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Nieuwsbrief Historische Vereniging Wormerveer

van de voorzitter
(een bijdrage van Tom Tulleken)
Woensdag 2 maart was een gedenkwaardige dag. Een voor onze streken
ongekende hoeveelheid sneeuw zorgde
voor prachtige winterse plaatjes, maar
ook voor veel verkeersleed en ander
ongemak. Ook was 2 maart voor mij
persoonlijk een gedenkwaardige dag; er
overkwam mij een vrij ernstig ongeluk
waardoor ik in het ziekenhuis belandde.
Tenslotte: 2 maart was ook de dag dat de
voorjaarsledenvergadering van onze vereniging plaatsvond. Vanwege mijn ongeluk moest ik verstek Iaten gaan. Uiteraard
verliep de vergadering goed en was ook
de inbreng van Klaas Knaap over Zaans
Veem alleszins de moeite waard. Door die
extreme sneeuwval was het aantal bezoekers van de vergadering aan de lage kant;
de omstandigheden waren zo bar dat wie
niet echt de deur uit hoefde dat ook niet
deed. Een dag als 2 maart 2005 herinneren we ons dus beslist nog over 10 of
20 jaar. De unieke weersomstandigheden
'schreven' in dit geval geschiedenis.
Maar wie van ons herinnert zich nog 2
maart 2004, of 2 maart 1998?
Er is kennelijk iets bijzonders voor nodig
om een bepaalde dag blijvend in ons geheugen op te slaan. Voor mij persoonlijk
voldeed 2 maart absoluut aan die voorwaarde. De vele blijken van medeleven
en beterschapwensen die ik ontving tijdens mijn herstel maken daarvan deel uit.
Hartelijk dank!

contributie
Denkt u er even aan? Zo'n 140 led en
hebben de contributie nog niet betaald.
Om kosten te besparen, sturen wij geen
acceptgirokaarten, dus u dient zelf voor
overschrijving te zorgen. De contributie
bedraagt voor 2005 € 13,50 (meer mag
ook) en als u vragen hebt, dan kunt u
altijd contact opnemen met onze penningmeester Ruud Pauw (075-6873896).

in dank ontvangen
Het is onvoorstelbaar wat er allemaal
binnenkomt. Bijna teveel om alles op te
noemen en u zult het hopelijk begrijpen
dat we de gegevens van de vele schooltoto's die we de laatste tijd ontvingen
niet kunnen plaatsen. De ruimte in deze
nieuwsbrief is daarvoor niet toereikend.
We beginnen dit overzicht niettemin met
de schenkers van al die prachtige schooltoto's; het zijn ze trouwens nag niet allemaal, in onze volgende nieuwsbrief
zullen we het lijstje afmaken.
De brieven van ]an Dekker ontvangen
van de heer Vaster (zie de vorige nieuws-
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Nog een keer een schoolfoto. De markante persoon in het midden is de veelzijdige Frans Mars:
ondeiWijzer, streekhistoricus en kunstschilder. Het betreft hier klas 7 van school B aan de Goudastraat in (waarschijnlijk) 1937. Vl.n.r. (staand) Dries Rollenberg, fan Kroese, Jan Langewis, Piet
Koeman, Frans Mars, fan Luttik, Tinus ten Broek, Herman Kee, Kees Ris, Gerrit Duinmeijer,
(geknield) Wim Klomp, fan Kuijper, Anton Kouwen, Roel Luinge, ( zittend) Luwe de fang, Henk
Kuyt, ... van Tiel, Arend Siekerman, fan fongens, Dick Ofman. (collectie Piet Bruijn)

