
DE HISTORISCHE VERENIGING SCHIEDAM IN 2016

Verslagen
- verslag Algemene Ledenvergadering 23 maart 2016
- verslag van de secretaris van het bestuur
- verslag van de commissies en werkgroepen van de vereniging
- financieel jaarverslag

VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 23 MAART 2016

Plaats de Wilgenburg, Land van Ris. 

Aanwezig 
Vijftig leden. Afmeldingen van: Aty en Atze Veenstra, Maarten Geerdes, Paul van Mansum, 
M.C. Poortman, M. van der Velden, Liesbeth Schoel, de heer en mevrouw Heinsbroek, Anja 
Ronteltap, Perry van Deutekom, Herman Kriek. 

Mededelingen
Het nieuwe logo wordt getoond. Het is gebaseerd op het engeltje van het oude logo. Marco 
Spruit Bleeker gaat het verwerken in huisstijl-uitingen. Het aantal leden is wel wat dalend. 
Oorzaak: vergrijzing, overlijden, vertrek van mensen uit de stad. We proberen mensen en-
thousiast te maken.

Financieel jaarverslag
De penningmeester ligt het verslag toe. Robert Hijmans en Henk Lamphen vragen naar de 
KUS-financien. De penningmeester leg uit dat in de begroting 2016 voor KUS bewust geen 
bedrag is opgenomen. Als daar behoefte is zal in de begroting 2017 KUS wel meegenomen 
worden. Aldus wordt besloten. De voorzitter dankt de penningmeester voor de heldere toe-
lichting. 
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Kascontrole
De heren Piet van Beurden en Jan Vlugman hebben de kas gecontroleerd en geven Joop 
Huiskens een 10! Jan Vlugman en Trudy v.d. Akker zijn de nieuwe kascommissie. Het reserve-
kascommissielid is de heer Ed van Duuren. 

Bestuursverkiezing
We nemen afscheid van drie bestuursleden: Ruud Poels, Dick Gelderblom en Wim Schelberg. 
We doen het op 23 juni in de Wilgenburg. Met een receptie en een borrel. We begroeten 
drie nieuwe kandidaat-bestuursleden
-Vincent Krabbendam: hij zit in de PR-communicatiecommissie en is gastheer in het bezoe-
kerscentrum. Vincent is journalist. 
-Lidwien Meijer: zij zit in de redactie van Scyedam. In haar werkzaam leven was zij onderwij-
zeres in Kethel en Schalkhaar, pastor in Deventer en Schiedam en bureauredacteur in 
Utrecht. 
-Antoine Lagrouw (vandaag niet aanwezig): grafisch vormgever, later studie geschiedenis. Hij 
is secretaris van het Fonds Historische Publicaties. 
Joop Huiskens blijft nog een jaar. Er wordt gezocht naar opvolging. 

Rondvraag
Ser Louis: de gastvrouwen en –heren worden niet genoemd in het jaarverslag als werkgroep. 
Theo Gootjes is wat geschrokken van het nieuwe logo. Is dit wel ontworpen door een des-
kundige? Reinard Maarleveld benadrukt dat het ontwerp van Leen Zuidgeest wel degelijk 
door een beroepskracht gemaakt is. 
Paulus de Beer zag graag wat aandacht voor de Emmavaas op het Emmaplein. Het is een ge-
meentelijk monument geworden. 
Jan Brouwer wil de leden erop attent maken dat tijdens de vernieuwing van de kademuren 
een tochtje met de fluisterboot nu extra interessant is. 
Wim van der Steen vraagt of we de e-mailadressen van alle leden hebben. Reactie: alle men-
sen van wie we het mailadres hebben krijgen post via de mail. Het bestuur wil graag veel 
meer digitaal doen. 
Robert Hijmans vraagt of het schildje hetzelfde blijft nu het logo is veranderd. Dit blijft het-
zelfde, want er is nog een flinke voorraad. 

Lidwien Meijer
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JAARVERSLAG 2016 VAN DE SECRETARIS 

