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Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van 2019. Zoals we dat nu, in 2020, beoordelen was het een
‘normaal’ jaar, zonder pandemie. En dat was te merken gelet op de hoeveelheid
activiteiten die het bestuur en de werkgroepen hebben ondernomen. Eigenlijk te veel
om op te noemen. We willen dan ook niet pretenderen dat dit jaarverslag compleet is.
Het was een jaar met successen maar ook met teleurstellingen.
Een dieptepunt was het verlies van Maarten Voster, die eind 2019 kwam te overlijden na
een slepende ziekte. Dat weerhield hem er echter niet van zich tot het laatste moment
met hart en ziel in te zetten voor de werkgroep Zaans Maritiem. Mocht de historische
scheepswerf er komen in Zaanstad, dan is dat mede en vooral aan hem te danken.
Maarten is een inspiratiebron voor de leden van Maritiem om met extra inzet de
realisatie van de werf tot stand te brengen.
Een van de hoogtepunten was het verschijnen van het boek ‘Vernuftelingen en
kooplieden in een bijzonder landschap’ van ons gewaardeerde lid Jur Kingma, waarvan
het eerste exemplaar werd overhandigd aan de Commissaris van de Koning in NoordHolland, de heer Arthur van Dijk in de toonzaal van Forbo te Assendelft. Hét levenswerk
van Jur over 450 jaar industriële ontwikkelingen in de Zaanstreek.
Maar er was meer, veel meer zelfs.
Wij wensen u veel plezier bij het lezen en hopen dat u geniet van de herinneringen die
het wellicht zal oproepen.
Namens het bestuur van de
Vereniging Zaans Erfgoed,
Ron Kiburg, voorzitter
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Behoud
Zaanse Schans
VZE was uitgenodigd door dhr Remkes om zijn bevindingen over de ZS aan te horen.
Deze toelichting vond plaats op 23 mei. Eerder had Remkes onze vereniging uitgenodigd
voor een gesprek. Veel van wat VZE toen heeft ingebracht was duidelijk herkenbaar in
zijn eindrapport. De gemeenteraad heeft de aanbevelingen van Remkes overgenomen
en daar was VZE erg blij mee.
VZE was teleurgesteld niet te zijn uitgenodigd door de commissie-Minderman, die een
vervolg op het advies Remkes zou begeleiden. Daarom heeft VZE zich in september
schriftelijk tot het college van B&W en de gemeenteraad gewend met het dringende
verzoek om VZE een voordracht-bevoegdheid te gunnen voor de zetel met de
portefeuille ‘historisch kwaliteitsbeheer’ in het bestuur van de ZS.
In november heeft de vereniging, samen met stichting Zaans Schoon, een bezwaarschrift
ingediend tegen het zogenaamde tickethuisje op het Glop, nabij de steiger voor de
rondvaartboot.

Jacob Vis terrein
Stichting d’Oude Wolf (Jac. Vis terrein). Het bouwplan is in voorbereiding. Het blijft
interessant om dit te volgen. Gaat bijv. de herberg gerealiseerd worden?

Versterking Noorddijk Westknollendam
In april 2018 kondigde Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) aan, een
deel van de 14e-eeuwse Noorddijk in Westknollendam te versterken. Een deel zou
zodanig verbreed worden dat de teensloot (dijksloot) gedempt zou worden. Hierdoor
zou het historisch profiel drastisch worden aangetast.
Na bezwaar van Zaans Erfgoed en stichting Zaans Schoon is door de gemeente een
cultureel historisch onderzoek in gesteld. Naar aanleiding daarvan is door betrokken
partijen besloten de teensloot op originele breedte terug te brengen, zodat de
zichtlijnen en de beleving van het oude dijkje in stand blijven. De uitvoering zou in de
zomer van 2019 plaats hebben.
Brug bij Haaldersbroek
Geen vooruitgang. De brug wordt 20 cm breder, qua uiterlijk wel hetzelfde als de oude
brug. Een houten brug. Het plan is inmiddels in de welstandscommissie geweest en het
plan is afgekeurd.
Brug bij Bartelsuis
Gesprek met de bewoners heeft plaatsgevonden. De heer Tange was hierbij aanwezig.
Afgesproken is dat e.e.a. gefaseerd uitgevoerd gaat worden. Eerst kijken of er een
andere woning kan worden gevonden voor de bewoners. Wellicht het aanzien van de
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sluis wat meer opknappen. Er komen wel voortdurend vragen van mensen wanneer de
sluis weer opengaat. NB: het huis is van de bewoners, de sluis van de gemeente.

