Jaarverslagen 2017
Verslag secretaris 2017
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
voorzitter:
Wim Andrea
secretaris:
Hans Metselaar
penningmeester:
Roel Ofman
algemeen bestuursleden:
Agaat Rijks, Elly Rozemeijer, Freek Ackerman, Ruud Meijer en
Jaap van Vlaanderen
Het bestuur heeft dit verenigingsjaar zeven keer vergaderd. Het bestuur is verguld met een
groot aantal vrijwilligers die in verschillende commissies werkzaam zijn. Vandaar dat ons
kantoor in Huize Barkeloo praktisch elke dag in gebruik is. Het afgelopen jaar hebben we
weer een enorm aantal foto’s, documenten en boeken in ons bezit gekregen. Een nieuwe
aanwinst is een scanner die ook boeken op een betere manier kan scannen. Veel leden en ook
niet-leden komen regelmatig langs om gegevens over Krommenie in te zien. Verenigingen en
families weten ons te vinden voor lezingen en wandelingen door ons dorp. Samen met de
DOKA hebben we een mooi wandelboekje gemaakt, zodat men ook individueel Krommenie
kan verkennen en plekjes tegenkomt die men normaliter voorbij loopt. We zijn ook zichtbaar
aanwezig geweest op de braderie en BouleVaart festival op het voormalige Verblifaterrein. Er
is een goede samenwerking met onze buren de Krommenieër Schilders Kring’80, historische
zusterverenigingen, het Gemeentearchief Zaanstad en Vereniging Zaans Erfgoed.
In december is er weer de traditionele oudejaarsbijeenkomst gehouden om onze actieve leden
met een hapje en drankje te bedanken voor hun inzet. Namens het bestuur hartelijk bedankt
voor uw belangstelling voor het Historisch Genootschap Crommenie.
Wim Andrea
Jaarverslag archiefcommissie 2017
Ook dit jaar heeft onze vereniging weer vele bijzondere objecten, documenten, boeken en
kunstwerken ontvangen, allemaal mooie aanwinsten voor het HGC, waarvoor hartelijk dank.
Al deze zaken zijn gefotografeerd, gedigitaliseerd, van bijschriften voorzien en ingebracht
in de database en ons archief
Een zeer bijzondere gift aan het HGC in het afgelopen jaar was een gift van de familie van
Dhr. P. Janssen, een doos vol met memorabilia uit de 2e wereldoorlog.
Dhr. Janssen was tijdens de 2e wereldoorlog actief in het verzet (LO) en na de oorlog korte
tijd waarnemend burgemeester van Krommenie en leerkracht op de Jacobusschool.
Het “scanteam” is elke donderdagmiddag aanwezig om de vele plakboeken met
krantenknipsels die in het bezit van het HGC zijn in te scannen.
Ook de krantenknipsels uit de Zaanse kranten van het afgelopen jaar, die betrekking hebben
op Krommenie zijn weer gedigitaliseerd.
Ingescande/gefotografeerde teksten worden in de avonduren bewerkt zodat er gemakkelijk op
tekst in de computer gezocht kan worden.
Aan het documentenarchief worden wekelijks nieuwe interessante stukken toegevoegd.

Aan het fotoarchief wordt wekelijks door een aantal vrijwilligers gewerkt, o.a. om foto`s van
opgeheven verenigingen te digitaliseren en te beschrijven.
Van schoolfoto`s worden zoveel als mogelijk namen achterhaald en bij de foto`s vermeld,
nieuw ontvangen foto’s worden gescand en beschreven.
Op donderdagochtend wordt er met een aantal vrijwilligers aan het Haza programma gewerkt,
dit is een informatiesysteem voor genealogen en historici.
Ook de website en Facebookpagina van het HGC worden door een aantal vrijwilligers
bijgehouden, en steeds vaker door belangstellenden via het internet bezocht.
Het archief van het HGC beschikt over een rijkelijk gevulde bibliotheek, met daarin ongeveer
400 boeken over Krommenie.
Namens de archiefcommissie,
Freek Ackerman.