brief) zullen in een latere editie wat meer
aandacht krijgen. Alle gevers weer hartelijk dank.
Diverse schoolfoto's (originele en kopieen) van: M. Fennema (Koog aan de
Zaan), L. Hackman (Zaandam), mevr.
Vogel-Rem, mevr. Tuyn-IJff, Piet Vet,
J. Scheffer (Wormer), W. Schraal,
B. van der Honing, Corrie Hoogenboom
(Hoofddorp) via M. Rink (Zaandam),
J. Hoogenboom (Zaandijk), Irene Aafjes,
Erica van Straaten (Venray), Dirk Krom,
H. Starn, J. v.d. Toorn, A. LandsmanSmit, mevr. Koomen-Nijkamp (Wormer),
J. Nielen (Den Helder), Hans Hoogerhuis, Carla Budgen-Nielen, E. van
Dalfzen (Zaandam), G. Bethlem, S. Dik,
mevr. Sman (Zaandijk), fam. Schaap,
Atie Bouwmans, Archie£ Chr. Mavo,
H. Boon, mevr. C. van Galen-de Jong,
Rie Koelemeijer (Wormer), dhr. of mevr.
Van Nugteren, C. Slot, mevr. Smit (Heiloo), Fina Woud-Mastrandrea (Westzaan), W. Wezel, Gre Bleeker (Wormer),
Lyda Klooster-Kan (Krommenie), mevr.
v.d. Linde, Nel May (Zaandam), Tineke
Ooms, dhr. Tijwes, J. Woud (Amsterdam), Loes Schoemaker-Koene (Westzaan), Wim Barten, Cees Slot;

mevr. Vogel-Rem, diverse foto's van
doopsgezinde zusterkring (1910) , naaiclubje (foto op leer geplakt) met jongejuffrouwen Woerdeman, Duifje Kuik,
Bet Magielse, Bogaart, Gon Best, Wiek
Bloemraad en Lies Schoute, personeel
van onbekend bedrijf t.g.v. 25-jarig bestaan (1930), schoolfoto's school C 1935,
ULO 1937 uitstapje Schiphol;
Ge Kooyman (Zaandam), luchtfoto van
Wormerveer Zuid (1947); J. Hoogenboom
(Zaandijk), (repro) foto geestelijke uit
Wormerveer met familie en vrienden voor
hotel De Nieuwe Societeit (z.j.); J. v.d.
Toorn, diverse schoolfoto's, foto van biljartclub (ca. 1900), foto fancyfair in gymlokaal Goudastraat gesponsord door Terwee's Thee Zaandam (1920), foto groep
personen in Societeit (ca. 1920); J. Nielen
(Den Helder), foto van Fa. Koene, Marktstraat 61, met Piet de Jong en personeel
(?), 2 schoolfoto's; J. Koelemeij, gedicht
'Doe 't eens', boekje met plakplaatjes over
Eerste Wereldoorlog, diverse documenten
en knipsels betreffende muziekkorps 'Ons
Genoegen' en Albert Meijns, clubblad
OG-er: 1" jrg. 1974 tim 17• jrg 1991, clubblad HW: 1" jrg 1991 tim 10• jrg 2000;
mevr. M. Steenbakker-Krijger, diverse
archiefstukken en knipsels betreffende