Bestuur
Bestuursvergaderingen
Het bestuur vergaderde 10 keer, telkens op laatste woensdagavond van de maand, met
uitzondering van de zomermaanden juli en augustus.
Alle vergaderingen vonden plaats in het Weefhuis te Zaandijk.

Voorjaarsledenvergadering
In de Koogerkerk werd 19 april de algemene ledenvergadering gehouden. Daar waren
zo'n 130 aanwezigen: leden van de vereniging en familieleden van Jur Kingma. Na het
formele deel werd het erelidmaatschap aan scheidend secretaris Wikje van RitbergenSiewers toegekend.
Zij heeft zich 38 jaar als vrijwilliger in de erfgoedwereld bewogen – o.a. in de
Monumentencommissie van Zaanstad, als secretaris van het Honig Breethuis, als
vrijwilliger van het Zaans Museum – en ook Ruud, haar man, heeft zich als grafisch
vormgever al die jaren mee-ingezet. De leden stemden in met de voordracht van het
bestuur, om Wikje erelid te maken van de vereniging, waarna zij door de voorzitter het
gouden huisje kreeg opgespeld.
De vergadering had daarvoor al ingestemd met de benoeming van de nieuwe
bestuursleden: Ada Hannaart als secretaris; Mieke van Braam als penningmeester en
Klaas de Boer als algemeen bestuurslid. Tevens werden een drietal leden van de
Stichting Zaans Schoon aan het bestuur toegevoegd, te weten René Prins, Cees
Hooyschuur en Paul Carree.
De lezing van Jur Kingma was indrukwekkend en was min of meer een samenvatting van
zijn boek ‘Vernuftelingen en kooplieden in een bijzonder landschap: 450 jaar Zaanse
Industrie’. Onder de aanwezigen was ook de bijna 100-jarige schoonmoeder van Jur.
Najaarsledenvergadering
In de Zuidervermaning te Westzaan werd op 16 november de najaarsvergadering
gehouden in de kerk die zojuist van een nieuwe fundering is voorzien. Er waren ongeveer
80 leden aanwezig.
De begroting voor het jaar 2020 is na een toelichting van de nieuwe penningmeester
door de leden vastgesteld en Winnie de Wit voor vier jaar herbenoemd als gewoon
bestuurslid.
Na de pauze gaf Michiel van der Burght van Stadsherstel een presentatie over het
funderingsherstel van de kerk aan de hand van prachtige foto’s.
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Na afloop was daar ineens burgemeester Jan Hamming met zijn vrouw en na een
lovende toespraak mocht Piet van Nugteren uit zijn handen de Erepenning van Zaanstad
ontvangen.
Daarna moest een deel van het bestuur snel met Michiel van der Burght naar Arnhem,
om daar de Pieter van Vollenhovenprijs in ontvangst te nemen vanwege het herstel van
de Zaandijkerkerk.
Platformbijeenkomst
De jaarlijkse bijeenkomst van alle erfgoedorganisaties in de Zaanstreek vond dit jaar
plaats op 22 mei in het Weefhuis te Zaandijk. Nadat alle organisaties hebben toegelicht
welke activiteiten zij aan het ondernemen waren, werd een inleiding verzorgd door
Wouter Peeters en Cynthia van den Berg van de gemeente over de nota Dijken, Linten en
Paden. Hierna ondertekenden wethouder Natasja Groothuismink en voorzitter van onze
vereniging Ron Kiburg een vernieuwde samenwerkingsovereenkomst. Na afloop werd
dit feestelijk gevierd met nootjes en drankjes.
Boekpresentatie Jur Kingma bij Forbo
In de imposante expositiehal van Forbo in Assendelft, ontving Commissaris van de
Koning Arthur van Dijk, donderdag 11 april 2019 uit handen van auteur Jur Kingma het
boek ‘Vernuftelingen en kooplieden in een bijzonder landschap: 450 jaar Zaanse
industrie’. Het boek – dat al direct een standaardwerk wordt genoemd – is een uitgave
van Uitgeverij Noord-Holland en van de Vereniging Zaans Erfgoed, en is prachtig
vormgegeven door Rolf Kliffen.
Het levenswerk van oud-Zaankanter Jur Kingma kwam tot stand doordat dochter Vibeke
hem voorhield, dat hij nou toch eens al die losse artikelen zou moeten bundelen, die hij
in ca 40 jaar had geschreven voor diverse tijdschriften.
Vibeke is als redacteur ook nauw betrokken geweest bij de uiteindelijke versie van het
boek, dat qua volume nog wel dubbel zo dik had kunnen worden. Een belangrijke
bijdrage aan dit boek hebben de meelezers geleverd, zijnde Peter de Graaf, Piet Oudega,
Peter Roggeveen, Eduard Visser en Jan van der Werff. Inhoudelijke adviezen waren er
van drs. Corrie van Sijl, prof. dr. Ernst Homburg, dr. Giel van Hooff en dr. Stefan Metaal.
Simon C. Zuurbier gaf taaladvies en het beeldmateriaal en de beeldbewerking waren van
de hand van Wikje van Ritbergen-Siewers en Ruud van Ritbergen.
De vereniging Zaans Erfgoed en de Zaanse fondsen – Honig Laan, Reint Laan, Gerrit
Blaauw, Ir. P.M. Duyvis, Jacob Stins en de Bredenhof Stichting – hebben, samen met
Forbo Flooring deze prachtige publicatie mogelijk gemaakt.

