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JAARVERSLAG 2015 VAN DE SECRETARIS
Bestuur
Het bestuur vergaderde in 2015 elf maal en bestond uit Reinard Maarleveld voorzitter, Caroline Nieuwendijk secretaris, Joop Huiskens
penningmeester, Dick Gelderblom vicevoorzitter, Ruud Poels, Sjaak Meijer en Wim Schelberg. Lidwien Meijer maakte de notulen.
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 (elke eerste zaterdag van de maand). 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.
De inrichting van het pand is aangepast. Zo werd onder leiding van Sjaak en Grada Meijer de etalage voorzien van een nieuwe kast
met een presentatiescherm en werden muren en meubels van een kleurtje voorzien. Dankzij een gift van Raymond Vredebregt kon de
Vereniging een smart tv aanschaffen die achterin de winkel is opgesteld en onder meer gebruikt wordt voor het tonen van historisch
beeldmateriaal en presentaties.
Aantal bezoekers aan ons bezoekerscentrum: 1718
De groep gastvrouwen en gastheren bestaat uit 19 personen.
- Er werden 5 aantrekkelijke tentoonstellingen in ons bezoekcentrum georganiseerd.
kaarten – landkaarten
Schiedam verzamelt – diverse voorwerpen, zoals hondepenningen, oude enveloppen, films, voetbalplaatjes, foto’s enz
scheepsbouw – Gusto en WF
40 jaar HVS
SVV – voetbalvereniging
Ledenbestand
Op 31 december 2015 telde de Vereniging 920 leden. De geleidelijke terugloop van het aantal leden van 966 in 2013 naar 920 leden is
nog niet gekeerd.
De club van Honderd
De Vereniging heeft het zeer op prijs gesteld dat een klein aantal leden hieraan heeft deelgenomen 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
worden met de aanslag inkomstenbelasting. Heeft u hierover vragen? De penningmeester weet er alles van.
Werkgroepen
Binnen de Vereniging zijn de volgende werkgroepen actief. Automatisering, Ken Uw Stad, Historische Bebouwing, Ereschildjes, Kethel,
Tentoonstellingen, P.R en communicatie, Archivering. In 2015 was er ook een Jubileum werkgroep. De verslagen van deze werkgroepen
vindt u elders in het jaarverslag. Verder zijn er vrijwilligers bezig met het digitaliseren van foto’s en boeken.
Scyedam
In 2015 werden vier nummers uitgebracht die over het algemeen veel waardering oogstten. Wim Schelberg heeft per 1 januari 2016
afscheid genomen als eindredacteur. Onder zijn leiding is Scyedam uitgegroeid tot een kwaliteitsblad waar we als Vereniging trots op zijn.
Jubileum en Open Monumenten Dagen
In 2015 werd het veertigjarig bestaan van de Vereniging gevierd onder meer met een verzamelbeurs in de Grote Kerk, bezoeken aan
het depot van de historische collectie en molen De Nolet en een rondvaart met de fluisterboot. Er werd een fotoboekje uitgebracht
onder de titel Herinneringen aan Schiedam. Dankzij bijdragen van (in willekeurige volgorde) het Gemeenschapsfonds Schiedam, De
Grootfonds, DeltaPORT Donatiefonds en het Fonds Historische Publicaties konden wij het jubileum op deze manier vieren. Het bestuur
is deze fondsen en instellingen zeer dankbaar voor de steun.
Tijdens de Open Monumentendagen 2015 heeft de Vereniging met een kraam met informatiemateriaal en boeken in de Waag gestaan
en met een stand in het Stadhuis op de Grote Markt.
Vertegenwoordigingen
De volgende bestuursleden, oud-bestuursleden en leden zijn namens de Historische Vereniging 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
Het bestuur kijkt met genoegen terug op het afgelopen jaar. We maken ons wel bezorgd om de daling van het ledenaantal.
De belangrijkste opdracht voor 2016 is het ledenaantal weer te laten stijgen.
De secretaris, Caroline Nieuwendijk
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VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 25 MAART 2015.
Aanwezig: 39 leden. Afwezig met kennisgeving de heren S. Louis, W.A. van der Steen, D. Doctor, V. Krabbendam en de heer en
mevrouw V. Broeke.
1. Opening. De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en heet de aanwezige leden van harte welkom. De avond zal alvast voor
een deel in het teken staan van het 40-jarig jubileum van de Historische Vereniging Schiedam, opgericht op 28 oktober 1975. Er zal
eerst het huishoudelijke gedeelte zijn. Na de pauze zal Marianne Ames de 4 gewezen voorzitters, te weten Ruud Poels, Aad van der
Tang, Siem Rosman en Trudy van den Akker-de Jager interviewen over het verleden en de toekomst.
2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 26 maart 2014.Hierover worden geen opmerkingen of vragen gesteld. De
notulen worden vastgesteld met dank aan de secretaris.