Bestuur 
Het bestuur vergaderde in 2016 elf maal. 
Het bestuur bestond tot de jaarvergadering (maart 2016) uit Reinard Maarleveld voorzitter, 
Caroline Nieuwendijk secretaris, Joop Huiskens penningmeester, Dick Gelderblom vicevoor-
zitter, Ruud Poels, Sjaak Meijer en Wim Schelberg. Lidwien Meijer maakte de notulen. 
In maart zijn drie bestuursleden, t.w. Dick Gelderblom, Ruud Poels en Wim Schelberg afgetre-
den. Lidwien Meijer, Antoine Lagrouw en Vincent Krabbendam zijn toegetreden. Vincent 
Krabbendam heeft sinds december 2016 de functie van secretaris overgenomen van Caroline
Nieuwendijk. 
De vereniging heeft in het verslagjaar de werkzaamheden optimaal kunnen uitvoeren dankzij
de waarderingssubsidie van de Gemeente Schiedam. 
Bezoekerscentrum, Hoogstraat 74a 
Het bezoekerscentrum aan de Hoogstraat 74A was het centrum van de meeste activiteiten, 
zoals de verkoop van boeken en plattegronden, de tentoonstellingen en het Verhaal van 
Schiedam. De openingstijden van het bezoekerscentrum waren woensdag van 10.30 tot 
12.30 uur, vrijdag van 13.00 tot 15.00 uur en zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur. 
Aantal bezoekers aan ons bezoekerscentrum: 1902.  
De groep gastvrouwen en gastheren bestond uit 19 personen. Maandelijks werd op zaterdag-
middag het Verhaal van Schiedam verteld en tweemaandelijks werd een nieuwe tentoonstel-
ling ingericht. 
Ledenbestand 
Op 31 december 2016 telde de Vereniging 909 leden. De geleidelijke terugloop van het aan-
tal leden is nog niet gekeerd. Het bestuur spant zich in om meer leden te werven. Goede pu-
bliciteit zien we als een belangrijk instrument. Er is een nieuwe folder uitgekomen en nieuwe
leden krijgen als welkomstgeschenk het jubileumboekje: "Herinneringen aan Schiedam Toen 
en Nu". Er wordt over nagedacht hoe we de leden iets extra’s kunnen bieden. 
De club van Honderd
De Vereniging heeft het zeer op prijs gesteld dat een klein aantal leden hieraan heeft deelge-
nomen en bovenop de contributie 100 euro heeft betaald. Maar… deze club kan zeker nog 
leden gebruiken. Omdat de Vereniging de ANBI-status heeft kan uw bijdrage verrekend wor-
den met de aanslag inkomstenbelasting. Heeft u hierover vragen? De penningmeester weet 
er alles van. 
Werkgroepen 
Binnen de Vereniging zijn de volgende werkgroepen actief: Informatisering, Ken Uw Stad, 
Historische Bebouwing, Ereschildjes, Kethel, Tentoonstellingen, P.R en communicatie, Archi-
vering, redactie Scyedam. Verder zijn er vrijwilligers bezig met het digitaliseren van foto’s en 
boeken. De verslagen van de werkgroepen vindt u elders in het jaarverslag. 
Scyedam 
In 2016 werden vier nummers uitgebracht die over het algemeen veel waardering oogstten. 
Wim Schelberg heeft per 1 januari 2016 afscheid genomen als eindredacteur. Onder zijn lei-
ding is Scyedam uitgegroeid tot een kwaliteitsblad waar we als Vereniging trots op zijn. Mari-
anne Ames is de nieuwe eindredacteur. 
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Contacten met andere instellingen
Het bestuur heeft dit jaar geregeld contact gehad met de nieuwe directeur van het stedelijke 
museum: Deirdre Carasso, met name waar het de historische collectie betreft. Ook met het 
jenevermuseum zijn de contacten gegroeid. Verder zijn er goede contacten met het Gemeen-
tearchief, de organisatie van de Nacht van de Geschiedenis, het comité Open Monumenten-
dagen en het Cultuurcafé in Sint Joris Doele. 
Open Monumenten Dagen 
Tijdens de Open Monumentendagen heeft de Vereniging met een tent met informatiemate-
riaal en boeken bij de Waag gestaan en met een stand in het Stadhuis op de Grote Markt. 
Ook was er een stadswandeling rond het thema: ‘Iconen en symbolen’. 
Vrijwilligers
Het bestuur is dankbaar voor de grote groep vrijwilligers. In november 2016 is er voor het 
eerst een vrijwilligersbijeenkomst gehouden. Dit was zo geanimeerd dat we er graag een 
jaarlijkse traditie van willen maken. 
Vertegenwoordigingen 
De volgende bestuursleden, oud-bestuursleden en leden zijn namens de Historische Vereni-
ging vertegenwoordigd in de volgende besturen: 
Comité Open Monumentendagen; de heer R.A.P. Maarleveld 
Vrienden van de Grote Kerk; de heer D. Gelderblom 
Commissie Naamgeving Openbare ruimte; De heer S. Louis 
Wijkoverleg Centrum en Wijkoverleg Oost; de heer A. Verbeek
Vrienden van de Heilig Hartkerk (Comité van Aanbeveling) de heer R.A.P. Maarleveld 
Afscheid oud-bestuursleden
Op 23 juni werd met een gezellige receptie afscheid genomen van Dick Gelderblom, Wim 
Schelberg en Ruud Poels. 
Ruud Poels is al sinds de oprichting in 1975 betrokken bij de Historische Vereniging Schie-
dam. Poels was onder meer voorzitter van de vereniging en van diverse werkgroepen. Daar-
naast was hij coördinator van het bezoekerscentrum en gids bij stadswandelingen. Ciska Bak-
ker had namens de gemeente Schiedam jarenlang veel met de in historische bebouwing ge-
specialiseerde Poels te maken. De toespraak waarin zij hem voor die samenwerking bedank-
te viel dan ook in goede aarde. 
Dick Gelderblom raakte ooit door oud-voorzitter Trudy van den Akker betrokken bij de Histo-
rische Vereniging. Zij bedankte hem voor alles wat hij als bestuurslid en in andere rollen 
heeft bijgedragen. Dick blijft gastheer in het bezoekerscentrum. Ook geeft hij volop lezingen 
en fotopresentaties over het Schiedam van weleer.  
Wim Schelberg werd toegesproken door Jef Jansen van het Gemeentearchief, met wie hij 
veel samenwerkte, ten behoeve van Scyedam. Schelberg was jarenlang zowel bestuurslid als 
hoofdredacteur van Scyedam, dat onder zijn leiding een volwassen full color magazine werd. 
Tijdens de receptie waren vrienden, familieleden en relaties aanwezig van de drie hoofdrol-
spelers. Voor Ruud Poels was er nog een eervol moment weggelegd: burgemeester Cor La-
mers sprak hem lovend toe, om hem vervolgens de M.C.M de Groot-speld uit te reiken. Deze 
onderscheiding is bedoeld voor mensen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt 
voor de stad Schiedam. Een zichtbaar verraste Ruud Poels nam de speld dankbaar in ont-
vangst.  (uit: verslag Vincent Krabbendam). 