Bestuursmutaties
Op 13 april traden Wikje van Ritbergen (secretaris), Cees Kruit (algemeen bestuurslid) en
Gerard Fokke (penningmeester) af. Zij werden opgevolgd door Ada Hannaart (secretaris)
Mieke van Braam (penningmeester) en Klaas de Boer (algemeen bestuurslid).
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Tevens werden een drietal leden van de Stichting Zaans Schoon aan het bestuur
toegevoegd, te weten René Prins, Cees Hooyschuur en Paul Carree. Het bestuur komt
daardoor op negen leden.
In de najaarsvergadering werd Winnie de Wit herbenoemd als algemeen bestuurslid.

Ontwikkeling ledental
Er zit een licht oplopende lijn in het aantal leden van de vereniging. Tegen 14
opzeggingen werden 68 nieuwe leden ingeschreven. Daarbovenop hebben zich voor
2020 ook al 10 nieuwe leden gemeld. Er zijn 26 lidmaatschappen geschonken, waarvan
er 14 dit jaar verlopen en waarvan nog niet zeker is of zij worden omgezet naar een
definitief lidmaatschap.
In totaal telt onze vereniging op dit moment 1.069 leden.

Samenwerking met Gemeente
Aan het eind van de Platformbijeenkomst op 22 mei in het Weefhuis werd het
hernieuwde convenant ondertekend tussen de gemeente en Zaans Erfgoed. Voorzitter
Ron Kiburg en Natasja Groothuismink, wethouder monumenten, waren de
ondertekenaars.
Het convenant houdt hoofdzakelijk het volgende in:
1. Ten minste 1 maal per 6 weken vindt er overleg plaats tussen de afdeling
Monumenten en de vereniging Zaans Erfgoed, waarvan ten minste 2
bijeenkomsten worden bijgewoond door de betreffende wethouder.
2. Jaarlijks draagt de vereniging 10 objecten aan voor de gemeentelijke
bescherming als monument.
3. De vereniging draagt een burgerlid voor, voor de gemeentelijke
monumentencommissie.
4. De vereniging adviseert over beleidsmatige gemeentelijke stukken voordat deze
ter besluitvorming aan het college van B&W worden voorgelegd.
5. Jaarlijks biedt de afdeling Monumenten een artikel aan voor het tijdschrift van de
vereniging.
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Communicatie
De verenigingswebsite
De verenigingswebsite wordt met regelmaat onderhouden. Veel dank gaat uit naar
Winnie de Wit, die de site steeds met allerlei nieuws op het gebied van Erfgoed vult. De
site is tevens een handige tool waar het gaat om het versturen van nieuwsbrieven en het
aanmelden voor evenementen zoals de Geschiedenisquiz en Glaasjes Erfgoed. De
communicatie met nieuwsbrieflezers en bevestigen van aanmeldformulieren gaat
geheel automatisch.
Er geven zich met enige regelmaat nieuwe leden op via de site.
De site wordt dagelijks door zo'n 50 bezoekers bezocht en bij het versturen van
nieuwsbrieven stijgt dit tot zo'n 200 per dag.

Website zaans-industrieel-erfgoed.nl
Deze site is speciaal gericht op het industriële erfgoed en wordt onderhouden door Cees
Kingma. De site is zeer uitgebreid en bevat een schat aan informatie.

