis gegaan, 
waar de moeder werd 
geholpen, Levie de 
complimenten kreeg 

van de verpleging en 
de baby een paar uur 

in een extra warm bedje 
moest wegens afkoeling.  Ze woog toen 2570 gram 
en was 44 centimeter lang.
Na twee nachten waren ze thuis in de 
Meervlietstraat weer met zijn allen.
Pauline herstelt gestaag en Juul, met haar bos 
donker haar,  groeit volgens haar vader ‘als kool’.

Roosje Hofman & Harrie Verdijk getrouwd
De parels waren haar bruidsgeschenk

Ze waren 35 jaar bij elkaar en dachten dat het nu 
misschien wel eens tijd zou zijn om te trouwen. Al 
was het maar, zo overwoog de bruidegom Harrie 
Verdijk, om alles over elkaar te zeggen te hebben 
als dat later, in tijden van ziek en zeer, 
noodzakelijk zou zijn. De bruid, Roosje Hofman, 
vond het een goed idee. De datum presenteerde 
zichzelf, tijdens het rommelen in oude papieren. 
Het was 22 maart precies vijfendertig jaar geleden 
dat ze, het was na zijn afstuderen, hun eerste, hoe 

zeggen we dat, romantisch 
samenzijn beleefden.
Op 22 maart werd het 
huwelijk op Beeckestijn 
voltrokken. De bruid droeg 
een sexy roodzijden stretchjurk 

uit Rome. De parels in haar 
oren waren haar 
bruidsgeschenk. De bruid 
dacht nog dat het koetsje 
dat na afloop kwam 
voorrijden, was bestemd 
voor een ander paar, maar 
de bruidegom nam haar mee. 
Daar gingen ze, just married, kotjeplok kotjeplok, 
terug naar het dorp. Ze reden door alle straatjes, in 
een koets vol bloemen en champagne. Het was, zegt 
de bruid die nog steeds een beetje straalt, héél erg 
leuk.

G r o o t  D o r p s n i e u w s
★ geboren: Juul Beumer
★ getrouwd: Roosje en Harrie 
★ nieuwe bewoners: familie Taylor
★ 50 jaar getrouwd: Siebe en Martha
★ gast uit New York: Joyce Hobbelink
★ in memoriam: Sneeuw 

Nieuwstips over dorp en 
nabije omstreken graag naar 
Loes de Fauwe
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Nieuwe bewoners Torenstraat 13:
Andy, Saskia, Nine, Milo, Figna, Nijntje & Fluffy

Ze kwamen rond de kerst en ze zijn al gewend: 
de familie Taylor, nieuwe bewoners van 
Torenstraat  13.

Z e v e n n i e u w e 
verschijningen:
Vier mensen: Andy 
Tailor (40), Saskia 
Bruijns (32), dochter 
Nine (bijna twee jaar) 
en zoon Milo, (acht 

maanden). Een hond: Figna. Twee konijnen: 
Nijntje en Fluffy, maar die zitten in een hok in de 
tuin dus die gaan we niet zien.

De familie Taylor woonde voorheen in de 
binnenstad van Amsterdam, dus geniet van het 
dorp. Andy werkt bij Tata Steel aan de 
ontwikkeling van nieuwe producten. Saskia, 
voorheen Hotelschool, is fotograaf.

Met nieuwkomers en geboorten op Kerkesingel, 
Kerkplein, Meervlietstraat en Torenstraat ontstaat 
eindelijk weer een nieuwe generatie kinderen in het 
dorp. Nog een paar jaar en dan spelen ze allemaal 
weer op het pleintje, onder de nieuwe lindebomen.

Joyce uit New York

Nieuw gezicht in het dorp, gast en tijdelijke 
bewoner van het huis van Ems 
en Jeanne. Het is Joyce 
Hobbelink uit New York.
Daar werkt zij voor Elsevier, 
tijdelijk is zij in Nederland om te 
zorgen voor haar oude moeder.
Ems en Jeanne bivakkeren nu 

voor een tijdje in hun huisje op de Veluwe.