Lidwien Meijer,  secretaris a.i.
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VERSLAG VAN DE COMMISSIES EN WERKGROEPEN

Werkgroep Archivering
Leden: Grada en Sjaak Meijer, vanaf december versterkt met Peter Veringmeijer.
Overeenkomstig voorgaande jaren is de werkgroep bezig geweest met het continueren van 
de archief werkzaamheden door het aanwezige archiefmateriaal te sorteren op onderwerp 
en overzichtelijk in archiefdozen op te bergen.
De werkzaamheden betrof het grootste deel van het jaar het archiefmateriaal op de eerste 
verdieping. Na toetreding van Peter tot werkgroep zijn we ook in de kelder aan het werk ge-
gaan met in eerste instantie het opruimen van de kelder en hebben we een start gemaakt 
met het overzichtelijk opbergen van daar het aanwezige archiefmateriaal.
Gezien de grote voorraad nog uit te sorteren archiefmateriaal en het regelmatig krijgen van 
nieuw archiefmateriaal is er nog voldoende werk voor de komende jaren.

J.Meijer 

Werkgroep Informatisering 
Leden: Siem Rosman, voorz. ; Ser Louis, Peter  van Meurs, Paulus de Beer, Frederik Rosman 
en Joop Huiskens.  
De werkgroep is, wekelijks op woensdag dan wel van uit huis op andere momenten, voorna-
melijk bezig geweest met het digitaliseren van boeken, foto’s en diverse losse bescheiden 
(door Peter van Meurs). 
Ook het (vooralsnog summier) beschrijven van de duizenden foto’s vordert gestaag. In ver-
band met de uitbreiding van de werkgroep werd een nieuw werkstation aangeschaft waar-
door het totaal aantal nu vier stuks bedraagt, één beneden en drie boven. Het grote TV-
scherm in het Bezoekerscentrum werd aangesloten op de computer beneden, waardoor de 
complete inhoud van de bestanden (video, foto’s etc.  kan worden getroond.  
De website www.scyedam.nl werd op de startpagina verrijkt met een carrousel van kroniek-
gegevens (door Frederik Rosman).  De kroniek, openbaar via bovengenoemde website, werd 
regelmatig aangevuld. Hier wreekt zich wel dat het aantal medewerkers hieraan gedaald is 
tot één. 

Ser Louis

Werkgroep Kethel
Leden: Adrie Broeren-Rip, Dick Gelderblom, Rien van der Loo (voorzitter), Koos Strik en Jan 
Vlugman.
Het doel van de werkgroep Kethel is onderzoek doen naar de geschiedenis van Kethel, publi-
caties over Kethel verzorgen voor Scyedam, en alle overige zaken betreffende de historie van 
Kethel. 
De werkgroep heeft in 2016 vijfmaal vergaderd in de boerderij van de familie Rip.
Activiteiten van de werkgroep Kethel  in 2016:
- Historische informatieborden geplaatst in Kethel, Bijdorp, Ketheldorp, Kerkweg en Harre-
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weg, voor de cluster Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente Schiedam. Dit gebeurde op 
zondag 20 maart, met wethouder van Steenderen van Schiedam en burgemeester Roden-
burg van de Gemeente Midden-Delfland. Na het officiële gedeelte was er een samenkomst 
met genodigden in De Groene Raat, Harreweg 19, het geboortehuis van Jaap de Raat. . 
- Het artikel Van Schepphuis tot St. Jacobusschool is gepubliceerd in Scyedam van juni 2016.
Aansluitend hierop is het ‘Verhaal van Schiedam’ gepresenteerd in ons bezoekerscentrum op 
de Hoogstraat.
- Organisatie van de historische Kethelcursus ‘Mijn Fotoalbum’. Men kwam bij elkaar tijdens
zestien bijeenkomsten in wijkcentrum De Werf aan de Kerkweg. Er waren twee buitenexcur-
sies.  Het gemiddeld bezoekersaantal was twintig personen. In 2017 start er wederom een 
nieuwe historische Kethelcursus.
- Op 3 september is voor de wijkvereniging van de Vogelwijk in een kraam een kleine Ket-
helse historische tentoonstelling verzorgd. We hebben informatie gegeven en boeken ver-
kocht.
- Het gehele jaar door zijn diverse fotopresentaties en Kethelwandelingen verzorgd in o.a. 
DrieMaasstede, voor Seniorenwelzijn, seniorengroepen in diverse wijkgebouwen en het Ge-
meente Archief Schiedam.
- De werkgroep Kethel maakt zich sterk om de beelden van de Koeienkoppen, die thans in 
een weiland in Kethel staan, weer op hun vaste standplaats op de Koemarkt te plaatsen.
- Op het moment wordt een artikel voorbereid over De Oude Dijk en de Kandelaar. Histori-
sche inbreng over deze twee onderwerpen is bij de werkgroep Kethel altijd welkom.
De werkgroep Kethel heeft een vol en veelbelovend Kethel jaar achter de rug en wij zijn 
voornemens dit de komende jaren voort te zetten.