Zaanwiki.nl
Per 1 mei is de Zaanwiki door Jan Lapère overgedragen aan Zaans Erfgoed. Ca 400
bezoekers maken er per dag gebruik van. Om de site goed te onderhouden is er een
werkgroep Zaanwiki gevormd, bestaande uit Ada Hannaart, Klaas de Boer, Piet Oudega
en Rob Lengers van het Gemeente Archief.
De werkgroep heeft bij het Gemeentearchief een korte workshop Historisch Schrijven
gevolgd, die werd gegeven door Mirjam Janssen.

archief-zaanserfgoed.nl
Op deze website zijn veel van onze tijdschriften digitaal te doorzoeken. De site wordt
per dag door ca. 15 bezoekers geraadpleegd.
•
•

Anno 1961, alle nummers
Zaans Erfgoed, alle nummers, met uitzondering van de laatste twee jaar

Glaasjes Erfgoed
Watertoren
Op zondag 24 februari vond er een bijzonder Glaasje Erfgoed plaats over en in de
Watertoren in Assendelft. Er werden twee lezingen gehouden: * Maarten Hos over de
geschiedenis van de toren, en * Jeroen Zijlstra over zijn restauratiewerk van de toren.
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Na afloop was er een buffet in het restaurant. De deelnemers moesten zich vooraf
aanmelden in verband met de ruimte en met de catering. Veel bezoekers hadden zich
hiervoor aangemeld en dit experiment bleek een succes.
Bezoek aan de loge Anna Paulowna
Het tweede Glaasje Erfgoed in 2019 vond plaats in de loge van de Vrijmetselaars in de
Stationsstraat in Zaandam. Naast de bezichtiging van de mooie zaal, kregen de
bezoekers een inkijkje hoe er wordt vergaderd in de loge.
Lopend Glaasje Erfgoed
Lopend Glaasje 16 juni: Haaldersbroek en Kalf. 's Middags (met stralend weer!) kwamen
31 deelnemers die zich hadden opgegeven naar de Kalverkerk. Dick Kerssens leidde de
aanwezigen rond en was goed verstaanbaar dankzij de oortelefoontjes die van Babel
waren geleend. Er werd een wandeling langs de huisjes van Haaldersbroek gemaakt.
Kers op de taart was de bezichtiging van het huis van het echtpaar De Joode.
De middag werd afgesloten met een gezellig samenzijn in de Pastorie.

Tijdschrift Zaans Erfgoed
Naast de vier reguliere uitgaven van ons tijdschrift, was er dit jaar een heel bijzondere,
i.v.m. het naar het oosten verhuizen van het echtpaar Wikje en Ruud van Ritbergen.
Wikje en Ruud van Ritbergen waren niet alleen actief voor de vereniging Zaans Erfgoed
maar ook voor het Zaanse Museum, het Honig Breethuis, Uitgeverij Noord-Holland, het
Gemeentearchief en ons tijdschrift. Als dank voor die inzet is er door een aantal van deze
organisaties een speciale uitgave van het blad gemaakt, waarin de gehele inhoud aan het
vertrekkende echtpaar was gewijd. Tijdens een verrassingsreceptie werd deze speciale
uitgave, met een oplaag van slechts 5 exemplaren, aan Ruud en Wikje in het Zaans
Museum overhandigd. Deze uitgave komt digitaal beschikbaar.

Vertegenwoordiging vereniging bij bijeenkomsten
Op 24 september nam Marjorie Verhoek afscheid van de afdeling Monumenten van de
gemeente Zaanstad. In Lab 44 sprak voorzitter Ron Kiburg haar toe, en bedankte haar
met een geschenklidmaatschap voor haar jarenlange inzet voor het erfgoed in deze stad.

Grote Zaanse Geschiedenisquiz
Zaans Erfgoed was ook in 2019 samen met het Gemeentearchief en De Orkaan
betrokken bij de Grote Zaanse Geschiedenisquiz. In het voorjaar werden vragen bedacht
en werden sponsors aangeschreven. Via de site van Zaans Erfgoed konden de teams zich
per 1 juni aanmelden, en na 2 weken was het maximum aantal van 20 teams al bereikt.
Op 14 oktober werd de quiz in de kleine zaal van het Zaantheater gespeeld. ROSA
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eindigde als eerste, Voor Nou en Naggeres eindigde als nummer 2, en De Jonge Honden
op 3.

