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IJmuiden ■ Op begraafplaats De
Biezen in Santpoort-Noord staat
sinds april 2021 bij het familiegraf
van Pieter Vermeulen een plaquette.
Met een korte toelichting op zijn le-
ven en zijn betekenis voor de ge-
meente Velsen, in het bijzonder het
christelijk onderwijs. Op de graf-
zerk zelf staat de tekst: ’Hier rust
Pieter Vermeulen, oudhoofd der
christelijke school te Velseroord’. 

Sinds 1952 bestaat er het Pieter
Vermeulen Museum binnen de ge-
meentegrenzen, er is een Pieter Ver-
meulenstraat in IJmuiden en ooit
was er de Pieter Vermeulenschool.
Iemand met zoveel gebouwen en
straten die naar hem zijn vernoemd.
Die moet wel een belangrijke rol in
de geschiedenis van Velsen hebben
gespeeld.

Kanaalgravers
Voor een verdere uitleg keren we te-
rug naar de aanleg van het Noord-
zeekanaal (1865-1876). Uit alle delen
van het land stromen dan mensen
naar het gebied dat tegenwoordig
bekend staat als IJmuiden. Zijn het
eerst de kanaalgravers die neerstrij-
ken in de duinen, later komen daar
de vissers bij die voortaan de kust-
plaats als uitvalbasis zouden gebrui-
ken. De bewoners leven onder pri-

mitieve omstandigheden in neder-
zettingen als de Heide en de Hooge-
berg (in 1903 samengevoegd tot
Velseroord - de voorloper van het
huidige IJmuiden). De drank vloeit
er rijkelijk en de bewoners storen
zich aan God noch gebod.

Officieel behoort De Heide tot het
werkterrein van de Nederlandse
Hervormde Gemeente in Velsen. De
geloofsgemeenschap denkt dat na
de opening van het kanaal de bewo-
ners weer zouden vertrekken en be-
moeit zich niet met de nieuwe be-
woners. Daarna probeert de Neder-
landsche Evangelische Protestanten
Vereniging in Amsterdam de bewo-
ners enigszins op het rechte pad te
houden en richt in 1867 aan de Zee-
weg een houten loods van achttien
bij zeven meter op - inclusief een
eenvoudige meesterwoning - waar-
in (evangelisatie)lessen kunnen
worden gegeven.

Geld voor een behoorlijke vloer is
er niet, de vloer is puur natuur: de
zandgrond van de Heide. Dat geldt
ook voor de woning van het school-
hoofd, de kamer wordt niet aange-
veegd, maar aangeharkt. Als naam
wordt gekozen voor de Nationale
Christelijke School in Velsen. Een
schoolhoofd? Die is niet gemakke-
lijk te vinden. De moed is al bijna
opgegeven, wanneer er toch een sol-
licitant komt, meester Abraham
Meyer. De polderjongens en hun ge-
zinnen op de Heide hebben echter
geen boodschap aan een beschaving

die hen alleen maar in hun vrijheid
beknot, en aan God hebben ze al he-
lemaal geen boodschap.

Op 22 maart 1867 zitten de eerste
kinderen van de polderjongens in
het leslokaal van de school: ruim
zestig jongens en meisjes tussen de
zes en zestien jaar. Enkele weken la-
ter schiet dat aantal al naar de hon-
derd. Op 1 augustus zijn er zelfs
meer dan tweehonderd leerlingen
ingeschreven. Maar komen ze ook
allemaal? Welnee, geen sprake van.
Niet meer dan zo’n zestig - en dan
ook nog onregelmatig - volgen de

lessen van meester Meyer en zijn
hulponderwijzer meester Krijnen,
die er op 1 juli 1867 is bijgekomen.

Makkelijke klassen zijn het niet.
Wat wil je ook met kinderen van ou-
ders bij wie drankmisbruik, roof,
diefstal en prostitutie tot de dage-
lijkse dingen des levens behoren.
Meester Krijnen is al gauw de wan-
hoop nabij. Vreselijk vindt hij z’n
leerlingen: van orde of tucht is geen
sprake en de kinderen zijn honds-
brutaal. Ze halen het bloed onder de
nagels vandaan bij de toch zo strijd-
bare onderwijzers. Nog datzelfde
jaar vindt Krijnen het welletjes. Als
hij er de brui aan geeft en vertrekt,
staakt enkele weken daarna ook
meester Meyer de ongelijke strijd.
Zeker, de Heide heeft nu wel een
school, maar die staat leeg. Voorlo-
pig gaat de deur dicht.