Adrie Broeren-Rip

Werkgroep Tentoonstellingen
In 2016 organiseerde Trudy van den Akker- De Jager weer verschillende tentoonstellingen in 
ons pand aan de Hoogstraat. Zij werd daarbij geassisteerd door verschillende leden. De sa-
menwerking met (jubilerende) verenigingen en bewonersverenigingen verloopt goed.  
Het ging om de volgende tentoonstellingen:
januari -  maart SVV
maart - juli Roelants in Schiedam
juli - september Scholen en scholieren in Kethel en Schiedam
september - december 150 jaar Orpheus
december - januari 2017  100 jaar Wilhelminahaven

Reinard Maarleveld

Werkgroep Historische bebouwing
Leden: de heren R. Batenburg, Chr.de Roo, A. Verbeek, R. Verlint en R.W. Poels (voorz./secr.). 
Op 23 maart trad Ruud Poels terug als voorzitter van de werkgroep (waarbij hij toezegde als 
adviserend lid aan te blijven). Hij heeft deze functie met tussenpozen (waarin hij gewoon ac-
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tief werkgroepslid was) bekleed vanaf de oprichting ervan in 1982 tot maart 2016, terwijl hij 
het werk vóór die tijd vanuit het bestuur verrichtte. Al geruime tijd heeft hij aangegeven de 
leiding te willen overdragen, maar een opvolger werd niet gevonden. Ronald Verlint zegde 
wel toe de werkgroep bijeen te roepen, voorlopig te leiden en zes personen die bij Poels in 
de voorbije jaren in het vizier waren gekomen te benaderen voor aanvulling van de werk-
groep. Later zou dan over het voorzitterschap gedacht kunnen worden. Van dit voornemen is
niets gekomen door persoonlijke omstandigheden van Ronald Verlint. In een gesprek in okto-
ber 2016 tussen de Verlint en Poels zegde Verlint toe alsnog werk te maken van het bijeen-
roepen van de werkgroep.  *)
Activiteiten in 2016
Door boven geschetste oorzaken is de werkgroep in 2016 niet bijeen geweest. In juni en juli 
2016 was het gewenst op een viertal punten actie te ondernemen, buiten de werkgroep om. 
1. Mouterij De Goudsbloem
In juni 2016 werd door de eigenaar een (hernieuwde) aanvraag ingediend voor de verbou-
wing van de vm. Mouterij De Goudsbloem aan de Noordvest tot zorgcentrum. Reeds in 2013 
werd door de vereniging tegen een eerder bijna identiek plan bezwaar aangetekend, zonder 
positief effect. Voor het bestuur stelde Ruud Poels een soortgelijk bezwaarschrift op dat in 
juni 2016 bij de gemeente werd ingediend door de vereniging. Overigens ook nu zonder posi-
tief resultaat.
2. Koemarktbrug en omgeving
In 2015 en 2016 werden door de gemeente plannen gemaakt voor de herinrichting van de 
omgeving van de Koemarktbrug, de Koemarkt en het Koemarktplein. In 2016 bleek dat dit 
zou uitdraaien op het slopen van de uit ca. 1930 daterende gemetselde en van natuurstenen 
afdekkingen voorziene twee muurtjes en de twee trappen naast de brug die behoren bij en 
geheel in stijl zijn met de brug. 
Medio 2015 en medio 2016 had Ruud Poels al namens de vereniging tijdens inspraakmo-
menten gewezen op het belang van de muurtjes en de trappen.
Voor het bestuur heeft hij een 'bezwaarschrift op voorhand' opgesteld tegen het slopen van 
deze voor het gebied belangrijke historische muurtjes en trappen. Tevens werd daarbij een 
officieel verzoek ingediend de Koemarktbrug met al het aanpalende van natuursteen voor-
ziene metselwerk, dus inclusief de muurtjes en de trappen te plaatsen op de lijst van Ge-
meentelijke Monumenten. Dit bezwaar/verzoek werd ingediend op 15 juli 2016.
3. Opgeslagen eest van mouterij De Gestreepte Ezel
In december 2006 werd door leden van de Historische Vereniging de in 1984 door de vereni-
ging ontmantelde en opgeslagen eest van mouterij De Gestreepte Ezel aan Noordvest 11, 
overgebracht naar een loods van de Gemeente Schiedam aan de Schiekade. Daarvoor en 
daarna heeft de werkgroep meerdere malen hier en daar gewezen op deze opgeslagen eest 
(o.a. distillateur Jansen, directeuren van het Jenevermuseum, e.d.)
Na het aantreden van de nieuwe directeur van het jenevermuseum mevr. Marjolein Beumer 
heeft Ruud Poels haar ingelicht over het bestaan van deze eest. Dit resulteerde in een ge-
sprek met haar in het Jenevermuseum op 15 december in het bijzijn van de heer Henk Het-
tinga van het museum. In 2017 zal dit worden gevolgd met het elkaar nader informeren en 
mogelijk het maken van een plan tot echt behoud.
4. Bedreigde woningen aan het Fabriplein
Enkele jaren terug werd bekend dat eigenaar Woonplus een plan had de uit 1922 daterende 
karakteristieke woningen met mansardekappen aan het Fabriplein te slopen en te vervangen 
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door nieuwbouw. O.a. architect Michiel Versteegh zocht in 2015 met de werkgroep contact 
om mogelijkheden tot behoud te onderzoeken. Daar was het tot november 2016 nog niet 
van gekomen. Toen kaartte werkgroepslid Aad Verbeek de dreiging weer aan. Overleg leidde 
er toe dat Verbeek steun heeft gezocht bij de Bond Heemschut (werkgroep Zuid-Holland). 
Een uitslag daarvan is nog niet bekend.

