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van de voorzitter
(een bijdrage van Tom Tulleken)
AI weer is er bijna een jaar omgevlogen
en terugdenkend meen ik opnieuw te
mogen constateren dat bet voor de HVW
een mooi jaar was. Er is nog steeds
sprake van een aanwas van nieuwe leden;
we hebben weer 'behoorlijk ons gezicht
Iaten zien' en ook worden we meer en
meer als een volwaardige partner gezien
door onder meer de plaatselijke overheid,
het bedrijfsleven en andere organisaties.
N atuurlijk waren er in bet afgelopen jaar
ook wat strubbelingen en onvolkomenheden, het blijft tenslotte mensenwerk,
maar ook bier is weer van geleerd. Op
dit moment wordt er door het bestuur
hard gewerkt aan een nieuwe opzet met
betrekking tot de bestuursorganisatie
en de werkgroepen. In deftig Nederlands beet zoiets een organogram en de
bedoeling ervan is om duidelijk en helder
in kaart te brengen hoe onze vereniging
functioneert en wie waarvoor verantwoordelijk is. Een grate vereniging als de
onze vraagt nu eenmaal om duidelijkheid
en professionaliteit. Het streven van dit
alles is om de vereniging nog beter te
Iaten functioneren, om signalen 'uit het
veld' (de werkgroepen) goed te verstaan
en om niet te ver van de kerntaken van
de vereniging af te dwalen. Waar dit
concreet toe gaat leiden, zult u in de loop
van 2009 beslist gaan merken. Naast
dit 'goede voornemen' voor bet nieuwe
jaar gaat u nog wat merken. Niet aileen
krijgt u in het komende jaar drie keer een
Wormerveer Weleer in de bus, maar ook
gaan we in 2009 drie keer een tentoonstelling organiseren. Daarnaast verschijnt
'eindelijk' het eerste Wormerveerse
Cahier, een Speciale uitgave van 24 bladzijden waarin diepgaand op een bepaald
Wormerveers onderwerp wordt ingegaan.
En tenslotte: de HVW-website gaat
officieel 'de Iucht in'. Kortom, ook 2009
kon wei eens een heel drukjaar worden!

Met dit elftal werd QSC in seizoen 1937/38 kampioen. V.l.n.r. Piet de Vries,
voorzitter Jo Contelaar, Siem Kraaier, Cees Kuiper, Frans Ketzer, Piet Bontes,
Klaas Thie, Gerrit van Veen, Klaas van 't Veer, Henk Smit, Henk Pfersich,
Niek Ketzer en grensrechter Jan Duif.

jaardag 2009
Zoals u op de bijgevoegde uitnodiging
ziet vindt de HVW-Jaardag plaats op
zondag 1 februari. Plaats van handeling is
de doopsgezinde vermaning aan de Zaanweg 57. Niet alleen een andere locatie
dus, maar ook een andere opzet. Zo zal
bet tentoongestelde ook nog te zien zijn
op de middagen maandag 2 tim zaterdag
7 februari (13.00- 17.00 uur) om iedereen die op zondagmiddag niet de Jaardag
kon bezoeken toch de gelegenheid te
bieden de verschillende onderdelen te
bekijken. Ook voor degenen die wei op
zondag kunnen, maar mogelijk nog eens
rustig alles willen bekijken een uitkomst,
denken we.

De beide archivarissen van de voormalige voetbalclub QSC, Mart Boere en Ed
Meijns hebben bet gehele, omvangrijke
archief van deze club ondergebracht
bij de HVW. Foto's, krantenknipsels,
verenigingsbladen, bestuurs- en andere
verslagen, alles is keurig en gedurende
de gehele bestaansperiode van QSC
bijgehouden en gerubriceerd. Dit
prachtige verenigingsarchief 'schreeuwt'
natuurlijk om inzage en we hebben dan
ook besloten om nog voor de zomer van
2009 een tentoonstelling te organiseren
over deze roemruchte club.

nieuwe rubriek

van het bestuu r
Tijdens de afgelopen ledenvergadering
is de voorgestelde contributieverhoging
met € 1,50 door de aanwezige leden
goedgekeurd. Dit betekent dat met ingang
van 1 januari 2009 de jaarcontributie
€ 15,00 bedraagt; een gezinslidmaatschap
is voortaan € 22,50. Het bedrijfslidmaatschap blijft ongewijzigd (€ 50,00).

tentoonstelling over
voetbalclub QSC

Impressie van de Jaardag 2008 met links
vooraan 'eminence grise' Antoon de Vries.
Jaardag 2009 is op 1 februari.

Reacties op artikelen in Wormerveer
Weleer, op berichten uit de Nieuwsbrief
of vragen en opmerkingen over zaken
betreffende de HVW in bet algemeen
gaan wij met ingang van bet volgende
nummer plaatsen onder de noemer
roept u maar. Wilt u dus iets weten of
opmerken over een geplaatst artikel of
wilt u iets vragen over Wormerveerse
zaken, bel of mail dan: 06 247 35 904
of tomtulleken @wanadoo.nl
Reacties op uw opmerkingen worden
geplaatst in de Nieuwsbrief en omdat we
graag snel willen reageren is bet zaak dat
u uw reactie uiterlijk op 15 maart aan ons
kenbaar maakt.