Fa. Klinkenberg: o.a Cliches & Advertentieboekje 22/511946 tim 27/8/1956;
Cor Smit, diverse afleveringen van Anno,
diverse ansichtkaarten (7) en foto's (18)
van Wormerveer; Margreet Koeman,
boek '1882-1982: 100 jaar Christelijk
Onderwijs in Wormerveer'; J. Meijns,
knipsel over Gymnastiekvereniging DOK,
t.g.v. 50-jarig bestaan (1975); H. Bakker
(Warmoesstraat), petroleumkan van de
firma J. Pot, boek 'Ornamentiek in de
Zaanse huizenbouw', boek P.G. Kuyk 'De
Zaanstreek uit haar verleden en heden'
(1923); fam. Schaap, ansichtkaart BLO
School Plan Noord (1954) en diverse
foto's van school D en Floraschool; Rein
Aafjes (West-Graftdijk), diverse knipsels
over Wormerveerse molens (Typhoon
1959), Noorderbrug en -sluis (Typhoon
1959), brand Erve H. de Jong (Zaanlander 1930); A. Andrea, archief Harmonie
Excelsior: reisverslag van trip naar Etoiles
(1956) incl. 44 foto's, knipselmap met
foto's, 4 boekjes uitgereikt door QSC als
dank en hulde voor medewerking aan de
QSC-revue 'Uitverkoop' (voorjaar 1948);
mevr. Smit (Heiloo), kopie foto's van
kampioensploeg damesvolleybal Saenden
(1961), RK voetbalclub S.D.E., 10-jarig
bestaan S.D.E. (1922); Piet Stelling, 2
carbidlampen uit Tweede Wereldoorlog
(1 blikken en 1 koperen gemaakt door
kapitein van boot die regelmatig door de
Zaan voer); mevr. v.d. Ven-Bruijn, ldeurboek De Adelaar, pensioenboekje
J. Dekker, Sx krantjes d'Acht Staten, programma's van feesten en trouwerijen bij
fa. Dekker, portemonnee met almanak
van Pette erin, trouwkaarten van kinderen Dekker, uitnodigingen van J. Dekker,
menukaart I bruidslied, fotomapje van
Van de Meulen, 3 geboortekaartjes; mevr.
Husslage-Laarkamp (Zaandijk), diverse
knipsels en foto's uit archief LaarkampEmmer en Husslage-Laarkamp van voor
en tijdens Tweede Wereldoorlog, stamkaarten en voedselbonnen, bewijs van
Nederlanderschap, belastingplaatjes, boek
'Nederland in den oorlog!'; Cor Bakker
(Pluderhausen), boeken 'Jaarsymfonie
van de Zaanstreek', 'De geschiedenis
van een smederij', plaat Boon fabrieken
en fabrieksprocessen, diverse knipsels
over Boon (complex), (kopie) overzicht
van producten Boon, Mulo-leerboekje
Duits (uit de oorlogsjaren), diverse krantenknipsels, bladwijzer van boekhandel
Spaander; W. Wezel, kopie foto's van
opening De Knapzak (1983), stamboom
fam. Wezel, diverse schoolfoto's; F. Starn
(Koog aan de Zaan), 16 mm film reis van
Harmonie Excelsior (1956) naar Etoiles,
Frankrijk, verslag van 6-daagse reis van
Reisvereeniging TWEWA naar Valkenburg (1931); dhr. Pannenborg (Krommenie), adresboek Wormerveer (z.j.), artikel
Varagids over Wormerveerse Stoomspuit
(1975); Rie van Westervoorde, diverse
foto's van o.a. Hof Saenden en Billitonkade in sneeuw (1995), Zaan en Zaanbocht
(1996), pakhuizen Maas en Schepel, de
Moriaan; Klaas Spaander (Tasmanie),
schilderij Molen de Mol door Martinus
Rispens; mevr. G. Butter (Wormer),
(kopie) foto kruidenierswinkel J. Zwart

