
Verslag oprichtingsvergadering 
Historisch Zaandam d.d.
 

1. In aanwezigheid van 21 leden, 15 nieuwe leden, 12 belangstellenden 
en zes kandidaat-bestuursleden
afgemeld. 

 
2. Om 20.00 uur heet de 

historische vergadering va
initiatief van de Vereniging Zaans Erfgoed werd een half jaar geleden een werkgroep 
in het leven geroepen die de 
vereniging voor Zaandam moest onderzoeken en nu is het dan zover.
 

3. Aan de hand van een PowerPoint presentatie krijgen de aanwezigen beelden over 
historisch Zaandam, met een toelichting wat het bestuur van 
op 6 maart 2018 officieel opgericht en staat ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel. 
 

4. De voorgestelde bestuursleden: Ton R. Vermij, voorzitter, Hessel Kraaij, secretaris, 
Nora Rodenburg, penningmeester, Ruud Meijns, Astrid Plekk
worden gelet op het applaus unaniem gekozen.
 

5. Voor het Comité van Aanbeveling hebben 
Cor Visser zich beschikbaar gesteld.
 

6. Het sponsoren van deze avond door het Zaans Museum en 50 Monet boekje
de eerste vijftig leden door de Zaanse Ondernemers Sociëteit De Corner, wordt met 
applaus beloond. 

 
7. Jeroen Olthof memoreert de trots van de Z

geschiedenis. Het heeft hem als wethouder monumenten altijd verbaasd dat er
in Zaandam geen historische vereniging bestaat. Hij introduceert het eerste Erelid 
van de vereniging, Winnie de Wit. Dankzij haar vasthoudendheid bestaat er nu een 
vereniging Historisch Zaandam.

 
Na de huldiging met bloemen en een speciale ‘Histori
Winnie In haar dankwoord 
vereniging Zaans Erfgoed aan de nieuwe vereniging alle afleveringen van Anno en 
Zaans Erfgoed zal schenken.
 

8. Op verzoek uit de zaal stellen de bestuursleden zich 
 

9. PAUZE 
 

10. Na de pauze meldt de voorzitter enkele af berichten en schenkingen
 

11. MAAK Zaanstad door Eef Franke
Er wordt gewerkt aan een visie voor centrum oost voor de komende 20
historische bebouwing sneeuwt onder met name veroorzaakt door de twee bruggen 
als dominante infrastructuur. Kwalitatieve impuls voor Zuiddijk en Burcht. Verbinden 
Zuiddijk, Klauwershoek en Oostzijde. Ideeën: Opheffen isolement voormalig 
Stadhuis. Zuiddijk weer zichtbaar maken door hoogteverschil. Aanpak van de 
Peperstraat. Rol die de Burcht speelt. Uitdaging: hoe kan je verbindingen vanaf de 
dijk verbeteren? Centrum Oost is kw
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21 leden, 15 nieuwe leden, 12 belangstellenden 
bestuursleden. Vijf geïnteresseerden hebben zich 

Om 20.00 uur heet de voorzitter Ton R. Vermij een ieder van harte welkom op deze 
historische vergadering van de jongste historische vereniging in de Zaanstreek. 
initiatief van de Vereniging Zaans Erfgoed werd een half jaar geleden een werkgroep 
in het leven geroepen die de mogelijkheden voor het opstarten van een dergelijk 
vereniging voor Zaandam moest onderzoeken en nu is het dan zover.

Aan de hand van een PowerPoint presentatie krijgen de aanwezigen beelden over 
historisch Zaandam, met een toelichting wat het bestuur van plan is. De vereniging is 
op 6 maart 2018 officieel opgericht en staat ingeschreven bij de Kamer van 

De voorgestelde bestuursleden: Ton R. Vermij, voorzitter, Hessel Kraaij, secretaris, 
Nora Rodenburg, penningmeester, Ruud Meijns, Astrid Plekker en Paul Vreeken, 
worden gelet op het applaus unaniem gekozen. 

Voor het Comité van Aanbeveling hebben Marie Kleij, Jeroen Olthof, Piet Oudega, en 
sser zich beschikbaar gesteld. 

Het sponsoren van deze avond door het Zaans Museum en 50 Monet boekje
de eerste vijftig leden door de Zaanse Ondernemers Sociëteit De Corner, wordt met 

thof memoreert de trots van de Zaankanters op hun streek en zijn 
geschiedenis. Het heeft hem als wethouder monumenten altijd verbaasd dat er
in Zaandam geen historische vereniging bestaat. Hij introduceert het eerste Erelid 
van de vereniging, Winnie de Wit. Dankzij haar vasthoudendheid bestaat er nu een 
vereniging Historisch Zaandam. 

Na de huldiging met bloemen en een speciale ‘Historisch Zaandam beker’, schenkt 
Winnie In haar dankwoord een ‘Keg’s thee-album’ uit 1913, en deelt zij mee dat 
vereniging Zaans Erfgoed aan de nieuwe vereniging alle afleveringen van Anno en 

zal schenken. 

