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Twee voor de prijs van één
We kijken terug op twee jaar in plaats van één. Dat  is behalve handig ook logisch. 
De meeste van onze programma’s blijken namelijk een doorlooptijd hebben van twee 
jaar. Zo wisselt de Atelierroute de ‘gewone’ route per twee jaar af met een thema-
route. Zo wordt de Stadsdichter vanaf 2013 voor twee jaar benoemd, en kent ook 
het fenomeen Stadsfotograaf een tweejaarlijkse cyclus. En namen ook de werkzaam-
heden voor Midzomernachtsdroom twee loopjaren in beslag. Vandaar dit combi-
jaarverslag. Even snel de hoogtepunten? Zonder enige aarzeling: voor 2012 Kunst in 
de Kerk en de foto-expositie in de NS voetgangerstunnel, en voor 2013  Midzomer-
nachtsdroom. Laagtepunten hadden we gelukkig niet. De kwaliteiten van de Stads-
dichter en Stadsfotograaf zijn lekker stabiel. Voorwaar, twee mooie jaren.   
 

Programma 

Atelierroute / Kunst in de Kerk
Eigentijdse, onorthodoxe bedevaart 
Je kunt ernaar streven, maar of het zo uitpakt is nog de vraag. Om de vaart erin 
te houden en vernieuwing te bewerkstelligen wordt de ‘gewone’ Atelierroute sinds 
enkele jaren afgewisselde met een thema-Atelierroute. Wat blijkt? Niet alleen de bij-
zondere themaroute is zeer aantrekkelijk, de ‘gewone’ wint ook weer aan kracht en 
frisheid. Deze opzet is dus meer dan geslaagd. 
Eerst de bijzondere route van 2012. Deze was geïnspireerd op de regionale religi-
euze cultuur. Twintig kunstenaars werkten maanden aan een werk dat hierop aansloot 
en dat in vier kerken werd geëxposeerd in september 2012. Het werd een eigentijd-
se onorthodoxe bedevaart die de bezoekers konden maken langs de Grote Kerk, de 
Wijcker Swaen, de Agathakerk. De doopsgezinde kerk haakte helaas op de valreep 
af vanwege de naaktvoorstellingen van de exposerende kunstenaar. 
Er werd samengewerkt met de kerkbesturen en met de organisatie van Open Mo-
numentendag en dat leverde vele bezoekers extra op die niet per se voor de kunst 
kwamen maar wel ongemeen enthousiast waren over deze opzet. De reacties van 
publiek waren om te blozen, zo enthousiast. 

Uitvoerders: Saskia Sluiter, Ina Zwart ism Kees Heesterbeek, Jaap Tesselaar

Het jaar daarop was de ‘gewone’ route weer in beeld. En, geloof het of niet, hij was 
met alle extra’s weer heel bijzonder. Voor zondag 9 juni was er dwars door Bever-



wijk, Wijk aan Zee en Velsen-Noord een route uitgestippeld met beelden, schil-
derijen, keramiek, foto’s, hoeden en andere bijzondere objecten. Ditmaal met 
maar liefst 30 deelnemers, vele extra’s en een lofzang op de Wijkertoren. Tussen 
de deelnemers veel bekende en vertrouwde namen van kunstenaars die al jaren 
hun belangeloze medewerking verlenen en mensen die weer opnieuw aanhaak-
ten, maar ook enkele nieuwe jonge deelnemers, zoals aanstormend talent Marije 
Gertenbach en enkele jonge kunstenaars van Young Art. 

Uitvoerders: Ina Zwart, Saskia Sluiter, Diny van Ombergen, Piet de Ridder (2012) 
en Hans Turlings (2013) 

Stadsdichter/Literatuur & poëzie
Insecten ontpoppen zich
Bij poëzie denken veel mensen al gauw aan dromerige dingen zoals vlinders en 
jonge meisjes in een weiland. Bij Beverwijk aan staal, harde wind en zoute luch-
ten. Iets daartussenin laten de Stadsdichters van Beverwijk zich typeren: zonder 
opsmuk, ongrijpbaar, beetje raadselachtig, hard, helder.  En twee jaar de tijd 
om je kunsten te laten zien. Zoals een vlinder zich ontpopt, zo ontpopte ook de 
tiende stadsdichter van Beverwijk zich. Paul Jurriens groeide in een jaar tijd uit 
van schuchter en bedeesd performer tot een dichter met zwier. Niet zo fladderig 
als een vlinder, maar stekelig als een insect. Niet zonder trots sierde hij met foto 
en hoed het dit jaar uitgegeven boek ‘Ik voel me verf’, een mooie uitgave met ge-
dichten en foto’s van 50 Nederlandse Stadsdichters. Jurriens dichtte tijdens diver-
se gebeurtenissen in 2012, waaronder de nieuwjaarsreceptie van de gemeente 
en als sluitstuk met de opening van de foto-expositie in de NS voetgangerstunnel.