(Warmoesstraat); C. Busch, feestgids van
Nat. Concours in Wilhelminapark t.g.v.
50-jarig bestaan Kon. Harmonie Excelsior (1935), diverse krantenartikelen o.a.
bejaardenkoor d' Acht Staten wint Varaconcours in 1984, de Typhoon van 15
augustus 1958, 8 juli 1967, 26 en 29 augustus 1969; C. Brinkman (Krommenie),
paneel Inex tentoonstelling oktober 2000,
3 foto's Wormerveer tentoonstelling
'Toen en nu' oktober 1998, 15 originele
foto's INEX tentoonstelling 'Effe Buurte'
(2003), foto Noorddijk, diverse boeken
o.a.: 'jubileumboek WFC 50 jaar', '200
jaar Wessanen's Koninklijke Fabrieken
N.V:; Cees Slot, verhaal over wandelsportvereniging De Doorzetters, vaantjes
WWV De Doorzetters: puzzeltochten
1961 en 1962, embleem De Doorzetters
Wormerveer, medaille Gladorenmars
WWV De Doorzetters, vlagtekening
KNBvLO Willen is Kunnen, diverse foto's
van wandeltochten, foto van Gemeenteelftal (ca. 1960) en Gemeente-elftal +
partners tijdens uitstapje naar Enkhuizen
(1959), diverse schoolfoto's; H. Cox
(Hoorn), luchtfoto Wormerveer Noord
(v66r 1987), persoonsbewijs t.n.v. Hendrik Simon Kox met hoesje, distributiestamkaart t.n.v. Hendrik Kox (1940) met
bijbehorende distributiebonnen en serie
!marten, 11 notariele alden behorende bij
pand Noordeinde 18 uit periode 18911968; P. Aafjes (Oost-Knollendam), foto
Zaanbocht met ijs met zicht op De Liefde
in Wormer (1978) , boek 'De Wormerveerse toneelgezelschappen WTG/ UEK
75 jaar'; Hans Boon, wisselbeker WKF
voor voetbalwedstrijden tussen kantooren fabriekspersoneel (1955/ 58), roerijzer
voor de koffie in meelfabriek De Vlijt
(1956), T-shirt Wessanen LTV 1937-1997,
22 stropdassen van verschillende Wessanen-ondernemingen, 2 vlaggen Wessanen
(3 x 6 meter), beige ketelpak met penning
H.B. (1956), wit werkpak (voor bedrijfsleiding en staf) (1956), kalender 'De Zaan
Etsen' door Frans Room.

wormerveer w.o. II
Jan Alberts (1931) uit Krommenie, maar
geboren en opgegroeid in de Riouwstraat
te Wormerveer, heeft zijn herinneringen
aan de Tweede Wereldoorlog te boek
gesteld. De auteur heeft een zeer beperkt
aantal exemplaren Iaten maken voor zijn
kinderen maar gelukkig heeft de HVW
ook een exemplaar gekregen. Tijdens de
jaardag lag het
boekwerk (met
vee! authentieke
documenten
gei1lustreerd)
ter inzage en er
was, zo bleek
uit diverse
reacties, vee!
interesse voor.
Het is geen
nauwkeurig historisch verslag,
zoals de auteur
in zijn voorwoord schrijft,
maar Alberts heeft zijn herinneringen en

belevenissen uit die tijd zoveel mogelijk
weergegeven als ware hij nog een jonge
dorpsjongen.
Het boek ligt voor belangstellenden ter
inzage in ons archief.
Overigens kregen we ook van Walter
Prinsze uit Bennekom onlangs twee uitgebreide verhalen met herinneringen uit
de oorlogsperiode. Vooral het verhaal
over zijn jeugdvriend Kees Theijssen die
gedood werd bij een Engelse luchtaanval
op het station is aangrijpend.
Van de heer Perf uit Bergen ontvingen
we a! eens eerder een verslag van een
geallieerde bomaanval in juni 1942 op
de gashouder waarbij vee! huizen aan
de Zaanweg werden beschadigd en een
verslag van de brandstichting in september 1944 door de Gri.ine Polizei van de
woonhuizen van makelaar Aten en notaris Doncan aan de Zaanweg.
Wilt u ook uw verhaal kwijt over de
oorlogstijd, stuur het ons toe. Lang, kort,
het maakt niet uit. Mogelijk dat we in de
toekomst een speciale uitgave over dit
onderwerp kunnen samenstellen. In ieder
geval blijven uw belevenissen en indrukken van toen voor toekomstige generaties
bewaard.