terugblik viering 140 jaar
Oude Begraafplaats
(een bijdrage van Dick Zwart)
Alweer voor de vijfde keer werd op de
Oude Begraafplaats de traditionele lichtjesavond gehouden, opnieuw onder prima
weersomstandigheden. De werkgroep was
ook nu weer uitgebreid met een aantal
extra vrijwilligers die al om 13.00 uur
begonnen met de voorbereidingen. Ruim
1500 lichtjes moesten worden geplaatst en
aangestoken hetgeen uiteindelijk tot een
sprookjesachtig tafereel leidde dat vele
honderden toeschouwers trok. Aansluitend aan deze feeerieke gebeurtenis, die
extra glans kreeg door het voorlezen van
zelfgemaakte gedichten door enkele leerlingen van De Pionier, was er een herdenkingsconcert in de r.k. kerk door het koor
Alma Musica o.l.v. Erik Jan Eradus. De
belangstelling en de waardering voor
dit concert was groot zodat wellicht ook
hiermee een traditie is geboren. Tenslotte
vond op dinsdag 4 november, eveneens
in de r.k. kerk, een boeiende lezing plaats
over funerair erfgoed. Deskundige Leon
Bok vertelde voor een wat tegenvallend
aantal bezoekers uitgebreid en ondersteund door veel beeldmateriaal over
begraaftradities en begraafplaatsen in de
Zaanstreek. Gelet op de reacties van de
aanwezigen hadden de thuisblijvers ongelijk. Iedereen die heeft meegewerkt aan
het welslagen van de lichtjesavond, het
concert en de lezing: hartelijk dank!

kerst-kruiswoordpuzzel 2008
Evenals voorgaande jaren vindt u ook nu
als bijlage bij deze Nieuwsbrief een kruiswoordpuzzel. Klaas Postma heeft weer
zijn best gedaan; veel opgaven hebben
betrekking op Wormerveer. De redactie
wenst u vee] inspiratie en plezier met het
oplossen. Ingevulde en duidelijk van naarn
en adres voorziene formulieren kunt u tot
en met zaterdag 17 januari 2009 inleveren
bij Rokersspeciaalzaak Piet Bakker, Zaanweg 124c, 1521 DS Wormerveer.

wie helpt ons?
De HVW Nieuwsbrief en de Wormerveer We leer vall en bij u op de deurmat
dankzij de medewerking van een klein
legertje bezorgers/sters. Hiermee sparen
we enorm veel portokosten uit, want ons
bezorgteam bedient de gehele Zaanstreek. Echter, Zaandijk en Koog aan de
Zaan zijn twee gebieden waar we wat
hulp bij zouden kunnen gebruiken. In
Koog aan de Zaan wonen een kleine 20
leden (7 in oud-Koog en 12 in nieuwKoog), terwijl het in Zaandijk om 23
adressen gaat (oud-Zaandijk 10 en
nieuw-Zaandijk 13). Voor beide plaatsen
zijn we op zoek naar enthousiaste HVWers die enkele keren per jaar de clubpost
daar willen bezorgen. Voor info: Heer
Wijker (075 - 6283977) of Mart Boere
(075 - 6289030).

De traditionele lichtjesavond op vrijdagavond 31 oktober jl. lokte ook nu weer vele
honderden bezoekers naar de Oude Begraafplaats. Met ruim 1500 lichtjes hood de
dodenakker een onvergetelijke aanblik.

expositie trouwfoto's
Van vrijdag 27 februari tot en met zaterdag 7 maart organiseert de HVW in
de doopsgezinde vermaning een fraaie
expositie met Wormerveerse trouwfoto 's.
In de afgelopen maanden hebben we veel
reacties in de vorm van aangeleverde
foto 's gekregen die allemaal gescand zijn
zodat we inmiddels over een behoorlijk
archief beschikken. Deze foto 's geven
een fraai beeld van trouwen en trouwmode door de jaren heen. Hiervan zal
een mooie expo worden samengesteld die
te bezichtigen is van vrijdag 27 februari
tot en met zaterdag 7 maart dagelijks
van 13.00- 17.00 uur.

een archief gaan aanleggen en roept
de leden op om eens te gaan zoeken in
dozen, oude kerkboeken en kasten of bij
familieleden en de gevonden bidprentjes
af te staan aan de HVW. Mocht u om
pieteitsredenen de plaatjes nu nog niet
kwijt willen maar in de toekomst wel,
dan verzoeken wij u ook ons dit
te melden. Rimke Klitsie
(tel. 075- 6210905) vertelt u graag meer.

over bidprentjes
Hoewel de rooms-katholieke gemeenschap in Wormerveer nooit bijzonder
groot is geweest, vormde zij toch een
belangrijk deel van het Wormerveerse
openbare leven. Denk hierbij maar aan
bijvoorbeeld het voormalige Patronaatsgebouw, de r.k. voetbalclub Saenden, de
twee r.k. lagere scholen die Wormerveer
ooit telde en de vele organisaties met
een katholieke signatuur. Daarnaast
kenrherkt(e) deze religie zich door allerlei uitingen en rites als bijvoorbeeld de
doop, de eerste communie, het vormsel
en trouwen en rouwen vanuit de kerk,
maar ook bijvoorbeeld het inzegenen
van de voetbalvelden. Bij uitvaarten is
het lange tijd gebruikelijk geweest om
als herinnering aan de overledene zgn.
bid- of in- memoriamprentjes uit te
reiken. Hierop werd dan vaak een korte
levensloop geschetst of ook wei een
gebed, terwijl aan de voorzijde soms een
foto van de overledene of een devote
voorstelling was afgebeeld. Hiervan
moeten er ook in Wormerveer gedurende
de afgelopen decennia vele honderden
zijn gemaakt. De HVW wil hiervan graag

Ter gedachtenis aan onze lieve man,
vader. opa, broer en zwager
THOMAS AMMERAAL
echtgenoot \lao Bemarda C.M.Bentvellen
Geboren te Edam 30 januari 1908

Overleden te Wormerveer 29 juni 1976

Hij is plotseling uit ons midden wegge·
haald, schijnbaar nog in de kracht van

~"r:=:~m~~ie~~~~ fi~~"':.e~k~~

zijn hobby's.

Maar vooral liefde voor zijn vrouw, kin·
deren, kleinkinderen en al zi jn medemensen, die hij dagelijks met zoveelliefde en zorgen omringde.

Zo zal hij ons altijd in gedachten bliiven.

~R G:S :i7 :~~~tf<ta'f~~~~, ':?;d
met zo een grote liefde en zorg heeft

omringd.
Hii leefde in ..,riendschap met God en de

mensen. Ornarm hem nu met uw liefde.

laat hem in vrerle rusten. Tot wij hem
eenrnaat wederz.ien.

