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Op twee borden schaken
Als culturele stichting moet je kiezen, dachten we ooit. Het is één van de twee: of je gaat 
besturen, de boel aanjagen en afstemmen met de gemeente en andere partijen. Of je gaat 
zélf programma’s maken en uitvoeren. Uiteindelijk kozen we niet. We gingen eigenwijs voor 
beide zaken. We wilden denken én doen. Nu, na bijna vijftien jaar, schaken we nog steeds 
op twee borden. Fingers crossed, maar dat gaat ons tot nu toe nog steeds goed af. We 
hebben inbreng waar mogelijk op beleidsterreinen, overleggen met andere partijen en te-
gelijkertijd voeren we een eigen programma uit. Zo denken we mee met de gemeente over 
de nieuwe Cultuurnota, schrijven subsidie-aanvragen voor landelijke en regionale fondsen 
en organiseren tegelijkertijd ons programma, waaronder de Atelierroute en de Stadsdichter 
en –Fotograaf, en stoppen we even vrolijk zelf de bollen de grond in. Waarvan acte in dit 
combi-jaarverslag 2014 / 2015. 

Beek als Bron
Doe de Sneeuwklok!
Het plan om met duizenden sneeuwklokjes de Korte BeekalsBron-route te markeren werd 
tamelijk lichtzinnig begonnen. Maar de uitwerking had veel meer voeten in de aarde dan 
vantevoren kon worden bedacht. De eerste voorbereidingen startten in maart 2014. We 
lieten ons uitgebreid voorlichten door Gaike Poort, een deskundige sneeuwklokjeskenner, 
schreven fondsen en sponsors aan om de aanschaf van de bollen te kunnen bekostigen, en 
overlegden regelmatig met Jaap Kuyper van Wijkzaken over precieze locaties en aantallen. 
En ook met gemeente Velsen namen we contact op omdat een niet onaanzienlijk deel van 
de route binnen deze gemeente ligt. We kochten in samenwerking met de gemeente 
Beverwijk 45.000 bollen die konden worden opgeslagen bij kinderboerderij De Baak en 
we verzorgden een gastles voor MBO-leerlingen van het ROC NOVA-college. 

Vrolijk dansje tijdens het planten
In september was het zover. Het planten van de bollen zag eruit alsof tientallen Beverwijkers 
(ca. 90!) een vrolijk dansje deden naar een choreografie in drie onderdelen: scheppen, 
vullen en stampen. We stonden zelf paf van het animo. Twintig 20 MBO-leerlingen van 
het Nova College en circa 70 vrijwilligers van 3 tot 82 jaar ’deden de Sneeuwklok’. Op 
vier zaterdagen gingen we samen aan de slag. Doel was natuurlijk bollen planten om zo 
de BeekalsBronroute te markeren, voor nu en toekomstige generaties. Maar ook: binding, 
zowel met het cultuurhistorische karakter van deze streek als onderling. 

Sonate Galanthus nivalis
Bescheiden en voorzichtig nog, maar wie oplette zag het onmiskenbaar: overal langs de 
korte BeekalsBron-route zag je die witte klokjes tevoorschijn piepen. Op 1 maart was de 
wandeling gepland. Liefhebbers kwamen van heinde en verre naar Beverwijk voor een 
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muzikale ode aan de sneeuwklokjes. Uit de IJmond maar ook uit Amsterdam, Haarlem, Rot-
terdam, Maassluis, Kolhorn en Eindhoven kwam men in alle vroegte opgewekt opdagen. Op 
ons verzoek schreef Lynn Meijer een choreografie voor Doe de Sneeuwklok, die zij met en-
kele leerlingen van het Centrum voor de Kunsten instudeerde en die ochtend in het bos samen 
uitvoerden. Timo Duin maakte een soundscape die de wandeling markeerde net als natuurlijk 
de duizenden sneeuwklokjes die tijdens de dageraad oplichtten. Sluitstuk was de uitvoering 
van de sonate Galanthus nivalis in huize Westerhout. Voor dit moment van de dag had Egon 
Kracht op ons verzoek de sonate Galanthus nivalis gecomponeerd voor viool, zang,  die 
vanwege de grote belangstelling tweemaal werd uitgevoerd door Noortje Braat en Jacob 
Klaasse. In het naastgelegen paviljoen Westerhout was er daarna voor iedereen koffie en een 
sneeuwklokjespetit fours, ontwikkeld in samenwerking met de Beverwijkse bakkers Herman en 
Sjoerd Schoone. En daarmee was de Sneeuwklok gedaan. Hoewel, het houdt eigenlijk niet 
meer op, want ieder jaar steken ze weer de kop op. Dit project is zoals we wensten duur-
zaam en bestendig van aard. 