Met de keuze voor Foekema (en dat geldt net zo hard voor Jurriens) is weer 
eens bewezen dat het stadsdichterschap een podium is waar ongepolijst talent 
een jaar de tijd heeft om flink te rijpen. Michael Foekema kijkt met klare blik 
om zich heen en weet de verwondering over de bekende plekken in Beverwijk 
steevast te treffen in rake beelden en woorden. Hoogtepunt was zijn observatie 
van de legendarische Midzomernachtsdroom: De korte momenten duren het 
langst. Mooi samengevat zegt dit tegelijkertijd waar het in gedichten om gaat: 
een paar welgekozen woorden zingen lange tijd met je mee. 

Uitvoerders: José Schuijt, Jaap Tesselaar



Jubelende avond 
Gedichtendag werd op 26 januari 2012 
in café Camille uitbundig gevierd. Zeven-
tien dichters kwamen op onze uitnodiging 
hun eigen interpretatie van het landelijke 
thema ‘Stroom’ voordragen. Daaronder 
een keur aan oud-Stadsdichters, uitge-
breid met een jonge aanwas. Voorwaar, 
een mooie mix. Drie van de vooraf 
ingezonden gedichten waren door de 
organisatie geselecteerd om op muziek te 
worden gezet. Welke, dat bleef tot op het 
laatst ongewis. Drie muzikantenduo’s had-
den vantevoren een gedicht toegewezen 
gekregen, en in het geheim gezwoegd 
aan een meeslepende vertolking. De 
organisatoren en presentatoren stuwden 
de avond in hoog tempo voort  en zagen 
evengoed kans iedere dichter en muzikant 
gul de aandacht te geven. 

Uitvoerders: Jaap Tesselaar, Joni Zwart, 
José Schuijt

Stadsfotograaf
Jouw oog dat Beverwijk beziet
Maart 2012 werd Mark Welagen uit 15 
deelnemers gekozen tot Stadsfotograaf. 
Mark was aangenaam verrast. Trouw 
stuurde hij ieder jaar zijn foto’s in, maar 
verwachtte niet meer te zullen winnen. 
Welagen stelde zich in 2012 tot taak om 
100 (!) middenstanders uit Beverwijk te 
portretteren op de zogeheten mugshot-
wijze ofwel zoals boeven na hun arresta-

Boombalans

De schoffelaar van Beverwijk
Voortvarend aan het werk
Bronzen armen wieden
Populieren uit zijn perk

Met kat gekroonde stammen 
Zijn Beverwijks weleer
Een weg  van wortelstronken
Richting Ambachtscheer

Langs lang geleden iepen
Naar ooit een eikenrand
Kastanjereus in Westerhout
Op Halve Maan herplant

Boombalans ten uitvoer
Met twijgjes die gaan groeien
Tot nieuwe beuken op de Meer 
De zaden zullen bloeien

In open plek voor groenstructuur 
Aan Vechtstraat, Eenhoornlaan
Op Aagtenbelt en Meerestein
De Schoffelaar leunt voldaan 

Zijn groenvuil in de buurt is weg
Verworden tot compost
Gratis af te halen
De stad wordt herbebost 