R.W. Poels

*)Dit geldt evenzo voor de Werkgroep/Commissie Ereschildjes, die bestaat vanaf 1978,en voor de Werkgroep 
Bouwkundig Bezit van de Stad Schiedam, die tot taak heeft het Inventariseren en Beschrijven van alle (Histori-
sche) Gebouwen in Schiedam.

Werkgroep PR en Communicatie
Leden: Dick Gelderblom, Reinard Maarleveld, Vincent Krabbendam en Marco Spruit-Bleek-
er.
In de eerste periode na de oprichting draaide de werkgroep vooral om het bedenken van 
ideeën om de vereniging een wat moderner imago te geven. Met dat doel hebben de leden 
circa drie keer met elkaar om tafel gezeten. In 2016 is dat niet gebeurd. De oorzaak is meer-
voudig. Zo werden de ideeën die vóór 2016 zijn bedacht in het afgelopen jaar grotendeels 
uitgevoerd. Ook zijn twee werkgroepleden (Maarleveld en Krabbendam) vertegenwoordigd 
in het bestuur, wat de lijnen van overleg kort maakt. Bovendien zijn andere leden van de ver-
eniging geregeld betrokken bij de uitvoering van de werkgroep, zonder dat zij van die werk-
groepen deel uitmaken.
In 2016 zijn de volgende zaken gerealiseerd of in gang gezet:
- Integratie van het nieuwe logo in de huisstijl
- Nieuwe folders 
- Visitekaartjes voor de bestuursleden
- Aanschaf van een partytent voor representatieve deelname aan evenementen als de 

Open Monumenten Dagen
- Aanschaf van twee rolbanners, te gebruiken tijdens evenementen en in het bezoekerscen-

trum
- Opdracht gegeven voor het laten maken van beachflags ter vervanging van de vlag die nu 

nog gebruikt wordt
In combinatie met het opfrissen en toegankelijker maken van het bezoekerscentrum, merken
we dat de nieuwe huisstijl en de uitingen daarvan over het algemeen positief worden ont-
vangen. Dat hangt ook samen met het Verhaal van Schiedam, dat elke eerste zaterdag van de
maand in het bezoekerscentrum wordt gehouden. 

De onderwerpen van het Verhaal van Schiedam op de eerste zaterdag van de maand in het 
bezoekerscentrum:

- 100 jaar Wilhelminahaven, 3 december. 
Jef Jansen over de geschiedenis van de Wilhelminahaven. Bart Heinz opende samen 
met wethouder Nathalie Gouweleeuw en Trudy van den Akker de bijbehorende ten-
toonstelling. Hij vertelde kort over de toekomstplannen met de Wilhelminahaven.

- Oostenrijkse kinderen in Schiedam in 1921, 5 november
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Caroline Nieuwendijk vertelde over kinderen uit voormalig Oostenrijk-Hongarije die 
bij Schiedamse gezinnen op krachten kwamen.

- De wereld van Rien Poortvliet, 1 oktober
Siem Rosman vertelde over de bekende tekenaar en schilder Rien Poortvliet, in Schie-
dam geboren en voor een deel getogen.

- 100 jaar Orpheus, 3 september 
Opening van de tentoonstelling 150 jaar Orpheus met burgemeester Cor Lamers en 
het Koninklijk Schiedams Mannenkoor. Han van der Horst vertelde het bijbehorende 
Verhaal.

- De Grote of Sint Janskerk, 6 augustus. 
Verhaal van Schiedam op locatie. Bram van Hengel vertelde over de geschiedenis van 
de Grote kerk.

- Van Schepphuis tot St. Jacobusschool, 2 juli. 
Adrie Broeren-Rip vertelde over de oudste school in Kethel, de ontwikkeling van het 
onderwijs in Kethel in vierhonderd jaar en de Kethelse scholieren, meesters en juffen.