Zaanse Pophistorie
Deel twee van de Zaanse Pophistorie vond plaats op 13 april 2019 in De Fabriek.
Organisatoren waren Gemeentearchief Zaanstad, Vereniging Zaans Erfgoed, het Zaans
Museum – met de Verhalenbank - Filmtheater De Fabriek en Café Fabriek. Deze editie
behelsde de jaren ’70 van de vorige eeuw, compleet met interviews, films en optredens
van Zaanse popgroepen uit die tijd.

De werkgroepen
Advies, Documentatie en Meldpunt (ADM)
De werkgroep maakt zich zorgen over het capaciteitsgebrek bij de gemeentelijke
afdeling Monumenten. Dit gebrek belemmert de voortgang van het overleg met VZE. Dit
is bij de wethouder aan de orde gesteld. Gemeentelijke afdelingen gaan beter
samenwerken dankzij het idee om alle potentiële monumenten op een kaart te
vermelden, die geraadpleegd kan worden voordat (bouw)plannen beoordeeld gaan
worden.
De werkgroep is actief bezig geweest met de plannen rond het Koning & Boeke-pand
aan de Lagedijk te Zaandijk en ondersteunt de bewoners aldaar. Verder is er bezwaar
gemaakt tegen het nieuwbouwplan aan de Westzijde 40 te Zaandam (de voormalige
Zaanlandse Schoenhandel). Ook Stadsherstel, eigenaar van het naastgelegen
rijksmonument, deed dat, aangezien het grotere volume niet passend was, naast het
veel kleinere Calff-huis.
Zaans Erfgoed heeft de Zaandijker kerk eind 2018 aangemeld voor de Pieter van
Vollenhovenprijs. Samen met nog 8 andere kerkelijke herbestemmingsprojecten is deze
landelijke prijs in 2019 toegekend. Dankzij o.a. de inzet van onze werkgroep is toentertijd
de kerk van sloop gered, daarna heeft Stadsherstel het pand getransformeerd tot een
beschermd wonen project. Daarna leefde het gebied rondom de kerk verder op, dankzij
weer nieuwe initiatieven – brouwerij, Woudt-huisje.
Wederopbouwarchitectuur en Kerkenvisie
Cees Hooyschuur en Cees Kingma zijn aan het rondfietsen geweest in de Zaanstreek om
een inventarisatie te maken van panden uit de periode van de wederopbouw die uit
oogpunt van architectuur bijzonder zijn. Dit jaar zijn er al 95 bijzondere panden
geïnventariseerd en deze lijst is aan de gemeente beschikbaar gesteld. De gemeente is
daar erg blij mee en gaat beoordelen of er panden bij zitten die de gemeentelijke status
van monument moeten krijgen om ze te beschermen. In het tijdschrift is hier aandacht
aan besteed.
Samen met Stichting Babel heeft VZE op 6 en 13 november discussieavonden
georganiseerd in de Vermaning aan de Westzijde over de vroeg twintigste-eeuwse
sociale woningbouw. De gemeente heeft een rapport opgesteld waarin de
cultuurhistorische waarden van die buurten in Zaanstad zijn gewaardeerd. VZE heeft
daarin meegedacht. Buurten als Het Blok in Krommenie en de Rode buurt in Zaandijk
staan namelijk onder druk om gesloopt te worden. Voor het Blok bleek de discussie te
laat te komen. Voor de Rode buurt zijn er nog kansen op behoud/renovatie.
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Zaans Maritiem (ZM)
Al in 2018 heeft ZM er bij de gemeente voor gepleit om deelnemer te worden van SAIL
2020. Dat heeft erin geresulteerd dat Zaandam een van de Oceanen van SAIL zou
worden. In samenwerking met het Zaantheater heeft ZM een groots opgezette expositie
voorbereid. De organisatie daarvan was eind 2019 nagenoeg afgerond.
ZM heeft zich hard gemaakt voor een ligplaats voor de Shtandart. De gemeente wil hier
aan meewerken. Waarschijnlijk komt de ligplaats bij de Houtwerker.
De gemeente heeft in 2019 het locatieonderzoek naar een geschikte plek voor de
gewenste historische scheepswerf afgerond. Eigenlijk wilde zij concluderen dat er aan
de Voorzaan geen locatie te vinden zou zijn. Hier heeft ZM met succes tegen
geprotesteerd. Afgesproken is dat ZM overleg gaat plegen met Rochdale om te bezien
of de locatie bij het Zaaneiland toch een optie kan zijn. Met wat haperingen is ZM met
Rochdale in gesprek gekomen. Dat overleg was in 2019 nog niet afgerond.