3. Ingekomen en uitgegane stukken. Er zijn afmeldingen ontvangen van de heren V. Krabbendam, W.A. van der Steen, D. Doctor en
de heer en mevrouw V. Broeke.
4. Vaststelling van het jaarverslag van de secretaris en van de diverse werk- groepen. Door een misverstand is het jaarverslag
van de werkgroep Kethel helaas niet in de jaarverslagen opgenomen.. De diverse jaarverslagen van de werkgroepen worden voor
kennisgeving aangenomen.
5. Vaststelling van de jaarrekening van 2014 en de begroting 2015. De heer Huiskens, penningmeester, geeft een korte uitleg bij de
financiële stukken. Er is een batig saldo van € 5300,00 ten opzichte van de begroting 2014. Er is een aantal grote verschillen. Zo is het
energie verbruik gunstiger dan verwacht. Er is meer contributie ontvangen omdat er rekening was gehouden met een ledenafname door
de vergrijzing. De verkopen zijn te verschillend per jaar. Het jaar 2014 was een gunstige uitschieter. De begroting 2015 is gebaseerd op
het resultaat van 2014.
6. Voorstel contributie. Gezien de gunstige financiële positie stelt het bestuur voor de contributie 2016 niet te verhogen. De aanwezige
leden gaan hiermee akkoord.
7. Verslag van de kascontrole commissie. Mevrouw A.M.S. Rosman-Koren en de heer P.M.F. van Beurden hebben de kascontrole
uitgevoerd Mevrouw A.M.S. Rosman-Koren leest het rapport voor. Zij stellen de vergadering voor om aan de penningmeester ontheffing
te verlenen van zijn verantwoordelijkheid in deze en danken de heer Huiskens voor zijn uitstekende administratie. De kascontrolecommissie 2015 zal bestaan uit de heren P.M.F. van Beurden en J. Vlugman. Er zal nog wel een nieuw reservelid gekozen moeten
worden. Na een oproep hiervoor geeft mevrouw G.H. van den Akker-de Jager zich hiervoor op.
8. Bestuursverkiezing. Het bestuur heeft mevrouw C. Nieuwendijk benaderd voor deze vacante functie. Zij was bereid deze functie
op zich te nemen. De voorzitter vraagt mevrouw Nieuwendijk of zij iets over haar zelf wil vertellen. Mevrouw Nieuwendijk geeft een
korte uitleg. Vanaf 2002 werkte zij voor het Stedelijk Museum in Schiedam.. Sinds 2008 is zij werkzaam bij het Gemeente Archief bij de
afdeling educatie en heeft daar o.a. het boek “Schiedamse bleekneusjes” geschreven. Verder verzorgt zij bij de cursus “Ken uw stad”
het onderdeel “Inwoners van Schiedam toen en nu”. De penningmeester de heer Huiskens is herkiesbaar. Hij heeft te kennen gegeven
deze taak opnieuw op zich te willen nemen.
9. Rondvraag. Mevrouw Nieuwendijk vraagt of er al iets bekend is over de activiteiten in de Grote Kerk op 17 oktober. De voorzitter
antwoordt dat er een markt zal zijn waar kramen zullen komen van verzamelaars van Schiedamse attributen afgewisseld met een
aantal korte lezingen. Verder zal er tijdens de Open Monumenten dagen een tentoonstelling in Kethel komen met foto’s en kaarten tot
1950. De heer Rosman stelt voor om tijdens het jubileum jaar een map of boekje met historische foto’s en kaarten te maken voor de
leden. Gevraagd wordt hoeveel leden de HVS momenteel heeft. De penningmeester zegt dat er ongeveer 900 leden zijn. Mevrouw
Nieuwendijk stelt voor meer aandacht te besteden aan het werven van jonge leden. Mevrouw Rosman vraagt hoeveel leden de HVS
heeft die buiten Schiedam wonen. De penningmeester zegt dat dit er ongeveer 230 zijn. De heer Huiskens vraagt aan de leden om hun
e-mail adres te geven zodat er meer digitaal gecommuniceerd kan worden.
10. Hierna sluit de voorzitter de vergadering.
Na de pauze interviewde Marianne Ames de oud-voorzitters van de Historische Vereniging Ruud Poels, Aad van der Tang,
Siem Rosman en Trudy van den Akker-de Jager. Gezamenlijk werd teruggekeken op veertig jaar Historische Vereniging. Ruud Poels
memoreerde dat in de beginjaren van de vereniging de strijd voor het behoud van historische panden in de binnenstad een belangrijke
doelstelling was. Op dat terrein werden successen behaald. Aad van der Tang blikte terug op het bescheiden karakter van de Vereniging
in de beginjaren. Er waren niet veel leden, tegelijkertijd was er wel een behoorlijke en aanhoudende groei. Ook toen al waren er
verschillen van inzichten over de prioriteiten van het beleid. Siem Rosman vertelde dat door de goede persoonlijke contacten met de
gemeenteraad en het college er vaak snel resultaten konden worden geboekt. De Vereniging had in de beginjaren van het internet al
aandacht voor automatisering en er was dan ook snel een eigen website. Trudy van den Akker dacht met plezier terug aan de jaarlijkse
uitreiking van de Ereschildjes, meestal tijdens Open Monumenten Dagen. Een moment waarop iedereen (pandeigenaren, gemeente,
