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Weet u wat de overeenkomst is tussen de Vereniging Zaans Erfgoed en de Nederlandse
economie? Ze krimpen en groeien precies gelijk. Voor de Vereniging was de periode
vanaf201z uitdagend. Het tot dan toe stabiele ledenbestand begon afte kalven. Eerst
langzaam, dan sneller. Leden lieten ons weten dat ze met pijn in het hart opzegden.
Ze wogen hun uitgaven af en maakten moeilijke keuzes. De instroom van nieuwe
leden was heel beperkt. Dit jaar, 2015, is de trend echter gekeerd. Het aantal nieuwe
leden nam weer toe, met als hoogtepunt het resultaat dat de Werkgroep PR bereikte
op de braderie in Zaandijk: twaalfnieuwe leden op een dag. Tegelijk nam het aantal
opzeggingen en trage ofniet-betalers sterk af. De parallel met de economische groei
in Nederland is onmiskenbaar en dus verwachten wij, net als het Centraal Planbureau,
verdere verbetering in 2016.
Zoals de regering in slechte tijden niet op zijn handen gaat zitten heeft ook ons
bestuur dat niet gedaan. Integendeel. er zijn nieuwe wegen ingeslagen. Het meest
opvallend daarbij is het convenant dat wij in 2014 met de gemeente Zaanstad sloten.
Een beetje kort door de bocht: de vereniging beloofde een aantal beschrijvingen van
monumentale panden op te stellen en de gemeente beloofde na beoordeling een
procedure voor monumentenbescherming te starten. ln een gezamenlijke Werkgroep
wordt het proces gestuurd en bewaakt. Nu, na een dik jaar, is het resultaat niet alleen
dat enkele aanwijzingen in procedure zijn, maar ook dat de relatie met de gemeente
sterk is verbeterd. Dat is een grote vooruitgang, vergeleken met de eerder door ons als
onverschillig ervaren houding van de gemeente.
Ook bij een harmonische samenwerking is nog steeds alertheid geboden. In het afge-
lopen jaar leidde dat onder meer tot acties naar verschillende overheden over de ver-
vanging van de bruggen bij Haaldersbroek en tussen Engewormer en Wijdewormer, de
nieuwe brug bij de Bartelsluis en de plaatsing van calamiteitenpalen bij de julianabrug.
Interessant is ook dat de vereniging de stichting Platform Zaanse Gesch iedschrijving
zal gaan besturen. Na het verschijnen van de twee delen van de Geschiedenis van de
Zaanstreek in 2012 is het oorspronkelijke hoofddoel van de stichting bereikt en willen
de bestuurders hun taak neerleggen. Maar er was nog een belangrijk nevendoel: het
minstens eenmaal per jaar bijeen brengen van de Zaanse erfgoedorganisaties om
gezamenlijke zaken te bespreken. Dat zou niet verloren moeten gaan. Aan onze ver-
eniging is daarom gevraagd die rol over te nemen. We gaan dat doen door het bestuur
van de stichting op ons te nemen en jaarlijks een gezamenlijk erfgoedoverleg te organi-
seren.
In onze jaarvergadering van 7 november jl. konden we de leden met veel plezier over
bovenstaande resultaten vertellen. De harmonische orgelmuziek in. de pauze paste
prima bij de boodschap.

Piet Oudega, voorzitter van de VerenigingZaans Erfgoed



aåia.

.hik

18

ZG

aa

3:: | Swarte Walvis

Bij de watersnood van 1916 stond het water in Oost-Zaan-
dam bijna tot aan de Zaan. George Slielcer laat ons de ge-
volgen voor de Oos't-Zaandammers zien.

Wikje van Ritbergen doet uit de doeken dat er al ver voor de
ramp van 1916 serieuze plannen bestonden om de Zuider-
zee te beteugelen.

Voor “Het rijke Zaanse verenigingsleven” sprak Cor van
Dongen met de mensen van de Westzaanse ljsclub Lambert
Melisz.

Hoe Zaans is 'Sardammer' meubelmakerswerk eigenlijk
en Wat Weten We van het leven Van de makers ervan in de

zeventiende en achttiende eeuw? Hans Pieno zocht het uit.

Bij Honig denkt iedereen aan soep en pudding, maar
George Slieker ontdekte dat er ook een familietak was die
zich bezighield met scheepsrnotoren.

Leo van Herk is bijna klaar met *Muziek in de Schaduw*1
een encyclopedie van Nederlandse componisten, onder
Wie een handvol Zaanse. Cor van Dongen sprak met hem.

RestauratiebedrijfB.C. Nieuwenhuijs timmert met succes
aan de Zaanse Wegen. George Slieker doet verslag.

jur Kingma rondt zijn onderzoek naar de gevolgen van de
Eerste Wereldoorlog voor de Zaanse economie af.

De Hoop op d'SWarte Walvis heeft 50 jaar bewogen ge-
schiedenis achter de rug. Henk Elzenga c'onstateert dat er
reden is Voor feest.-
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4. | Watersnood

Boekennieuws met o.a. herdenkingsboeken van de waters-
nood van 1916.

Kroniek: jaap de Koning hield het Zaanse nieuws van juli
tot en met september 2015 bij.

Verenigingsnieuws: berichten van de Zaanse erfgoed~
organisaties.

Agenda: een greep uit de Zaanse evenementen in de
Winter.

mee* *swf-FW - - awss<=>ai<fi<`ç>e ›..:l . . . .

_›. ,av- vfi- -.

4aa Sardammer

nr. 55 | Winter 2015 | 3