zaanweg 44
De meeste Wormerveerders zullen nog
wei weten dat hier vishandel Kee gevestigd was en na het overlijden van Frans
Kee startte zijn vrouw Ans een antiekwinkel. Ans Kee overleed in 1997 en het
pand ging in andere handen over. Op het
ogenblik staat het woon/ winkelhuis al
geruime tijd leeg; de verkoop ervan wil
kennelijk niet vlotten. Het wordt er in
ieder geval niet beter op en daar maakt
de HVW zich zorgen om. De gemeente
Zaanstad heeft besloten dit historische
pand niet op de monumentenlijst te plaatsen en kortgeleden heeft de HVW daar
bezwaar tegen aangetekend. Het is een
pand met een rijke historie; a! in 1622
staat hier een huis dat in 1791 gedeeltelijk
door brand wordt vernield. Later wordt
het gevoegd bij de grutterij op nummer
43 waar nude doorgang is naar de Edisonstraat. De grutterij is overgebracht
naar het Openluchtmuseum in Arnhem.
Alhoewel er in de loop der tijd veranderingen zijn aangebracht, zijn er toch vele
originele elementen bewaard gebleven,
zoals het fundament en het opgaande
metselwerk van de smuiger. Ook is de
gehele noordgevel met getrapte weegconstructie nog oorspronkelijk.

In de welstandsnota van 2001 lezen we
dat behoud van het individuele karakter
van de bebouwing langs de dijk en de
zijpaden het uitgangspunt is voor het welstandsbeleid voor dit deel van Wormerveer. De cultuurhistorische waardenkaart
noemt daarnaast de nauwe samenhang
met de aan de overzijde gesitueerde industriele bebouwing.
Het stuk Zaanweg tussen de Zaanbrug
en de Stationsstraat is op drie panden
na nog steeds in dezelfde staat als honderd jaar geleden. Het zou zonde zijn als
Zaanweg 44 ten prooi zou vallen aan de
slopershamer. Wat ons betreft, zou dit
gebied een extra beschermde status moeten krijgen. Sloop van Zaanweg 44 zou
ook het aanzien van Zaanweg 45 ernstig
tekort doen. Deze twee Zaanse huizen
vormen een kleurrijk contrast met de
naastgelegen fabrikantenwoningen.

voorjaarsledenvergadering
Om te zeggen dat het allemaal gesmeerd
liep ... nou nee. De hevige sneeuwval
weerhield veelleden, zeer begrijpelijk,
de vergadering te bezoeken. Toch waren
er ondanks het barre weer nog zo'n 35
bezoekers. Ook het ongeval van Tom
Tulleken diezelfde dag ontregelde de organisatie hier en daar. Dick Zwart nam
echter met verve het voorzitterschap voor
deze avond over. Voor de pauze kwam
het exploitatieoverzicht 2004 aan de
orde dat een klein positief resultaat van
€ 343,65 liet zien. Hans Boon en Jaap
Kellerman van de kascommissie concludeerden dat de boekhouding dik in orde
was en de vergadering dechargeerde en
bedankte penningmeester Ruud Pauw
voor zijn nauwgezette werk. Na de pauze
hield Klaas Knaap, die al glibberend uit
Jisp was afgereisd, een boeiende lezing
over Zaans Veem met name over de Wormerveerse activiteiten van dit bedrijf. Na
afloop moesten enkele HVW'ers Klaas
en zijn auto weer eventjes in een sneeuwspoor duwen.

"ze zullen je benen zien"
werkgroep gesproken geschiedenis
(een bijdrage van Letty Swart)
Onlangs weer op interview geweest, dit
keer bij Mevrouw Zuidwijk geboren Abele. Dit was ooit Von Abele, want de familie komt oorspronkelijk uit Duitsland.
Haar grootmoeder, een dochter van boer
Graas, trouwde met F. Abele en doordat
ze jong weduwe werd en grate stukken
grand had geerfd, heeft ze zich vee! bemoeid met de verkoop van percelen land
voor woningbouw. Dit zijn onder andere
de Transvaalstraat en de Oranjestraat
geworden. Deze oma was ook een kennis van dokter Korteweg die graag een
ziekenhuis wilde bouwen in Wormerveer.
Dat was in 1904. Zij leverde land en heeft
ook bij de bouw goed opgelet, want aan
kachels had Korteweg niet gedacht. Zo
hoor je veelleuke en bijzondere zaken
die we ons nu bijna niet kunnen indenken. Een voorbeeld uit het bovenstaande
interview: Een tante, zo rand 1910, nag

