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1. Voorzitter Peter Tange opent de vergadering, heet iedereen 
welkom en haalt de laatste ledenvergadering aan, die online 
moest plaatsvinden: het contrast kan niet groter.

2. Mededelingen: afmeldingen Ron Sman, Conny Scholtes, Jan 
Leguijt, Bob Barendse, Marijke Veldhuizen. Er zijn geen 
ingekomen stukken.

3. Verslag ledenvergadering 7-112020 wordt vastgesteld.
4. Financiën: Helaas is in de booklet een fout geslopen - de 

begroting staat er dubbel in en de exploitatierekening 
ontbreekt. Mieke van Braam licht toe: Er zijn meer leden, dus 
ook meer inkomsten. Uitgaven zijn er vanwege de pandemie 
minder, want er konden geen activiteiten zijn. Ook verviel de 
huur van het Weefhuis, het bestuur vergaderde online. 
Meevallers: Van gemeente Wormerland krijgen we weer 
subsidie gedurende de komende 3 jaar. We kregen een mooi 
bedrag vanwege de aan ons uitgereikte Nutsprijs, €1000,- Er 
is een reservering gemaakt voor de Zaans Erfgoed-prijs. Op 
de vraag van Marene Kok, of het drukken van het tijdschrift 
goedkoper is geworden, nu het op minde glossy papier wordt 
gedrukt: de penningmeester heeft nog geen rekening van de 
Uitgeverij ontvangen.de prijs 
Financieel jaarverslag: de vereniging is financieel gezond. De 
verklaring van de kascommissie – bestaande uit Ron Sman en
Piet Oudega – luidde: de boeken van 2020 waren 
gecontroleerd, het gecontroleerde gaf een vertrouwd beeld 
van de baten en lasten van de vereniging. De penningmeester 
en het bestuur werd daarop door de aanwezige leden 
décharge verleend over het in 2020 gevoerde beleid.



Begroting 2022:  Vanwege het jubileumjaar komen er kosten 
voor het maken van gefilmde interviews met Zaanse 
erfgoedkanjers. Deze komen op onze website en zullen op De 
Orkaan te zien zijn. Er is één kostenpost die te maken heeft 
met Verrassing nr. 1 van vandaag.
Benoeming nieuw lid van de kascommissie: Car Husslage, 
Piet Oudega blijft aan.

5. Vaststelling Jaarverslag 2021 – kon vanwege ziekten en zeer 
niet afgemaakt worden. Vaststellen gebeurt op de volgende 
ALV.

6. Herbenoeming bestuursleden: Mieke van Braam en Jan Piet 
Bloem waren herkiesbaar en werden bij acclamatie herkozen. 
Er werd een extra applaus gevraagd voor Jan Piet Bloem en 
Peter Tange, aangezien zij in stilte respectievelijk Erelid en 
Voorzitter waren geworden op de online ledenvergadering in 
november 2020.

7. Verslag voorzitter: Er werd structureel constructief 
samengewerkt met team Erfgoed van Zaanstad, Lisa Constant
verdient daarvoor een pluim. Er komt overleg over handhaving
met de gemeentelijk afdeling Handhaving en Toezicht over de 
Zaanse Schans waar vele overtredingen zijn geconstateerd. 
Jan Hamming heeft de lange lijst al ontvangen. Op 13 oktober 
organiseerden wij het jaarlijks overleg Platform Zaanse 
Geschiedschrijving in de Vermaning in Wormerveer, en er 
wordt in klein comité nagedacht over een nieuwe opzet van 
deze avonden. Tussen ons en St. Uitgeverij Zaans Erfgoed is 
goede afstemming. Het NRC-artikel over de Zaanse Schans 
was de spijker op z’n kop. Veel issues rond bestemmingsplan-
overtredingen, er zijn handhavingsverzoeken ingedien door 
ons, alsmede door  Zaans Schoon. Idee is met Zaansche 
Molen regelmatig overleg te organiseren. Met Ekko Vermeulen
van Zaanse Pakhuizen en eigenaar Vanilia goed overleg over 
het redden van pakhuis Wormerveer. Er is overleg met 
woningbouwcorporaties op gang gekomen. Bij ons bezwaar 