Cadeautje Gert jan
Toen Gert jan Huisman in de krant over ‘Doe de Sneeuwklok’ las, bedacht hij dat hij nog 
enkele restpartijen bosanemonen en voorjaarshelmbloemen in de schuur had staan. Was 
dat niks voor BeekalsBron? De jonge bollenkweker vond het sneeuwklokjesplan zo’n mooi 
initiatief dat hij duizenden bollen wilde schenken. Besloten werd om in november (de plant-
tijd voor anemonen en vogeltjes op een krukje) de bollen te gaan planten. Dit keer niet met 
80 vrijwilligers maar met acht man. Dat was ruim voldoende om deze stinsenflora te planten 
langs één traject van de lange BeekalsBron-wandeling, namelijk vanaf de Zeestraat richting 
Duinrust.

Senior Academie
Op verzoek van het Centrum voor de Kunsten verzorgden we in samenwerking met Museum 
Kennemerland een onderdeel BeekalsBon voor de Senior Academie. Voorafgaand aan de 
korte wandeling gaf Jan de Wildt van het Museum een korte introductie in de regionale histo-
rie. Daarna leidden we de ‘cursisten’ langs de beek, het landschap en de cultuurhistorie. 

Werkgroep Beek als Bron: Truus Zonneveld i.s.m. Max Zonneveld, Jelle Waterlander, Tom Cleary, Jaap Velserboer, 
José Schuyt/café Camille, Marina Zeijlemakers/ROC Nova College. 

Beeldende kunst 
Clichés worden gekraakt
Van kunstenaars gaat het verhaal dat ze het liefst alleen werken. Solisten zijn het, eigenzinnig en 
onafhankelijk. Tenminste, dat is het cliché. Onze werkgroep Beeldende Kunst heeft deze gemeen-
plaats gekraakt of in ieder geval genuanceerd, door de kunstenaars van de Atelierroute uit te 
nodigen om samen te werken voor de expositie WAT (Working Apart together). Wat bleek? De 
samenwerking pakte wonderwel goed uit. Alle spontaan samengestelde trio’s en duo’s werk-
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ten goedgemutst en harmonieus samen. De hele maand oktober van 2014 kon het publiek 
in de Grote Kerk de bijzondere resultaten bekijken van dit bijzondere initiatief.  

Hoe lichtvoetig kan kunst zijn? Zo dus!
Wie in de veronderstelling mocht zijn dat het kunstenaarschap altijd gepaard gaat met 
bloed, zweet en tranen, moest hoognodig zijn mening herzien. Onze Atelierroute had na-
melijk in 2015 als uitgangspunt ‘Met Plezier’. Alle deelnemende kunstenaars (23) lieten in 
eigen huis of atelier de kunstwerken zien waaraan zij de voorafgaande maanden met veel 
plezier hadden gewerkt. Zaterdag 13 juni was de feestelijke aftrap bij KEK met een over-
zichtsexpositie met van alle deelnemers één werk. Zondag 14 juni begon het Echte Werk. 
Die dag was iedereen van harte welkom bij de deelnemende kunstenaars in Beverwijk, 
Velsen-Noord en Wijk aan Zee om àlle resultaten te bekijken.

Werkgroep Beeldende kunst: Ina Zwart, Saskia Sluiter, Hans Turlings

Literatuur & poëzie 
Bomvol poëziepodium
De Landelijke Gedichtendag is in Beverwijk zeer geliefd. We hoeven maar een oproep 
de deur uit te doen en de inzendingen stromen binnen. Dankzij de jarenlange organisatie 
van de Stadsdichter hebben we een stevige dichterskring om ons heen verzameld. Iedere 
dichtende Beverwijker of IJmonder werd door ons uitgenodigd om een gedicht in te sturen 
met het landelijke thema Verwondering. Drie inzendingen werden van tevoren door de jury 
uitverkoren om op muziek te worden gezet. Tot de eerste noot bleef strikt geheim op wie de 
keuze was gevallen. De bekendmaking vond plaats op de Gedichtenavond zelf. De span-
ning zat er bij het publiek dus goed in. Die donderdagavond (31-1-2014) zat café Camille 
mudjevol met dichters, poëzieliefhebbers en de drie muzikanten die hun medewerking had-
den toegezegd: David en Sanne van Aalderen, Daan Krakers en Frans Molenaar. Op een 
levensgroot diascherm werden de tekeningen geprojecteerd van Wies Tesselaar die voor 
elke dichter een tekening had gemaakt. Nadat iedere deelnemer zijn gedicht had voorge-
dragen, waren de muzikanten aan de beurt om de uitverkoren gedichten te vertolken. De 
combi gedichten, tekeningen en muziek bleek een gouden greep. Bijzondere sfeer, bijzon-
dere avond, dat was ‘t. 