Jaarverslag Activiteitencommissie HGC 2017
Het jaar 2017 was voor het HGC weer een jaar met veel activiteiten:
17 januari en 7 februari een filmvertoning met oude beelden van KVV en GVO
29 januari medewerking verleend aan het concert van OG door middel van het
vertonen van oude films over Krommenie (in samenwerking met de
Schildersgroep)
17 februari lezing over Krommenie voor de Tafelronde Zaanstad
16 maart lezing over Krommenie voor Rotary Zaanstad
21 maart Jaarvergadering in de Pelikaan, met na de pauze een lezing door molenaar
Piet Kempenaar over verf en molens
26 maart wandeling door Krommenie
in april en mei 5 middagen info t.b.v. scholenproject 4-5 mei
7 mei bezoek 30 bestuurs- en commissieleden aan het Forteiland IJmuiden
20 mei Voorjaarsbraderie promotie HGC
26 mei wandeling door Krommenie
1 juni interview voorzitter HGC met Zaanradio
18 juni BouleVaart doorlopende filmvoorstelling over Krommenie
11 juli uitreiking wandelboekje Krommenie aan waarnemend burgemeester Ruud
Vreeman in samenwerking met winkeliersvereniging DOKA
29 juli wandeling door Krommenie
18 oktober wandeling door Krommenie
31 oktober deelneming aan Zaanse Geschiedenisquiz door een aantal bestuursleden
25 november wandeling door Krommenie met de nieuwe burgemeester Jan Hamming
16 december eindejaarsbijeenkomst voor alle vrijwilligers
Wij danken alle actieve leden van het HGC die de bovenstaande activiteiten mogelijk
gemaakt hebben.
Een extra woord van dank aan Tine Ofman die zich de afgelopen jaren met volle overgave
heeft ingezet voor het HGC.
Ruud Meijer, namens de activiteitencommissie.

Jaarverslag redactie 2017
Na een roerig 2016 met veel personele aanpassingen is 2017 voor de redactie een rustiger jaar
geworden. De redactie bestaat nu uit een 5 koppig team: Willem Esman (coördinatie), Han
Lieshout, Henk Ofman (fotograaf), Elly Rozemeijer en Jacques Timmer (layout).
De redactie wil graag van deze gelegenheid gebruik maken om iedereen te bedanken die het
mogelijk heeft gemaakt om 4 keer per jaar een Kroniek te laten verschijnen. Auteurs als Henk
Baartse, Linda Groen, Agaat Rijks, Jelle van de Weide en Jan Schots leveren regelmatig
nieuwe artikelen. Zonder deze en andere gelegenheidsschrijvers komt de Kroniek niet tot
stand. Desondanks is de aanlevering van voldoende nieuwe kopij nog altijd een precaire zaak
en moet de redactie gedwongen op zoek naar creatieve oplossingen.
Hierbij nodigen we dan ook iedereen uit om een artikel samen te stellen. Dat kan over uw
jeugd zijn, over bepaalde gebeurtenissen in het dorp etc. Of kent u wellicht iemand die eens
een poging wil gaan wagen? De redactie is altijd bereid een helpende hand toe te steken om
uw artikel dusdanig te bewerken dat uw naam trots prijkt boven uw eigen artikel in onze
Kroniek.
Namens de redactie
Willem Esman.
Verslag genealogiecommissie 2017
Chris Berkhout, Henry de Jong en Jaap van Vlaanderen zijn elke donderdag morgen gegevens
aan het invullen in het Haza21 genealogie programma. Tevens zijn wij met de kadasterkaarten
aan het bijwerken.
Henry de Jong zit nu al op 120.000 namen in zijn stamboom programma.
Jaap van Vlaanderen is bezig om bidprentjes te verzamelen (inmiddels al 600).
De genealogie zaterdagmiddag van 25 maart 2017 was een groot succes.
Zaterdag 24 maart 2018 om 13.00 uur is er weer een genealogiemiddag in huize Barkeloo.
Het hele archief van Jan Emmerig waar o.a. vele ansichtkaarten en foto’s zij wij bezig te
digitaliseren.
Piet Koning en Jaap van Vlaanderen zijn elke dinsdagmiddag de foto’s aan het scannen. Wij
zijn nu bezig met heel veel foto’s van woningbouwvereniging De Volkswoning (Parteon)
Namens de genealogiecommissie,
Jaap van Vlaanderen.