tegen de verhuurdersheffing gaf de minister ons gelijk: je kunt 
het zien als een premie voor sloop. Dan blijft renovatie dus uit 
beeld en gaan er beeldbepalende wijken sneuvelen...
We hadden inbreng in de Welstands- en Erfgoednota van 
Wormerland. De jaarlijkse Grote Zaanse Geschiedenisquiz is 
een prachtige activiteit – leuk om lokale geschiedenis zo over 
het voetlicht te brengen.
ADM: 23 panden aangewezen als gemeentelijk monument, 
een groot succes. In november dragen we weer nieuwe voor. 
Handhaving wordt nu actiever aan gewerkt. Overleg over 
behoud boerderij Communicatieweg Assendelft; begraafplaats 
Koog wordt beschreven en beschermd; Krommenie langs 
Durgsloot 3 pakhuizen gesloopt, Zaanse Pakhuizen herbouwt 
er één van; Westzaan, brand in Zuideinde 87; Wormer, 
mogelijk replica pakhuis op plek waar pakhuis Wormerveer 
naar toe zou verhuizen; Wormerveer, Noordeinde 66, wijziging
kleurstelling na kleuronderzoek door ontwikkelaar, gaat 
goekomen; nieuwe eigenaren R.K. Kerk willen erfgoed 
gelukkig in ere houden; Westknollendam: oude bakkerij alsnog
gesloopt, hypermodern pand voor teruggekomen; Zaandam, 
Ontwikkelaar AH-panden aan het begin Westzijde, zijn met 
ons, omwonenden, Historisch Zaandam en gemeente in 
gesprek over het stedebouwkundig programma van eisen; 
Zaandijk, sloop Koning en Boeke voorkomen.
Wederopbouw: is volgens Cees Hooyschuur een 
ondergeschoven kind, maar is dankzij de werkgroep op de 
kaart gezet. Veel inzet van Cees Kingma, die archiefonderzoek
deed en met Cees rondfietste. Team Erfgoed is enthousiast 
heeft Jouke v.d. Werf aangesteld voor verdere inventarisatie 
en beschrijving. Conclusie: onze werkgroep heeft 
wederopbouwarchitectuur op de kaart gezet! Inzake de 
Beatrixflat sprak Paul Carree in de raad in, en waren er 
bezwaren tegen voorgenomen sloop door een viertal 



erfgoedorganisaties. Motiveer uw politieke vrienden om niet 
mee te gaan in sloop!

8. Rondvraag:  Dinie Goezinne: is er samenwerking met 
Heemschut? Ter geruststelling: ons bestuurslid Paul Carree zit
in Heemschut N-H en er is dus innige samenwerking.

Voordat tot sluiting werd overgegaan kreeg in het kader van 
Verrassing 1 Jacob Reitsma het woord. Hij sprak over de grote 
verdienste van Ron Kiburg als ‘kapitein’ van de werkgroep Maritiem.
Na dit eerbetoon werd de leden gevraagd in te stemmen met het 
benoemen van Ron Kiburg - ook voormalig voorzitter – tot Lid van 
Verdienste. Bij acclamatie werd daarmee ingestemd, waarna hem 
de zilveren speld werd opgespeld.

Maar er waren nog meer versierselen op te spelden, n.l. op de 
revers van Joop Knijnenberg en Henk Bouman, die bij acclamatie 
benoemd werden tot Ereleden. Hierna sloot de voorzitter deze 
jubileumvergadering.

Na de koffie brandde Jan Krijt los met een wervelend verhaal over 
Zaanse Werven, Windmolens, Wevers en de Wetenschap… Veel 
dingen werden daarbij mooi in perspectief gezet en de Zaanstreek 
prachtig ‘bezongen’.
Toen werd het tijd om met z’ n allen naar de Zaanbocht te lopen, 
voor Verrassing nr. 2, zijnde de onthulling van de in het geheim 
gemaakte mozaïeken Zaans Erfgoed-bank, met daarop de 
portretten van beide heren. Zie de website zaanserfgoed.nl voor het
maakproces van deze unieke erfgoedbank.


