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van de (nieuwe) voorzitter
(een bijdrage van Tom Tulleken)
Wanneer u dit leest, is het nieuwe jaar al
weer een maandje oud. Achter ons ligt
een veelbewogen jaar waarin Paul Hoogerwerf, Theo Graas en Nel Rep overleden, allen werkgroepleden van het eerste
uur. Het bestuur denkt met respect en
dankbaarheid aan hen terug.
Het jaar 2004 was ook het jaar waarin de
HVW doorgroeide naar 650 !eden. Hoogtepunten waren de eerste HVW jaardag
in De Bres, de historische wandelingen
door Wormerveer en de onthulling van
het gedenkmonument op de Oude Begraafplaats. En hoewel 2005 nog heel erg
vers is, boekten we nu reeds twee nieuwe
opstekers. De tweede HVW jaardag in De
Lorzie was opnieuw zeer geslaagd en de
presentatie van het boek Wormerveerse
Monumenten mag een kleine sensatie
genoemd worden. Na de uitreiking van
het eerste exemplaar aan burgemeester
Meijdam van Zaanstad was in korte tijd
de eerste oplage uitverkocht!
De HVW kan met recht een actieve vereniging genoemd worden. Voor het lopende jaar staat weer veel op de agenda:
de voorjaarsledenvergadering met lezing,
de tentoonstelling van Wormerveerse
schoolfoto's, de historische wandelingen
en in julilaugustus de tentoonstelling van
Gerrit de Jong in het Molenmuseum in
Koog aan de Zaan.
Een druk jaar ligt dus voor ons. Gelukkig breidt het aantal werkers binnen de
vereniging zich uit en ik twijfel er niet
aan dat ook 2005 weer een glanzend jaar
wordt. Een even glanzend en bovenal gezond jaar wens ik u namens het bestuur.

ledenvergadering en lezing
De openbare voorjaarsledenvergadering
wordt gehouden op woensdag 2 maart in
de ontmoetingsruimte van de R.K. kerk
aan de Marktstraat, aanvang 20.00 uur.
De zaal is open vanaf 19.30 uur. Ter behandeling staat onder meer het financieel
jaarverslag en het verenigingsjaarverslag
over 2004. Na de pauze hebben wij weer
een interessante lezing voor u in petto.
Meer hierover in de de agenda voor de
jaarvergadering bij deze nieuwsbrief.

in dank ontvangen
Zo langzamerhand gaat het al op een
heus archief(je) lijken.
Al meer dan 200 boeken over Wormerveerse en Zaanse onderwerpen zijn er
inmiddels binnengekomen en oak het
fotoarchief groeit gestadig. Iedere maandagmiddag worden onder Ieiding van Piet
Bruijn toto's beschreven en mensen ant-

In 1976 werden de huizen aan de Bankakade gerenoveerd. Deze foto uit die tijd laat nag de oude
situatie zien. Het toilet stand apart achter het huis en daartussen was een open boenplaats.
(foto G. Bethlem)

vangen die meer weten over een bepaald
plaatje.
Zo hopen we met name de schoolfoto' s
correct te documenteren. Er wordt hard
gewerkt aan de beschrijving van 500
dia 's over Wormerveer uit de jaren zestig
en aan de inventarisering van de archieven van Wessanen 's toneelvereniging en
de gymnastiekverenigingen DOK en Hercules Hebe.
Zoals we vorige keer schreven, beginnen
we het nieuwe overzicht met de schenkingen van Dick Zwart met veel waardevolle
brandweerspullen. Zeer vermeldenswaard
is de schenking van de heer Bank met
belangrijk historisch materiaal over diverse Wormerveerse scholen, van Martin
Schaap die ons prachtige vaandels van
Ons Genoegen schonk en van B. Vaster
die ons 47 originele zakelijke brieven van
Jan Dekker uit de periode 1774 - 1823
overhandigde (daarover in de volgende
nieuwsbrief meer). Er is dus weer veel
binnengekomen en u weet het .. . staat
uw schenking er nu niet bij dan nag
eventjes geduld tot de volgende uitgave.
Iedereen weer hartelijk dank.
(Het archief is op maandag, woensdag en
vrijdag geopend vanaf 14.00 uur. Komt u
gerust eens langs als u iets wilt weten of
brengen. Iedereen is van harte welkom.)
Dick Zwart, certificaat donatie Stichting