- Schiedamse Rederijkers, 4 juni. 
Antoine Lagrouw vertelde over de geschiedenis van de rederijkers in deze stad.

- het Roelants-pand, 7 mei. Corine Robers vertelde als huidige bewoner van het Roe-
lants-pand op de hoek Korte Haven-Lange Haven over aankoop, restauratie en herin-
richting.

- Schiedam Toen en Nu, 2 april.
Dick Gelderblom hield een fotopresentatie over het jubileumboekje ‘Herinneringen 
aan Schiedam, toen en nu’.

- De strijd tegen verderfelijke lectuur en winkelbibliotheken, 6 februari. 
Paul Bassant ging in op de rol van Het Nut en het Volkshuis, maar ook van de ‘verma-
ledijde’ winkelbibliotheken. De ambities van het bibliotheekbestuur, botsten nogal 
eens met het feitelijk gedrag van arbeiders.

- Vrijwilligers in cultureel erfgoed, 9 januari.
 Lisa Baas vertelde over haar onderzoek naar de motieven van vrijwilligers in het cul-
turele erfgoed. Baas onderzocht dit thema in het kader van haar afstudeerscriptie.

Vincent Krabbendam

Redactie Scyedam
Leden redactie: Marianne Ames, Antoine Lagrouw, Lidwien Meijer, Jef Jansen, Wim Snikkers en Marco
Spruit Bleeker (vormgeving).
In 2016 is het blad van het Historische Vereniging Schiedam vier keer verschenen. Eind 2015 heeft 
hoofdredacteur Wim Schelberg zijn functie neergelegd en overgedragen aan Marianne Ames. 
In goede harmonie vergadert de redactie tenminste vijf keer per jaar om het meest recente nummer 
kritisch door te nemen, de inhoud van volgende nummers te bespreken en inspiratie op te doen. 
Bijzonder in 2016 was bijvoorbeeld de cover van de juni-uitgave. Kunstenaar Diet Wiegman, van wie 
nu een tentoonstelling in het Stedelijk Museum Schiedam is te zien, heeft speciaal voor de ‘Scyedam’ 
een kunstwerk gemaakt. Met dit werk, getiteld ‘Bijplaatsen verboden’, hekelde Wiegman het ge-
meentelijk beleid ten aanzien van het historisch erfgoed. In het interview elders in het blad gaf hij aan
dat ‘er in het verleden al vele fraaie gebouwen zijn gesloopt, zoals de Frankelandsekerk’. “En dat mag 
niet doorgaan.”
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In 2016 is tevens de samenwerking gestart met de facebookcommunity ‘Je Bent Een Schiedammer 
Als..’. In de week dat de ‘Scyedam’ verschijnt, wordt een historische foto op facebook geplaatst met 
een verwijzing naar de uitgave van de Historische Vereniging Schiedam. In het blad verschijnt vervol-
gens een verhaal met een historische duiding van de foto. De facebookpagina ‘Je Bent Een Schiedam-
mer Als..’ heeft meer dan 10.000 volgers over de hele wereld.
Voor 2017 heeft de redactie in een vergadering aangegeven in dezelfde samenstelling verder te willen
gaan en het blad verder te professionaliseren. Zo wordt het blad met ingang van 2017 gedrukt bij een
andere uitgeverij, Kapsenberg van Waesberge bv. 
Van Waesberge is de oudste (1590) drukkerij van Nederland, die ook nog stadsdrukkerij van Schiedam
is geweest.

Marianne Ames

Werkgroep Ken Uw Stad
Leden: Dick Gelderblom en Antoine Lagrouw. Tijdens de voorbereiding voor de cursus van 
2016/2017 werd de werkgroep uitgebreid met Henk Lamphen en Caroline Nieuwendijk. 

Vanaf 2007 wordt er jaarlijks een cursus Ken Uw Stad Schiedam georganiseerd.
De basis voor de cursus is het 12-delige magazine ‘Ach Lieve Tijd Schiedam’, dat destijds door 
het Gemeentearchief Schiedam werd uitgegeven.
Een volledige cursus start in november en eindigt in de maand maart van het volgende jaar.
Sinds 2010 vindt de cursus plaats in de zaal De Wilgenburg, Land van Ris 6, achter de Liduina-
basiliek. 
Gedurende die 9 jaren hebben 194 cursisten, Schiedammers en niet-Schiedammers, deelge-
nomen aan de cursus. De koffiezetters-van-dienst waren respectievelijk Wim Heupink en 
Wim Snikkers. Om de zaalhuur en een presentje voor de inleiders te bekostigen, werd voor 
deelname aan de cursus een bedrag van € 85,00 gevraagd. Daarvoor ontvangen de deelne-
mers 13 inleidingen en 2 stadswandelingen. Per ‘les’ dus ongeveer €6,00. Dit bedrag is de af-
gelopen 4 jaren niet verhoogd.
In het verslagjaar vond het tweede deel van de cursus 2015/2016 plaats en vanaf november 
het eerste deel van de cursus 2016/2017.