Vereniging, Schiedammers in het algemeen) ingenomen was met de aandacht voor het verleden.
Na afloop van het interview, dat door Marianne Ames uitstekend werd geleid, was er nog de mogelijkheid om na te praten onder het
genot van een drankje.
De secretaris, Wim Heupink.
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JAARVERSLAG VAN DE DIVERSE COMMISSIES EN WERKGROEPEN.
WERKGROEP ARCHIVERING
De werkgroep archivering bestond in 2015 uit twee leden: Grada en Sjaak Meijer.
Overeenkomstig voorgaande jaren is de werkgroep bezig geweest met het continueren van de archief werkzaamheden door het
aanwezige archiefmateriaal te sorteren in tijdelijke hoofdgroepen.
De hoofdgroepen zijn daarna weer verdeeld in subgroepen. De werkzaamheden beperkte zich tot het archiefmateriaal op de eerste
verdieping. De tijdelijke werkbenamingen zijn in 2015 omgezet naar de definitieve thema aanduiding, overeenkomstig de reeds
gebruikte indeling en opbouw in boekenkast, digitaal archief en website. Gezien de grote voorraad nog uit te sorteren archiefmateriaal
is een inschatting van de totale tijdsduur van de werkzaamheden nu niet te maken. We gaan er vanuit dat het een proces is waar we de
komende jaren nog mee bezig zijn.
J.Meijer
WERKGROEP AUTOMATISERING / INFORMATISERING.
In 2015 wordt de werkgroep gevormd door Ser Louis eindredacteur databases en beheerder van de computerconfiguratie, in dit laatste
bijgestaan door Joop Huiskens. Laatstgenoemde (en zonodig Frederik Rosman) verzorgen plaatsing van nieuws en actualiteiten op de site.
Onderhoud en ontwikkeling van de programmatuur berusten bij Frederik, die tevens webmaster is. Peter van Meurs is degene die
(bijna) al het scanwerk verricht. Voorts Siem Rosman die een en ander coördineert en bekijkt wat nuttig is om te digitaliseren.
In het verslagjaar werd weer gewerkt aan het uitbreiden van de kroniek, het beschrijven van foto’s, het digitaliseren van boeken en
allerlei documenten/knipsels etc etc. Voorts werden wederom vele video-clips, betrekking hebbend op Schiedamse onderwerpen,
van het internet gedownload en gearchiveerd. Voor zover de gedigitaliseerde informatie niet in de website is opgenomen is deze
raadpleegbaar in het bezoekerscentrum van de vereniging aan de Hoogstraat.
Ook herdacht de werkgroep in het verslagjaar (in stilte) het feit dat twintig jaar geleden werd begonnen met de digitalisering van
historische informatie. Als eerste activiteit betreft dit ruim 10.000 kroniekfeiten die zijn ingevoerd in een computerbestand. Na een
betrekkelijk korte aanloop periode kan reeds op 1 juni 1996 worden gestart met een website.
Op die datum stuurt wethouder A.C. Wiegman met een druk op een toets de site het WorldWideWeb op. In eerste instantie - tot 2001
– ging dat via de Digitale stad Schiedam-Vlaardingen onder de naam www.dsv.nl/~histvers. Vanaf 2001 gaat de site verder onder
de naam www.scyedam.nl .In het belang van historisch onderzoek en voeding van de website wordt de inrichting van het informatie
‘bouwwerk’ in 2006 fundamenteel herzien en aangepast aan de grotere ICT-mogelijkheden. Dat leidt tot een opzet waarbij het historisch
informatiedeel/kennisdeel wordt voorafgegaan door een startdeel waarin gebruiksaanwijzingen voor het ‘kennisdeel’, contactgegevens
en vermelding van nieuws en actualiteiten hun plaats krijgen.
Alvast een beetje vooruit blikkend, 2016 wordt dus het jaar waarin de Historische Vereniging Schiedam het feit mag herdenken reeds 20
jaar op het wereldwijde internet aanwezig te zijn!
WERKGROEP ERESCHILDJES
De werkgroep bestond in het verslagjaar uit vijf leden: R. Batenburg, Chr.de Roo, A. Verbeek, R.J.J. Verlint en R.W. Poels (voorz./secr.).
De groep is 2 maal bijeen geweest.
A.
Tot de werkzaamheden behoorde het bijeen zoeken van gerestaureerde panden, het zoeken naar informatie, het selecteren en het
doen van een voorstel aan het bestuur van de Historische Vereniging Schiedam.
Er bleek dit jaar geen eigenaar in aanmerking te komen voor het toekennen van een ereschildje. Er is wel een lijst van potentiële
panden besproken. Echter sommige voldeden niet aan de criteria, van andere waren de werkzaamheden nog niet voldoende afgerond
of er was nadere informatie nodig.
B.
De werkgroep heeft in vergadering zich gebogen over een verzoek van het bestuur om t.g.v. het 40-jarig bestaan van de Historische
Vereniging Schiedam een bijzondere wandeling te organiseren langs een bijzondere collectie van de 70 sinds 1978 van een ereschildje
voorziene gebouwen. De wens van de werkgroep om ook panden te kunnen binnengaan kon werkelijkheid worden. Dit lukte met