Wormerveersche Stoomspuit t.n.v. A.H.
Vedder, programmaboekje opvoering
'Het dagboek van Anne Frank' (aprillmei
1970), archiefstukken Pleinfestijn 2001,
archiefstukken m.b.t. Wormerveer 500:
o.a. bedankkaartjes I vlag I spandoek I
balpen I pet, panoramafoto (1,50 m.)
van fabriekswand Wormer, twee 78toerenplaten van 'De Zaankanters' met
de liedjes Sijtje en Het Veldboeket o.l.v.
Ger Vreeling met zang van Jan de Boer,
prent Zaangezicht (Meneba) van Jan van
Fucht, potloodtekening in lijst Wormerveer Noordzijde van Jaap Starn (1987),
schilderij van een huis (in Wormerveer?)
door J. Wynands, schilderij van Jaap Starn
'Gezicht op de Etna' (1986), reproductie
aquarel van Jan Groenhart 'Gezicht op de
Zaan en het Noordeinde' t.g.v. 100-jarig
bestaan Gorter's drukkerij en boekhandel, schilderij stilleven door Gerrit de
Ruijter, schilderij stilleven door A. ZwanBont, stilleven door Guurtje M. van
Straten-Woud (1978), spinmolentje (nog
in elkaar te zetten), facsimile in lijst van
molenpanaroma Zaanstreek anno 1900
uitgegeven door drukkerij Blank, personeelsfoto Gebr. Klinkenberg genomen in
hotel Krasnapolsky (v66r 1939), adresboekje Weet waar u woont Wormerveer
(1971) , foto prijsuitreiking St. Nicolaasactie Vereniging Wormerveerzegel (1976),
wijnglas Commissie Volksfeesten (1994),

klok met afbeelding Wormerveer, diverse
(recente) foto's o.a. van bomenkap begraafplaats, Gemeentelijke Vrijwillige
Brandweer (GVB) zeer vee! voorwerpen,
boeken, foto's en documenten o.a.:
jubileumklok GVB 7S jaar, brandweerpet,
brandweerhelm, jaargangen van nieuwsbrief 'De Verneemstok', 42 ex. mededelingenblad Brandbrief, posters Wormerveersche Stoomspuit, instructiekaart, stickers,
vaantjes, foto's, antiek brandblusapparaat, 2 antieke koperen slangkoppelingen,
emmerspuitje, gelegenheidsvoorwerpen
bij feesten etc.; G.B.D. van Schaik, boekje 'De Zaanstreek' van de VVV, kopieen
notariele akten uit 1841, 1864, 1926 en
complete historie pand Noordeinde 7;
J. Zwart, 4 mappen met krantenknipsels
en knipsel uit De Zaan, jrg. 1936 en 1937
betr. Garage Zwart; An van Hoogstraten,
19 foto's HVW-wandeling Noord (oktober 2004); Martin Schaap (Zaandijk),
3 vaandels en 1 banier van 'Ons Genoegen'; Ko v.d. Idzert (Krommenie), programmaboekje (1960) en krantenknipsel
Christus Koningfeest, (repro) klassefoto
R.K.School (1897), diverse schoolfoto's
St. Jozefschool periode 19S9-1988, foto
Noordsterpark in de sneeuw (1988);
Martin de Boer, 11 jaargangen van 'Wessamen, personeelsblad van Wessanen',
jrg. 1 van 1973/74 t/m jrg. 11 van 1984
(incompleet), 9• jrg 1982 gebonden ex.,
jaarverslagen van 1976, 1977, Wessanen's
kleinwoordenboek der jaarverslagtaal
uit 1978 en 1979, WKF-nieuws van 1971
(20• + 21< jrg., incompleet), 'Het Gaandewerk' (nieuwsbulletin voor Wessanen
medewerkers)l< en 2• jrg. (19741197S);
INEX, archiefstukken en foto's over
o.a. tentoonstellingen 1989, 1993, 1994,
1996, 1998, 2000, 2002 en 2003; mevr.
Tock, ingelijste luchtfoto West-Knollendam in 3 din, tekening van West-Knollendam; mevr. G. de Geer-Minnesma
(Wormer), (kopie) raambiljet concert in
Nieuwe Societeit t.b.v. Wilhelminapark
(1927); dhr. Sint (Oost-Knollendam), diverse kranten (o.a. de Typhoon jaren '70);
G. Meerman, uit slooppand Marktstraat
77 (bakkerij Zwan): krant De Zaanstreek:
63• jrg. No. 19 (193S), diverse politieke
pamfletten: strijdschriften van Joh. +
Alb. de Boer (lijst 4) Het leugenpraatje
van Dirk Meijer Gz. en Een tegen allen
(3x ) I beschouwingen lijst 6: Algemeen
Plaatselijk Belang I Wij gaan naar Rome:
Een voor allen: J. Keijzer (lijst 2), QSCnieuws, 7• jrg. mei 193S nr. 8, krantenannonce diamanten echtpaar van Tiel-Jonker,
bijlage De Zaanstreek over Emmabloemcollecte 27-4-193S; mevr. Molenaar
(Uitgeest), boek E. Constant 'Grootvader
vertelt'; Peter Bruijn (Zaandam), jubileumboeken 'Zaanse Operette Vereniging
40 jaar' (198S), '100 jaar Excelsior Wormerveer 188S-198S'; Jacob Jan van Westervoort (Krommenie), foto Wormerveers
Mannenkoor (jaar ?) , boekje Wilhelminapark, boekje d'Acht Staten, knipsels:
over sjouwers en oliepullen uit 198S en
de Wormerveerse Gemeenschap; P. Ferf,
(Bergen), personeelslijst gortpellerij Mercurius; Mart Boere, div. artikelen QSC,
o.a. vaantje, medaille sjoelen jubileum

