Historische Vereniging Wormerveer

Nieuwsbrief- Historische Vereniging Wormerveer, jaargang 11, nummer 29 (april/mei 2013)
Laatste nieuws: Vanwege de uitreiking van deArie Lems-prijs op 1 mei 2013 (zie bijlage) door de Partij van de Arbeid ( afd.
Zaanstreek) aan de Historische Vereniging Wormerveer krijgt u deze nieuwsbrief later dan verwacht.

Van het bestuur
Op de Voorjaarsledenvergadering van 27 maart jl. zijn drie nieuwe bestuursleden benoemd, te weten Bob
Baljet, Nora van Poelgeest en Dick Zwart.
Ret bestuur bestaat nu uit zeven personen, die zich nu aan u voorstellen ...
Bob Baljet, de nieuwe voorzitter van
deHVW
Ik ben geboren in 1945 in Raarlem.
In mijn werkzame leven, nu ben ik
met pensioen, was ik docent anatomie en onderzoeker in de (neuro)anatomie aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van
Amsterdam (AMC). Naast publicaties op het gebied van de neuroanatomie heb ik ook publicaties
gemaakt op het gebied van de geschiedenis van de geneeskunde. Dit
verklaart mijn belangstelling voor
de geschiedenis. Na negen jaar in
het bestuur van de Vrienden van de
Rortus Botanicus (waarvan 6 jaar
als voorzitter) te hebben gezeten,
zat mijn zittingstermijn er in april
2013 op. Dit geeft mij weer wat tijd
voor een andere vereniging en
daarom ben ik ingegaan op het verzoek van het bestuur van de HVW
om in het bestuur te komen
Aly Heijltjes-Gorter, secretaris
Al weer 61 jaar geleden, om precies
te zijn op 25 februari 1952, ben ik in
Wormerveer geboren, in het Kraamcentrum aan de Paul Krugerstraat.
Tot mijn 18e jaar heb ik in de Insulindelaan in Wormerveer Zuid gewoond. Na een kort verblijf in
Zaandam verhuisde ik naar Koog
aan de Zaan, waar ik nog steeds
woon. Vanaf juni 2011 geniet ik van
mijn flex-pensioen. Sinds november
2011 maak ik deel uit van het bestuur van de HVW. Daarnaast zit ik
in de werkgroep Tentoonstellingen.
Roel Larooij, penningmeester en ledenadministrateur
Ik ben geboren op 25 juni 1946 in
Enkhuizen. Ik heb 24 jaar als docent
gewerkt in het basisonderwijs in
Wormerveer. Van 1993 tot 2008 ben
ik werkzaam geweest op de afdeling
ICT als systeern/netwerkbeheerder
bij het Alkwaard College (nu Ro-
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rizon College) in Alkmaar. Sinds
2008 met (pre)pensioen. Reb jaren
in Zaandam gewoond, maar woon
sinds december 2009 in
Wormerveer. Ik ben daardoor
betrokken geraakt bij de Ristorische Vereniging (films op de website) en vervul sinds maart 2012 de
functie van penningmeester en verzorg tevens de ledenadministratie.
Loes van Horssen-Keep, algemeen
bestuurslid
Ik ben geboren in Landsmeer op 26
augustus 1952 en sinds 1994 woonachtig in West-Knollendam. Van beroep ben ik bibliothecaris: vanaf
1987 werkzaam geweest in de bibliotheek op Zaanweg 61 en sinds enige jaren in de bibliotheken van
Zaandam, Krommenie en Koog aan
de Zaan. Sinds de oprichting van de
HVW maak ik deel uit van het bestuur, ben ik coordinator van de
werkgroep Archief en lid van de

werkgroep Tentoonstellingen.
Joost Kuipers, algemeen bestuurslid
Ik ben geboren op 19 november
1956 in Wormerveer. Als 16-jarige
ben ik mijn carriere begonnen bij
Simon de Wit op de Zaanweg. Mijn
laatste werkgever was het
ministerie van Justitie. Sinds 2009
ben ik lid van de HVW, waarbinnen
ik deel uit maak van de werkgroep
Tentoonstellingen. Vanaf 2011 zit ik
in het bestuur. Verder ben ik werkgroepleider ICT, (website, beeldbank en scannen archief).
Nora van Poelgeest, algemeen bestuurslid
Ik ben geboren op 2 april1956 te
Wormerveer als dochter van Cees
Versteeg en Nel Andrea. Ik ben opgegroeid in de Zeeheldenbuurt, getrouwd met Johan en sinds 7 1/2 jaar
woonachtig op het Krommenieerpad
(De Confiserie). Als vrijwilliger heb

ik meegewerkt aan de bouw van de
maquette Wormerveer Anno 1750.
In de toekomst hoop ik mijn steentje
bij te dragen als bestuurslid.