welwillende medewerking van de eigenaren. Het betreft panden die bijna nooit voor publiek toegankelijk zijn.
De wandeling had plaats op de beide Open Monumentendagen 12 en 13 september 2015.
Er werd langs 26 panden met een ereschildje gelopen.
- Wandeling van 12 september met 21 deelnemers.
De bezochte panden: Hoogstraat 144 (1e verdieping); Lange Haven 103 (met schildje uit 1978); Lange Haven 137; Schie 176 (met
schildje uit 1978).
- Wandeling van 13 september met 9 deelnemers.
De bezochte panden: Lange Haven 90; Lange Haven 103 (met schildje uit 1978); Lange Haven 137.
-De wandelingen werden geleid door Ruud Poels, voorzitter van de Werkgroep.
(R.W.Poels)
WERKGROEP KETHEL
De werkgroep bestond in het verslagjaar uit vijf 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, publicaties over Kethel verzorgen
voor het tijdschrift van de vereniging en overige zaken betreffende de historie van Kethel.
De werkgroep is in 2015 achtmaal in vergadering bijeengeweest. De vergaderingen zijn gehouden in de boerderij van de familie Rip.
Activiteiten van de werkgroep Kethel uit het verslagjaar 2015:
- In maart is een kleine permanente tentoonstelling en informatieboekje over de historie van het pand De Groene Raat aan de Harreweg
gemaakt. Vanuit de Groene Raat kon er op 22 maart tijdens de open dag van de Groene Raat een historische wandeling gemaakt
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worden met twee leden van de werkgroep Kethel en daar is dankbaar gebruik van gemaakt.
- Op 5 september voor de wijkvereniging van de Vogelwijk in Kethel in een kraam een kleine Kethelse historische tentoonstelling
verzorgd, informatie gegeven en boeken verkocht.
- Op 12 en 13 september in de stal van de voormalig boerderij aan de Harreweg 19 een grote Kethelse tentoonstelling verzorgd. Voor
deze tentoonstelling is de werkgroep Kethel het gehele jaar druk in voorbereiding geweest. De tentoonstellingsdagen zijn goed verlopen
en wij mochten ons verheugen op een bezoekersaantal van 350 personen.
- Op 7 november hebben de vrijwilligers van Museum Oud Overschie hun jaarlijkse uitje in Kethel doorgebracht. De werkgroep Kethel
heeft de voorbereidingen hiervoor gedaan en op de middag zelf de begeleiding door Kethel verzorgd.
- T.b.v. van het beschilderde trafohuis op het Cornelia van Zantenplein is historisch materiaal geleverd. Het trafohuis is op 7 november
door burgemeester Lamers onthuld.
- Een artikel over de Sint Jacobusschool in Kethel ligt ter goedkeuring bij de redactie van Scyedam.
- Medewerking verleend bij de voorbereiding van informatieborden in Kethel, Bijdorp, Kethel, Kerkweg en Harreweg, voor de cluster
Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente Schiedam. De informatieborden zullen in 2016 in Kethel geplaatst worden.
- Op het moment wordt onderzoek gedaan voor een artikel over De Oude Dijk.
De werkgroep Kethel heeft een vol en veelbelovend Kethel jaar achter de rug en wij zijn voornemens
het in de volgende jaren voort te zetten.
Adrie Broeren-Rip
WERKGROEP HISTORISCHE BEBOUWING
De werkgroep bestond in het verslagjaar uit vijf leden: R. Batenburg, Chr.de Roo, A. Verbeek, R. Verlint en R.W. Poels (voorz./secr.).
De werkgroep heeft o.a. als taak te waken over de historische bebouwing in de stad, en situaties en veranderingen vast te leggen op
schrift en op foto.
In 2015 is de werkgroep 2 maal in vergadering bijeengeweest. Daarbuiten kon worden volstaan met telefonisch of e-mailoverleg. Er
dienden zich dit jaar betrekkelijk weinig te bespreken zaken aan.
De volgende zaken zijn besproken, waarna zo nodig contact werd opgenomen met de gemeente, de eigenaren, en/of het bestuur van
de vereniging.
- Grootschalig bouwplan voor Groenweegje, waarin voor de historische Drilschuur geen plaats meer was ingeruimd.
- De gevelkleur van het woonhuis Hoogstraat 198
- Desastreus plan voor de bebouwing rond het Fabriplein.
- De herplaatsing van de beide koeienkoppen in Kethel i.pl.v. op de Koemarkt.
In het Wijkoverleg Schiedam-Centrum (een door de gemeente ingesteld en voorgezeten periodiek overleg) werd de Historische
Vereniging vertegenwoordigd door de heer A. Verbeek.
Diverse panden en stadsbeelden werden fotografisch vastgelegd, o.a. voor, tijdens en/of na veranderingen of voorafgaand aan sloop.
Er is ook gesproken over uitbreiding van de werkgroepen op bouwkundig gebied. Er circuleert inmiddels een lijst van 6 potentiële leden.
Door tijdgebrek bij de beide leden die dit op zich hadden genomen zijn deze personen in 2015 nog niet benaderd. De opzet is dit de