Een enorm succes was de tentoonstelling van oude schoolfoto's in de bibliotheek afgelopen
maart. Er werden ruim 650 bezoekers geteld. Op de foto een impressie van de drukte, helemaal
rechts Piet Bruijn. De leden van de werkgroep Tentoonstelling zijn met de voorbereiding vele
maanden bezig geweest. (foto Gerard Graas)

een jonge meid, zou en moest een fiets.
Vrijwel niemand had er een. Uit Amsterdam werd per schip uiteindelijk een
damesfiets afgeleverd op de steiger van
de Alkmaar Packet aan het Noordeinde.
Maar moeder waarschuwde: "Ze zullen
je benen zien en rij niet langs de pastoor
of de dokter!" 's Avonds kwam de dokter achterom. "Daar zul je het hebben';
dacht moeder. Maar nee, de dokter wou
die mooie fiets gewoon eens beter bekijken, want dat was de oplossing: geen
paard, koets en koetsier meer nodig. En
die fiets is er toen oak snel gekomen.
De digitale bewerking op CD-rom wordt
nu verzorgd door Jamie Bank. Daarna
werken we het uit als verhaal, deels letterlijk, deels samenvattend en daar hebben
we hulp bij gekregen van Petra Beets. Ook
Trudy Boom heeft zich aangemeld om af
en toe een interview te houden en uit te
werken. De werkgroep groeit. Niettemin,
we zouden het erg fijn vinden als er een
paar mensen bij komen, want er zijn nog
heel wat Wormerveerders die we willen
interviewen. (Voor meer informatie kunt u
Letty Swart bellen op 075-6212667)

mijn favoriete toto
Ook in West-Knollendam is men druk bezig met de dorpsgeschiedenis. Hans Metselaar, geboren en getogen West-KI101lendammer, nam in 2000 het initiatief een
club te starten onder de naam Heden en
Verleden als activiteit van Ons Huis, ooit
opgericht in 1939 om 'de baldadige jeugd
in toom te houden'. Het archie£ is ondergebracht in het oude gebouw van de Theo
Thijssenschool (voorheen school E). Een
paar keer per maand komen de zes !eden
bij elkaar om het materiaal te documenteren. Maar zoals de naam al doet vermoeden, ook het heden houdt men goed in

de peiling waarbij men alert is op allerlei
plannen die het dorpsgezicht kunnen
schaden. In 2003 organiseerde Heden en
Verleden een historische rondwandeling
in het dorp die vele tientallen deelnemers trok. Ook bij de recente schoolfototentoonstelling in de Wormerveerse
Bieb had de groep een eigen presentatie
gemaakt met fraaie archiefstukken uit
de 19< eeuw. Er zijn nog meer plannen:
een kalender voor 2006, interviews met
(oud) inwoners en een tentoonstelling in
november ter gelegenheid van het 125jarig bestaan van de Theo Thijssenschool.
Voor meer informatie: 075-7713534 of
onshuis@hotmail.com.

Als bijvoegsel bij de nieuwsbrief dit keer
een West-Knollendams straattafereeltje
uit (ongeveer) 1920. De ansichtkaart is
afkomstig uit het archie£ van Heden en
Verleden. De foto heeft ook eens gestaan
in West-Knollendam in oude ansichten
en een gedeelte van de tekst daarbij gebruiken we nu als toelichting. Rechts,
grenzend aan de "haven", de kruidenierswinkel van Klaas Hos. Opzij van het huis
staan Engeltje Kelder-Verwer en Aaltje
Hos-Besse, vooraan mevrouw NoolKnaap met dochtertje Lies, daarachter
Gerrit Dik, Dirk Ouweltjes, mevrouw
Dik-Koopman en helemaal achteraan
Truusje Dik en mevrouw Dik-Ouweltjes.

