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Wormerveer ■ Waar vroeger de
predikant stond, zou nu een dj kun-
nen staan. Want daar bevindt zich
het mengpaneel voor licht en ge-
luid. De Wormerveerse Vermaning
draaide als cultureel centrum jaren
zonder gemeentelijke subsidie en
dat maakt dat er weinig aandacht
voor onderhoud was.

Het begon in 2013. De kerkraad
zag geen kans meer de Vermaning
als kerk overeind te houden. „Er wa-
ren nog vijftien leden over”, zegt
Tjalling Beets van de Stichting Wor-
merveerse Vermaning. „Ik was er
een van, maar van diensten bijwo-
nen kwam het niet meer. Ik zat in de
sport.”

Gesloten
Tegelijkertijd werd in cultuur-

kringen geroepen: ’Er is helemaal
niets meer in Wormerveer’. Wel ho-
reca, maar niet voor muziek of thea-
ter. „Ik ben van 1950. Je had De Jonge
Prins, De Bres en de Sociëteit. Er was
van alles te doen. Soms op drie plek-
ken tegelijk. Maar al die zalen zijn
gesloten.”

Hier kwamen lijntjes bij elkaar en
dat leidde tot de Stichting Wormer-
veerse Vermaning. „We moesten wel
eerst het gebouw helemaal restaure-
ren”, zegt hij. „En daar was tweeën-
halve ton voor nodig, dachten we.”

Beets: „Iemand moest de ambities
van het bestuur in een concreet plan
gieten, en dat werd ik.” Hij werkte
twintig jaar als ambtenaar voor de
gemeente Zaanstad en daarna in het
bedrijfsleven, en wist wat hem te
doen stond. „Met dat plan zijn we
op zoek gegaan naar geld. De pro-
vincie is de grootste financier, om-
dat dit een rijksmonument is, maar
ook Zaanse fondsen en de gemeente
dragen bij.”

Geld op
„We zaten al gauw op zes ton, qua
kosten. In eerste instantie werd de
achterkant opnieuw gefundeerd.
Hier, dit stukje waar we nu zitten, is
aangebouwd, met nieuwe toiletten.
Toen was dat geld op.” 

De buitenmuur, het dak en de
voorgevel moesten nog. Beets:
„Toch zijn we op dat moment ge-
start met activiteiten. Nu moest er

ook iets gebeuren, vonden we. En
dat werd naar buiten gebracht. De
boodschap luidde: ’alles kan’. Van
trouwerijen en kerkdiensten tot
theater en concerten. Voor maxi-
maal 150 bezoekers.”

„Inmiddels hebben we op zolder
ook een vergaderruimte, waar onder
meer de leden van de Zaanse Ener-
gie Koöperatie gebruik van maken
en waar yogalessen worden gege-
ven. Beneden, achterin, zijn filoso-
fiecafés en binnenkort wellicht ook
klimaatcafés.”

Beets: „We wilden de gemeente
Zaanstad niet nodig hebben. En dat
lukte. Daar zat trouwens een onver-

wacht nadeel aan. We krijgen geen
subsidie en staan daarom ook niet
op de gemeentelijke lijstjes. Voor
bijeenkomsten voor culturele in-
stellingen werden we niet uitgeno-
digd.” Dat is goed gekomen. Zaan-
stad kende dit jaar een ’Kanjersubsi-
die’ toe van 35.000 euro en steunt
sinds 2022 het cultuurprogramma.

Afbladderen
Beets loopt door naar de zaal. „Kijk.
Dit is zoiets”, zegt hij wijzend naar
de noordmuur, waar een deel van
het stucwerk loslaat. „Vocht trekt op
uit de grond. Deze muur moet ook
aan de buitenkant onder handen

worden genomen.” Hij zal het later
nog laten zien. Want ook daar blad-
dert het stucwerk los. „De voorgevel
moet worden nagelopen op slechte
voegen en delen van de kozijnen
zijn rot.”

Afronden
Voor het afronden van de restauratie
is nog drie ton nodig en daarvan is
tweeënhalve ton inmiddels gedekt
uit subsidies en fondsen. „We stop-
pen er zelf ook geld in, uit de onder-
houdsreservering. Maar dan rest
nog een bedrag van 50.000 euro en
daarvoor zijn we een crowdfunding
gestart.”

REPORTAGE Klus kost zesenhalve ton meer, crowdfunding voor de laatste 50.000 euro

Restauratie Vermaning
pakt flink duurder uit
De verwachting is dat de
restauratie van de Wor-
merveerse Vermaning,
die in 2016 begon, dit
jaar wordt afgerond.
Waar bij de start nog
werd gedacht dat twee-
ënhalve ton genoeg zou
zijn, staat de teller straks
op negen ton. Voor de
laatste loodjes doet de
stichting een beroep op
crowdfunding, voor
50.000 euro.
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Tjalling Beets in de kerkzaal, waar nog een vochtprobleem verholpen moet worden. FOTO WIM EGAS

❜❜De voorgevel
moet worden
nagelopen op

slechte voegen
en delen van de
kozijnen zijn rot
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Doneren
De Wormerveerse Vermaning is
een ANBI-stichting. Het
betekent dat giften aftrekbaar
zijn, ook voor bedrijven. Wie wil
doneren, het banknummer van
Stichting Wormerveerse
gemeenschap is
NL65RABO0156762331.

Op de noordmuur van de Vermaning bladdert verf af. FOTO WIM EGAS