191S-197S, 3 tegeltjes: schoolvoetbaltoernooi 1997 en 1998, laatste dag QSC 14
juni 2003, 2 bierglazen QSC 70 jaar, S lucifersdoosjes met verschillende opdruk SO
jaar QSC 191S-196S, programma's amateurwedstrijden, foto elftal QSC met op
achtergrond rijstpellerij Java; dhr. Baars
(Koog aan de Zaan), (repro) foto School
C Beukenweg, jaar + klas onbekend;
Piet Bruijn, fotonegatieven Pleinfestijn
2001, Jaap Hartog, herinneringsteken
behorend bij vaandel Ons Genoegen in
rond ijzeren doosje; W. Bank, kasboek
Ambachtsschool Wormerveer periode
1876-190718, map met correspondentie
Ambachtsschool Wormerveer (in de bijlage), 4 foto's (jaar?) en krantenknipsel
Cor Bruijnschool, 7 notulenschriften van
School C, Marktstraat periode 1896-1961
incl. kasboek en verantwoording van
schoolfeestjes en schoolreisje 193711939,
map correspondentie periode 1934-19S9:
o.a. oorlogsperiode van Gem. Wormerveer I commissariaat van politie I departement OWC I Commissaris der Provincie Noord-Holland I namenlijst klas 6 I
onderwijsbeschouwingen; Jan Alberts,
eigen boek 'Oorlog in Wormerveer: herinneringen na 60 jaren aan de Tweede
Wereldoorlog' (meer hierover in devolgende nieuwsbrief); mevr. Roos, bronzen
beeldje De Sjouwer, gedateerd 8-9-1969,
geschonken t.g.v. van 2S-jarig dienstjubileum Wessanen; mevr. A. HeijmeringHeinhuis, jubileumboekje SO jaar bejaardenoord d'Acht Staten Wormerveer 19201970, 2 (kopie) brieven geschreven door
vader n.a.v. een verwonding opgelopen
tijdens borneo zagen in Wilhelminapark
voor financiele tegemoetkoming (1S-121899) + bedankje d.d. febr. 1900 voor
uitkering 60% over 2 weken a f 7,SO; fam.
Kooiman (Zaandam), diverse boeken
o.a.: Cor Bruijn 'De Zaadsjouwers' (2• dr.
1973), Cor Bruijn 'Voetreis naar Sneek',
'Wandelen door Saendelft-Oost', Wim
Alings 'Don Antonio' (relatiegeschenk
drukkerij Meijer), Dick Laan 'De berg M'
(1 • dr. 193S), Bewonersblad Patrimonium
6• jrg. no. 1, 1989 over Indische Buurt,
1• en 2• kwartaal van de Districtsgids van
Internationale Orde van Goede Tempelieren (19S1) betr. de Wormerveerse loge
'Naar 't Licht'; van onbekende gevers,
2 oliekannen uit Oliefabriek De Tijd,
(repro) foto 4• klas Goudastraat ca. 1906,
(repro) foto kleuterschool Zuid 1930.