Organisatie per 31 december 2019
Bestuur, dagelijks bestuur
 Ron Kiburg, voorzitter
 Ada Hannaart, secretaris
 Mieke van Braam, penningmeester

Leden algemeen bestuur







Jan Piet Bloem
Klaas de Boer
Paul Carree
Cees Hooyschuur
René Prins
Winnie de Wit

Advies, Documentatie en Meldpunt (ADM)












Jan Piet Bloem (voorzitter), janpietbloem@zaanserfgoed.nl
Ada Hannaart
Christiaan Homburg
Jan Klomp/Jan Betlem
Ron Kiburg
Jan Leguijt
Bart Nieuwenhuijs
Piet van Nugteren
René Prins
Arnold Sol
Gé Sombroek
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Marcel van Tol
Wim Visser
René Lute
Adriaan Krom
Paul Vreeken

Wederopbouwarchitectuur/Kerkenvisie
•
•
•
•

Paul Carree
Cees Hooyschuur
Cees Kingma
René Prins

Maritieme Zaken
•
•
•
•
•

Ron Kiburg, ronkiburg@zaanserfgoed.nl
Jacob Reitsma
Maarten Voster (overleden in december 2019)
Willem Hos
Ton van der Horst

PR en Activiteiten







Winnie de Wit, winniedewit@zaanserfgoed.nl
Hans Boekhoorn
Klaas de Boer
Henk Elzinga
Henny Jansen
Marjolein Mannaart

Zaanwiki
•
•
•
•
•

Jan Lapère, jan@lapere.nl
Ada Hanaart
Klaas de Boer
Rob Lengers
Piet Oudega
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Overig
Webmasters
zaanserfgoed.nl
Webmasters: Jan Lapère, webmaster@lapere.nl en Winnie de Wit,
winniedewit@zaanserfgoed.nl

Monumentaal aan de Zaan – zaans-industrieel-erfgoed.nl
Webmaster: Cees Kingma, cpkingma@kpnmail.nl
Zaanwiki.nl
Jan Lapère, webmaster@lapere.nl

Redactie tijdschrift Zaans Erfgoed











Corrie van Sijl, eindredactie, chmvansijl@xs4all.nl
Wikje van Ritbergen, beeldredactie, redactie@zaanserfgoed.nl
Lean van ’t Hooft
George Slieker
Wim de Jong (fotografie)
Hessel Kraaij (agenda)
Rob Lengers (Gemeentearchief Zaanstad)
Leonore Olde Verburg (boekenrubriek)
Toon Olij (redactionele adviezen)
Frits Poiesz (kroniek)

Bestuur Stichting Uitgeverij Zaans Erfgoed






Joop Knijnenberg, voorzitter
Henk Bouman, secretaris
Roel Woudt, penningmeester
Leonore Olde-Verburg
Winnie de Wit
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Vertegenwoordigingen
Winnie de Wit vertegenwoordigt VZE in de Stichting Uitgeverij Zaans Erfgoed, die het
kwartaaltijdschrift uitgeeft.
In de stichting D’Oude Wolf wordt de vereniging vertegenwoordigd door bestuurslid Jan
Piet Bloem. Op voordracht van –maar niet namens–de vereniging maakt Linette
Pielkenrood deel uit van de commissie Welstand en Monumenten van Zaanstad.
Piet van Nugteren, Jan Piet Bloem en Christiaan Homburg vertegenwoordigen de
vereniging in de, met de gemeente Zaanstad ingestelde, werkgroep voor het opstellen
van het Monumenten-jaarprogramma.
In de Historische Commissie van de Zaanse Schans neemt Jan Piet Bloem op persoonlijke
titel deel.
Ron Kiburg neemt deel aan het overleg Zaanse Pophistorie, dat bestaat uit: Rob
Hendriks, Zaans Museum, Gemeentearchief, filmhuis De Fabriek en café de Fabriek.
Ron Kiburg, Winnie de Wit en Jan Lapère vertegenwoordigen de vereniging in de
organisatie van de Grote Zaanse Geschiedenisquiz. Zij doen dit samen met Frans Hoving,
Geke van de Kamp, Aimée Klerk, Annemieke Adema en Dirk Ronitz van het
Gemeentearchief Zaanstad en Merel Kan van nieuwswebsite De Orkaan.
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