Ueve man, ...ader. opa, broer en zweger,
dank voor alles wat je ons gegeven hebt.
Wij tulten je nooit vergeten.

Naar dergelijke bidprentjes is
de HVW op zoek.

handige mannen
(en vrouwen !) gezocht
De HVW bereidt een grote tentoonstelling voor onder de noemer '1550- 1950;

vierhonderd jaar Wormerveerse
handel en nijverheid'. Blikvanger op
deze tentoonstelling moet een grote maquette worden die een waarheidsgetrouw
beeld geeft van Wormerveer zoals dat er
omstreeks 1730 uitzag. Voor dit jaar is
gekozen omdat Wormerveer toen - net
als de rest van de Zaanstreek - op het
hoogtepunt was van een economische
bloeiperiode. Met andere woorden, er
was op dat moment het meeste te zien.
De maquette zal het hele dorp, inclusief
West-Knollendam, beslaan op een schaal
van 1 : 500. De molens, huizen, pakhuizen en schepen zullen dus erg klein zijn,
maar de totaalgrootte van de maquette
zal toch zo'n vijf bij anderhalve meter
bedragen. We willen de maquette in eigen beheer gaan maken. Dit is natuurlijk
een hele klus en daarom zijn we op zoek
naar handige HVW-leden die daaraan
willen meewerken. Enkele !eden hebben
al aangegeven graag te willen helpen,
maar we denken toch gauw aan een
ploegje van zo' n 15 mensen. Op dinsdag
23 januari is er een bijeenkomst in het
clubhuis (Zaanweg 4 achterom) waarbij
alles uit de doeken zal worden gedaan.
Meer informatie en opgave:
Tom Tulleken, tel. 06- 24735904.

schenkingen
Op het archief zijn we bijna bij met het
inschrijven van de schenkingen. Wat
betreft de vermelding in de Nieuwsbrief zijn we bezig met een inhaalslag.
Daarom deze keer een bijzonder lange
lijst met schenkingen gedaan in 2006
(het restant), 2007 en 2008 (deels).

mijn favoriete foto
(Wegens een onvolkomenheid staat
bij het onderschrift van de foto
een verkeerde datering. Dit moet
natuurlijk zijn: december 2008.
Onze excuses hiervoor).
De foto van deze maand is een foto
uit de persoonlijke collectie van Tom
Tulleken. De opname is gemaakt op een
februaridag in de winter van 1974 op een
moment dat het begon te sneeuwen. Eerst
regen en later stuifsneeuw maar naarmate
de dag vorderde, zette de sneeuwval
door en vie! er een behoorlijk pak. T. T.:

Hoewel de winter van 1974 als een echte
kwakkelwinter de boeken in zou gaan
kwamen er toch nu en dan winterse
omstandigheden voor. lk herinner me
dat door de sneeuwval de wegen glad
werden. De wind was gedraaid van west
naar noord-west en de gevoelstemperatuur was onaangenaam koud. lk was op
weg naar zwembad De Watering en
ik had onderweg wat foto 's gemaakt.
Na het schieten van dit plaatje op het
Noordeinde fietste ik de Kerkstraat in
en ging daar metfiets en al onderuit.
Vanwege de paging om m'n (pas nieuwe)
fototoestel te 'redden' kwam ik nogal
ongelukkig terecht en kneusde ik lelijk
m'n onderarm. Hoewel ik niet meer kan
zeggen wat de exacte datum was is die
valpartij wel een van de redenen waarom
deze dag in m 'n geheugen staat gegrift.

verschijningsdata Wormerveer
Weleer en Nieuwsbrief
De HVW Nieuwsbrief valt in 2009 bij u
in de bus in de maanden april, augustus
en december terwijl u de Wormerveer
Weleer mag verwachten in februari, juni
en oktober.

te koop
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De HVW heeft zo langzamerhand een
leuk assortiment verkoopartikelen en met
het oog op de decembermaand willen
wij ze nog eens bij u onder de aandacht
brengen:
kalender 2009 'Zaanland rond 1900',
€ 16,95; boek De Zaanstroom
(Erve H. de Jong),
€ 25,00; kerstkaarten (setje van 4),
€ 4,95; ansichten (setje van 9), € 4,00;
boek Gerrit de Jong € 20,00; reproducties Arnold de Lange (5 verschillende),
€ 40,00 per stuk.; Monumentenboek
Wormerveer € 21,50. Enkele van deze
artikelen zijn direct leverbaar bij Piet
Bakker (de rokersspeciaalzaak). Voor
info: tel. 075- 6210905. Bij Ruud Pauw
(glazenierswinkel), Zaanweg 60, is het
Saenspel te koop. Dit verrassend leuke
en leerzame gezelschapsspel mag eigenlijk in geen enkel Zaans gezin ontbreken.
Bovendien steunt u met de aanschaf de
HVW want een dee! van de aanschafprijs
vloeit in de kas van de HVW. Doen dus!
Het spel kost € 29,95.

ledenwerfactie
Dezer dagen is de HVW een ledenwerfactie gestart. Huis-aan-huis wordt in
heel Wormerveer en West-Knollendam
een wervende folder verspreid met het
oogmerk nieuwe !eden voor onze club
te winnen . Ook u als lid kunt aan het
welslagen van deze actie (100 nieuwe
!eden erbij) meewerken. Propageer de
HVW, breng de club onder de aandacht
van familie, vrienden en kennissen of
doe anderen een lidmaatschap cadeau.
Er zijn speciale cadeaubonnen bij de club
verkrijgbaar waarmee u iemand voor een
jaar lid maakt. Voor info: Rirnke Klitsie,
tel. 075- 6210905.