najaarsvergadering 2004
De najaarsvergadering in oktober was
druk bezocht. Zo'n 70 belangstellenden
genoten na de pauze van Klaas Woudt
die een verhandeling hield over Wormerveerder Gerrit Jacob Boekenoogen
(1868-1930), auteur van De Zaanse
Volkstaal dat onlangs, het woordenboek
gedeelte althans, is herdrukt. Alles ging
lekker op z'n Woudts. Voor de pauze
is er natuurlijk ook het een en ander
gebeurd. De begroting voor 200S werd
goedgekeurd met complimenten uit de
vergadering voor penningmeester Ruud
Pauw. Verder stemde de vergadering in
met de benoeming van drie nieuwe bestuursleden (Cora Wester, Corry de Berg
en Dick Zwart) en met de benoeming van
Tom Tulleken als nieuwe voorzitter. Vertrekkend voorzitter Dirk de Hen ontving
namens de HVW als dank voor zijn pionierswerk en voorzitterschap gedurende
de eerste twee jaren een fraaie map met
Zaanse prenten.

Klaas Woudt hield een lezing tijdens de ledenvergadering in oktober 2004 over G.]. Boekenoogen. (foto HVW)

historische wandeling
In 200S zijn weer een aantal wandelingen
gepland langs allerlei historische plekjes
in Wormerveer.
We wachten nog even op een lekker
weertje maar wees er dan snel bij want
het aantal deelnemers is beperkt. Er zijn
twee routes: zuid en noord. De wandeling
door Wormerveer Zuid staat gepland op
10 april, 8 mei, 4 september en 2 oktober.
Het noorden van ons dorp komt aan de
beurt op 24 april, 29 mei, 18 september
en 16 oktober. Deelnemen kost € 2,SO
(inclusief een Imp koffie of thee) en aanmelden kunt u telefonisch bij onze gidsen
Piet Bruijn (6283444) of Dick Zwart
(6282468) tussen 18.00 en 19.00 uur.

Aftredend voorzitter Dirk de Hen ontving uit
handen van de nieuwe voorzitter, Tom Tulleken, een cadeau. (foto HVW)

vandaag is de geschiedenis
van morgen
(een bijdrage van Tom Tulleken)
Vaart in de Zaan Vijf miljoen ton vracht!
Deze hoeveelheid moet jaarlijks over de
Zaan vervoerd gaan worden, wil deze in
aanmerking komen voor de status van
hoofdvaarweg. Nu ervaar ik dagelijks de
drukte op de Zaan sinds ik vanaf 2001
werkzaam ben bij een woonarkenbouwer.

Ik zie ze dus passeren, de tientallen vrachtschepen geladen met zand, graan, meel,
olie, gas, huisvuil, landbouwproducten.
Net als vroeger is de Zaan dan ook wei
degelijk van levensbelang voor de Zaanse
economie.
Overigens is de plek waar ik werk voor
mij heel bijzonder, niet aileen omdat dat
letterlijk aan de Zaan is. Het is deze plek
waar mijn vader bijna zijn hele werkzame
Ieven naar toe fietste vanuit Zaandam
om zijn dagelijks brood te verdienen bij
mengvoederfabriek De Ster van (toen nog)
Wessanen's Koninklijke Fabrieken. En het
is ook precies deze plek waar tot 1968 het
laatste zichtbare restant van de eertijds omvangrijke molenindustrie stond: de schuur
en het onderste dee! van het molenlijf van
De Boerin. Hoe kort nog maar geleden
verdween dit laatste brok molenhistorie
uit Wormerveer en daarmee de kans om
middels restauratie Wormerveer weer een
molen terug te geven.
Zo'n oliemolen als De Boerin produceerde
op jaarbasis ongeveer 600 vaten lijn- of
raapolie en zo'n 170.000 veekoeken. Omgerekend naar gewicht is dat samen ongeveer
400.000 kg ofwel 400 ton.
Er zouden dus 12.500 oliemolens als De
Boerin nodig zijn om gezamenlijk een gelijke hoeveelheid vracht te produceren als
jaarlijks over de Zaan vervoerd moet gaan
worden om A-vaarweg te worden.
Aan die status van hoofdvaarweg zijn overigens nogal wat consequenties verbonden:
de vaargeul in de Zaan moet worden verdiept en verbreed en in Zaandam gaan de
Wilhelminasluis en de Prins Bernhardbrug
op de schop, tussen Zaandam en Zaandijk
zal de Julianabrug moeten worden aangepast en bij ons in Wormerveer moet de
Zaanbrug verbouwd worden. Vooruitlopend hierop stelt de gemeente Wormerland
voor om de huidige Zaanbrug dan maar te
slopen en een nieuwe brug over de Zaan te
bouwen ter hoogte van De Adelaar.
Zou het niet aardig zijn dit idee over te
nemen, echter de huidige Zaanbrug niet te
slopen maar aan te passen en geschikt te
maken voor fietsers en voetgangers? De
verkeersdruk op de Zaanweg zou aanmerkelijk teruglopen waardoor dit bijzondere
winkelgebied nog aantreld<elijker gemaakt
kan worden. De Zaanweg en meer specifiek de Zaanbocht zou dan ontwikkeld
kunnen worden tot een echte boulevard
langs de Zaan, met speciaalzaken en horeca en een eersterangs uitzicht op het altijd
boeiende scheepvaartverkeer op de Zaan.