Paul Jurriëns, april 2012

Als het stroomt dan liever over

Liever meanderen dan recht door
richting zee, zo zie ik nog eens wat
zei je. Het is de lengte van de rivier

niet de kust waar zoet op zout botst of de zee 
waar land verdwijnt onder je voeten

dat telt niet meer als je drijft 
dat telt niet meer als je armen gespreid 

wacht op alles wat komt  

Je gaat me te langzaam zei ik, zoals
de glijbaan in het zwembad waar je 

niet meer je broekje in je bilnaad trekken mag  
zo langzaam. Waar zijn de golven die zo hard 
beuken dat de dagen breken in dromen en waar 

is die waterval waardoor je niet meer denken 
kunt  tot het water je weer vasthoudt en zegt stil 

maar  liefste, het ergste moet nog komen  

Als het stroomt dan liever over liefste
Als het stroomt dan liever over

Stella van Lieshout
Gedichtendag Januari 2012  



tie worden gefotografeerd: frontaal, links en rechts. Mark Welagen doet zijn werk 
met de leus: Beverwijk dankt zijn levendigheid en uitstraling voor een belangrijk 
deel aan zijn middenstand. Een voorproefje verscheen in het regionale blad Roetz. 
En plannen zijn in de maak om zijn werk in de voetgangerstunnel van NS te expo-
seren. Zie hieronder. 

Tot ver in 2013 bleef het bar en boos koud. Hoewel de verkiezing van de nieuwe 
Stadsfotograaf altijd de lente lijkt in te luiden, werd het in 2013 maar geen voor-
jaar.  Ondanks dat trad Herman Wubbolts op 21 maart aan. Een geslaagd aantal 
factoren - de grote opkomst, de geanimeerde sfeer, de hoge kwaliteit van de foto’s, 
én de aanwezigheid van de wethouder kunst en cultuur - maakte de bijeenkomst 
in café Camille tot een zeer geslaagde verkiezing. Wubbolts eerste klus was ver-
slaglegging van Midzomernachtsdroom, een taak waar hij zich met groot enthousi-
asme kweet en waarin hij werd gesteund door oud-Stadsfotograaf Bert Giebels. 

Uitvoerder: Jan Aardenburg ism Hans van der Mast en Michel  Mulder

Expo Voetgangerstunnel
Mooi is het als een bestaande werkgroep almaar uitdijt, meer hooi op zijn vork 
neemt en meer ambities tentoonspreidt. In dit geval de werkgroep Fotografie. Na 
maandenlange voorbereidingen verliep de organisatie van een permanente exposi-
tieruimte in de voetgangerstunnel van NS zich in sneltreinvaart. Najaar 2012 werd 
onder grote belangstelling de foto-expositie feestelijk geopend. Vanaf die tijd kun-
nen reizigers en forensen hun blik op twee werken richten, één van Michel Mulder 
en één van voormalig stadsfotograaf Bert Giebels. Na deze opening denderde de 
werkgroep vrolijk voort met de verkiezing van Stadsfotograaf 2013.

Uitvoerder Jan Aardenburg ism René Beentjes, Hans van der Mast en Michel  Mulder

Midzomernachtsdroom 
Nachtelijk avontuur 
Met Midzomernacht wanneer de dag op z’n langst is en de nacht op z’n kortst, 
verstrijken de uren traag. Vogels blijven zingen, bloemen en fluitenkruid blijven rui-
ken en bedwelmen diegenen die zich in late uren buiten wagen. Voor één avond 
en één nacht worden licht, lucht en mensen gevangen in een kortstondige betove-
ring, en staat de tijd stil.

Expositie Voetgangerstunnel: Michel Mulder

Expositie Voetgangerstunnel: Bert Giebels



Op 21 juni trok ‘s avonds laat een lange stoet door Beverwijk. Onge-
veer 400 wandelaars lieten zich vanaf huize Scheijbeeck meetronen 
door meisjes in witte gewaden, die als lichtgevende sirenes de stoet 
begeleidden. Wind en regen ten spijt liet men zich graag verleiden om 
Midzomernachtsdroom mee te maken. De route die men liep was de 
korte Beek als Bron-wandeling. Aan de wandeling lag een doordacht 
en feëriek lichtplan ten grondslag. Alles werd op velerlei manieren 
uitgelicht en verlicht. Van de lichtgevende gewaden van de sirenes tot 
en met een spoor van honderden waxinelichtjes, verlicht ‘eekhoorntjes-
brood’ en glow in the darkbollen in de vijver van Westerhout. Onder-
weg zagen de wandelaars een veelheid aan performances, waaron-
der een dansvoorstelling met Tata Steel als fascinerend lichtgevend 
decor. Onbetwist hoogtepunt echter was de opvoering van Midzomer-
nachtsdroom in de Grote Kerk waarin de jonge spelers van het Nova 
College de sterren van de hemel speelden. 