Als een zweepslag
Al vanaf het prille begin van de Stadsdichtersverkiezingen schreef en stuurde Velsen-
Noorder Natasja Vermoten regelmatig gedichten naar ons op. En hoewel zij telkens hoog 
scoorde was zij nog geen enkele maal tot Stadsdichter verkozen. November 2014 deed 
Natasja een nieuwe poging. In de intimiteit van het stille, luisterende café Camille knalde 
zij haar gedichten eruit tijdens een voordracht die klonk als een zweepslag. Niemand kon 
er onderuit, niemand kon om haar heen. Natasja werd door de veelkoppige jury unaniem 
verkozen en luid toegejuicht door het publiek. Tijdens de gemeentelijke Nieuwjaarsreceptie 
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in het stadshuis, januari 2015, debuteerde ze in het openbaar. 
De jury bestond zoals altijd uit vertegenwoordigers van diverse instellingen: bibliotheek, 
lokale boekwinkel, wethouder cultuur en de voormalige Stadsdichter. 

Stadslied
Tijd voor muziek, zo vonden we - na de Stadsdichter en Stadsfotograaf. En daarom schre-
ven we ter gelegenheid van BUK (Beverwijk uit de Kunst) 2015 een wedstrijd uit onder 
belangstellende dichters en tekstschrijvers. De tekst van Paul Jurriens werd, uit 19 inzendin-
gen, door de jury uitverkoren tot Stadslied. Het was David van Aalderen die hier, eveneens 
op uitnodiging van de stichting, de tekst op een weemoedige melodie zette. Na de bekend-
making werd het lied meteen trefzeker door het publiek meegezongen.

Werkgroep Literatuur & Poëzie: Jaap Tesselaar, José Schuyt

Fotografie 
Een gat in de lucht
De mannen van de werkgroep Fotografie sprongen een gat in de lucht toen zij een eigen 
pand om niet konden betrekken. Nu konden zij hun plannen voor exposities, lezingen en 
fotobeurzen uitvoeren. Voortvarend gingen ze van start met de aankleding en inrichting, en 
de werving van vrijwilligers. Resultaat: fotografiecentrum ISOO.nu, een smaakvolle eyecat-
cher aan het Stationsplein. In krap twee jaar tijd heeft ISOO.nu zich ontwikkeld tot dé plek 
voor amateur- professionele fotografen van Beverwijk en de wijde omtrek. Tweemaandelijks 
wordt er een tentoonstelling ingericht - waaronder ‘Aan Zee’ (voorjaar 2015) met werk 
van Peter Neijenhoff en Marina Dijs, ‘Bewoners en bewerkers van Buitenplaatsen’ (zomer 
2015), de reizende fototentoonstelling van Kenneth Stamp, en een aanstekelijke, frisse ex-
positie van leerlingen van het Kennemer College - die keer op keer vele bezoekers trekken. 
Daarnaast worden ook onze lezingen van gerenommeerde fotografen uit binnen- en buiten-
land druk bezocht.  

Werkgroep ISOO.nu: Yljas Roeper, Thea Olivier, Jeffrey Hoogeveen, Michel Mulder, Rene Beentjes, Jan Aardenburg

Markante Marco
Maart 2014 haalde Marco Maljaars met zijn markante foto’s de eretitel Stadsfotograaf 
binnen. Maljaars volgde Herman Wubbolts op en kreeg voor het eerste jaar als thema-
opdracht om ‘de forens’ in Beverwijk vast te leggen. Tijdens zijn tweede jaar maakte hij 
foto’s waarbij hij zich liet inspireren door de gedichten van de Stadsdichter. Uit zijn werk 
blijkt dat hij, behalve technisch onderlegd en een strakke fotografie, een goed oog heeft 
voor compositie en details. Hoe willekeurig en spontaan zijn composities op het eerste 
gezicht overkomen, ze zijn doelgericht en weloverwogen. Bovendien zit er vaart in zijn 
foto’s en schwung! Nog vers in het geheugen ligt zijn foto van de stationsfietsenstalling. En 

Refrein:
Net boven het kanaal
wonen we allemaal.
Als aardbeien in een slof
rond Bree en Beverhof.
Ik weet niet wat het is
maar wel als ik het mis.

De duinen in het noorden
als je bramen plukken gaat.
Met ver de Wijkertoren
nog in je hart te horen
van de Kerk,- tot Amstelstraat.