eerste maanden van 2016 te doen.
R.W. Poels
JAARVERSLAG JUBILEUMCOMMISSIE
De commissie bestond uit Trudy van den Akker, Dick Gelderblom, Lidwien Meijer, Marco Spruit Bleeker en Reinard Maarleveld (opsteller
verslag).
In 2015 bestond de Historische Vereniging Schiedam 40 jaar. De volgende activiteiten zijn in het kader van het jubileum georganiseerd.
1. Foto-tentoonstelling over 40 jaar HVS op de Hoogstraat in oktober 2015.
2. Projectplan voor een Tentoonstelling Verenigingsleven 2016 in samenwerking met Stedelijk Museum Schiedam. Het overleg met het
museum loopt nog (januari 2015).
3. Kethel-tentoonstelling. Deze tentoonstelling is georganiseerd door de Werkgroep Kethel en werd gehouden in de boerderij van
Natuur- en Milieu Educatief Centrum aan de Harreweg tijdens de Open Monumentendagen 2015, 12 en 13 september.
4. Schildjeswandeling. Georganiseerd door Ruud Poels. Vond plaats tijdens de Open Monumentendagen 2015.
5. Schiedam Verzamelt in de Grote Kerk.
Verzamelaars van Schiedamse objecten toonden op 17 oktober 2017 hun collectie aan het publiek. Er was een open podium in
combinatie met enkele lezingen. Schiedam Verzamelt werd afgesloten met een borrel.
6. Uitgave fotoboekje “Herinneringen aan Schiedam. Toen en Nu.” Het boekje werd uitgereikt aan de leden en zal in de toekomst
(zolang de voorraad strekt) het welkomstgeschenk zijn voor nieuwe leden.
7. Excursie naar het depot in Rijswijk waar de historische collectie van de gemeente Schiedam ligt opgeslagen. Vond plaats op 6
oktober 2015.
8. Bezoek aan Molen De Nolet op 26 oktober 2015.
9. Fluisterboottocht op 29 augustus 2015.
Voor de financiering van bovengenoemde activiteiten werd steun verkregen van het Fonds Historische Publicaties, het De Grootfonds,
het Deltaport Donatie fonds en het Gemeenschapsfonds.
WERKGROEP KEN UW STAD SCHIEDAM
Vanaf 2007, met een onderbreking in 2012 toen er zich helaas te weinig cursisten hadden aangemeld, werd er jaarlijks door de
Historische Vereniging Schiedam een cursus Ken Uw Stad Schiedam georganiseerd.
De basis voor de cursus Ken Uw Stad Schiedam is het 12-delige magazine “Ach Lieve Tijd Schiedam”, dat destijds door het
Gemeentearchief Schiedam werd uitgegeven.
Een volledige cursus Ken Uw Stad Schiedam start in november en eindigt in de maand maart daaropvolgend.
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Sinds 2010 vindt de cursus Ken Uw Stad plaats in de zaal De Wilgenburg, Land van Ris 6, achter de Liduina-basiliek, aan de Singel.
Gedurende die 8 jaren hebben 172 cursisten, Schiedammers en niet-Schiedammers, deelgenomen aan de cursus.
De werkgroep Ken Uw Stad bestond in het verslagjaar uit Dick Gelderblom en Antoine Lagrouw.
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 deelnemers 13 inleidingen en 2 stadswandelingen. Per ‘les’ dus ongeveer €6,00. Dit bedrag is de
afgelopen 3 jaren niet verhoogd.
In het verslagjaar vond het tweede deel van de cursus 2014-2015 plaats en vanaf november het eerste deel van de cursus 2015-2016.
Cursus Ken Uw Stad 2014/2015:
De cursus Ken Uw Stad Schiedam 2014/2015 is op donderdag 12 maart 2015 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 23 cursisten het deelnemerscertificaat uitgereikt. De 15 inleiders
ontvingen een presentje.
Op vrijdag 6 maart 2015 werd in het kader van de cursus Ken Uw Stad Schiedam 2014/2015 nog een bezoek gebracht aan de Nolet
Distilleerderij met 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
2014/2015 een tocht met de fluisterboot door de Schiedamse havens aan. Op zaterdag 30 mei 2015 werd vanaf de museummolen De
Nieuwe Palmboom, Noordvest 34 in Schiedam, een twee uur durende tocht met de fluisterboot gemaakt.
Cursus Ken Uw Stad 2015/2016:
Op donderdag 8 november 2015 startte de achtste cursus Ken Uw Stad Schiedam, seizoen 2015/2016, in het gebouw De Wilgenburg,
Land van Ris 6, achter de Liduina-basiliek, met 13 (betalende) cursisten. De 6 cursusavonden in 2015 op donderdag en de
stadswandeling op zaterdagochtend 14 november 2015, onder leiding van Ruud Poels, werden goed bezocht. De cursus wordt in 2016
vervolgd met nog eens 7 cursusavonden en een stadswandeling onder leiding van Han van der Horst.
Ook in 2015 is met succes door deskundige inleiders aan de hand van een power-point-presentatie 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 2015 waren achtereenvolgens: Archeologische vondsten (Jurrien Moree), Geschiedenis van de stad (Jef
Jansen), Moord en Brand (Dick Gelderblom en Chiel Wilbrink), Stedelijke Ontwikkeling en Bebouwing (Frans Griffioen), Onderwijs/