smaak. De catering werd verzorgd
door Chris Janssen, Jannie Komen,
Mary Petra, Wilma Schraal en
Will em Schraal. Bedankt!

Dick Zwart, algemeen bestuurslid

Ik ben 74 jaar en geboren en getogen Wormerveerder. Een echte
Gladoor dus! Vanaf de oprichting
ben ik lid van de HVW en werkzaam
in het archief. Tweemaal per week
ben ik aanwezig in ons onderkomen
op Zaanweg 4 om bezoekers te ontvangen met vragen of schenkingen
voor de HVW. Tevens ben ik coordinator van de werkzaamheden op de
Oude Begraafplaats aan de
Marktstraat. Op Open Monumenten
weekend doe ik daar rondleidingen.
Bij de lichtjesavond op de Oude Begraafplaats ben ik ook betrokken.
Verder doe ik ook nog 4 maal per
jaar historische wandelingen door
Wormerveer.

Pas op de plaats
Vorig jaar vierde de HVW haar 10-jarig bestaan. Naast de jubileumreceptie met aansluitend de maquettetentoonstelling Wormerveer anno
1750 organiseerde de HVW maar
liefst drie andere tentoonstellingen:
Dichterbij 4 mei, De Wormerveerse
Schipperij en de tentoonstelling Sinterklaas is jarig en daarom ... .Verder
was er nog een sinterklaasfeest voor
de kinderen van de clienten van de
voedselbank. Al deze activiteiten
trokken een (te) zware wissel op de
vrijwilligers. Een en ander is inmiddels met de vrijwilligers geevalueerd.
Het jaar 2012 was zonder meer een
zeer actief jaar.
Maar het was ook een duur jaar! In
2013 zal het bestuur dan ook een
pas op de plaats maken.

Jaardag 2014
Het familiegraf van de familie Laan op de oude
begraafplaats. De HVW streeft naar restauratie
van dit grafmonument.

Tot zover uw kennismaking met
het bestuur.

Voorjaarsledenvergadering 27
maart 2013
Tijdens de vergadering heeft Roel
Larooij als voorzitter a.i. Tom Tulleken bedankt voor zijn inzet voor de
HVW in de afgelopen tien jaar, voor
zijn ideeen, zijn initiatieven en de
bevlogenheid, waarmee hij allerlei
activiteiten organiseerde . Op Tom's
verzoek heeft het bestuur de reden
van zijn besluit- met onmiddellijke
ingang af te treden als voorzitter en
alle werkzaamheden binnen de HVW
stop te zetten- naar buiten toe omschreven als persoonlijke omstandigheden.
Tom maakte tij dens de vergadering
bekend waarom hij deze beslissing
heeft moeten nemen. Hij benadrukte
dat het bestuur van de HVW hier
volledig buiten staat.
Nazit voorjaarsledenvergadering

De door het bestuur ingestelde nazit
met een hapje en een drankje na afloop van de voorjaarsledenvergadering viel bij de !eden
zowelletterlijk als figuurlijk in de

In het verlengde van de tentoonstellingen ligt de J aardag. De belangstelling hiervoor neemt steeds meer
af. Het bestuur heeft dan ook besloten dit jaar geen Jaardag te houden.
In 2014 komt weer een Jaardag. Het
thema is al bekend: De Vrijwillige
Brandweer Wormerveer. Deze viert
volgend jaar namelijk haar 90-jarig
bestaan.
Het ligt in de bedoeling dat de
werkgroep Tentoonstellingen en de
Vrijwillige Brandweer Wormerveer
met elkaar deze tentoonstelling tot
stand gaan brengen.
Gezien de ongetwijfeld vele foto's,
attributen etc. moet hier een
prachtige tentoonstelling over te
maken zijn, die na de Jaardag nog
een week (of !anger) voor het publiek kan worden opengesteld. De
werkgroep archief zal hierin uiteraard ook een actieve rol spelen.
Mocht u in het bezit zijn van bijzondere foto's over de brandweer, dan
ontvangt de werkgroep archief deze
uiteraard graag in bruikleen van u.
Na het scannen van de foto ontvangt u deze weer retour.