mijn favoriete toto
Volgens de familiekroniek heeft Gerrit
Bethlem (1935) nog Hongaarse voorvaderen die in de 16• eeuw naar de Lage
Landen waren afgezakt en in Jisp diverse
bedrijven hadden. Zover stond zijn geboortebedje in ieder geval niet, dat was namelijk
op de Warmoesstraat en in 1937 verhuisde
de familie naar Bankakade 41. Na jaren en
jaren wachten (eerst nog 2 jaar gewoond
boven ijssalon Simone aan de Zaanweg)
konden Gerrit en zijn vrouw eindelijk in
oktober 1962 een huis huren op Bankakade 38. En zo was de cirkel weer rond.
Alhoewel bij de stichting in 1913 de huizen

Grote drukte bij de literatuurtafel tijdens de HVW jaardag in De Lorzie toen het monumentenboek ofticieel in de verkoop ging. Achter de tafel ziet u van links naar rechts: Corry de Berg, Cora
Wester en Carole Post van der Linde. (foto jan Klomp)

als modern bekend stonden, ontbrak in
1963 bij sommige woningen nog electriciteit en een gasleiding. En bij een reparatie
aan het rookkanaal kwam er een stukadoor
uit Castricum ... op de bakfiets! Gerrit zelf
heeft trouwens ook heel wat afgeklust om
alles 'knappies' te krijgen. Bankakade 38 is
nu gesloopt en Gerrit en Jo Bethlem wonen
sinds mei 2003 in de Larixstraat. Uit zijn
verzameling foto's van de Bankade leenden
we deze voor ons bijvoegsel.

Ongetwijfeld weet iedereen dat wei, maar
voor aile duidelijkheid, rechts is de Bankakade en links de Billitonkade en u kijkt dus
richting Wandelweg.
Helemaal precies weten we het niet maar
we schatten deze foto zo rond 1930. Helemaallinks ziet u nog de woning van schipper Aafjes aan het Sint-Pieterspad. Een
aloud pad dat in feite ophield te bestaan
bij de aanleg van de Billitonkade en de
Celebesstraat. De Wormerveerse aannemer
Dirk Starn en zijn zoon Mart ontwierpen
en bouwden de huizen in 1913 in opdracht
van Goed Wonen. Mart Starn is vooral
bekend geworden vanwege zijn vernieuwende bouwmethoden met gewapend heton; prachtige voorbeelden daarvan zijn de
cacaofabriek van Pette en gortpellerij Mercurius. Nu, ruim 90 jaar later, zijn a! vele
huizen in de Indische buurt gesloopt. Renoveren had geen zin volgens De Woonmij,

de huizen waren te slecht en herstel, indien
a! mogelijk, te kostbaar en daarmee zijn
de karakteristieke hofjes aan de Bankakade voorgoed verleden tijd. Met de eerste
nieuwbouw zal in 2006 worden gestart.

nel rep-schaap
(in memoriam)