Cursus Ken Uw Stad 2015/2016
De cursus Ken Uw Stad Schiedam 2015/2016 is op donderdag 10 maart 2016 tijdens een 
feestelijke slotavond in de vergaderzaal van het Gemeentearchief Schiedam afgesloten met 
een rondleiding in het archief.
De voorzitter van de Historische Vereniging Schiedam heeft aan 13 cursisten het deelnemers-
certificaat uitgereikt. De inleiders ontvingen een presentje.
Op maandag 22 februari 2016 werd door de cursisten een bezoek gebracht aan de Brand-
weerkazerne van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond in Schiedam.
Op vrijdag 18 maart 2016 werd eveneens in het kader van de cursus Ken Uw Stad Schiedam 
2015/2016 nog een bezoek gebracht aan de Nolet Distilleerderij met Nolet-molen aan de 
Hoofdstraat 14 in Schiedam.
Zoals ook vorige (cursus)jaren bood Will van Wijk, inleider van de module ‘Sport en Spel’ van 
de cursus en tevens gids op de fluisterboot van de Stichting Rondvaarten Schiedam, aan de 
cursisten en de docenten/inleiders van de cursus Ken Uw Stad Schiedam 2015/2016 een 
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tocht met de fluisterboot door de Schiedamse havens aan. Op zaterdag 28 mei 2016 werd 
vanaf de museummolen De Nieuwe Palmboom, Noordvest 34 in Schiedam, een twee uur du-
rende en zeer leerzame tocht met de fluisterboot gemaakt.

Cursus Ken Uw Stad 2016/2017
Op donderdag 3 november 2016 startte de negende cursus Ken Uw Stad Schiedam met 22 
(betalende) cursisten. De 6 cursusavonden in 2016 op donderdag en de stadswandeling op 
zaterdagochtend 12 november 2016, onder leiding van Ruud Poels, werden goed bezocht. De
cursus wordt in 2017 vervolgd met nog eens 7 cursusavonden en een stadswandeling onder 
leiding van Han van der Horst.
Ook in 2016 is met succes door deskundige inleiders aan de hand van een power-point-pre-
sentatie aan de cursisten verteld over de vele facetten van onze stad Schiedam, vanaf het 
ontstaan in 1275 tot en met de huidige tijd.
De lesonderwerpen in 2016 waren achtereenvolgens: Geschiedenis van de stad - Gemeente-
bestuur (Jef Jansen), Archeologische vondsten (Jurrien Moree), Moord en Brand (Dick Gel-
derblom en Chiel Wilbrink), Stedelijke Ontwikkeling en Bebouwing (Frans Griffioen), Handel 
en Nijverheid (Wim Snikkers) en Bijzondere inwoners van Schiedam (Caroline Nieuwendijk).
In 2017 worden nog de lesonderwerpen Cultuur en Vermaak (Antoine Lagrouw), Onderwijs - 
Scholieren (Reinard Maarleveld), Sport en Spel (Will van Wijk), Sociale Zaken en Maatschap-
pelijk Werk (Ronald Jaggie), Ziel en Zaligheid - Liduina (Ruud Poels), Kunst in Schiedam door 
de eeuwen heen (Siem Rosman) en Gezondheids- en Ouderenzorg (Teun Keuzenkamp) be-
handeld.
De werkgroep Ken Uw Stad zal in 2017 met hetzelfde animo de geschiedenis van Schiedam 
weer graag doorgeven. 

Cursus Ken Uw Stad 2016 voor de Schiedamse Academie van de gemeente Schiedam
In het Stadskantoor van de gemeente Schiedam startte op dinsdag 9 februari 2016 het twee-
de deel van de cursus Ken Uw Stad Schiedam voor ambtenaren. In het verslagjaar werden 3 
lessen georganiseerd.

Fotopresentaties/lezingen
In 2016 werden op verzoek 5 fotopresentaties over Oud-Schiedam en Oud-Kethel in enkele 
Schiedamse verzorgingshuizen en bij enkele Schiedamse ouderenbonden en sociaal-maat-
schappelijke instellingen verzorgd.
In totaal namen in 2016 ongeveer 170 personen deel aan de presentaties.

Dick Gelderblom

Gastvrouwen en gastheren op vrijdagmiddag en zaterdag
Zo’n 25 leden stellen zich beschikbaar om op toerbeurt op vrijdagmiddag en zaterdag gast-
vrouw of –heer te zijn in het bezoekerscentrum aan de Hoogstraat 74A. Belangrijk werk want
op die manier hebben we persoonlijk contact met onze leden en kunnen we aan (nog-) niet-
leden laten zien en horen wat we als Historische Vereniging Schiedam doen. Daarnaast ver-
zorgen de gastvrouwen en –heren ook de verkoop van boeken, tijdschriften en kaarten. 
Altijd een welkome aanvulling op onze inkomsten. 
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In 2016 zijn er 1902 bezoekers geweest. In 2015 waren dit er 1718. Op de zaterdagen kwa-
men er 1462 mensen.
Het roostermaken is vele jaren gedaan door Ruud Poels, waarvoor hartelijk dank. 
Vanaf 1 september heeft Vincent Krabbendam deze taak op zich genomen. 