Mennohuis
Het bestuur heeft besloten af te zien
van de koop van het Mennohuis,
omdat
• er op de bovenverdieping van het
Mennohuis regelmatig bijeenkomsten zijn van de Doopsgezinde
jongeren

• de maandelijkse lasten (gas-elektra-gemeen te belastingen-verzekeringen etc.) te hoog zijn
voor een verantwoorde exploitatie
in vergelijking met de huidige lasten
• de vloer van het Mennohuis te
zwak is om het archief te kunnen
dragen
• de fundering van het Mennohuis
gebreken vertoont .
Het bestuur gaat het gebruik van
het Mennohuis een andere invulling
geven.
N aast de functie van vergaderruimte creeert de HVW in het
Mennohuis een werkplek voor het
ICT-gebeuren/het secretariaat. Ook
gaat de HVW haar leden de gelegenheid bieden elkaar hier te ontmoeten. Het archief blijft op Zaanweg 4.

Wormerveer Weleer
Het bestuur heeft ervoor gekozen de
WW voortaan bij drukkerij HuigHaverlag te laten drukken. Hiermee
bespaart de HVW op jaarbasis een
bedrag van € 1.950.
De nieuwsbrief die u nu in handen
heeft, evenals de bijlage, is ook bij
genoemde drukkerij van de persen
gerold.

Activiteiten 2013
• 12 mei historische wandeling door
Wormerveer Zuid onder leiding van
Dick Zwart
Om 10.00 uur verzamelen bij de
muziektent in het Wilhelminapark,
Wormerveer.
• 19 mei historische wandeling door
Wormerveer Noord onder leiding
van Dick Zwart
Om 10.00 uur verzamelen in het
Veerhuis, Zaanstroom 57, aan het
Noordeinde in Wormerveer. Beide
wandelingen starten om 10.30 uur.
De wandelingen duren ongeveer
twee uur. De kosten per wandeling
bedragen € 2,50 per persoon.
• 1 juni braderie
• 7 september braderie.
De HVW staat weer met een kraam
op genoemde braderieen.
• najaar 2013 tentoonstelling maquette Wormerveer Anno 1750
(datum nog niet bekend).
Wegens groot succes wil de werkgroep maquette nogmaals de maquette tentoonstellen. Gedacht

wordt aan het najaar 2013 . Voordat
het zover is, moet men echter nag
veel werk verzetten. Zo wil de werkgroep de nodige informatie bij de
maquette vermelden en hiervan een
Power Point Presentatie maken.
N aar aanleiding van de vele oproepen en verzoeken de maquette
permanent ergens ten toon te
stellen, is het bestuur hierover inmiddels in onderhandeling met het
Molenmuseum.
Een permanente plaatsing blijkt
niet mogelijk, maar wellicht dat de
HVW de maquette daar een aantal
weken ten toon kan stellen. Voordat
dit gebeurt , moet wel eerst een overkapping gerealiseerd worden. Hieraan zijn uiteraard kosten
verbonden.
We houden u op de hoogte over de
stand van zaken.
• 23 oktober Najaarsledenvergadering.
Noteert u deze datum alvast in uw
agenda?
• november/begin december 2013
Sinterklaasfeest voor de kinderen
van clienten van de voedselbank
(datum nag niet bekend). Dit feest
dient plaats te vinden in verband
met voor dit doel nag resterende
sponsorgelden. Hoe en waar wordt
nag nader bezien.
• Groot werkgroepoverleg (wordt
dit jaar niet ingepland).

