
Interessante genealogische website  

met betrekking tot Wormerveerse families: 

 

Jaap Zwart genealogie 

  

http://members.chello.nl/j.zwart13/ 

o.a  Genealogieën van Families uit de Zaanstreek ( Zeildoekwevers ), 

Fabrikanten en Industrielen en Grootgrutters uit de Zaanstreek, zoals:  

Leendert Pietersz Verkade 

Symon Honig(h) uit de Zaanstreek 

Teewis Duyvis uit de Zaanstreek 

Bruijnzeel / Brynzeel --Zaanstreek--Zeeland 

Hendrik Sijpesteijn / Kaars Sijpesteijn van Krommenie 

Donker Meidert 

Jan Gerrit Boekenoogen  

Dirk van Gelder 

Albert Heijn 

Gerrit Hille Krommenie 

Simon de Wit Wormerveer & Zuiderhoofdstraat 123 Krommenie 

 

 

 

 



 

 

 

 

Familie Bont 

 

Veel Wormerveerse families,  o.a Bont, Hildering, Bloemraad 

Kroniek van Wormerveer: gebeurtenissen  vanaf 1576,  

Begraafplaats “West”: een historische beschrijving 

Binnenkort gegevens beschikbaar van personen die ooit op deze begraafplaats hebben gelegen. 

www.genealogiebont.nl 

Katerstede Zaanse Dorpen. 

 

Wormerveer is gelegen in Noord Holland en behoort tot de gemeente Zaanstad. 
Ik heb dit verwerkt inwoners uit Wormerveer uit de periode 1625 tot en met 1811 en later samengevoegd 
naar het bestand Inwoners Zaanstreek. 
Rond 1740 bestond de bevolking uit 1572 inwoners waaronder 534 gereformeerden, 802 mennomieten en 
220 katholieken. (info historische atlas Zaanlanden) Dit geeft aan dat deze database maar een klein 
percentage van de inwoners uit Wormerveer weergeeft. Er woonden meer doopsgezinden dan 
gereformeerden.  
De bron van deze gegevens zijn de doopdata die de heer Blanken in een database heeft vastgelegd. (Deze 
database is in te zien in het Zaans Gemeentearchief). Aan de hand van deze doopgegevens heb ik families 
samengesteld. Deze samenstelling is geheel mijn verantwoordelijkheid. Ik heb door gebruik te maken van 
deze doopgegevens namen en getuigen gecombineerd hetgeen nu in deze nog ruwe versie een overzicht 
geeft van de gereformeerde families die in de 17de en 18de eeuw in Wormerveer leefden. Deze bestanden 
worden vanaf 2011 niet meer bijgewerkt. Alle gegevens zijn samengevoegd in het bestand Inwoners 
Zaanstreek.  



Toegevoegd is een transcriptie van de huwelijken 1696 tot en met 1795 die in Wormerveer (gereformeerd) 
plaats vonden. Deze transcriptie is op gesteld door de heer G. van Dok en is hier door te linken naar de 
huwelijken 1696 - 1724. Op die site kunt u doorlinken naar de andere perioden. 

http://www.katerstede.nl/ 

Gemeente Archief Zaanstad: 

De informatie over de geschiedenis van de Zaanstreek beperkt zich niet tot de website van het Gemeentarchief 
Zaanstad. De hieronderstaande lijst biedt links naar websites die interessant kunnen zijn voor uw onderzoek. 
Deze lijst is uiteraard niet compleet, maar de websites bieden vaak op hun beurt ook weer voldoende 
aanknopingspunten (links) voor verder onderzoek. 
 
De lijst is ingedeeld naar de volgende thema's: Archiefdiensten, Genealogie, Cursussen en handleidingen, 
Regionale geschiedenis, Regionale historische verenigingen, Naslag, Beeldbanken, Tweede Wereldoorlog en 
(Zaanse) molens. 

 

http://www.zaanstad.nl/bpo/publ_diensten/gemeentearchief/Links/ 

 

Genealogie van Brenda Schmidt – Schoen 

Waaronder Wormerveerse familie: Claes Baertsz. (Schoen) 

Claes Baerts is geboren in 1555 in Wormerveer, overleden in 1628 in Wormerveer. Hij was 
graankoper en één van de promotors van de Wormerveerse Industrie. Hij was getrouwd met 
Neeltje Jans, geboren in 1560, overleden in 1647 in Wormerveer. 

 

http://home.kpn.nl/f.a.schmidt/claes-baertsz.html 

 



Historici.nl 

Gegevens over Wormerveerse familie Kuijper en Vastert Vas 

 

http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/DVN/lemmata/data/Kuijper 

 

Genealogie Blauw   

Hij was de eerste Fries Doopsgezinde leraar in Wormerveer en stichtte de eerste papiermolen in Wormerveer. 

Aanvankelijk zonder naam, later de "Oude Papiermolen" of de "Oude Blauw" genoemd. De windbrief is van 1621. 

De molen stond aan de Weg en Zaan, benoorden de Zuidersluis (Zaanweg 1/5 en toegang tot het 
Wilhelminapark), later is hij verplaatst naar het veld. 

Hij bouwde ook in 1618 samen met zijn zwager Pieter Jacobsz en met Claes Baertsz de oliemolen "Het Vette 
Schaap" (windbrief van 2-8-1618). 

Dirck woonde op Zaanweg 7. Het erf 7/11, waarop ook verschillende zoons hun huis hebben gebouwd, behoorde 
aan hem. In 

1612 woonde hij op Zaanweg 67, gebouwd op een groot erf, Zaanweg 64-70 dat ook aan hem toebehoorde. 

 

http://www.myheritage.nl/person-20000784_151720771_151720771/dirck-gerritsz-blauw 

 



Pette Museum 

Geschiedenis over Pette Cacao- en Chocoladefabriek te Wormerveer 

 

 

http://www.pette.nl/index.html 

 

 

 

De Familie Teeling: 

Familielijn van Cornelis Klaaszn Teeling (1646 – 1715) Wormerveer 

 

http://www.familieteeling.nl/ 

 

 

 

 



Genealogie familie Scholtens en Meijns 

 

http://www.genealogieonline.nl/genealogie_scholtens_meijns/stamboom/I957/3.php 

 

 

Grafstenenproject Noord‐Holland door Dhr. A. Schiltmeijer 

Begraafplaats “West” en “Noord” geïndexeerd aan de hand van beschikbare grafstenen, die 
aanwezig waren tijdens de opnamen ter plaatse. 

 

Begraafplaats Wormerveer‐West aan de Marktstraat 

http://www.schiltmeijer.nl/Plaatsnamen/Begraafplaatsen/Algemene%20begraafplaats%20Wormerveer-West.html 

Begraafplaats Wormerveer‐Noord aan de Noordsterweg 

http://www.schiltmeijer.nl/Plaatsnamen/Begraafplaatsen/Algemene%20begraafplaats%20Wormerveer-Noord.html 

 

Heeft u nog meer interessante websites gevonden over Wormerveerse families geef het aan ons 
door! 

Dan kunnen wij ervoor zorgen dat zij erbij geplaatst kunnen worden. 

 

Samenstelling: R.Bont 