Midzomernachtsdroom kwam tot stand met de warmhartige onder-
steuning van de gemeente Beverwijk, gemeente Velsen, ROC Nova 
College, het VSB fonds, Prins Bernhardfonds, BUKO, Young Art, 
Rabo DichtbijFonds, Tekstbureau Zonneveld & Thöne, café Camille. 
En natuurlijk dankzij alle meewerkende partijen: de gelijknamige 
werkgroep van onze stichting, theaterfabriek Dros, de leerlingen van 
het ROC Nova College te Haarlem, muzikanten, dansers, performers, 
dichters, kunstenaars, fotografen, vrijwilligers, kortom een almaar 
aanwassende samenwerkingsverband.

Uitvoerders: Truus Zonneveld, José Schuijt, Jaap Tesselaar 

Stadsdichter Michael Foekema en voormalig stadsfotograaf Bert Gie-
bels bevonden zich onder het publiek. Foekema’s gedicht beschrijft 
wat de wandeling onderweg bij hem teweegbracht met tot slot de 
prachtige regels waar uiteindelijk de kortste nacht en de langste dag 
voor staat. In beeld vastgelegd door Bert Giebels. 

(Gedicht en beeld Michael Foekema/Bert Giebels zie bijlage)

Thuismap
Notitie
Deze alinea schrappen graag. Dan kan de intro en de kop van Midzomernachtsdroom van pag 5 verschuiven naar pag 6 om deze pagina te openen. 



Dick Bestenbreurtrofee 2013
Ovatie voor Michiel Jansen
Duizendpoot Michiel Jansen kreeg tijdens BUK de Dick Bestenbreurtrofee uitge-
reikt. En een welverdiende ovatie: op het hoofdpodium werd hij door 100 beken-
den toegezwaaid met zonnebloemen. Elk cultureel initiatief kan op hem rekenen. 
Of dat nu Zee van Staal is, de Stichting Beeldende Kunst Manifestatie Heemskerk, 
de Zeepkistenrace, het Zomerpodium, Beek als Bron, Hemel op Aarde of Midzo-
mernachtsdroom: Michiel is erbij. Jansen is de vijfde op rij die deze prijs in ont-
vangst mocht nemen. Jan Camfferman, Han Veldhuijs postuum, Jan van der Linden 
en Debora Vollebregt gingen hem voor. De trofee is genoemd naar Dick Besten-
breur, overleden in 2004, die altijd bescheiden en achter de schermen bergen werk 
verzette voor een levendig cultureel en kunstzinnig klimaat in de IJmond. 

Bestuurszaken
April 2012 volgde Jeroen de Wilde  scheidend voorzitter René Beentjes op. Tobias 
Huveneers die jarenlang ons bestuur versterkt heeft, besloot in 2012 om zich terug te 
trekken. Vanzelfsprekend houden we contact met de twee vertrokken bestuursleden.  
De bestuurssamenstelling in 2012/2013 was als volgt: 
Jeroen de Wilde, voorzitter
Peter van den Bos, penningmeester
Truus Zonneveld, secretaris
Jan Aardenburg, werkgroep Fotografie
José Schuijt, werkgroep Literatuur & Poëzie
Ina Zwart, werkgroep Beeldende Kunst

Dagje uit
Zeker, dat is geen grote club. Gelukkig is er een vrij grote ploeg van mensen die 
ons versterkt. Daarnaast zijn er velen die met hand- en spandiensten en door regel-
matig met ons mee te denken en  te doen. Hoogste tijd om te laten merken dat wij 
hen zeer waarderen. In de vroege zomer van 2013 nodigden we een club van 25 
man uit voor een exclusief dagje naar De Nollen, het open beeldenpark van de 
overleden kunstenaar Rudi de Wint in Den Helder. We vertrokken goedgehumeurd 
- op NS station Beverwijk werd ter plekke haring en champagne ingenomen  - wa-
ren in Den Helder onder de indruk van de  kunstwerken en keerden, zoals het een 
origineel schoolreisje betaamt, voldaan terug naar huis. 

Beverwijk, maart 2014

Thuismap
Notitie
Foto: Nora Wilbrink





Stadsdichter Beverwijk is een initiatief van de
Stichting Kunst en Cultuur Beverwijk
www.kunstencultuurbeverwijk.nl
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Foto omslag: Bert Giebels

Stichting Kunst & Cultuur Beverwijk
p/a Groenelaan 15
1942 ED Beverwijk
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