
Verslag najaars ledenvergadering, 10 november 2018 in de Doopsgezinde 

Vermaning in Krommenie 

1. De voorzitter opent de vergadering, met dank aan de Doopsgezinde 

Vermaning voor de prachtige plek. Afmeldingen van Dick Zwart, Piet Oudega, 

fam. Dukker en Vera en Adi Voogd. 

2. Mededelingen. Vz staat stil bij het overlijden van Pieter Helsloot, erg 

belangrijke man bij het Nut voor het Algemeen, en ontvanger van de Ads 

Boumanprijs – voorloper  van de huidige ZE-prijs. Ingekomen stukken: Geen. 

3. Verslag. Er zijn geen aanmerkingen op het verslag van de ledenvergadering 

van 7 april 2018. Daarmee is het verslag onder dankzegging vastgesteld en 

afgehandeld.  

4.  Voordracht bestuur: De voordracht van het bestuur om vice-voorzitter Ron 

Kiburg te benoemen tot nieuwe voorzitter, wordt bij acclamatie door de 

leden goedgekeurd. Herbenoeming voor 4 jaar wordt eveneens bij acclamatie 

goedgekeurd van Jan Piet Bloem, en van Gerard Fokke – maar wel onder 

Gerards voorwaarde, dat hij aftreedt op de komende voorjaarsvergadering. 

We zoeken nu dus naar een nieuwe penningmeester. 

5. Financiën. Penningmeester Gerard Fokke neemt de balans van 201& als basis 

voor de begroting 2019. De vereniging heeft een gezond eigen vermogen. 

Voor toekomstige activiteiten komt er een taakstellend budget, zodat het 

budget bewaakt kan worden tijdens het proces. Doteren en onttrekken is 

transparant. De contributie blijft weliswaar gelijk, maar dit is niet zo 

vanzelfsprekend. Er waren afgelopen jaar erg veel activiteiten, en dat levert 

een tekort op. VZE betaalde bijv. kosten voor de vergaderingen bij de 

oprichting van Historisch Zaandam. Deze post was niet begroot, net zomin als 

de extra kosten aangaande websitebeheer en de activiteiten van de 

werkgroep Maritiem. Gelukkig waren er ook flink wat nieuwe leden, die het 

tekort weer deden afnemen en de kosten voor de Erfgoedmarkt bleven onder 

het beschikbaar gestelde bedrag. Via de taakstellingen kan er kritisch 

gestuurd gaan worden. Bij acclamatie werd het gelijk blijven van de 

contributie – à €22,50 per jaar -  door de leden goedgekeurd.  

6. De voorzitter doet verslag van activiteiten en actuele zaken: * kijken met trots 

terug op de oprichting van Historisch Zaandam * Platformbijeenkomst 

aankomend jaar op 22 mei, is van groot belang * Erfgoedmarkt in september was 

een klaterend succes * de op 15 oktober gehouden 3e editie van de Grote Zaanse 

Geschiedenisquiz was eveneens zeer succesvol, maar het ZE-team moet echt 



gaan bijleren, volgend jaar  * het Vrijwilligersbuffet was dit jaar in de Vermaning, 

Westzijde 181 in Zaandam - een door werkgroep ADM gered pand * druk 

bezocht was de lezing van Hans Kuyper bij de Kinderboekenweek, in 

samenwerking met het GAZ *vandaag organiseren we ook mee aan de 

Geschiedenis van de Zaanse Popmuziek in De Fabriek, over de jaren ’60 en ‘70  

*het samenwerkingsverband met de gemeente Zaanstad eindigde, maar dat 

wordt verlengd en de knelpunten zullen worden opgelost, overleg wordt 

intensiever, 1x per kwartaal * we gaan ons bezinnen op de relatie VZE en Zaans 

Schoon * we gaan proberen nieuwe bestuursleden en werkgroepleden te werven 

* er komt een gemeentelijke monumentenlijst van varend erfgoed, de gemeente 

onderzoekt hoe dit opgezet kan worden * er moet uitbreiding komen van de 

Zaanwiki, samen met het GAZ wordt onderzocht hoe dit te doen. Deze site wordt 

ongelooflijk vaak geraadpleegd: door 10000 bezoekers per maand, dwz 350 

bezoekers per dag, en je ziet een piek vlak voor de Geschiedenisquiz, dan gaan 

mensen oefenen! Er worden 80.000 pagina’s per maand bekeken, en dat is 2600 

per dag * we gaan eerst intern, en later extern onderzoeken hoe we de 

beeldvorming van VZE naar buiten toe kunnen verbeteren * we gaan ons 

bezinnen op ledenwerfacties – we willen boven de 1000 leden blijven. Komst van 

Shtandart en Geschiedenisquiz leverden nieuwe leden op. Geef eens een 

geschenklidmaatschap van VZE weg! 8 PR-werkgroep [ … ] *Jan Piet Bloem (JPB) 

namens werkgroep ADM: voorbescherming op panden Assendelft, 

Noorderhoofdstraat, ensemble Westzijde, Westzijde 38, Zaanweg 36, ensemble 

Padlaan westkant zou beschermd moeten worden, evenals vroeg 20e eeuwse 

woonbuurten als ’t Blok Krommenie, de rode buurt Zaandijk, Zuiderkerkhofje 

Koog * ADM gaf aanvulling op rapport Paden, linten en dijken en op 

toekomstvisie Z Schans * aantasting ’t Glop door rederij * betere samenwerking 

gemeente, convenant verlengd, overleg intensiever, lijntjes korter, 

deskundigheidsbevordering ambtenaren, cursus voor ADM-werkgroepleden in 

beschrijvingen maken * Corrie van Sijl mist in opsomming 

herbestemming/bescherming kerkgebouwen. JPB: is wel aandacht voor in ADM. 

