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HET HEMBRUGMUSEUM ZOEKT
BESTUUROERS,NETVVERKERS
EN ADVISEURS
Iedere lezer van dit mooie tijdschrift kent her Hembrugterrein, sommigen zullen
daar het Hembrugmuseum bezocht hebben, ontstaan uit de particuliere verzamelingvan oud-Euromeraal medewerker Peter de Vries. Ik ben blij met de kans om hier
als bestuurslid van het Hembrugmuseum een oproep te mogen doen voor bestuurders,
netwerkers, meedenkers en doeners (ook die laatsten zijn welkom!).
Ook in de toekomst willen we - meer dan nu - op eigentijdse wijze het verhaal vertellen
van de ontstaansgeschiedenis van het Hembrugterrein. de Artillerie Inrichtingen,
Eurometaal, van de veranderende tijden, politiek-maatschappelijke veranderingen en
de weerslag daarvan op de productie, de bedrijfscultuur en de directe omgeving. Het
verhaal van de mensen die erwerkren en er om andere redenen bij betrokken waren.
Badinerende opmerkingen als 'Het Hembrugmuseum is slechts een verzameling oude
hulzen en munitiekisten', getuigen mijn inziens van wei n ig visie.
Als het historisch vitale hart van het Hembrugrerrein, willen we straks vertellen over
haar wortels. als inspiratiebron voor de culturele hotspot-in-ontwikkeling aan het
Noordzeekanaal, zodat ook de culturele ondernemers en bezoekers van morgen weten
hoe het allemaal begon.
We willen het verhaal vertellen van het Hembrugterrein als het centrum van het
algemeen verdedigingspark van de Stelling van Amsterdam. De waardes en waarden
uitdragen van vrede en vrijheid, voor jong en oud. We willen nieuwe kansen onder- '
zoeken, keuzes maken, een toekomstvisie ontwikkelen als culturele ondernemer.
We zijn verheugd met de recente toezeggingen van ondersteuning en de goodwill
van het RVOB(Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf) en het Zaans Museum, als
basis om ons verder te kunnen professionaliseren. Het Zaans Museum denkt aan
een constructie als satellietmuseum zoals het Tsaar Peter-huisje, aangepast aan hetkarakter, de dynamiek van het Hembrugterrein. Een mogelijk scenario.
Het streven is om binnen twee jaar een kleine maar geprofessionaliseerde vrijwilligersorganisatie te realiseren. Dat is de periode die we als 'bewaarnemer' op de huidige
locatie mogen blijven zitten.
Binnen die tijd moet de recent opgerichte stichting Hembrugmuseum zich ontwikkelen
tot een levensvatbare organisatie die beantwoordt aan de eisen van deze tijd, met een
visie die staat als een huis, open minded en gastvrij, waarin mensen en ideeën welkom
zijn en samenwerking en cross-overs leidende motieven.
Onze wens is een plek - misschien heer her straks wel geen 'museum' - waar hetverhaal
van het Hembrugterrein als onderdeel van de collectie Zaanstad, het Zaans DNA en
erfgoed, verteld wordt, op een nog nader te bepalen locatie op het Hembrugterrein,
daar waar het verhaal hoort. Het begrip Eco-museum en het 'Zaans Erfgoed als merk'
zoals in het vorige Zaans Erfgoed-nummer besproken, spreekt mij erg aan. Daarvoor
moet het toekomstige bestuur straks fundamentele keuzes maken.
Voor dat bestuur zoeken wij mensen met verstand van zaken, betrokken, realistisch en
creatief, netwerkers in politiek, bestuur en samenleving die mee willen bouwen aan
een toekomstbestend ige-Organisatie.
Zaans Erfgoed is ongetwijfeld een vruchtbare omgeving voor deze oproep. Ik hoop
dat u zowel bij u zelf te rade gaat, alsook in uw eigen netwerk wilt rondkijken of daar
potentiële bestuursleden, adviseurs, denkers en anderszins betrokkenen te vinden zijn.
Reacties, vragen en voorstellen lezen we graag via HMbestuur@gmail.com
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Lean van 't Hooft, bestuurslid stichting Hembrugmuseum

www.hembrugmuseum.nl

••

Inhoud

30 I Houten schooltas

121Weidemolentjes
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Cees Kingma reconstrueert hoe het is gelukt de laatste
monumentale pakhuizen aan de Veerdijk in Warmer te
behouden voor de toekomst.

34 Boekennieuws: een catalogus van een kunstenaar met

Peter Nugter vertelt hoe het tuindersgeslacht Nugter de
Zaanstreek voorzag van verse groenren, tot de stadsuitbreidingen van de tweede helft van de vorige eeuw hier
een eind aan maakten.

39 Verenigingsnieuws - nieuws en activiteiten van de histo-

Zaanse wortels, schaduwkanten van het verzet in WO Il en
het jaarboek 2013 van het Historisch Genootschap Wormer.

rische verenigingen.

42 Kroniek: Jaap de Koning hield het Zaanse nieuws van
januari tot en met maart bij.
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Weidemolentjes zijn een karakteristiek onderdeel van her
Noord-Hollandse landschap, zoals George Slieker ons laat
zien.

46 Agenda: wat is er te doen in de komende drie maanden.

16 John Pasman onderzocht de trage besluitvorming rond
introductie en afschaffing van de strontton in Wormerveer, waar de laatste pas in 1968 verdween.
20

Bijbaggerwerkzaamheden in het Wormer- en Jisperveld
kwam onverwacht tweede gebruik van bepaalde walvisbotten aan het licht. Piet Kleijvertelt hoe dat zit.
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Recente geschiedenis: Jur Kingma staat stil bij de succesvolle, maar vergeten bedrijfsbezetting in 1978 van stijfselfabriek De Bijenkorf.

26

Cor van Dongen beschrijft de geschiedenis van de Marvelofabriek van supermarktconcern Albert Heijn.

30 Onbekend object in het Zaans Museum: George Slieker
bekijkt een houten schooltas.

81 Tuinders

32 Monumenten spreken: verhalen bij de gedenksteen in de
gevel van de Nederlandse hervormde kerk in Krommenie
en de gedenksteen bij De Bijenkorf(tegenwoordigTate and
Lyle)in Koog aan de Zaan.
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