Verslag van de ledenvergadering van Historisch Zaandam op
donderdag 16 mei 2019 in de Oud-katholieke schuilkerk Heilige
Maria Magdalena aan het Papenpad 13 in Zaandam
CONCEPT
Aanwezig: 45 leden, 5 niet-leden en 5 bestuursleden.
5 leden hebben zich afgemeld
Voorafgaand aan de vergadering geeft de heer Munters een toelichting op het interieur van dit
zeventiende-eeuwse gebouw, de enige nog gaaf bewaarde schuurkerk in ons land.
1. Opening
Paul Vreeken (wnd. voorzitter) met Hessel Kraaij (secretaris) aan zijn zijde opent de vergadering
en memoreert dat dit de eerste ledenvergadering is na de oprichtingsvergadering in april vorig
jaar. Op de voorzitter na is het bestuur onveranderd gebleven (zie bij agendapunt 11). De
bestuursleden Astrid Plekker en Ruud Meijns zijn in de zaal aanwezig; dat geldt ook voor Huub
van Leeuwen die zijn kandidaat-bestuurslidmaatschap nog even voortzet. Nora Rodenburg
(penningmeester) had er graag bij geweest, maar moest helaas afberichten.
2. Vaststelling van de agenda
De agenda heeft ieders instemming.
3. Mededelingen
Paul laat weten dat het ledenbestand thans op 125 staat; dat moeten er meer worden !! De
verwachting is dat het uitgeven van een eigen blad daaraan zal bijdragen. Hij verklaart er trots op
te zijn de eerste uitgave op deze ledenvergadering te kunnen presenteren. Er worden onder
andere herinneringen in opgehaald over de Zuiddijk. Iedereen kan aan het eind van de avond een
exemplaar meenemen. Niet aanwezige leden en nieuwe leden krijgen het toegestuurd. Daarnaast
kunnen geïnteresseerden het voor € 4 bij de Bruna op De Dam kopen. De bedoeling is aan het
eind van het jaar met een tweede nummer te komen. De bedoeling is dat dan de Westzijde aan de
beurt komt; in dit blad wordt opgeroepen tot het leveren van een bijdrage daaraan (Westzijderol).
4. Verslag oprichtingsvergadering 23 april 2018
Op een enkele grammaticale-/typefout na (zo moet onder punt 12 het woordje “verderven” worden
veranderd in “verdreven”) wordt het verslag vastgesteld.
5. Algemeen Jaarverslag
Het voorstel om bij het onderwerp “facebookpagina” de tekst “33% van de bezoekers is 65 jaar en
ouder” te veranderen in “67% van de bezoekers is jonger dan 65 jaar” wordt overgenomen.
6. Financieel Jaarverslag / Financieel verslag 2018
Desgevraagd wordt toegelicht dat de in 2018 verkregen subsidie eenmalig is. Zij was namelijk
gekoppeld aan de tentoonstelling over de Gedempte Gracht. Een structurele subsidie is niet
mogelijk; bij iedere activiteit wordt gekeken of er mogelijkheden zijn voor subsidie.
7. Verslag van de kascommissie/ Verlening decharge aan het bestuur
Ron Kiburg leest de verklaring van de kascommissie voor en stelt de vergadering voor het bestuur
decharge te verlenen. Dit wordt met applaus gesteund.
8. Vaststelling begroting 2019
De verlaging van de uitgaven voor PR en evenementen in 2019 ten opzichte van 2018 wordt
opmerkelijk genoemd. Paul geeft aan dat een verschuiving heeft plaatsgevonden om de kosten
van het 1e blad en straks het 2e blad (ook PR) te financieren. Dit vond het bestuur alleszins
verantwoord omdat in 2018 in een voorraad brochures is voorzien en in 2019 geen nieuwe
tentoonstelling plaatsvindt (in 2020 weer). Verder wordt gewezen op het feit dat het bedrag van de
subsidie van vorig jaar nog vrijwel geheel als reserve aanwezig is. Daarmee kunnen eventuele
extra of onvoorziene uitgaven voor PR, evenementen of andere zaken worden opgevangen.
9. Vaststelling contributie 2020
Voor dit jaar zijn de verzoeken tot betaling van de contributie á € 15 verzonden. Het bestuur stelt
voor ook de contributie in 2020 op dit bedrag te handhaven. De vergadering stemt daar mee in.

De voorzitter licht toe dat verhoging van de inkomsten zal/moet worden gezocht in adverteerders
voor het magazine en meer leden. Wat dit laatste betreft worden de aanwezigen opgeroepen
familie, kennissen, buren, e.d. voor onze vereniging te interesseren.
10. Benoeming nieuwe kascommissie
De huidige leden van de kascommissie (Ron Kiburg en Tine Homma) zijn bereid volgend jaar die
taak wederom op zich nemen. Frank van Vliet had zich ook aangemeld, maar kon er dit jaar niet
bij zijn. Voor volgend jaar stelt ook hij zich opnieuw beschikbaar. De drie leden worden met
applaus door de vergadering benoemd.
11. Benoeming voorzitter
Na het vertrek van Ton Vermij als voorzitter heeft Paul die functie waargenomen. Hessel laat
weten dat hij dat met verve heeft gedaan, de bestuursvergaderingen deskundig heeft geleid, de
vereniging ook bij diverse aangelegenheden en in diverse werkgroepen heeft vertegenwoordigd.