boek&
Robert Schneider. 'Jan van Leiden,
het turbulente Ieven van de koning
van de wederdopers'.
ISBN 97890.611.21183 prijs € 22,95
(gebonden)
Historische roman uitgegeven bij Karakter Uitgevers BV
De auteur is een Oostenrijkse besteller
schrijver, wiens debuut ("Schlafes
Bruder") ook is verfilmd. Het onderhavige boek verscheen oorspronkelijk
in 2004 onder de titel "Kristus". Barok
geschilderd epos over de opkomst en
uiteindelijk gewelddadige ondergang
van de leidsman van de wederdopers,
Jan van Leiden.
Ron Couwenhoven. 'Zaanse Verhalen
2008'. Berichten uit het rijke molenleven
ISBN 97890.806.65095 prijs € 18.50
De opvolger van het Molenmagazine is
deze jaarlijks te verschijnen bundel van
Ron Couwenhoven. Bovendien is het een
vervolg op de "Zaanse Geschiedenissen", de verhalenbundel over het Zaanse
volksleven. In 12 hoofdstukken komen
verschillende onderwerpen aan bod, o.a.
de Wormerveerse papierfabricage voor
de eerste postzegels van Nederland.
John Landwehr. 'Hoe men zijn brood
verdiende' . Honderd negentiendeeeuwse ambachten en beroepen. ISBN
97890.780.19169 prijs € 14.90
Alfabetisch gerangschikt, met illustraties
uit oude opvoedkundige kinderboeken
o.a. van schoolmeester P.N. Muyt

(1785-1823), vindt u korte beschrijvingen
van verdwenen beroepen.
Jaap Schipper en Maura Huig.
'Van Wind naar Stoom'. Een eeuw
industriecultuur in de Zaanstreek.
ISBN 97890.783.81341 prijs € 39.50
Verschijnt circa medio december 2008.
Een studie over de Zaanse fabrieksbouw
in de periode 1833-1940. Hoe de voormalige molenmakers zich ontwikkelden
tot aannemerarchitecten en ingenieurs.
lnclusief een hoofdstuk over Zaanse
fabrieksgebouwen die een nieuwe
bestemming kregen, zoals Mercuri us
in Wormer, Verkade in Zaandam, en
De Adelaar in Wormerveer.

van
wind
naar

Een eeuw industriecultuur in de Zaanstreek

J.:lo~pScllipper
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stoom

Rob Bouber. 'De Onbevangen Jaren'.
Kroniek over de jaren Zestig.
ISBN 9789077842249. prijs € 27,50
Het vervolg op Het Onbekommerde
Leven, dat speelt in de jaren "50.
Aan de hand van tientallen foto's uit het
Spaarnestad fotoarchief verhaalt Bouber
de belevenissen van Marianne Hartsuiker, het jeugdvriendinnetje van Hans
Brinker. Herkenbare sfeertekening uit de
tijd dat alles anders moest.
(Expositie over de jaren zestig in het
Museum van de 20e Eeuw in Hoorn
tim 14-12-08)

Schenkingen 2006- 2008
Ruud Pauw, poster 10 jaar Bruine Vloot
(2006); dhr. Teiwes, aanvulling
namenlijst op de impost op het Trouwen:
alfabetisch op Jonkmannen en
Weduwnaars; (Via T. Neuhaus
Molenmuseum) W. Mulder (Zaandam),
brochure Machinefabriek en
Constructiewerkplaats Gebrs
Klinkenberg, handgeschreven lijst van
bruggen met datum, type, plaats,
opdrachtgever, naam van de brug en
bijzonderheden/tek.nrs, recapitulatie en
bestek van het elektr. gedeelte van de
bewegingsopzet en grendelinrichting

voor een dubbele rol basculebrug over
de Delftshavensch Schie te Rotterdam
( 1916), offerteaanvraag bij
Rotterdamsche Yzer- en Metaalgietery
Rotterdam voor levering van gegoten
stalen tandwielen met gefraisde tanden,
bestek 475 (1916) Mathenesserbrug,
omschrijving van elektrische
bewegingsinrichting van de
Mathenesserbrug; (via Loes van
Horssen) fam. Fontijn, verhuisbericht in
de vorm van ansicht van Residence
Zaanstroom; Loes van Horssen, cd-rom
'Kijk en zie: beelden aan de openbare
weg in de Zaanstreek'; fam. Kooiman
(Zaandam), div. krantenknipsels uit
'Week in Week uit' (1978),
'Gemeenteleven' (1970), 'Typhoon'
(1947, 1948, 1985 en 1989), 'De
Zaanlander' (1940, 1989),
'Zaanbusiness' (2006), cd-rom 'Het
Zaanse Huis', 4 schriften van
Zaanlandsche Boek- en Papierhandel D.
Spaander, in gebruik bij P.C. Zwikker;
Tom Tulleken, 11 foto's van
Sportschool Tom Tulleken, Zaanlandsch
jaarboekje 1843 van het schrikkeljaar
1844 (dr. Heijnis); Geschiedenis van "de
groeneboer", metamorfose van een
Zaanse molen, 3 affiches Sportschool
Tom Tulleken, 2 tekstborden
Sportschool Tom Tulleken; Eduard
Visser (Muiden), Zaanwegrol, gebruikt
tijdens lezing najaarsvergadering HVW
2006; Rob Rensen, Kaart van den
Zaanstroom (kopie uit 1819); dhr.
Wiertz, map met foto's: 'Omamentiek
in de Zaanse huizenbouw' (uitg.
Knijnberg, Krommenie); Rob de Jong,
panoramafoto van Koog aan de Zaan
met Kogerbrug; Margreet Koeman,
plakboek vereniging Wormerveer
Vooruit, plakboek Wormerveer 450 jaar
(1953), map correspondentie van
Uitvoerend Comite Wormerveer 450
jaar, div. stukken betr. Tentoonstelling
Industrie en Handel van Wormerveer in
1919, div. stukken betr. de
Wormerveersche Middenstand
Vereniging, jubileumboek 75 WFC
(1907-1982), extra editie WFC nieuws
t.g.v. opening J.W.F. Gobelpaviljoen,
div. stukken betr. de Vereeniging voor
Paardensport Wormerveer en omstreken;
J. Maarsen, 2 ex. WKF-nieuws: mei/
juni 1965 en april/mei 1970, boekje
'Herdenkingsmonumenten in Zaanstad'
(1998), kaart van Wormerveer (ca.
1960), rijwielbelastingplaatje met tekst
1940-1941; dhr. Ten Broek, foto van
Marktstraat 21, Modes K. Bakker,
hoeden, 33 artikelen van Cor Bruijn over
'Mijnjeugd aan de Zaan'; J. Dierdorp
(Alphen aan den Rijn), Wormerveerse
adressen en telefoonnummers uit
telefoonboek 1915; Loes van Horssen,
kalender West-Knollendam 2006,
kalender H.C. Teer Verpakkingen 2007,
archiefMolukkers, betreffende project