Werkgroepen binnen de HVW
Het bestuur wil graag de diverse
werkgroepen binnen de HVW onder
de aandacht van de !eden brengen.
En waar kan dat beter gebeuren dan
in de Nieuwsbrief?
Rene Bont van de werkgroep genealogie bijt in deze serie het spits af.
Werkgroep genealogie (door Rene
Bont)

U weet ongetwijfeld dat wij o.a.
zoeken naar oude familieleden van
bekende Zaanse
families. Tijdens diverse jaardagen
heb ik onder meer de volgende familienamen gepresenteerd: Laan,
Gorter en Hartog, met aangetrouwde families. Natuurlijk zijn er nag
vele bekende achternamen uit te
zoeken, zoals Abercrombie , Bloemraad, Bakker, Hildering, enz., maar
genealogie omvat meer: het is een
hulpwetenschap van de geschiedenis , die zich bezighoudt met het onderzoek naar deaf- en herkomst van
familie en geslacht.
Het kan een waardevolle bijdrage
leveren aan de geschiedschrijving.
De werkgroep is begonnen met het
in kaart brengen van de 'oude'

Veel belangstellenden hebben de fantastische maquette van Wormerveer an no 1750, gemaakt door
de werkgroep maquette, bewonderd in november 2012.

Wormerveerse begraafplaats aan de
Marktstraat. Het hestand beslaat
nu ca. 22600 personen,
9300 gezinnen, waarvan 5200
unieke achternamen. Allemaal gerelateerd aan Wormerveer. Momenteel
worden de persoonsgegevens van de
overleden personen verder gecompleteerd. Het speurwerk richt zich
vooral op de periode vanaf de 18e
tot 20e eeuw.
Een stamboomonderzoek naar Jan
Adriaansz. Leeghwater (1575-1650)
- een molenbouwer en waterbouwkundige uit De Rijp leverde een leuke verrassing op. Zijn vrouw
Aaltgen Willems blijkt namelijk geboren te zijn in Wormerveer.
Macht u in het bezit zijn van overlijdenskaarten, bidprentjes of foto's
van mensen die in Wormerveer begraven liggen, dan zou de werkgroep deze graag in haar bezit
krijgen.
Wilt u deze spullen niet afgeven,
dan kunt u deze oak door de werkgroep archief laten scannen.
Lijkt het u leuk een aantal
Wormerveerse geslachten uit te
zoeken, bestaande geslachten
te bewerken of uw zelf gedane onderzoeken te delen of compleet te
maken met hetgeen ik sinds 2000
heb uitgezocht?
Dan bent u degene die ik zoek om
de werkgroep (die nu alleen uit mijn
persoon bestaat) te versterken! Wilt
u meer informatie, neem gerust contact met mij op.
genealogiebont@gmail.com of tel.
075-6400634

Van de webmaster Joost Kuipers
Er zijn twee nieuwe pagina's toegevoegd aan de website:
1. verkoop HVW-artikelen

Men kan over een bepaald artikel
meer informatie verkrijgen door
middel van een extra pagina waarop
een korte omschrijving staat, gei:llustreerd met foto's. Deze foto's kan
men door er op te klikken vergroten.
U vindt er artikelen in de vorm van
boeken, prenten, ansichtkaarten,
schilderijen e .d. Uiteraard komen de
hieruit voortvloeiende inkomsten
ten goede van de verenigingskas .
De deeltjes Groeten uit Wormerveer
deel 1, 2 en 3 zijn in prijs verlaagd
van € 15,-- naar € 7,50 per stuk. U
kunt de boekjes kopen bij Pasman
boek&hobby, Zaanweg 100, Bakker
sigarenspeciaalzaak, Zaanweg 124c,
cadeauwinkel De Snuiter, Dick
Laanplein 51 , naast Parteon en op
het vertrouwde adres Zaanweg 4 op
de maandag en -vrijdagmiddag vanaf 13.30 uur tot 16.00 uur. Zodra
het Mennohuis (Zaanweg 58a) is ingericht, kunt u daar oak terecht
voor het kopen van genoemde boekjes.
2 . Genealogie HVW
Op de webpagina vindt u uitgebreide informatie over dit onderwerp.
Verder attendeer ik u op de beeldbank van onze vereniging. Deze omvat een keur aan foto's van
Wormerveer in vervlogen tijden en
is inmiddels door meer dan 115.000
mensen bezocht. Binnenkort volgen
nieuwe foto's.
Op de website staat oak informatie
over actuele zaken binnen de HVW.
U vindt deze informatie op de homepage en op de pagina nieuws.
Genoeg redenen dus om eens een
kijkje te nemen op:
www.hvwormerveer.nl.

