Historie Noordzeekanaal wordt verfilmd

I

n de film ‘Graven naar het verleden van het Noordzeekanaal’
brengt Stichting Kist uit Castricum de fascinerende geschiedenis
van het kanaal in beeld. De première is naar verwachting in
augustus 2016, tijdens het Havenfestival in IJmuiden.
150 jaar geleden werd het startsein
gegeven voor een van de grootste ondernemingen in de geschiedenis van de
Nederlandse waterbouw: het graven
van het Noordzeekanaal, dwars door de
duinen. Op 8 maart 1865 werd de eerste
spade in de Breesaap gestoken, een duingebied bij Velsen. Honderden arbeiders
hielpen bij het afgraven van de duinen.
Hoofdzakelijk handmatig en onder
erbarmelijke omstandigheden.

waren ingrijpend. Mede dankzij het
kanaal beleefde Amsterdam zijn
‘tweede Gouden Eeuw’. Velsen-Noord en
Velsen-Zuid werden door het water van
elkaar gescheiden, en bij de verbreding
in 1963 werd een deel van Velsen-Zuid
prijsgegeven aan het water. IJmuiden
dankt zijn bestaan, maar ook zijn positie
als Nederlands grootste visserijhaven aan
het kanaal. En zonder het kanaal was de
staalindustrie op de huidige plek ondenkbaar geweest.

Hoe heeft de bevolking de grote veranderingen sinds de komst van het kanaal
beleefd? En wat zal de toekomst brengen?
Via educatieve projecten op scholen worden jongeren betrokken bij deze zoektocht. Verhalen van ouderen zullen ongetwijfeld waardevolle informatie opleveren.
De resultaten worden verwerkt in een
film die in augustus 2016 in première
gaat en op diverse locaties in de IJmond
wordt vertoond. Stichting Kist wil met de
film niet alleen de bewoners van het
Noordzeekanaalgebied, maar ook belangstellenden buiten de regio bereiken. Bij
voorbeeld door de film te vertonen in
het geplande informatiecentrum bij de
nieuwe zeesluis of het IJmuider Zeeen Havenmuseum.

Engelsen
Het project werd door Engelse aannemers
uitgevoerd omdat Hollandse bedrijven de
risico’s te groot vonden. Vooral bij de
bouw van de pieren en de sluizen kwam
de ervaring van de Engelsen van pas.
Desondanks waren de tegenslagen talrijk.
Kostenoverschrijdingen, een failliete
aannemer en een cholera-epidemie onder
de gravers zijn slechts enkele voorbeelden. Op 1 november 1876 kon het kanaal
eindelijk in gebruik worden genomen.
De economische en sociale gevolgen

Nieuwe fase
Inmiddels is het gebied uitgegroeid tot
één van de belangrijkste economische
pijlers van Nederland. Met de uitbreiding
van de zeesluizen bij IJmuiden zal weer
een nieuwe fase in de historie van het
kanaal worden ingeluid. Samen met
bewoners van de IJmond gaat een filmploeg onder leiding van historica Pauline
van Vliet op zoek naar antwoorden op
vragen als: wat is er veranderd sinds die
eerste schep in het zand werd gezet?
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Stichting Kist doet een beroep op
bedrijven in de IJmond om dit initiatief
financieel te steunen. Uw bijdrage wordt
zeer op prijs gesteld.
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