Hoofdstad
Dan is daar opeens de jonge onder-
wijzer Pieter Vermeulen. Het is fe-
bruari 1868. De 24-jarige Amster-
dammer vestigt zich op 2 februari
van dat jaar in de woning voor het
schoolhoofd, en staat vier dagen la-
ter voor de klas. Vermeulen is in de
hoofdstad geboren en haalt na een
opleiding tot onderwijzer op 24 au-
gustus 1866 in Haarlem de akte van
hoofdonderwijzer. Hij krijgt na zijn
slagen een betrekking als hoofd van
een openbare school in Amsterdam
aangeboden met een voor die tijd
goed salaris. Na overleg met zijn ver-

loofde, Hendrika Maria Plomp met
wie hij op 16 april 1868 in het huwe-
lijk treedt, kiest hij er echter voor
om les te gaan geven aan het armelij-
ke schooltje op De Heide.

Direct gaat hij zich ook inzetten
voor de arme bevolking, om wie de
gemeente zich weinig bekommert.
Vermeulens inzet is niet alleen als
’de meester’ (zoals velen hem ken-
nen), maar ook in het daadwerkelijk
geven om de armen. Zo regelt hij on-
der meer voedsel en kleding voor de
behoeftigen, deels van zijn eigen sa-
laris. Als hij het financieel niet meer

kan bolwerken, roept hij de hulp in
van barones van Tuijl en van de fa-
milies Boreel van Hogelanden en
Delcourt van Krimpen, welgestel-
den die hem goed gezind zijn. 

De populariteit van de meester
stijgt verder. Maar machteloos moet
hij toezien hoe de gulle gaven soms
direct weer worden verpatst, te gel-
de worden gemaakt voor drank. 

Daarnaast is hij actief in de kerk,
aanvankelijk in de Hervormde Ge-
meente maar later in de Gerefor-
meerde Kerk. Hij staat aan de wieg
van de Gereformeerde Kerk van Vel-

sen, die in 1888 wordt opgericht
door Velsense aanhangers van de
Doleantie, een kerkelijke stroming
onder aanvoering van Abraham
Kuyper. Vermeulen gaat 29 april 1913
met pensioen, hij is dan zeventig
jaar. In 1917 wordt de Christelijke
School naar hem genoemd. Pieter
Vermeulen overlijdt vijf jaar later,
op 25 januari 1922.

Natuur
Al tijdens zijn werk als schoolmees-
ter brengt hij zijn leerlingen liefde
voor de natuur bij. Zo verzamelt hij

veel planten, dieren en strandvond-
sten. Het wordt een bonte collectie,
daarbij geholpen door oud-leerlin-
gen die tijdens hun reizen opmerke-
lijke attributen voor hun vroegere
meester meenemen. Zoon Frits
breidt de verzameling uit. Na de
Tweede Wereldoorlog wordt de col-
lectie aangetroffen op de zolder van
de toenmalige Emmaschool aan de
Beukenstraat. In school A aan de
Kerkstraat komt tijdelijk een ruimte
voor de collectie beschikbaar. De
verzameling verhuist daarna naar
de LOM-school aan de Heidestraat. 

Frits schenkt de verzameling in
1952 aan de gemeente Velsen, op
voorwaarde dat er een museum
komt met de naam van zijn vader.
Vanaf de jaren ’70 is het museum on-
dergebracht in het cultureel cen-
trum aan het Moerbergplantsoen en
in 1979 verhuist de collectie naar de
voormalige Insingerschool. Als ge-
volg van de aanleg van het Stadspark
bij het plantsoen verdwijnt het mu-
seum eind 2007 en wordt tijdelijk
ondergebracht in de Jan Camper-
school in Driehuis. Daar zit het anno
2022 nog steeds.

REPORTAGE Onderwijzer Pieter Vermeulen naamgever museum

Inzet voor arme
bevolking en liefde
voor de natuur
Vandaag precies een eeuw geleden is de sterfdag van Pieter Vermeulen, het
bekendste schoolhoofd uit de geschiedenis van IJmuiden. Met inzet voor de ar-
me bevolking en liefde voor de natuur.
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Markante Velsenaren
Dit artikel maakt deel uit van
een boek van auteurs
Gwendelyn Luijk en Pieter van
Hove over markante Velsenaren
door de eeuwen heen dat later
dit jaar verschijnt. 

Bekende IJmuidenaar ook actief in het kerkelijk leven