'Mari, op naar de Bieb', bladwijzer,
relatiegeschenk deelnemers literair diner
Wilhelminapark (juni '07); Rimke
Klitsie (Krommenie ), voorschriften
m.b.t. maaltijden Weeshuis Krommenie
(1744), namen landjes 1821,
Boekenoogen, kopie tekeningen: plan
van Huis met 4 Arbeiderswoningen
(1886) Wed. J. Middelkerk, Teekening
van een Aangebouwdt Huis met een
woning v. den Heer C. Keijk (Corn.
(voor het vervolg van de schenkingenlijst
zie het bijgevoegde blad.)

agenda
zondag 1 februari, 13.00 - 17.00 our
HVW-Jaardag in de doopsgezinde vermaning
maandag 2 tot en met zaterdag
7 februari, 13.00 - 16.30 our
na-expositie HVW-Jaardag in de
doopsgezinde vermaning
vrijdag 27 februari tot en met zaterdag
7 maart, 12.00-17.00 our
expositie Wormerveerse trouwfoto's
in de doopsgezinde vermaning
woensdag 18 maart, 20.00 our
voorjaarsledenvergadering in de
doopsgezinde vermaning
zaterdag 2 tot en met zaterdag 9 mei,
13.00-17.00 our
tentoonstelling voormalige voetbalclub
QSC in de doopsgezinde vermaning

colofon
De HVW Nieuwsbrief verschijnt drie
keer per jaar (april, augustus en december) voor !eden en begunstigers van de
Historische Vereniging Wormerveer.
Redactie
Maarten Gorter, Lous Nijdam, Rirnke
Klitsie, Carole Post van der Linde, Atie
Bouwmans, John Pasman, Tom Tulleken
Fotobewerking en opmaak
Prepress4U
Drukwerk
Drukkerij Luxora Wormerveer
Verenigingssecretariaat
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( vervolg schenkingenlijst.)
Kaaijk), 1880 met een Accoord M. Starn,
A4 met 12 fotootjes o.a. voorstellende
Dubbele Buurt met sluis, Societeit en
Zaanbrug, Pieterpad voor- en achterkant,
Zaanweg 62 tim 73, Marktstraat/ Witte
Vlinder/ Jonge Prins, Noordeinde,
woning Molletjesveer 1731 , aanvulling
ankerjaartallen 500 jaar Handel en
Nijverheid, 5 Reclameplaatjes van
Boon's cacao: 'Tooneel Voorstelling in 't
jaar 2000', huiselijk tafereel, 2 (zeil)
schepen, kinderkopje, Wilhelmina &
Hendrik; N.N., envelop Contelaar &
Hart met bewijs van vrijwaring,
sleutelhanger Piet Zwart bedrijfswagens,
knipsels en advertenties uit 'De
Waarheid' (1947), 'De Typhoon' (1946
en 1948), boeken: Pim Ligtvoet 'Ik heb
een heel tijdje niets van me Iaten horen ',
Els Koolman-Kuijper 'Na de oorlog
vertel ikje alles', Cor Bruijn 'De zwarte
madonna', 'Triomfvan Roe! de Knoet',
'Simon en Johannes', 'De dijken breken'
4<dr., 'De Vuistslag', Cor Bruijn
omnibus 'Sil de Strandjutter' (2 versch.
uitgaven), 'De Zaadsjouwers' 1e dr.,
'Strijd om den Eenhoorn' , 'Wijd was
mijn land', Dick Laan 'Pinkeltje en de
gouden pen', 'Pinkeltje op reis', 'Rudi's
Spaansche avonturen', 'Pinkeltje in
Madurodam', 'Pinkeltje gaat naar
Pinkeltjesland', 'Wie Ievert?' 1001
adressen uit Vraag en Aanbod 1939; fam
Boere, kopiefoto Opening
Wilhelminapark, kopiefoto van
Nederlandse Vereniging van
Fabrieksarbeiders uit '30-er jaren,
Arbeiderszangvereniging De Kleine
Stem (v66r W.O. II), kopiefoto Feest op
de Marktstraat, uitje van Ons Huis (na
W.O. II), kopiefoto Javastraat, kopiefoto
Marktstraat met School D,
ansichtkaarten: Eschdoornlaan,
Stationsstraat, Wandelweg; Klaas
Postma (Krommenie ), kopie artikel van
Willem van Swaanenburg 'De
vergelijkende mom us of koddige
berisper' (1727) over bezoek aan
Wormerveer in 1724; Charlotte
Rienstra (Wormer), Product
Omgevingsonderwijs 'De Geschiedenis
van de Zaanse rijstpellerij en de
fabriekscomplexen De Unie, Hollandia
en Mercurius aan de Zaanwand te
Wormer'; Willem Schraal, kopie foto's
van boekhandel Spaander, Marktstraat,
en dhr. Menno Rispens, brochure 'Hubo
helpt 'n handje' (Marktstraat 65); Klaas
Spaander (Tasmanie), kopie
Molenpanorama door Frans Mars (1941194 7) voorst. beeld van het Zaanse
molenlandschap ca. 1800, genealogie
geslacht Spaander (1520-2000),
fotoboekje periode nov'45 - mei' 48
Noordwijkerhout- Pekalongen over
periode in Nederlands Oost-Indie van
Klaas Spaander, Cees Koene en Cees
Rovers uit Wormerveer, pentekening op