Dirk Klomp wil ADM-lijst op website voor leden zichtbaar hebben. JPB: is 

gevaarlijk, want kan tegenovergesteld effect hebben bij eigenaar. Ingrid Jahn 

vraagt of J.J. Allanstraat 119-121 op de lijst voorkomt. JPB: staat er niet op, gaan 

we volgende vergadering bespreken. Hij zegt ook vertrouwen te hebben in 

Stadsherstel – na opmerking Ingrid Jahn dat zij dat niet heeft. * Maarten Voster 

(MV) namens werkgroep Maritiem: nieuw leven ingeblazen, met Gerard Fokke – 

is er inmiddels weer uit – Eelco Aartsen en Jacob Reitsma. Maritiem verleden van 



Zaanstreek ontbreekt in huidig straatbeeld itt molens en fabrieken. Enorm 

netwerk van toeleveringsbedrijven – o.a. zeildoen dat elke 4 à 5 jaar vernieuwd 

diende te worden, maar ook ankers en kompassen – er werd enorm veel hout 

gebruikt voor bouw, walvisvaart was enorm van belang – Jisp, Oostzaan – met 

stinkende sloten. Werkgroep wil ook het verhaal verkondigen, dus wie een lezing 

hierover hebben wil, die meldt zich maar. Bouw scheepswerf met replica van 

fluitschip begint aan te slaan bij gemeente. Vraag is niet of werf er komt, maar 

eerder waar… In gesprek met stedebouwkundigen en Sjoerd Soeters vanwege 

MAAKZaanstad Zaandam-Oost. Groot succes met welkom heten van de 

Shtandart, en ook hier is gemeente enthousiast geworden. Mogelijk tweede 

thuishaven met regelmatig bezoek. Mogelijk ook bij Sail 2020 Shtandart als 

vlaggeschip voor historische houten schepen op de Zaan. Willen expertmeetings 

gaan houden, want er is verschrikkelijk veel kennis in de hoofden van velen, en 

een goed netwerk opbouwen. Willen initiatieven op houtbouwgebied 

ondersteunen en nadenken hoe alle vroegere scheepsactiviteiten zichtbaar 

gemaakt zouden kunnen worden. Willen graag helpers hierbij! Pieter Bleeker 

vraagt of reservering museumhaven er nog ligt. MV: die is vanwege 

onuitvoerbaarheid weggehaald, maar te kijken valt of bij Spiekeroog een werf 

gecombineerd zou kunnen worden met een historische haven. Wim Visser: is er 

nog iets over van de schuitenmakerij aan de Z Schans? Nico Koelemeijer: 

scheepswerf Middentil van gebroeders Rem is nog functionerend – pramen, 

jollen en weidemolens, er is ook een familiearchief. Eric Rem: is bij de Poel en de 

Kuil geen mogelijkheid? MV: op de Hemmes was nooit sprake van scheepvaart, 

dus geen logische plek. Cor Visser: kunnen we op scholen geen les gaan geven in 

Zaanse Geschiedenis. Vragen of ze werkstukken daarover willen maken en er een 

prijs voor beschikbaar stellen?  

 

7. De voorzitter schorst de vergadering. 

Het informele deel start na de pauze met een kort overzicht van de geschiedenis 

van de Vermaning door beheerder Evelien Mager. Daarna opent de voorzitter de 

vergadering weer. 

Daarna volgt de uitreiking van de Zaans Erfgoedprijs 2018. Allereerst waren er 

twee eervolle vermeldingen: een voor ambachtsman Willem Hos, leraar-

scheepstimmerman, die in Assendelft een Assendelver praam heeft gebouwd. De 

ander voor onderzoeker/archiefvorser Jelle van der Weide, die veel voor de 

Krommenieër Kroniek heeft geschreven en ook veel onderzoek heeft gedaan 



naar Zaanse Vermaningen. Beiden kregen naast bloemen een 

geschenklidmaatschap van de vereniging. 

Winnaar van de Zaans Erfgoedprijs werd Nico Koelemeijer vanwege zijn enorme 

inzet voor de historie van de Zaanstreek, met name die van Jisp en Wormer: 

inzet voor restauratie Jisper Kerk, het beschermen van de wegsloot, lid van de 

Oudheidkundige Commissie Jisp en initiator van het succesvolle toneelstuk De 

IJzeren Duim alsmede een van de oprichters van het Historisch Genootschap 

Wormer. De prijs was een impressie van het Wormer- en Jisperveld van de hand 

van Jan Groenhart. 

Ron Sman – eveneens voorgedragen voor de Zaans Erfgoedprijs – werd benoemd 

tot Lid van Verdienste van Zaans Erfgoed, en als blijk van waardering voor zijn 

inzet kreeg hij de zilveren speld van de vereniging opgespeld. Zijn verdiensten: 

ondermeer voorzitter van Vrienden van het Zaanse Huis, voorzitter van het 

Platform Zaanse Geschiedschrijving, met als resultaat de 2 lijvige delen 

Geschiedenis van de Zaanstreek. Daarbij voorzitter/thans penningmeester van 

St. Zaanse Pakhuizen die hennepklopper De Paauw liet verrijzen en waarover hij 

een boek schreef. Met deze blijken van waardering vanuit de vereniging Zaans 

Erfgoed, werd de ledenvergadering op feestelijke wijze afgesloten. 

 