Scholieren (Reinard Maarleveld) en Handel en Nijverheid (Wim Snikkers).
In 2016 worden nog de lesonderwerpen Cultuur en Vermaak (Antoine Lagrouw), Inwoners van Schiedam (Caroline Nieuwendijk),
Sociale Zaken en Maatschappelijk Werk (Ronald Jaggie), Sport en Spel (Will van Wijk), Ziel en Zaligheid/Liduina (Ruud Poels), Kunst in
Schiedam door de eeuwen heen (Dirk-Jan List) en Gezondheids- en Ouderenzorg (Teun Keuzenkamp) behandeld.
De werkgroep Ken Uw Stad zal in 2016 met hetzelfde animo de geschiedenis van Schiedam weer graag doorgeven.
Cursus Ken Uw Stad 2015/2016 voor de Schiedamse Academie van de gemeente Schiedam:
In het Stadskantoor van de gemeente Schiedam startte op dinsdag 28 april 2015 de cursus Ken Uw Stad Schiedam voor ambtenaren.
In het verslagjaar werden 4 cursussen en 2 stadswandelingen, onder leiding van een gids namens de Historische Vereniging Schiedam,
georganiseerd.
Dick Gelderblom
FOTOPRESENTATIES/LEZINGEN:
In 2015 werden op verzoek 7 fotopresentaties over Oud-Schiedam en Oud-Kethel in enkele Schiedamse verzorgingshuizen en bij
enkele Schiedamse ouderenbonden en sociaal-maatschappelijke instellingen verzorgd. Tevens werd als gids van 2 stadswandelingen
en een Kethel-wandeling opgetreden.
In totaal namen ongeveer 250 personen deel aan de presentaties en de wandelingen.
Dick Gelderblom
JAARVERSLAG COMMISSIE PR EN COMMUNICATIE 2015
Leden van deze commissie zijn Vincent Krabbendam, Marco Spruit Bleeker, Dick Gelderblom en Reinard Maarleveld (opsteller verslag).
Logo en folder
Het afgelopen jaar heeft de commissie een voorstel gedaan voor het ontwerpen van een logo voor de historische vereniging.
Inmiddels is het logo voorzichtig in gebruik genomen. Dat wil zeggen dat er nog formats moeten worden ontwikkeld voor briefpapier,
mededelingenblad en powerpoint presentaties. Het lego is ontwikkeld door tekenaar en grafisch vormgever Leen Zuydgeest.
De volgende stap is het ontwikkelen van een folder en aanvullend presentatiemateriaal zoals een rolbanner en zogenaamde “flagpoles”
ter vervanging van de dierbare maar enigszins verschoten verenigingsvlag.
Social Media
De commissie heeft in 2015 weer nieuwsberichten verzorgd op Twitter, Facebook en de website geschiedenisvanschiedam.nl
Fotopresentaties zorginstellingen
Dick Gelderblom heeft een groot aantal keren fotopresentaties verzorgd voor Schiedamse zorginstellingen en buurtverenigingen.
Persberichten
De commissie verzorgde de persberichten voor de vereniging.
Ledenactiviteit
Caroline Nieuwendijk organiseerde op 30 januari een rondleiding bij de Liduina-tentoonstelling in het jenevermuseum.
Verhaal van Schiedam in 2015
Elke eerste zaterdag van de maand werd in ons pand Hoogstraat 74A een Verhaal van Schiedam gehouden. Zie de bijlage voor een
overzicht van sprekers en onderwerpen.
Plannen voor komend jaar 2016
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We willen ons buigen over ledenwerving, contact met scholen, stadswandelingen, ledenactiviteiten, implementatie huisstijl, uitbreiding
presentatiemiddelen, activiteiten ism andere instellingen met vergelijkbare doelgroep.
Bijlage bij Jaarverslag commissie PR en Communicatie
Sprekers en onderwerpen Verhaal van Schiedam 2015
Januari
Op zaterdag 3 januari vertelde Cees van Giezen over de Slachthuisbuurt. Daarbij ging het natuurlijk over de buurt, het abattoir maar ook
over het bombardement van augustus 1941 door Engelse Bristol Blenheim bommenwerpers. Doelwit was de werf Wilton-Feijenoord.
Eén van de bommenwerpers werd neergehaald en kwam terecht op het slachthuis. Na de oorlog werd de buurt uitgebreid met wit
geschilderde huizen. In 2003 werd de wijk gesloopt om plaats te maken voor de huidige bebouwing.
Februari
Op zaterdag 7 februari vertelde Theo van Deventer het Verhaal van Excelsior ‘20. Theo van Deventer is een dikke vijftig jaar lid van
Excelsior’20 en speelde meer dan 250 wedstrijden in het eerste elftal. In 2006 bladerde hij zijn Excelsior plakboeken door en bedacht
dat het mooi zou zijn om er een echt boek van te maken. Er kwam een archief-commissie en de foto’s werden aangevuld met historisch
materiaal van andere leden. Uiteindelijk verschenen er twee delen (over de periode 1920 - 1961 en de periode 1961 – 2001) met
daarin niet alleen prachtige foto’s maar ook opmerkelijke feiten. Zo bleek dat de bisschop van Rotterdam zijn invloed liet gelden tot in
de bestuurskamer van de Rooms-Katholieke sportvereniging Excelsior. En wie weet nog dat Excelsior ooit een zwemafdeling en een
atletiekafdeling had?
Maart
Op zaterdag 7 maart vertelde Theo van der Heijden het Verhaal van Het Jillis Bruggeman Monument. Dit monument gedenkt de