Op verzoek uit de zaal stellen de bestuursleden zich persoonlijk voor.

Na de pauze meldt de voorzitter enkele af berichten en schenkingen

MAAK Zaanstad door Eef Franke 
Er wordt gewerkt aan een visie voor centrum oost voor de komende 20
historische bebouwing sneeuwt onder met name veroorzaakt door de twee bruggen 
als dominante infrastructuur. Kwalitatieve impuls voor Zuiddijk en Burcht. Verbinden 

lauwershoek en Oostzijde. Ideeën: Opheffen isolement voormalig 
Stadhuis. Zuiddijk weer zichtbaar maken door hoogteverschil. Aanpak van de 
Peperstraat. Rol die de Burcht speelt. Uitdaging: hoe kan je verbindingen vanaf de 
dijk verbeteren? Centrum Oost is kwalitatieve uitdaging, hier geen doelstellingen als 

vereniging 

21 leden, 15 nieuwe leden, 12 belangstellenden 
geïnteresseerden hebben zich 

voorzitter Ton R. Vermij een ieder van harte welkom op deze 
n de jongste historische vereniging in de Zaanstreek. Op 

initiatief van de Vereniging Zaans Erfgoed werd een half jaar geleden een werkgroep 
mogelijkheden voor het opstarten van een dergelijk 

vereniging voor Zaandam moest onderzoeken en nu is het dan zover. 

Aan de hand van een PowerPoint presentatie krijgen de aanwezigen beelden over 
plan is. De vereniging is 

op 6 maart 2018 officieel opgericht en staat ingeschreven bij de Kamer van 

De voorgestelde bestuursleden: Ton R. Vermij, voorzitter, Hessel Kraaij, secretaris, 
er en Paul Vreeken, 

en Olthof, Piet Oudega, en 

Het sponsoren van deze avond door het Zaans Museum en 50 Monet boekjes voor 
de eerste vijftig leden door de Zaanse Ondernemers Sociëteit De Corner, wordt met 

aankanters op hun streek en zijn 
geschiedenis. Het heeft hem als wethouder monumenten altijd verbaasd dat er alleen 
in Zaandam geen historische vereniging bestaat. Hij introduceert het eerste Erelid 
van de vereniging, Winnie de Wit. Dankzij haar vasthoudendheid bestaat er nu een 

sch Zaandam beker’, schenkt 
uit 1913, en deelt zij mee dat de 

vereniging Zaans Erfgoed aan de nieuwe vereniging alle afleveringen van Anno en 

voor. 

Na de pauze meldt de voorzitter enkele af berichten en schenkingen. 

Er wordt gewerkt aan een visie voor centrum oost voor de komende 20-25 jaar. Oude 
historische bebouwing sneeuwt onder met name veroorzaakt door de twee bruggen 
als dominante infrastructuur. Kwalitatieve impuls voor Zuiddijk en Burcht. Verbinden 

lauwershoek en Oostzijde. Ideeën: Opheffen isolement voormalig 
Stadhuis. Zuiddijk weer zichtbaar maken door hoogteverschil. Aanpak van de 
Peperstraat. Rol die de Burcht speelt. Uitdaging: hoe kan je verbindingen vanaf de 

alitatieve uitdaging, hier geen doelstellingen als 



gevolg van verstedelijkingsdruk. Op 22 mei is er een bijeenkomst in de 
Oostzijderkerk, met als doel het bepalen van de opgave. Wat moet leiden tot een 
vastgesteld perspectief in september. Daarna volgt gedetailleerde planvorming. 

 
12. Historische scheepswerf op De Burcht? door Ron Kiburg 

Ton R. Vermij geeft aan dat de ideeën over de scheepswerf op De Burcht niet op 
voorhand worden gesteund door Historisch Zaandam. Ron Kiburg verhaalt van de 
geschiedenis van de ontwikkeling van de scheepsbouw in de Zaanstreek. Hij 
benadrukt het belang van de Oostzaarvaart, De ontwikkeling van de scheepsbouw 
begon in Zaandam nadat de Spanjaarden rond 1585 uit de streek werden verderven. 
Verschillende activiteiten die met de scheepsbouw te maken hadden waren verdeeld 
over de streek. De grote scheepswerven bevonden zich met name aan de Voorzaan. 
Belangrijkste schepen die van stapel liepen waren de haringbuizen en de 
fluitschepen. Hij wijst op het bestaan van het Tiummerrak, het havenfront voor de 
Hogedam met in ieder geval scheepswerven aan de Hogedijk en de Ganzewerf. 
Werkgroep Maritiem, pleit voor het weer zichtbaar maken van dit deel van onze 
geschiedenis. Mogelijkheid is de bouw van een scheepswerf met fluitschip op De 
Burcht. 
 

13. Na het bedanken van de sprekers en de aanwezigen, sluit de voorzitter keurig om 
22.00 uur af met lichtbeelden. 

 