briefkaart van Els Hofer van Hof
Saenden; Tom Tulleken, speldje 200 jaar
Wessanen; dhr. G. Bethlem, kopie foto
Bankakade genomen in zuidelijke
richting met aan de sloot enige huizen
van het Pieterspad; Peter Bruijn
(Zaandam), foto van dee! Harmonie
Excelsior spelend t.g.v. van 40-jarig
huwelijk van Piet en Lies Breed van de
lepenweg; Piet Bruijn, gedicht over de
molen 't Vool, Zaandijkerweg, uit
liederenbundel GVB, 3 kopie foto's van
baker mevr. Schollee voor ziekenhuis,
School B, klas III naar Bergen (1937),
School D, klas I naar Bergen (1938), 3
videobanden van voorstellingen van de
QSC toneelgroep De Voeg: 'Gevaarlijke
snoepgoed' (1991), 'Een schat van een
buste' (1992), 'Bokkesprongen' (1993),
pasfoto Piet Bruijn ca. 1990, 3
videobanden van Zaanse Operette
Vereniging: 'Uit de oude doos' ZOV
jaren 1959/1961, 'Rondje ZOV,
Autorally ZOV (1985), videoband
Feestavond 25 jaar bestaan van
Tuinvereniging Het Westen, foto's van
School B Goudastraat (1944) en uitje
naar Schiphol, 4 kopie foto's van
Vaudeville orkest - Fam. Duits van De
Jonge Prins, De Praamploeg en De
Zwervers, artikel over de Noorderstraat
en zijn scholen (genoemd Schoolstraat),
artike1 over Pieter Verdonk van de
Vaartdijk, visserman en sluiswachter
(1979), artikel over Toffie Hofland en
zijn Ieven op Curayao; mevr.
Bentvelzen, 2 winterfoto's oude
begraafplaats; mevr. J. Bruijn,
tijdschriften: 3x 'Zaans erfgoed', 5x
'Heemschut', 4x 'De Windbrief', boek:
'Zaans uitzicht'; Historisch
Genootschap Krommenie (via Cor
Smit), 2 brochures over houtbouw en
diverse toepassingen: Cor en Wim Visser
'Houten kozijnen en ramen in de loop
der eeuwen'(2e dr 2005), S. de Jong
'Profielen profileringen profiellijsten
Hoofdzakelijk in hout' (1997), notariele
eigendomsakten van Gerhardus Schaar:
bouwterrein sectie A nr. 3419, water nr.
3557 en kade nr. 3556 d. d. 2-3-1910,
Grietje Pot-Kuijper: Huis, schuur, erf en
perce1en wei-, hooi- en rietland, Sectie
A, div. nrs d.d. 16-10-19B, Dirk Schilp:
Bouwterrein Javastraat sectie B, nr.
3114: 28-2-1910, Dirk Schilp: Huis en
erf Javastraat 13 sectie B, nr. 3149: 23-71931, Reyer van der Hoeven: Huis en erf
Javastraat 13 sectie B, nr. 3149:23 juli
1942; mevr. Kleij, kartonnen doosje
voor Rumbonen van Erve H. de Jong (ca.
1920); Dirk Krom, kopie foto van
Weverstraat met badhuis; Jan Lute/Wim
Taanman, klassefoto van 1e klas Herman
Gorterschool (1967), inclusief de namen;
Jan Meijns, 2 foto's van
Toneelvereniging 'Uit Eigen Kring' (jaar
onbekend); fam. Nicolet, krantenknipsel
(1964) betr. bouwen van 1000 huizen in

het Noord End; Rina Post-Broere, kopie
vervoersbewijs 70 kg aardappelen uit
volkstuintje (1941); mevr. Rutte,
kaart Zaanstreek, uitg. Pro Juventute;
Tom Tulleken, staffellijst
trainingsbezoek jeugdwaterpoloteams De
Ham uit seizoen 1976/1977 van jeugd
met geb.datum 1961 t/m 1966, div.
stukken Wijkoverleg 2002/04, 3
nummers 'Zaans Netwerk' en 3 nrs
'Zaans Erfgoed'; mevr. R. KingmaHildering, uit de nalatenschap van Jan
Hildering en Rie van Seventer boekjes:
'De Halter 75 jaar', 'Wessanen 17651940', 'Weet waar u woont, Wormerveer
1971 ', adresboeken Wormerveer 197 5 en
1980, Pette trommel en kartonnen doosje
Pette Bonbons bevattende div.
persoonlijk documenten, textielpunten,
plattegrond "plan voor clubhuis", w.s.
duivenvereniging, div. kranten(knipsels)
in omslagmap van Libroleesmappen,
sigarenzakje Th. Ris, Krommenieerpad
78, Vivo winkelboekje, schoolboekje uit
1895, beschreven 'Eendracht-bloc ',
plattegrond Zaanstreek, Zaanatlas,
reclamefolder Het Eierenhuis,
Noordeinde 2, schilderijen: Henk
Hildering, inkijk Krommenieerpad en
Zaanwand, M. Zwart, watermolen, N.
Musk, Schoolpad en Lagedijk, ingelijste
reproductie van tekening Graas, station
en postkantoor Wormerveer, 2
reproducties van tekeningen van G.
Dekker (Krommenieerrijweg); Bernard
Bol (Westzaan), foto van Crok & Laan
(v66r 1904) in lijst; dhr. Staphorsius
(Westzaan), expositielijst Gerrit de Jong
van tentoonstelling (1971); Jan Aafjes
(Jisp), tekening Dubbele Buurt 3, door P.
Smit uit Jisp; Edith Bax, 3 foto's van
schaatsster Sanne Bax; mevr. E. Bender,
boek Cor Bruijn 'Muziekmeester
Adriaan' 2<gew. dr.; mevr. Heijne, kopie
Molenpanorama Frans Mars, prent
'Wormerveer gezien van de Poelsluis',
tekening De Bonte Hen in 1693 van
Frans Mars (19240; mevr. T. IJff
(Zaandijk), 2<herz. dr. van 'Zie door de
bomen het bos' (mei 1988); lneke en
Chris Jansen, 2 theelepeltjes: wapen
Wormerveer en cacao De Zaan; 2 VVV
folders: 'De Zaanstreek' (met afb. molen
het Vool) en 'Huizen en molens op de
Zaanse Schans', boeken: 'De
Zaanstreek', uitg. VVV, 'Het
berigtenverkeer in en om Wormerveer',
De Wormerveerders en hun
Gemeenschap 1946-1986',
'Geillustreerde Herinnering aan de
Zaanstreek' (1910), uitg. VVV, 'Sta een
ogenblik stil in Zaanstad' (1988) herdr.,
'Nostalgisch gezicht Zaanstreek', 'De
Zaanstreek uit haar verleden en heden'
(1923), '175 jaar Wessanen's
Koninklijke Fabrieken 1765-1940'; P.
Paat (Zaandijk), 27 foto's van QSCrevues van v66r 1940, tribunebouw en
uitstapjes jaren dertig?,