Refrein

De polder in het oosten
voor het weids en vrij gevoel
Met de geur van de bazaar 
komt een wereld bij elkaar
in gezellig stadsgewoel.

Refrein

De Noordzee in het westen
waar het Hoge duin regeert.
Fiets je door het duindoorn-
pad
voetjes in het zoute nat
als de Wijk aan Zee dineert.

refrein

De tunnel in het zuiden
onze smalle buitendeur.
De file van Het IJzer
wil Beverwijk steeds grijzer
maar ons aardbeihart geeft 
kleur

Niemand kon om Natasja Vermoten heen. Foto: Bert Giebels
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wat te denken van die foto van de drinkebroers bij de Stationsvijver? Die hij voorzichtig 
benaderde, om vervolgens hun vertrouwen te winnen en uiteindelijk een prachtige plaat te 
kunnen schieten.

Vink is vers
Eén jaar kakelvers in Beverwijk, en dan al verkozen worden tot Stadsfotograaf. Dat over-
kwam Heleen Vink die in 2014 van Texel naar Wijk aan Zee verhuisde en najaar 2015 mee-
dong naar de titel van Stadsfotograaf Beverwijk. Zou zij daarom, als relatieve buitenstaander, 
zo’n frisse blik hebben op deze stad? Of waren het vooral haar kwaliteiten als beroepsfoto-
graaf die de jury deed zwichten? Hoe het ook zij, het was Heleen Vink die de show stal met 
haar levendige foto’s en daarom werd uitgeroepen tot nieuwe Stadsfotograaf van Beverwijk. 
De jury roemde haar ingezonden beelden waaronder haar foto's van Young Art en de zeep-
kistenrace. De oh's en ah's waren niet van de lucht in ISOO.nu waar een kritisch publiek alle 
inzendingen bekeek. 

Werkgroep Stadsfotograaf: Jan Aardenburg, Michel Mulder, Hans van der Mast 

Dick Bestenbreurtrofee
In het 'geniep' troffen wij voorbereidingen voor de uitreiking van de Dick Bestenbreur-
trofee. Uitverkorene Jan Hille wist van niets. Van insiders hoorden we dat hij binnensmonds 
hartgrondig vloekte toen hij, volkomen verrast, tijdens BUK (Beverwijk Uit de Kunst) 2015 
door onze voorzitter naar het podium werd genood. Maar hij vermande zich snel en wist 
zowaar een dankwoord uit zijn mouw te schudden, en de trofee enthousiast omhoog te 
steken. De stichting reikt deze prijs uit aan mensen die zich, bescheiden en achter de scher-
men, inzetten voor de regionale kunst en cultuur. Stille kracht Jan Hille was aan de beurt, 
zo vond de stichting, omdat mede dankzij zijn vakkennis, ijver en inspanningen een monu-
mentenbeleid van de grond is gekomen. De lijst gemeentelijke monumenten bevat nu 110 
bijzondere panden. 

Weemoed en Deemoed
Niet omkijken, Orpheus!
Op een van de mooiste verborgen plekken van Beverwijk organiseerden we opnieuw een 
editie van Weemoed & Deemoed, oftewel onze eigentijdse versie van Allerzielen.We vroe-
gen David van Aalderen, muzikant te Wijk aan Zee en Frits Smid, kunstenaar en schrijver 
uit Beverwijk om samen een ingetogen voorstelling te maken over de mythe van Orpheus. 
Een eeuwenoud maar springlevend verhaal over verlies en rouw. Locatie was de tuin van 
het kerkhof van De Goede Raad aan de Galgenweg. Die maandagavond, 2 november, 
kwamen circa 200 mensen naar het kerkhof om deze kleine ingetogen muziekvoorstelling 
bij te wonen met performances van David van Aalderen Wisse van Aalderen Frits Smid 
Anna Bongers en Hella Eland. Zo af en toe dwarrelde er een blad van de enorme kastanje, 
vlogen er luid gakkende ganzen over en weerklonk in de verte de ambulance. Een tikje mist 

Winnende foto van Heleen Vink

Wethouder Cecilia van Weel feliciteert Heleen Vink. Foto: Wim Meijer



en geen zuchtje wind tijdens de voorstel-
ling ‘Omzien naar Orpheus’ in de verlichte 
kerkhoftuin aan de Galgenweg. Het was 
echt Allerzielen-weer en heel bijzonder. 