In memoriam: Poes Sneeuw (1997-2013)

Poes Sneeuw, naar wie zo is gespeurd, is dood.
Ze is gevonden op 
de volkstuin. Ze is 
w a a r s c h i j n l i j k 
aangereden en naar 
een hoekje gekropen 
om dood te gaan.
Poes werd in 1997 
geboren in een 
straatnest achter de 
Wibautstraat in 
Amsterdam. Ze was 

Achter de muziek aan
Martha & Siebe Rolle 50 jaar getrouwd

De stadsfeesten waren in Enkhuizen en zij waren 
nog jong.  Hij, Siebe Rolle,  zag Martha en dacht: 
“Wat een leuke meid” en vroeg of ze met hem mee 
wilde lopen. Zij zag in hem ook wel wat. 
Samen liepen ze achter de muziek aan en het klikte.
Op 21 maart 1963 trouwden ze. 
Afgelopen maand vierden Siebe en Martha, twee 
kinderen en drie 
kleinkinderen, hun 
v i j f t i g j a r i g 
huwelijksfeest. Er werd 
groots uitgepakt.  Siebe: 
“Martha is hele erg ziek 
geweest, ik heb wel eens 
gedacht dat onze huwelijksboot de haven van 
vijftig jaar niet zou halen. Maar dat is gelukkig 
heel goed afgelopen. Vandaar een groot feest. En 
we vonden het geweldig.”

vijf  weken  oud  en  moest  nog  leren  eten. 
Sneeuw hield altijd het schichtige van een half 
wilde  kat, maar was thuis een lieve poes. Wij 
gedenken in poes Sneeuw ook een dapper jager.
Elke avond bracht zij haar familie eten op de 
deurmat buiten. Een muis, een vogel en soms zelfs 
een babymol.
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Recepten voor het Kookboek Oud Velsen komen binnen

Naar aanleiding van onze oproep om recepten waar je iets mee hebt aan te leveren voor 
het Kookboek Oud Velsen hebben we nu een eerste stapeltje. De recepten variëren van 
oud Hollandse erwtensoep met heel veel spullen erin tot exotische, opgedaan tijdens 
vakanties en nog regelmatig bereid. En van simpel en gemakkelijk tot uitgebreider. Het 
heeft zelfs al geleid tot een pannetje soep van de familie Korf (konden we zelf beoordelen 
of het goed was voor het boek). Bijvangst heet dat in IJmuiden. 

Maar we zijn nog niet binnen. We willen dus iedereen vragen die 
nog geen gelegenheid heeft gehad om een of meerdere recepten te 
leveren dit op korte termijn te doen. Het liefst met een foto van het 
gerecht, jezelf, je huis en wat je ook maar ondersteunend vindt ter 
illustratie. Het moet een levend boek worden, waar niet alleen de 
gerechten centraal staan, maar ook de mensen en hun relatie tot het 
oude dorp. Schrijf dus ook iets over jezelf en je relatie met het dorp. 

Wanneer je niet beschikt over een computer of camera, laat het even 
weten, dan komen we bij je langs. Je kunt ook altijd even bellen: (06-53778223 Rob de 
Wilde,) 
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De Stichting het Dorp Velsen

De Stichting het Dorp Velsen is in 1967 opgericht en zet zich in voor het 
behoud en herstel van dit bijzondere plekje in Velsen. De stichting behartigt 
de monumentale belangen van het dorp, brengt publicaties uit en informeert 
bewoners en andere belangstellenden over zaken in en rond het dorp Velsen. 

Daarbij wordt in onafhankelijkheid en zonder subsidie gewerkt. Activiteiten 
worden betaald uit bijdragen van donateurs en sponsoren. Het bestuur van 
de stichting bestaat uit Rob Stam (voorzitter), Renee Bosma (secretaris), en 
Jan Borst (penningmeester). 

Voor contact info@dorpvelsen.nl; website www.dorpvelsen.nl
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