terechtstelling van de Schiedammer Jillis Bruggeman op 9 maart 1803. Zijn misdaad: zijn afwijkende seksuele identiteit. Het was de
laatste keer in Nederland dat er onder Nederlands recht een doodvonnis wegens sodomie (homoseksualiteit) is voltrokken. Theo van
der Heijden: “Nederland heeft dit verleden ver achter zich gelaten, het is de hoogste tijd dat dit in alle landen gebeurt.” Van der Heijden
vertelde over Jillis Bruggeman en de beweegredenen om voor hem een monument in Schiedam op te richten.
April
Door een misverstand met de beoogde lezinggever was er deze maand geen verhaal.
Mei
Op zaterdag 2 mei vertelde Siem Rosman over “Schiedam in de Tweede Wereldoorlog”. Rosman was 8 jaar toen de oorlog uitbrak.
De bezettingsjaren hebben op hem een diepe indruk gemaakt. Zo ging hij als 12-jarige de boer op om aan voedsel te komen voor het
gezin. Rosman opende zijn Verhaal met een bijzonder voorwerp uit de oorlogsjaren.
Juni
Op 6 juni vertelde Fred Martin over “Groenweegje. Schiedam rond 1900.” Dit boek is geschreven op basis van de jeugdherinneringen
van Johan Töns (1890-1959), schilder-tekenaar uit passie en beoefenaar van twaalf ambachten uit noodzaak. De notities van
een gewone Schiedammer met een scherpe blik geven ons een inkijkje in het alledaagse leven rond zijn geboortehuis aan het
Groenweegje, één van de weinige overgebleven panden uit de oorspronkelijke Brandersbuurt.
Juli: zie september (hittegolf!).
Augustus
Jan Verstraeten vertelde op zaterdag 1 augustus het Verhaal van Schiedam. Hij legde uit wat er zo aardig is aan verzamelen in het
algemeen en aan verzamelen van Schiedamse objecten in het bijzonder. De luisteraars naar dit Verhaal maakten aan de hand van
deze objecten een wereldreis. Ze vertrokken vanuit Nederland, reisden met de Uiver naar Indonesië en kwamen via Zuid-Afrika en de
Verenigde Staten van Amerika uiteindelijk weer terecht in Schiedam.
September
Op zaterdag 5 september vertelde Dirk-Jan List, historisch conservator van het Stedelijk Museum Schiedam, over bodebussen en ander
distinctieven. Distinctieven zijn draaginsignes of onderscheidingstekens die aangeven welke officiële functie de drager ervan bekleedt.
De bodebus is hier een voorbeeld van. Het is geen bus op vier wielen, maar een fraai versierd zilveren schildje. De bodebus gaf vroeger
de stadsbode speciale voorrechten zoals het gratis reizen met de trekschuit of diligence. De gemeentelijke bodebussen zijn doorgaans
versierd met het wapen van de stad. In de collectie van het Stedelijk Museum Schiedam worden enkele bijzondere en zeer oude
bodebussen bewaard. De bodebus van de stad Schiedam dateert uit 1630. En die van het College van de Grote Visserij uit ca. 1670.
September en Juli
Op zaterdag 4 juli was het zo warm dat we de winkel moesten sluiten. Het Verhaal van Schiedam van die dag werd verplaatst naar
zaterdag 19 september 2015. Schiedammer en Zakkendrager Cees van Giezen presenteerde de Schiedamse Geschiedenisquiz. De
vier onderwerpen waren: algemene geschiedenis van Schiedam, historische gebouwen, straten en pleinen en jenever. Bij elke categorie
worden vijf multiple choice vragen gesteld. Voor de winnaar is een prijs beschikbaar. Onder de deelnemers wordt een extra prijs verloot.
Oktober
Op zaterdag 3 oktober vertelde Lidwien Meijer het Verhaal van Schiedam. Waarom wordt een branderszoon boer? Jurrianus Meijer
kwam uit een brandersfamilie. Zijn vader had branderijen op de Willemskade en de Westerkade. Wilde hij daar niet aan de slag? Nee,
hij werd veehouder, in de polder ’s Graveland. Hij trouwde met een boerendochter, Maria Ammerlaan, die uit Schipluiden kwam.
November
Op zaterdag 7 november vertelde Reinard Maarleveld over de eerste filmvoorstellingen in Schiedam. Auguste en Louis Lumière
vertoonden in 1895 in Parijs met hun cinematograaf bewegende beelden op een groot doek. De moderne film was geboren en
werd een doorslaand succes. De film veroverde Europa. In Nederland toerde bijvoorbeeld kermisbaas Henri Hommerson met zijn
Electro Bioscoop door het land. Hij deed ook Schiedam aan voor het opnemen en vertonen van filmfragmenten. Wat zagen de eerste
filmbezoekers in Schiedam?
December
Op zaterdag 28 november (dit Verhaal was een week naar voren gehaald ivm Sinterklaas) vertelde organist Aart de Kort over de
orgelfabriek en de orgels van de familie Standaart in Schiedam. Na zijn verhaal wandelden we gezamenlijk naar de Westvest90 kerk
alwaar Aart kort speelde op het Standaart-orgel.
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015