boek&
De 10-jarige Isa de Graaf uit Wormerveer
is straks een landelijk bekend schrijfster.
Uitgeverij Leopold organiseert elk jaar
voor kinderen de schrijfwedstrijd 'Het
geheim van .. .' en Isa is dit jaar de winnares. Samen met kinderboekenschrijver
Hans Kuyper uit Zaandam heeft ze het
spannende verhaal Het geheim van kamer
13 verder uitgewerkt. ISBN 9025846386,
€ 12,50.
Auteur Arian Smit heeft heel Nederland afgereisd om de geschiedenis van
zo'n 90 afgedankte Zaanse molens
vast te leggen die elders opnieuw zijn
herbouwd, veelal als korenmolen. Het
boek Ontheemde Zaanse Molens is
nog niet uit maar verschijnt in oktober.
U kunt wel alvast intekenen en dat
scheelt in de prijs. Tot 1 juli kost het
kloeke werk van 288 pagina's
€ 29,50, daarna € 34,50. Een uitgave van
de Vereniging de Zaansche Molen, tel. 0756215148 of dezaanschemolen@euronet.nl.
"De Vier Plaetsen": de Doopsgezinde Gemeenten te Knollendam, Krommeniedijk,
Markenbinnen en Uitgeest is onlangs in
eigen beheer uitgebracht door auteur Jelle
van der Weide. Het boekwerkje bevat veel
interessante gegevens over de doopsgezinde geschiedenis in deze dorpen vanaf de
17° eeuw. Eenvoudig maar zeer verzorgd
uitgebracht op A4 formaat met spiraalbinding. De prijs is € 9,- , te bestellen bij
J. van der Weide, Marslaan 253, 1562 WJ
Krommenie.
De economische toestand in Duitsland in
1770 was slecht en dat noopte Christian
Pilkenroth uit het Harzgebergte werk te
vinden in de Zaanstreek. Daarmee begint
de geschiedenis van de ondernemersfamilie Pielkenrood in Zaandijk, bekend van
de vaten. Ed Pielkenrood beschrijft soepeltjes het wel en wee van de familie en
het bedrijf in Zaken in Zaandijk. De geschiedenis van een Zaanse ondernemersfamilie. De prijs is € 17,50, uitgegeven in
eigen beheer.
Gerrit Jacob Boekenoogen, bekend van
het magistrate De Zaansche Volkstaal
uit 1897, was ook een verwoed verzamelaar van sprookjes, volksverhalen en
rijmpjes. Zijn plan om een groot Nederlands sprookjesboek te publiceren heeft
hij echter niet kunnen realiseren. Al zijn
archiefmateriaal is nu ondergebracht bij
het Meertens Instituut in Amsterdam
en onderzoekers Theo Meder en Cor
Hendriks hebben dit bewerkt en bijeengebracht in Vertelcultuur in Nederland:
volksverhalen uit de Collectie Boekenoogen (ca. 1900). Het is een pil van 816
pagina's geworden, uitgegeven door Aksant in Amsterdam, ISBN 9052601828,
prijs € 39,90.
Het lekkerste boek van het jaar, zo ziet
en voelt het tenminste wel. Of overdrijven
we nu wat? In ieder geval Een leven in
biskwie en chocolade door Co Verkade
is een prachtboek geworden met talloze

illustraties en veel informatie over het
Verkade bedrijf. De nu 98-jarige auteur,
die in 1965 als directeur afscheid nam van
Verkade, heeft een levendig verhaal geschreven met veel persoonlijke herinneringen. Stichting Uitgeverij Noord-Holland,
ISBN 9071123871 (2e druk), € 19,90.
lets heel anders. Muziek van de bovenste
plank als u tenminste van hiphop houdt.
De Wormerveerse groep Koppensnellers
(hu, hu, hu, stoere naam weet je, joo)
heeft een cd geproduceerd Rituelen in
Rijm; goede muziek, goede teksten. Te
koop bij Cees Siekerman op het Krommenieerpad voor € 7,- .
tenzij anders vermeld zijn alle boeken in
deze rubriek te koop bij de boekhandels
Pasman (Zaanweg), Bruna (Marktplein)
en Schuurman (Stationsstraat)