Jaap Tesselaar, José Schuyt, Truus Zonneveld ism 
Michiel Jansen, Dave Castricum

Cultuurnota gemeente
Meedenken
Augustus 2015 ontvingen wij een ver-
zoek van de gemeente of de stichting 
mee wilde werken aan de totstandkoming 
van de nieuwe Cultuurnota. Een eervol 
verzoek omdat we, naast het Centrum 
voor de Kunsten, het Kennemer Theater 
en museum Kennemerland als belang-
hebbende partij waren uitgenodigd. De 
gemeente streeft naar een open proces en 
participatie van verschillende belangheb-
benden en partijen in het ‘culturele veld’. 
Jaap Tesselaar bood zich aan om als ver-
tegenwoordiger van onze stichting deel te 
nemen aan de gemeentelijke werkgroep. 
Tesselaar heeft enkele maanden meege-
draaid en zijn mening te berde gebracht 
over de rol van kunst & cultuur in Bever-
wijk en hoe deze kan worden versterkt. 
De Cultuurnota werd in februari 2016 
gepresenteerd. 

PR & Communicatie
Liever de lucht in! 
PR- en communicatie-uitingen benutten 
we zo veel mogelijk om ruchtbaarheid 
aan onze programma’s te geven. Voor 
iedere activiteit worden er persberichten 
gemaakt, die met foto’s of ander beeld-
materiaal naar de media worden gestuurd 
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en op onze eigen website en/of facebook worden geplaatst. De jonge journaliste Judith Zijp 
ondersteunde ons bij de fb voor Doe de Sneeuwklok. Ons persbericht over de uitreiking van 
de Dick Bestenbreurtrofee trok volop aandacht in de regionale media. Doe de Sneeuwklok 
trok zelfs de aandacht van de Volkskrant. Daarnaast produceren we regelmatig posters en 
flyers (Doe de Sneeuwklok, Weemoed & Deemoed). Vermeldenswaard zijn de de volgende 
bijzondere filmproducties. Henk Tybosch van tv251) maakte opnames van de Sneeuwklokjes-
wandeling op 1 maart 2015 en van ‘Omzien naar Orpheus’ op 2 november 2015. Op ons 
verzoek maakte Gerald Van Luijk van Het verlicht een film van de dans Doe de Sneeuwklok 
naar de choreografie van Lynn Meijer. Alle drie films - met muziek – zijn te zien op YouTube. 

Website
De totstandkoming van de nieuwe website was in deze twee verslagjaren een verhaal op 
zich omdat de nieuwe site niet ‘compatible’ was met de oude, waardoor foto’s en teksten 
verloren raakten. Een kleine club onder coördinatie van Ina Zwart nam de lijvige klus op 
zich om een nieuw stramien te bedenken, de website te vullen en alle informatie en foto’s te 
archiveren. Hindernissen werden genomen, obstakels overwonnen en zoekgeraakte foto’s 
vervangen. Vele malen werd naar adem gehapt en weer stug doorgewerkt. Na maanden-
lang buffelen kon hij de lucht in. Zie maar: www.kunstencultuurbeverwijk.nl  

Samenstelling: Ina Zwart, Ben van Putten, Jan van Kampen

Eigen App
Daarnaast ontwikkelden we in 2015 de BeekalsBron-app. Deze werd na maandenlange 
voorbereidingen tijdens Doe de Sneeuwklok-wandeling op 1 maart gelanceerd. De gratis 
app bevat naast informatie over het landschap, de historie, de buitenplaatsen, de flora ook 
poëzie, waaronder Beekzang van dichter Hans Tentije en verschillende gedichten van oud-
Stadsdichters die in de loop der jaren de beek en het landschap van de binnenduinrand 
hebben bezongen. De app is gratis te downloaden via de Appstore. 

Tekst en samenstelling: Truus Zonneveld, bouwer: Jan van Kampen, vormgeving: Peter Neijenhoff, fotografie: Wil-
lem Tesselaar

Organisatie:
Over de bestuurssamenstelling valt – gelukkig maar – niets enerverends te melden. Geen uitval, 
geen wijzigingen. In 2014 en 2015 waren de volgende bestuursleden in touw: Jeroen de Wilde, 
voorzitter; Peter van den Bos, penningmeester; Truus Zonneveld, secretaris; José Schuyt, literatuur & 
poëzie; Jan Aardenburg, fotografie/ISOO.nu; Ina Zwart, beeldende kunst. 

Beverwijk juli 2016
Samenstelling en tekst: Truus Zonneveld
Foto omslag: Bert Giebels

Beginscherm BeekalsBron-app



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

info@kunstencultuurbeverwijk.nl
www.kunstencultuurbeverwijk.nl

 Stadsdichter Beverwijk is een initiatief van de
Stichting Kunst en Cultuur
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