Op 7 november 2004 overleed plotseling
Nel Rep. Nel was samen met haar man
Nick nauw betrokken bij de Werkgroep
Oude Begraafplaats. Aile werkzaamheden
op de begraafplaats vanaf het eerste begin
heeft Nel samen met haar man op video
vastgelegd. De dag voor haar overlijden
legde zij juist de laatste hand aan de
eindmontage van de onthulling van het
gedenkmonument op de begraafplaats.
Op diezelfde begraafplaats werd Nel bijgezet in een graf bij haar moeder.
De !eden van de Werkgroep Oude Begraafplaats denken met dankbaarheid
terug aan de innemende en bescheiden
persoon die Nel was. Zij zal node gemist
worden.

tentoonstelling schoolfoto's
U heeft vast wei zo nu en dan een HVW
klassefoto gezien in het Zondagochtendblad Zaanstreek. Daar is heel veel op gereageerd. AI vele maanden lang zijn !eden
van de fotowerkgroep met Piet Bruijn
als grote bezieler, intensief bezig zoveel
mogelijk namen en jaartallen te verzamelen bij de enorme hoeveelheid klasse- en
schoolfoto's die zijn binnengekomen.
Een groot gedeelte van deze gedocumenteerde foto's is te zien in de bibliotheek
van 9 tot en met 19 maart.
De openingsuren van De Bieb zijn: dinsdag-, woensdag-, en vrijdagmiddag van
13.30 - 17.30 uur, donderdagavond van
18.30 - 21.00 uur en zaterdagochtend van
10.00 - 13.00 uur. Tijdens de tentoonstellingsdagen zal er iemand van de HVW
fotowerkgroep aanwezig zijn voor nadere
informatie.

Stichting Uitgeverij Noord-Holland,
ISBN 9071123855, € 59,50.
Nog een woordenboek maar dan van het
Oostzaans is Wat ons nag te binne skoot:
het geiZlustreerd Oostzaans woordenboek .
Stukjes Oostzaanse geschiedenis, oude
foto's en een lijst met zegswijzen maken
dit een aangenaam kijk- en leesboek. Een
uitgave van de Stichting Oudheidkamer
Oostzaan, ISBN 9080806021, € 14,95.
Honderden belangstellenden waren naar de
begraafplaats gekomen voor de onthulling van
het HVW monument in oktober 2004.
(foto Pieter Krigee)

kortweg
Voor molenliefuebbers is dit een echte
aanrader. Meer weten bijvoorbeeld over
verdwenen molens in Wormerveer? Surf
eens naar: www.molendatabase.nl.
De komende boekenweek staat in het teken van de vaderlandse geschiedenis. Op
19 maart is er vanaf 19.00 uur een literair
diner met de bekende historicus en publicist Herman Pleij in Eetcafe De Batavia
in Wormer. De kosten zijn € 27,50 (excl.
drankjes); !marten te verkrijgen bij De
Bieb Wormerveer, Boekhandel Gorter,
Bibliotheek Wormer en Eetcafe Batavia.
De tentoonstelling 'Onderste Boven' over
de cultuurhistorie van onderkleding is
nog te zien in het Molenmuseum tot en
met 20 maart. Marjan Aten presenteert
als ladyspeaker op zondag 6 en 13 maart
een ondergoedshow met vee! kledingstukken uit grootmoederstijd. Het Molenmuseum te Koog aan de Zaan is open op
dinsdag tot en met vrijdag van 11.00 tot
17.00 uur en op zaterdag en zondag van
13.00 tot 17.00 uur.

boek&
Tekenaar Piet-Hein Zijl heeft in eigen beheer uitgebracht Flonkering, een moederboek. Een eerbetoon aan zijn overleden
moeder en tegelijk een herinneringsreis
door haar en zijn eigen Ieven. Het boek
kost € 20,-. Te !wop bij P.H. Zijl, Lindenlaan 39, 1544 AS Zaandijk (tel. 0756167828) of bij sigarenhandel Bas Maas
aan de Lagedijk te Zaandijk.
Over het van oorsprong Engelse stoomschip Elfin , dat a! jaren een pleisterplaats
heeft aan het Zuideinde, is een documentaire van een uur verschenen op dvd. De
prijs is laag, slechts € 7,-. Meer informatie
is te vinden op www.elfin.nl.

