Opening twee tentoonstellingen 50-jarig
bestaan Velsertunnels op 18 augustus 2007
Op zaterdag 18 augustus 2007 zijn de tentoonstellingen in Velsen en Beverwijk ter gelegenheid
van het 50-jarig bestaan van de Velsertunnels geopend. De tentoonstellingen zijn georganiseerd
door de Historische Kring Velsen en het Museum Kennemerland in Beverwijk.

Het Raadhuis voor de Kunst in Velsen-Zuid.
De opening van de Velser tentoonstelling in het Raadhuis voor de Kunst aan de Torenstraat te
Velsen-Zuid is gepland om 15.00 uur. Omdat de burgemeester van Beverwijk, mevrouw F.
Ravestein, eerst nog per mobieltje naar de juiste locatie geloodst moet worden door de
burgemeester van Velsen, de heer P.A.G. Cammaert, begint de ceremonie een kwartier later. Nadat
de genodigden zich verzameld hebben in de entree op de begane grond van het monumentale pand,
heet HKV-voorzitter Mike Uyl allen welkom en bedankt alle personen en werkgroepen die hebben
samengewerkt bij de totstandkoming van de tentoonstellingen.
Vervolgens krijgt de heer Cammaert het woord. Hij bedankt eveneens de samenstellers van de
tentoonstelling en gaat in op de bouw en betekenis van de Velsertunnels. Net als de momenteel in
discussie zijnde mogelijke tweede zeesluis was ook de bouw van de Velsertunnels destijds een
groot en moeilijk project, waarbij veel geld betrokken was. Voorts memoreert hij de "verbinding"
tussen Beverwijk en Velsen die de tunnels teweeg hebben gebracht, de contacten die nodig waren
en werden gelegd, de Romeinen en archeologische vondsten tijdens de bouw, de moderne en nog
altijd in het oog springende ventilatieschachten, het gebruik van asbest, de veiligheid en het
ernstige "zedenmisdrijf" tijdens de bouw, waarbij twee drieletterwoorden geschreven in het zand
op een dijklichaam waren ontdekt. De tunnels vormen ook een bron van inspiratie, zijn een
symbool van de Noord-Zuid verbinding en maken het vooral Velsenaren en Beverwijkers
gemakkelijker om elkaar te ontmoeten. Nadat hij alle betrokkenen succes heeft gewenst met de
tentoonstelling en diverse andere activiteiten rond de viering van 50 jaar Velsertunnels, krijgt de
heer W.C. Tol het woord.
De heer Tol was in de vijftiger jaren van de twinstigste eeuw als technisch ambtenaar van
Rijkswaterstaat betrokken bij de bouw van de Velsertunnels als opzichter. Na een korte toespraak
neemt hij de schaar ter hand en knipt het blauw-gele lint (kleuren van de gemeente Velsen)
onderaan de trap door. Hiermee opent hij symbolisch de Velser tentoonstelling die is ingericht op
de bovenverdieping van het Raadhuis voor de Kunst. Vervolgens volgen de genodigden de
heer Tol en de burgemeesters naar boven en bewonderen onder het genot van een drankje de
tentoongestelde foto’s, kranten, film en andere objecten. Op de tentoonstellingsvloer reikt Mike
Uyl de eerste exemplaren van het boekje "50 jaar Velsertunnels" uit aan beide burgemeesters. Het
boekje is een bundeling van de artikelenreeks van de hand van Guus Hartendorf die sinds 2
augustus in het weekblad Huis aan Huis is verschenen.

Na van de tentoonstelling te hebben genoten reizen de genodigden, van wie de meesten per auto
uiteraard door de Velsertunnel, naar het Museum Kennemerland te Beverwijk. In dit monumentale
pand aan het Westerhoutplein is de Beverwijkse tentoonstelling gevestigd. Het gezelschap wordt
ontvangen door mevrouw Riny Conijn, voorzitter van Museum Kennemerland. Zij opent de
bijeenkomst met een welkomstwoord aan de aanwezigen en een dankwoord aan de organisatoren.
In haar toespraakje kondigt zij de uitgifte aan van het boek "Een mol in Arcadië. 50 jaar Velser
Tunnels", door Jan de Wildt en uitgegeven door het Historisch Genootschap MiddenKennemerland. Dit boek zal gepresenteerd worden op 28 september 2007, de dag dat exact 50 jaar
geleden de Velsertunnels geopend werden door Hare Majesteit koningin Juliana. Symbolisch reikt
mevrouw Conijn de eerste exemplaren van dit boek uit aan beide burgemeesters. In haar toespraak
memoreert ook burgemeester Ravestein de Velsertunnels. Zij besluit haar toespraak met een
anekdote over mevrouw Mulder uit Heerhugowaard die toch wel op een bijzondere manier is
verbonden met de Velsertunnels. Haar vader had destijds voor de opening kaartjes gekocht voor
een van de eerste openingsritjes door de tunnels, maar heeft de kaartjes ternauwernood niet kunnen
gebruiken omdat zijn vrouw moest bevallen. Het kind was de eerder genoemde mevrouw Mulder,
die dus precies even oud is als de Velsertunnels. Na haar toespraak verricht burgemeester
Ravestein de opening van de Beverwijkse tentoonstelling middels het openen van de deur naar de
tentoonstellingsruimte. Ook hier kunnen de aanwezigen zich onder het genot van een drankje en
een hapje vergapen aan de tentoongestelde foto’s en objecten, waaronder een origineel voormalig
bedieningspaneel voor de camera’s en signalering rond de tunnels.
Beide tentoonstellingen zijn zeer de moeite waard en zullen bij menig Velsenaar en Beverwijker
een blik van herkenning oproepen.
De Velser tentoonstelling vindt plaats in het Raadhuis voor de Kunst, Torenstraat 7 te Velsen-Zuid,
telefoon 0255-518051. De tentoonstelling is geopend alle zaterdagen en zondagen vanaf 19
augustus tot en met 30 september van 12.00u. tot 17.00u. Door-de-weeks in september volgens de
openingstijden van het Raadhuis voor de Kunst, maandag t/m vrijdag van 10.00u. tot 17.00u. Meer
informatie is te vinden op de website van de Historische Kring
Velsen, www.historischekringvelsen.nl.
De Beverwijker tentoonstelling vindt plaats in Museum Kennemerland, Westerhoutplein 1 te
Beverwijk. De tentoonstelling is geopend vanaf 18 augustus 2007. Voor openingstijden, zie de
website van Museum Kennemerland,www.museumkennemerland.nl.
(Erik Baalbergen)

Mike Uyl in gesprek met de heer Tol, opzichter bij de bouw van de Velsertunnels.

De genodigden verzamelen zich.

Burgemeester Cammaert memoreert diverse zaken rond de Velsertunnels en het jubileum.

De heer Tol opent de tentoonstelling...

... en gaat ons voor naar de tentoonstellingsruimte.

De burgemeesters van Velsen en Beverwijk volgen.

De burgemeesters ontvangen uit handen van Mike Uyl het boekje "50 jaar Velsertunnels".

Het boekje wordt met belangstelling bekeken.

De auteur poseert trots met beide burgemeesters.

Entree van Museum Kennemerland.

Mevrouw Riny Conijn heet allen welkom.

Burgemeester Ravestein.

Symbolische overhandiging van het boek van Jan de Wildt.

Opening Beverwijkse tentoonstellingsruimte.

Even poseren met het symbolische eerste exemplaar van Jan de Wildts boek.

Bedieningspaneel.