Het bestuur stelt voor conform artikel 9.2 van de statuten Paul Vreeken in de functie van voorzitter
te benoemen. Applaus; voorstel wordt unaniem aangenomen. Paul licht toe dat hij door zijn werk
niet onbeperkt is in zijn tijd om zich voor de vereniging in te zetten. Hij licht toe dat hij zich dan ook
voor de functie van voorzitter beschikbaar heeft gesteld, nadat hij zich ervan had verzekerd dat de
bestuursleden hem bij de uitoefening van het voorzitterschap willen en zullen bijstaan. Overigens
is dat ook de trant waarin het hele bestuur werkt. Iedereen heeft een rol en een taak, maar waar
daartoe aanleiding bestaat, neemt men elkaar waar en helpt men elkaar waar dat nodig is. Hessel
kondigt nog aan dat de volgende ledenvergadering een rooster van aftreden van de verschillende
bestuursleden zal worden aangeboden.
12. Planning van activiteiten in 2019
De voorzitter wijst specifiek op een aantal activiteiten:
a. naast de reeds ingestelde -mede uit leden bestaande- werkgroepen ”redactiecommissie” en
“werkgroep historisch erfgoed & ruimte in Zaandam” is het de bedoeling nog meer
werkgroepen in te stellen, zoals een werkgroep “onderzoek naar historie Zaandamse buurten
en panden”;
b. bestickeren met historische straatbeelden van aantal ondergrondse afvalcontainers en/of
electriciteitskasten, waarmee de gemeenteraad op ons voorstel heeft ingestemd en nu van de
gemeente bericht is gekomen dat onze plannen verder kunnen worden uitgewerkt;
c. deelname aan het Monetfestival op 6 en 7 juli a.s. met rondwandeling;
d. voorbereiden tentoonstelling in 2020 over Westzijde met Westzijderol (zie bij agendapunt 3);
e. bezoek aan panden en buurten door de werkgroep historisch erfgoed & ruimte in het kader
van behoud van (bedreigde) monumenten en karakteristieke panden, bruggen en plekken.
Gevraagd wordt waar aan de vereniging overhandigde boeken, krantenknipsels, tekeningen, e.d.
blijven. Deze worden thans opgeslagen bij twee bestuursleden; titel en bij wie zij zijn, worden
geregistreerd. Ook vindt afstemming plaats met het Gemeentearchief. Door het bestuur wordt
gezocht naar een opslagruimte; bij voorkeur gecombineerd met een ontmoetings- en werkruimte.
Dit maakt het extra moeilijk, los nog van de kosten die het met zich meebrengt. Vanuit de zaal
wordt er voor gepleit samenwerking te zoeken met andere verenigingen. Voor ontmoeting en werk
is immers geen ruimte nodig die constant beschikbaar is. Voor opslag is dat anders; geopperd
wordt daarvoor bij de nieuwe eigenaar van de schuilkerk waar nu wordt vergaderd of bij eigenaren
van andere kerken/gebouwen die een andere bestemming krijgen, te informeren. Een van de
aanwezigen merkt op de indruk te hebben gekregen dat verstandig beleid wordt gevoerd en
complimenteert het bestuur daarmee.
13. Rondvraag
Daarvan wordt geen gebruik gemaakt.
PAUZE
Na de pauze twee inleiders. Allereerst vertelde Gerry van Ingen – van Sante over de Zaandamse
architect S.B. van Sante. Ze vertelde over de huizen van Van Sante waar ze zelf in woonde, over
de tentoonstelling in het Zaans Museum en over de architect zelf. Bij de tentoonstelling werd het
idee werd geboren om een boek over de persoon en zijn werk te gaan schrijven. Dat boek is er nu.
S.B. van Sante groeide op in een tijd waarin de molens verdwenen en de fabrieken ontstonden

waar hij er enkele van heeft gebouwd. Gerry van Ingen- van Sante vertelde over zijn leven en
welke belangrijke maatschappelijke rol het geloof speelde; je was katholiek dus speelde je met
katholieke kinderen, ging je naar een katholieke school en werkte je bij een katholieke baas en
bouwde je voor katholieke klanten. Van Sante heeft mooie dingen voor Zaandam gebouwd; enkele
zijn verdwenen zoals het oude Sint Jan ziekenhuis aan de Bloemgracht. Andere gebouwen staan
er nog zoals de St. Jozefschool nu De Fabriek en het nonnenklooster Sancta Maria in de
Oostzijde en stoommeelfabriek De Vrede in de Achtersluispolder.
Het gebouw De Vrede was het onderwerp van de tweede inleider John Kerssens, de architect die de
restauratie heeft gedaan die in 2003 van start ging. Het pand uit 1918 was een tijd niet in gebruik
geweest, maar het is een stevig gebouw aldus Kerssens. Het is een gebouw om verliefd op te
worden vanwege de omvang en de ligging aan het Noordzeekanaal. Voor een architect is het ook
een interessant gebouw vanwege het metselwerk en alle kleine details in de afwerking. Dat geeft
ook zorgen, want bijvoorbeeld de gietijzeren kozijnen drukten door roestvorming de stenen uit
elkaar. Daarvoor wordt nu een steenfabriek gezocht die de speciale steen kan fabriceren, die het
best bij het origineel past om de aangetaste stukken te restaureren. Uit het publiek kwam de vraag
of het mogelijk is een rondleiding te organiseren in het gebouw voor leden. Dat wordt onderzocht.
In de toekomstige chocoladefabriek van Toni Chocolonely is het de bedoeling een 8-baan in te
bouwen.
De sprekers werden met bloemen bedankt en de vergadering werd gesloten.