herinneringsboekje tribunebouw
1956/ 1957; Jannie Kee, 2 foto's van
huis opa en oma Verzijden aan
Delistraat; Jan Keuning (Geldrop),
asbakje WFC, div. stukken betr. WFC:
Jubileumboek 75 jaar, Jubileumclubblad
60 jaar, Jubileumboekje 40 jaar en 50
jaar, Jubileumprogramma 60 jaar; M.
Koeman , betr. d'Acht Staten: div.
nummers huisorganen + extra huisorgaan
t.g.v. gereedkomen nieuwbouw en
renovatie (1978), huishoudelijk
reglement (1928), statuten (1923),
concept arbeidsovereenkomst/instructie
(1963), uitnodiging bezichtiging
nieuwste uitbreiding (1964), algemeen
huishoudelijk reglement, brief van M.
Kraaijer Kz aan L. Andrea Pz over
beeindigen werkzaamheden voor het
Rusthuis (1962), div. krantenartikelen uit
'Typhoon': 1952/ 1953, 1961, 1971 en
1973 - uit 'Zaanse Gemeenschap ' 16-101852, 1957, 1959, 1960, 1974, 1989,
1993 ; NN, DVD 'Groene Ket' , uitg.
Zaans Natuur en Milieu Centrum, 'Zien
der ogen' , verzameling foto 's van Simon
Theewis, met 2 foto 's van Wormerveer:
De Adelaar en de Zaanwand; Teun
Kraaijer (Santpoort), boekjes: Jan Aten
' Wormerveerse dichter Jan Claasz
Schaap', A. van Braam 'De kaashandel
en de kaasmarkt van Wormerveer in de
16e- 19e eeuw ', 31 ansichtkaarten van
o.a. Marktstraat met oude Jonge Prins,
Molletjesveer, Noorddijk, Wessanen , De
Zaan (o.a. collectie Mij Rembrandt
Utrecht) en panoramafoto Rusthuis
d' Acht Staten, foto 's van Zaanweg 97,
Zaan, De Nieuwe Societeit (eind ' 70),
hoek Stationsstraat/Provincialeweg,
fotomap met activiteiten van M. Kraaijer
Kz, foto's t.g.v. introductie van
Zaanoeverproject (begin ' 90) met o.a.
!eden winkeliersvereniging Zaanbocht,
fotoalbum feest t.g.v. nieuwbouw en
renovatie d' Acht Staten (1978), plakboek
en map met div. krantenknipsels betr.
Guisveld en Comite Wormerveer
Guisveld, beschrijving en toelichting
beh. bij structuurplan Guisveld, div.
mappen over o.a. 80 jaar
Ondernemingsvereniging Wormerveer,
Zaanbocht + Zaanbocht Wormerkant,
Zaanoever, Marktstraat, Wormerveer
Industrie, Wormerveer Zuid,
Winkelcentrum Marktplein, div,
documenten betr. Rusthuis d' Acht
Staten: kort verslag van de stichting en
de geschiedenis van het Protestantsche
weeshuis (1859-1871) (1872) (incl.
naamlijst der wezen, naamlijst van de
regenten en de staat van ontvangsten en
uitgaven in de jaren 1859 tot 1871 , T.
Neuhaus '1920-1970: 50 jaar Weeshuis
Wandelweg' , extra huisorgaan t.g.v.
nieuwbouw en renovatie 1978,
programma t.g.v. officiele opening van
het bejaardenoord d' Acht Staten (1978);
N. van Krochten, 2 kopie foto 's van