Boerderijen in Wormerland is een uitgave
van de Stichting Wijde Wormer Journaal.
Het boek laat aile boerderijen zien in de
gemeente Wormerland ook als het pand
niet meer als zodanig in gebruik is. Bijzonder is dat de meeste bewoners eveneens zijn gefotografeerd. De prijs is € 35,-.
Eindelijk weer leverbaar! De Zaanse
Volkstaal van G.J. Boekenoogen is opnieuw herdrukt en de woordenlijst van
Klaas Woudt bij de eerste herdruk uit
1971 is ge'integreerd. Een prachtwerk.

Nu we het toch over taal hebben: in de
serie 'Taal in stad en land' is onlangs
een deeltje verschenen over het NoordHollands. Het gaat voornamelijk over
de dialecten hoven het Noordzeekanaal
met nadruk op het Westfries. Het Zaans
wordt ook behandeld en het verhaaltje
'Gnappe Titte' van Klaas Woudt fungeert
als leesproef. SDU uitgevers, Den Haag,
ISBN 9012097169, € 12,50.

Architectuur & wonen in Broek in Waterland is een groot formaat liggend boek
dat voor liefuebbers van houtbouw een
aanwinst zal zijn. De tekst is van Anne
van Wijngaarden en de prachtige foto's
van Olaf Klijn. De teksten zijn in het
Nederlands en het Engels. Uitgegeven
door Olaf Klyn Photography, ISBN
9080830216, € 30,-.
In onze vorige nieuwsbrief noemden we
reeds een historische beroepengids; nu is
een nog uitgebreider werk verschenen:
Beroepsnamenboek: beroepsaanduidingen voor 1900 in Nederland en Belgie.
Naast de 25.000 beroepsnamen uit het
tijdvak 1300 - 1900 bevat het zo'n 10.000
spellingsvarianten. Ideaal naslagwerk
voor genealogen en archiefvorsers.
Uitgegeven door L. J. Veen, Amsterdam,
ISBN 9020404598, € 45,Commandeur Brandweer J. Goezinne
Az.; Dagboek 1921-1924 is een uniek
verslag van de belevenissen en strubbelingen van een vrijwillige brandweerman
uit Zaandam. Uitgegeven door Stichting Uitgeverij Noord-Holland, ISBN
9071123863, € 15,90.
Klaas Knaap beschrijft in zijn boek Het
Veem opkomst en ondergang van het opslagbedrijf Zaans Veem dat in 1850 werd
opgericht en talloze pakhuizen bezat
waarvan een aantal in Wormerveer. Ook
de enorme brand in 1954 wordt uitvoerig
belicht. Een uitgave van Lectori Salutem,
ISBN 907697313x, € 16,90.

Krommenie, hoe een dorp veranderde
zal in het najaar verschijnen ter gelegenheid van 10 jaar Historisch Genootschap
Crommenie. Een flinke uitgave wordt het
van zo'n 240 pagina's en 700 foto's. De
voorintekenprijs bedraagt € 22,50, na 30
maart wordt het € 27,50. Bestellen via
e-mail crommenie@planet.nl of telefoon:
075-6218119.
Huisartsen - Specialisten & Ziekenhuizen: feiten uit de Zaanse Geneeskunde
van de twintigste eeuw is een magistraal

werk van de onlangs overleden internist
Frank van Soeren. AI eerder publiceerde
Van Soeren over Zaanse medische zaken
maar deze bijzonder fraaie uitgave verenigt aile facetten van de gezondheidszorg
in de Zaanstreek gedurende de 20e eeuw
in een band. Stichting Uitgeverij NoordHolland, ISBN 9071123847, € 49,50.
Beretrots zijn we op onze eigen uitgave
Wormerveerse Monumenten: een inventarisatie. Het eerste exemplaar is uitgereikt
aan burgemeester
Meijdam tijdens
de HVW jaardag.
Dankzij subsidies
ii
....... van
De Woonmij en
gemeente Zaanstad
1 ...... . kon dit boek tot
stand komen. Het
is samengesteld
aaaiu••~ door Jan Klomp en
Tom Tulleken van
de werkgroep Bebouwde Omgeving.
In het boek staan aile panden met een
monumentenstatus afgebeeld met een korte
beschrijving. De oplage is beperkt tot 250
exemplaren. De speciale prijs van € 17,50
voor HVW !eden is verlengd tot 2 maart.
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Burgemeester Meijdam ontving tijdens de jaardag het eerste exemplaar van Wormerveerse
Monumenten (foto jan Klomp)
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