kortweg
Stichting Historisch Oost-Knollendam
(SHOK) organiseert tijdens de Monumentendag op 10 september een tentoonstelling in pakhuis Koningsbergen over
het kerkelijk leven in vorige eeuwen.
SHOK presenteert dan ook de plannen
om een klokkenstoel op te richten waarin
de aloude luidklok van de Hervormde
Kerk (nu in bruikleen bij het Klokkenmuseum op de Zaanse Schans) een plaats
moet krijgen. Heeft u nog informatie,
documenten of foto's, over de kerk of
pastorie dan wil men dat graag weten.
Het adres is Dorpsstraat 121, 1534 NG
Oost-Knollendam: tel. 075-6426316 of
e-mail historisch.ok@planet.nl.
Nu we het over de Monumentendag hebben: de HVW werkgroep Oude Begraafplaats organiseert dan een rondleiding
over de begraafplaats. Zet alvast een aantekening in uw agenda voor zaterdag 10
september. In de zomer maken we meer
gegevens bekend over het programma.
Wilt u nu alvast meer informatie dan
kunt u Dick Zwart daarvoor benaderen
op 075-6282468.
Bouw je eigen molen! De expositiezaal
van het Molenmuseum in Koog aan de
Zaan wordt (tijdelijk) omgebouwd tot
een echte molenmakerij. Van 18 juni tot
31 juli loopt de tentoonstelling Molenmakers gevraagd speciaal bedoeld voor
leerlingen van het basisonderwijs, maar
ook voor de vaders en moeders. Spelenderwijs leren de kinderen hoe een molen
werkt en ze kunnen hun eigen molentje
bouwen en mee naar huis nemen. Op
www.zaansemolen.nl vindt u meer informatie over alle activiteiten.
Geef de toekomst een verleden. Onder dat
motto heeft de afdeling Zaanstreek-Waterland van de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland (AWN) sinds kort
een website met veel verenigingsnieuws
en archeologische links. De Zaanse tijdbalk is een onderdeel van deze site, nog
niet geheel ingevuld weliswaar, maar
het ziet er veelbelovend uit. Het adres is
www.archeologiezaanstreek.nl

Van 14 augustus tot en met 18 september organiseert de HVW in het Molenmuseum in Koog
aan de Zaan een tentoonstelling van werken
van schilder en etser Gerrit de fang. Het is 100
jaar geleden dat Gerrit de fang in Amsterdam
geboren werd. Als Gerrit vijf is, overlijdt zijn
vader. Maeder Niesje Koeman verhuist met
haar drie zonen naar Wormerveer waar zij
oorspronkelijk vandaan komt. Gerrit zal zich
door zelfstudie ontwikkelen tot een meesterlijk
schilder en graficus. Het precieze programma
van de tentoonstelling is nu nag niet helemaal
bekend maar over enige tijd ontvangt u meer
informatie. (foto: Gerrit de fang in zijn atelier;
collectie Dirk Krom)

De redactie van de Eigenwijks pagina
in de Zaankanter heeft nu een eigen
plekje op het internet onder de naam
www.wijkensite.nl met veel actueel
nieuws en fotoreportages over Wormerveer en West-Knollendam. Neem eens
een kijkje en wilt u reageren op het een
of ander dan kan dat.
Op zaterdag 18 juni kunt u weer genieten
van Artistic Park in het Wilhelmina park,
een kunstenaarsmarkt met 40 kramen en
met muziek van Kaskedieze en Zilt. De
dag daarna, zondag 19 juni, is er opnieuw
de jaarlijkse Camerabeurs. Beide evenementen beginnen om 10.00 uur en eindigen rond 16.00 uur. Op vrijdag 1 juli van
20.00 tot 23.00 uur is er de Cultuurmarkt
met een optreden van muziekgroep Rajakymoes met muziek van Moussorgsky.
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