Concept verslag voorjaarsledenvergadering, 4 april 2015 in buurtcentrum A3 in
Assendelft
1. De voorzitter opent de vergadering, met dank aan de vrijwilligers van A3 en
het Historisch Genootschap Assendelft voor de gastvrijheid. Hij verwelkomt
zo’n 50 leden en niet-leden en kondigt aan dat spreker Menno de Boer van
de AWN ziek is en dat René Lute hem zal vervangen. Ook legt hij uit dat er
na de pauze de mogelijkheid bestaat om door de vrijwilligers rondgeleid te
worden door de Kerkbuurt en de Hervormde Kerk.
2. Mededelingen en ingekomen stukken: Er is afbericht van Hans Buntsma. Er
is een overlijdensbericht binnengekomen van de 90-jarige mijnheer
Goezinne uit Purmerend. De voorzitter nodigt de aanwezigen uit de twee
nog resterende lezingen van de Zaanse avonden te gaan bezoeken, op 22
april – met Cees Kingma over de pakhuizen in Wormer - en 27 mei - met
Ruud Vreeman over de schilderijen van Herman Heijenbrock.
3. Verslag 7 november 2014: Er kwam een vraag over hoe het staat met de
oprichting van een Historische Vereniging Zaandam: er heeft zich n.a.v. de
oproep in de vorige ledenvergadering 1 persoon aangemeld. Hierna werd
het verslag vastgesteld.
4. Financieel jaarverslag 2014. Penningmeester Gerard Fokke geeft een
overzicht van de financiën 2014. Er is een positieve afsluiting, alleen voor
wat de contributie betreft bleken er veel meer leden te zijn die nog niet
betaald hadden, terwijl het idee was dat dat er nog ca. 49 leden waren. Qua
labeling is het geld voor de Museumhaven vrij gekomen en bij de algemene
reserve gekomen, dat gebeurt ook met het overschot van de expositie in
het Zaans Museum. Het project Van Gelder is afgerond. De gemeentelijke
subsidie voor het Oral History Project, een bedrag van €2095, dragen wij
over aan het bestuur i.o. van het Hembrugmuseum, onder voorwaarde dat
er een goed plan is. Daarna is dat geld niet langer onder ons beheer. Voor
de Erfgoedmarkt van volgend jaar zal een flink bedrag gereserveerd
worden. De algemene reserve is flink toegenomen. Pieter Bleeker vraagt of
de kosten van het blad over 2014 al zijn betaald. Inderdaad is ook het
laatste kwartaal nog net voor het einde van 2014 betaald, meldt Gerard.
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Maarten Voster vraagt of de rekening van de vereniging niet beter kan
worden overgezet naar de ASN of de Triodos Bank, banken die meer doen
voor de gemeenschap. Daar gaat het bestuur over nadenken.
Marcel van Tol meldt namens de kascommissie dat de stukken over 2014
zijn gecontroleerd en dat de commissie het eens is met de verantwoording
voor de cijfers. Daarmee wordt decharge verleend aan de penningmeester.
Deze kascommissie blijft over 2015 ook nog in functie.
5. Actualiteiten. Op 13 april is er een bijeenkomst over de nieuwe Zaanbrug.
Wij vinden dat de brug moet passen in de omgeving. Zaanweg 44,
Wormerveer: leek als gemeentelijk monument gesloopt te gaan worden, die
sloop is stilgelegd, na contact met de gemeente Zaanstad, en Zaanweg 44 is
inmiddels gestut. We constateren daarbij dat het contact met de gemeente
beter is geworden sinds de samenwerkingsovereenkomst van kracht is. De
aanwezige leden worden opgeroepen ons in te schakelen wanneer zoiets
als sloop van een monumentaal pand wordt opgemerkt. Zaanse Schans: de
hoofdentree aan het Schipperplein is gereed en bestuurslid Jan Piet Bloem
heeft daar een belangrijke rol bij gespeeld. Wim Visser merkt daarbij op dat
de bruggen opnieuw moeten worden aangepast, doordat er wordt gewerkt
met mensen van buiten die geen kennis hebben over de Zaanse bouw- en
werkwijze. De voorzitter meldt dat alles via aanbestedingen moet gaan
waarbij je mensen van buiten niet kunt uitsluiten. Verder benoemt hij het
belang van het werk van de Zaanse Houtacademie, die kennis en kunde
over deze werkwijze wil gaan verspreiden. Lezing Henk Roovers in het
Stadhuis 20/3: in een uitverkochte Raadszaal sprak hij over de geschiedenis
van de Bloemgracht, waar de hele Europese geschiedenis werd aangehaald.
1e Zaanse Avond 25/3: Hildebrand de Boer – voormalig provinciaal
ambtenaar Monumenten - sprak over de geschiedenis van de bescherming
van industriële panden, o.a. over het pand Mercurius in Wormer. Jacob
Visterrein: St. Zaanse Schans en St. Zaan&Dijk willen woningbouw op dat
terrein tegenhouden. De particuliere eigenaar wil er woningen neerzetten
die niets met Zaanse houtbouw te maken hebben, en aangezien dit de
noordelijke entree van de Zaanse Schans is, is dat geen goed idee. De
Zaanse gemeenteraad wil ook een meer passende oplossing. De voorzitter
feliciteert St. d’Oude Wolf en Zaan&Dijk met dit gemeentelijke standpunt.
FIC/Stad aan de Zaan: 2015 is het jaar van Sail, op 18/4 starten de Zaanse
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activiteiten - de Erfgoedmarkt is er een onderdeel van, evenals de Zaanse
Avonden - en verder zijn er o.a. Zaansafari’s. Zaanse Encyclopedie uit 1992:
het idee is om de twee boeken, met alle artikelen die in De Typhoon zijn
verschenen, op internet te zetten. Problematisch zijn de rechten van de
auteurs en fotografen. Einddoel is er een Zaanse Wikipedia mee te maken,
maar daarvoor is wel een redactie nodig. Wim Visser: dat is nodig, er staan
ook nu al gekke dingen in, dat er koeienhuiden gebruikt werden bij de bouw
van gebouwen, maar dat zijn scheepshuiden geweest. Rijplaten heten nu
nog ‘huiden’. De aantekeningen die ooit zijn gemaakt n.a.v.
onvolledigheden die in de Encyclopedie staan zijn helaas zoek geraakt.
Voorjaarsnummer tijdschrift ZE: dat is net uit en is weer een interessant
nummer. Ron Sman: de St. Zaanse Pakhuizen heeft de pakuizen Maas,
Schepel en Waal in Wormer verworven en deze gaan wind- en waterdicht
gemaakt worden. 80% is al verhuurd, dus de toekomst is verzekerd.
6. Rondvraag: Uit de zaal komt een vraag over de uitkijktoren bij de Zaanse
Schans, en waarom de bomen daar zo dicht omheen staan dat hij aan het
zich is onttrokken. Maarten Voster: de hoogste bomen zijn inmiddels al
overleden.
7. De voorzitter sluit de vergadering.
Henk Elzenga vertelt daarna over de rest van het programma en kondigt René
Lute aan, die de zieke Menno de Boer vervangt. René vertoont een DVD over
de werkzaamheden van de vrijwilligers van de AWN, de Archeologische
Werkgemeenschap Nederland, afdeling Zaanstreek/Waterland.
Henk Elzenga bedankt hem na afloop met een cadeautje. Daarna kunnen de
bezoekers de Hervormde Kerk binnenlopen of door vrijwilligers van het
Historisch Genootschap door het Kerkbuurtje worden rondgeleid.
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