BALANS PER 31 DECEMBER 2015

betaalrekeningen
spaarrekeningen
kasgeld
boekwerken
diverse voorraden
nog te ontvangen
totaal

2015

2014

1.972,09
75.347,07
73,70
1.000,00
1.524,00
2.606,17
-------------82.523,03

2.713,54
77.822,59
86,25
1.000,00
2.019,00
1.348,41
-------------84.989,79

=======

=======

kapitaal - reservering
o.a. huisv / jubileum
reserve automatisering
reserve ken uw stad
fonds scyedam
nog te betalen
totaal

2015

2014

61.662,52
2.350,00
1.515,53
9.619,78
7.375,20
---------------82.523,03

58.795,41
1.350,00
1.121,37
9.926,49
13.796,52
-------------84.989,79

========

=======

EXPLOITATIEREKENING 2015
rekening 2015
drukkosten scyedam
mededelingenblad
verzendingskosten
ledenactiviteiten
abonn./aankopen
werkgroepen
representatiekosten
schildjes aktie
exposities
kantoorbenodigdheden
bestuurskosten
eigen ruimte
kstn agv verhuizing
automatisering
dotatie res autom.
telefoon en adsl
ken uw stad
kus : dotatie reserve
contributie
club van 100
verkopen
rente
subsidie
diverse opbrengsten
inzake logo
40 jaar jubileum
saldo
totaal

begroting 2015

rekening 2014

4.449,88
49,23
2.886,76
139,10
47,00
231,77
25,00
0,00
31,45
851,82
447,95
9.144,86

4.260,00
275,00
3.000,00
400,00
200,00
250,00
150,00
175,00
200,00
800,00
650,00
9.700,00

4.604,00
278,51
2.776,92
271,99
42,00
33,29
36,50
36,50
84,75
560,40
760,52
8.900,17

232,03
1.000,00
410,35
1.472,84
394,16

400,00
1.000,00
425,00

1.568,96
450,00
403,70
1.414,77
595,23

572,45
93,29

756,59
7.821,55
2.867,11
-------------33.925,19========

1.867,00
16.351,79
500,00
2.829,30
780,24
4.700,00
640,00

16.150,00
500,00
500,00
500,00
4.700,00

380,40
131,82

2.010,00
17.026,45
700,00
2.324,56
974,82
4.825,00
850,00

6.256,86
-------------33.925,19
========

465,00
-------------22.350,00========

-------------22.350,00========

5.380,40
-------------28.710,83========

-------------28.710,83========

Bijlage 107, behorend bij Scyedam, 42e jaargang, nr.1, maart 2016

10

BEGROTING 2016/ VOORLOPIGE BEGROTING 2017

BATEN:
contributie
club van 100
verkopen
rente
diverse opbrengsten
ken uw stad
subsidie
totaal baten

LASTEN:
drukkosten scyedam
mededelingenblad
verzendingskosten
ledenactiviteiten
abonnementen/documentatie
werkgroepen
representatiekosten
schildjesaktie
exposities
kantoorbenodigdheden
bestuurskosten
eigen ruimte
automatisering
dotatie res automatisering
kosten telefoon en adsl
diverse kosten
inkoopwaarde verkopen
ken uw stad
kus - dotatie reserve
nieuw logo
jubileum
totaal lasten

SALDO

Begroting
2015

Rekening
2015

Begroting
2016

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

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

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

Voorlopige
begroting
2017
-----------------

16.150,00
500,00
500,00
500,00
0,00
0,00
4.700,00
----------------22.350,00==========

16.351,79
500,00
2.829,30
686,95
640,00
1.867,00
4.700,00
-------------27.575,04
==========

15.750,00
500,00
500,00
500,00
0,00
0,00
4.555,00
----------------21.805,00==========

15.750,00
500,00
500,00
500,00
0,00
0,00
4.375,00
----------------21.625,00==========

4.260,00
275,00
3.000,00
400,00
200,00
250,00
150,00
175,00
200,00
800,00
650,00
9.700,00
400,00
1.000,00
425,00

4.449,88
49,23
2.886,76
139,10
47,00
231,77
25,00
0,00
31,45
851,82
447,95
9.144,86
232,03
1.000,00
410,35

4.200,00
255,00
2.100,00
400,00
200,00
250,00
150,00
175,00
200,00
900,00
650,00
9.200,00
400,00
1.000,00
450,00

4.300,00
260,00
2.200,00
400,00
200,00
250,00
150,00
175,00
200,00
900,00
650,00
9.500,00
400,00
1.000,00
450,00

0,00
0,00

0,00
0,00

----------------21.885,00==========

572,45
1.472,84
394,16
756,59
1.564,69
----------------24.707,93==========

----------------20.530,00==========

----------------21.035,00==========

465,00
==========

2.867,11
==========

1.275,00
==========

590,00
==========

0,00
0,00

De toelichtingen op balans, exploitatierekening en begroting liggen op de algemene ledenvergadering ter inzage.
J.H.C. Huiskens
penningmeester
Schiedam, 2 februari 2016