!eden Tafeltennisvereniging T.T.B.
(Tussen Tafel en Bat), kopie
krantenartikel over T.T.B.-wedstrijd, 3x
Kerkblad ' Open deur'; mevr. J.J.
Masker (Koog aan de Zaan), 20
ansichtkaarten; G. Meerman, blikken
snoeptrommeltje uitg. t.g.v. 75 jaar
garage Zwart; P. Molenaar, boek:
H.L.M. van Heijnsbergen ' Zaanse
Brandweerschetsen', 3e dr. (1930), krant
De Zaanlander ( 1929); Tin eke Ooms,
tegel met afbeelding oliemolen ' De
Engel ' (Zaandijkerweg), omnibus Cor
Bruijn ' Vlucht naar het eiland ' , ' De
zwarte madonna' en 'Simon en Johannes'
(1978); Marjan Pijl (Wormer), asbak
uitgegeven door E. Constant
Woninginrichting Wormerveer, 1 ex
blauw en 1 ex beige/bruin, tegel
uitgegeven t.g.v. 60 jarig bestaan GVB
(1984), meetlat 30 em, reclameartikel
van de fa. Contelaar & Hart, tegel met
afbeelding Gereformeerde kerk,
Franklinstraat t.g.v 100 jarig bestaan
(1976); dhr. Roelink, luchtfoto
zeepfabriek De Adelaar en omgeving
(begin ' 50); H. Schotman, papierenzakje
van G. Kooijman, kruideniers- en
Grutterswaren Wandelweg 108 te
voorschijn gekomen tijdens verbouwing
Celebesstraat 43; sigarendoosje, merk
Wascana Pareltjes; Lida Smit-Schenk,
foto van opa Pieter Schenk,
molengedicht, heeft schenker geleerd
van opa Schenk; Jan Sneevliet,
personeelsboek vanaf 1913 van
Bouwbedrijf Gebrs. Gorter, Zuideinde;
Simon Theewis (Zaandam), 4 foto 's van
Gerrit de Jong, ca. 1970-1980, genomen
in atelier aan Krommenieerweg door
schenker; mevr. Tuinhof,
instrumentenkist van Ons Genoegen;
dhr. Verburg, luchtfoto fabriekscomplex
aan de Noorddijk met De Tijd en De
Vlijt (1960), ingeb. jaargangen 'WKF
nieuws': 55/56, 58/59/60/61 , 65/66/67,
71 /72/73, losse nummers 'WKF nieuws':
jan, juli, oct./nov., dec 1953, febr. 54,
div. relatiegeschenken van Wessanen:
balpen, spel Koeien en moeien, fies/
blikopener set, hygrometer, thermometer,
haar/kledingborstel in doosje, cassette
met balpen en vulpotlood, portefeuille;
Dick Zwart, foto's van
schilderijententoonstelling HVW (2006)
in Vinkennest, middag Genealogische
Ver. Zaanstreek (november 2006) en
onthulling tekstbord Kaarsenmakershof,
foto 's HVW jaardag ( 2007) en
overhandiging archiefTeun Kraaijer aan
HVW-er Dick Zwart, asbak, uitgereikt
t.g.v. 50 jarig bestaan van
toneelvereniging Thalia (1935) waarvan
ouders en grootouders Dick Zwart lid
waren, beker t.g.v. 100 jarig bestaan
(1901-2001) Wormerveerse Stoomspuit,
'gouden' munt, uitgegeven t.g.v. 60 jarig
bestaan GVB Wormerveer, portemonnee
met opdruk Reisburo Touring, 2

reclamefolders Partycentrum De Bres,
Programmaboekje ZOV 2007, Parteon
bewonersblad, nr. 4, folder gemeente
Zaanstad 'Wormerveer: Uniek front
langs de Zaan' , notulen St. Stoomspuit +
financiele jaarstukken, brochure
Korenfestival Wormerveer 2007, knipsel
nieuwe huis in West-Knollendam; Huib
Bakker, kopieen Eigenwijks pagina's
periode 19-5-1999 t/m 12-2-2003,
boeken afk van Boekhandel en
Leesbibliotheek Ons Boekhuis: Edgar
Rice Burroughs 'Tarzan en de gouden
stad' , Marcel J. A. Artz 'Dikke Gijs geeft
opnieuw contact', gestencild
reclamebiljet weekaanbieding Frans van
Eijk, CD van Zilt met flyer van optreden
(31-3-2007); Egbert Barten, 13 foto's
van exterieur en interieur De Adelaar
(2006) , Muziekcentrale Noordeinde,
Boontoren Parteon;
dhr. Krigee, vuilnisemmer Wormerveer
nr. 6272; mevr. Sint-Roos (Zaandijk),
nr. 6 van W.F.C. nieuws (1941); Ed
Nijman , 5 ansichtkaarten van o.a.
Zaanbocht, Wessanen Kon. Fabrieken,
Herv. Kerk, Hof Saenden, Zaanbrug;
Loes Nijdam, boek Cor Bruijn 'Vlucht
naar het eiland' ; Evelien Pot, 3 fotos van
winkel kruidenier Adriaan Cornelis Pot
aan Marktstraat; N.N., kledinghangers
van Hartog Wasserij en Kraaijer,
huurreglement De Arbeid (1952 en
1980), statuten De Arbeid ( 1979); Cees
Bosch man (Krommenie ), 3 originele
panoramafoto's van fotograaf Jan de
Jong van oude sluisje aan Veerdijk
(Nauersche Vaart) voor (1967) en na
sloop van de 2 oude boerderijen in
okt. 1968; mevr. J. Komen-Tesink
(Assendelft), ' De Vaderlandsche
geschiedenis in woord en beeld' , uitg.
Boon Wormerveer met
diverse plaatjes; mevr. M. SmanHeijn (Zaandijk), foto Cafe Smarr
(ca. 1920); dhr. Versteeg, stamboom
geslacht Hekelaar, waarvan 4 personen
in het oude Weeshuis aan het Zuideinde
vertoefden;
Jan van der Meer (Zwolle), boeken:
Adriaan Loosjes ' Zaanlandsche dorpen' ,
G.D.J. Schotel 'Zeden en gebruiken aan
de Zaanstreek' , G. Dekker 'Tekeningen
een halve eeuw Zaanstreek' , C. Mol
' Uit de geschiedenis van Wormer' , ' De
Zaanstreek' , Dr. van Agt ' Monumenten
van Geschiedenis en Kunst: Waterland
en omgeving ', Herman Besselaar
'Molens van Nederland', A. van Braam
'Historische atlas van de Zaanlanden',
M . Oortwijn ' Zaanstreek & Waterland' ;
Fina Woud-Mastrandrea (Westzaan),
knipselboek Juf Bruinsma, directrice
Kleuterschool Noord (1955), fotoboek
vanaf 1929, receptieboek t.g.v. 40
jaar kleuteronderwijzeres (1962);
Roel (Antiek) Kroese, rapport
Vaktekenschool van B.v.d.Laan, periode
31-12-1951 t/m 31-3-1953 .