Reinard Maarleveld
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016

BALANS PER 31 DECEMBER 2016

2016 2015 2016 2015

betaalrekeningen 2.060,01 1.972,09 kapitaal - reservering

spaarrekeningen 81.427,31 75.347,07    o.a. huisv / jubileum 64.925,36 61.662,52

kasgeld 68,40 73,70 reserve automatisering 2.743,05 2.350,00

boekwerken 1.000,00 1.000,00 reserve ken uw stad 1.199,23 1.515,53

diverse voorraden 1.381,00 1.524,00 fonds scyedam 8.677,29 9.619,78

nog te ontvangen 703,05 2.606,17 nog te betalen 9.094,84 7.375,20

-------------- -------------- ---------------- --------------

totaal 86.639,77 82.523,03 totaal 86.639,77 82.523,03

======= ======= ======== =======

EXPLOITATIEREKENING 2016

rekening 2016 begroting 2016 rekening 2015

drukkosten scyedam 3.938,96 4.200,00 4.449,88

mededelingenblad 254,40 255,00 49,23

verzendingskosten 2.068,24 2.100,00 2.886,76

ledenactiviteiten 172,23 400,00 139,10

abonn./aankopen 27,00 200,00 47,00

werkgroepen 135,10 250,00 231,77

representatiekosten 0,00 150,00 25,00

schildjes aktie 0,00 175,00 0,00

exposities 129,15 200,00 31,45

kantoorbenodigdheden 687,04 900,00 851,82

bestuurskosten 1.062,00 650,00 447,95

eigen ruimte 8.850,31 9.200,00 9.144,86

automatisering 802,85 400,00 232,03

dotatie res autom. 1.000,00 1.000,00 1.000,00

telefoon en adsl 423,15 450,00 410,35

ken uw stad 2014/2015 1.472,84 1.867,00

ken uw stad 2015/2016 1.421,30 1.105,00 p.m. p.m.

kus : mutatie reserve 316,30 p.m. 394,16

ken uw stad - overig 550,00 1.100,00

contributie 16.339,90 15.750,00 16.351,79

club van 100 600,00 500,00 500,00

verkopen 281,60 2.285,24 500,00 572,45 2.829,30

rente 48,01 423,62 500,00 93,29 780,24

subsidie 4.555,00 4.555,00 4.700,00

diverse opbrengsten 550,00 640,00

inzake logo 756,59

40 jaar jubileum 7.821,55 6.256,86

folders ontwerpen /tent 2.160,88

saldo 3.262,84 1.275,00 2.867,11

-------------- -------------- -------------- -------------- -------------- --------------

totaal 27.275,06 27.275,06 21.805,00 21.805,00 33.925,19 33.925,19

======== ======== ======== ======== ======== ========
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BEGROTING 2017 VOORLOPIGE BEGROTING 2018

Begroting Rekening Begroting Voorlopige

2016 2016 2017 begroting

2018

----------------- ----------------- ----------------- -----------------

BATEN:

contributie 15.750,00 16.339,90 15.750,00 15.750,00

club van 100 500,00 600,00 500,00 500,00

verkopen 500,00 2.285,24 500,00 500,00

rente 500,00 375,61 200,00 200,00

diverse opbrengsten p.m. 550,00 p.m. p.m.

ken uw stad 2015/2016 p.m. 1.105,00

ken uw stad 2016/2017 1.785,00

kus - mutatie reserve 316,30 65,00

ken ue stad - overig 1.100,00

subsidie 4.555,00 4.555,00 4.530,00 4.375,00

----------------- -------------- ----------------- -----------------

totaal baten 21.805,00 27.227,05 23.330,00 21.325,00

========== ========== ========== ==========

LASTEN:

drukkosten scyedam 4.200,00 3.938,96 3.700,00 3.800,00

mededelingenblad 255,00 254,40 255,00 260,00

verzendingskosten 2.100,00 2.068,24 2.050,00 2.100,00

ledenactiviteiten 400,00 172,23 400,00 400,00

abonnementen/documentatie 200,00 27,00 200,00 200,00

werkgroepen 250,00 135,10 250,00 250,00

representatiekosten 150,00 0,00 150,00 150,00

schildjesaktie 175,00 0,00 175,00 175,00

exposities 200,00 129,15 200,00 200,00

kantoorbenodigdheden 900,00 687,04 900,00 900,00

bestuurskosten 650,00 1.062,00 750,00 750,00

eigen ruimte 9.200,00 8.850,31 9.150,00 9.350,00

automatisering 400,00 802,85 400,00 400,00

dotatie res automatisering 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

kosten telefoon en adsl 450,00 423,15 450,00 450,00

inkoopwaarde verkopen 281,60

ken uw stad 2015/2016 p.m. 1.421,30

ken uw stad 2016/2017 1.850,00

kus - mutatie reserve

ken uw stad - overig 550,00

folders ontwerpen / tent 2.160,88

----------------- ----------------- ----------------- -----------------

totaal lasten 20.530,00 23.964,21 21.880,00 20.385,00

========== ========== ========== ==========

SALDO 1.275,00 3.262,84 1.450,00 940,00

========== ========== ========== ==========

De toelichtingen op balans, exploitatierekening en begroting liggen op de algemene ledenvergadering ter inzage.

J.H.C. Huiskens
penningmeester
Schiedam, 7 februari 2017
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