"Mijn favoriete foto":
't Kof Saenden
(bijlage bij deze nieuwsbrief)

"Mijn favoriete foto" valt dit keer onder de categorie Pronkstuk uit het
HVW archief, collectie Schaap.
't Hof Saenden is gebouwd in 1916
voor gepensioneerde werknemers
van de Fa. Bloemendaal en Laan en
aangeboden door fabrikant Jan
Adriaan Laan ter gelegenheid van
zijn 50-jarig zakenjubileum.
Tijdens zijn historische wandeling
door Wormerveer Zuid laat Dick
Zwart u ook dit (voor een aantal
Wormerveerders toch nog onbekende) fraaie hofje aan de Billitonkade
in Wormerveer zien.

Betaling contributie 2013
De penningmeester verzoekt degenen die hun contributie over het
jaar 2013 nog niet hebben betaald,
dit zo spoedig mogelijk te doen. De
HVW is immers voor het overgrote
deel financieel afhankelijk van de
bijdragen van de leden. Alvast
hartelijk bedankt voor uw medewerking! Vermeld a .u .b .bij uw betaling
uw naam en lidmaatschapsnummer
(6 of 7 cijferig nummer op uw
adressticker).

Allerlei
• Oproep inzake mevrouw Gerlach
Op de oproep in de vorige Nieuwsbrief heeft Dick Zwart helaas geen
enkele reactie ontvangen.
• Winnaars kerstpuzzel
Uit het aantal goede inzendingen
heeft het bestuur drie winnaars getrokken: Mevrouw N. Kuijper, mevrouw G. de Vos en mevrouw B .
Starn. Inmiddels hebben zij hun
prijs, het boek De Zaanstroom, in
ontvangst genomen.
• Opgave e-mailadres
Een ieder die nog niet zijn/haar emailadres heeft opgegeven bij het
secretariaat wordt vriendelijk verzocht dit alsnog te doen . Uiteraard
is dit niet verplicht!
• Declaratiebeleid
In het vervolg hanteert men binnen
de HVW een strenger declaratiebeleid. De door de leden gemaakte
kosten worden uitsluitend per declaratieformulier, voorzien van aan-

koopbonnen, uitbetaald. Minimaal
Mm bestuurslid tekent het declaratieformulier voor akkoord.
Reiskosten buiten de gemeente
dient men vooraf bij de penningmeester aan te geven.
• Verhuizing gemeetltearchief
Het gemeentearchief is verhuisd
naar het adres Stadhuisplein 100,
1506 MZ Zaandam,
tel. (075) 655 22 33; e-mail: gemeentearchief@zaanstad.nl.
De schenkingslijst, normaal bij de
nieuwsbrief aanwezig, is deze keer
door omstandigheden niet gereed
en zal u bij de volgende nieuwsbrief
aantreffen .

Boekrecensies HVW Nieuwsbrief april 2013
1. Nederlandse Ondernemers 18501950
Noord-Holland en
Zuid-Holland
Redactie: Joop Visser,
Matthijs Dicke en An- IN!!Q.
nelies van der Zouwen
Uitgever: Walburg
Pers
ISBN 9789057308857
Prijs € 39,50.

In het eerste deel van dit naslagwerk (over Noord-Holland) figureren natuurlijk de bekende Zaanse
namen zoals Verkade en Albert
Heijn. Het boek bevat korte biografieen van verschillende ondernemers . Uiteindelijk zal de reeks
bestaan uit zes delen die tezamen
een biografisch woordenboek vormen van Nederlandse ondernemers
over de periode
1850-1950.
2 . DVD Beeld van Noord-Holland
Documentaire over bijzondere plekken in Noord-Holland. Naast tal van
historische bezienswaardigheden is
er aandacht voor het bijzondere
natuurschoon in deze streek.
Prijs € 19.95.
3 . Ruud Spruit. Kolven en Knippen
Westfriese cultuurhistorie uit archieven en verhalen
Uitgever: Sagesse
ISBN 9789077842720
Prijs € 12.95.
In circa zestig korte hoofdstukken
van enkele bladzijden krijgt u een
breed palet aan Westfriese his torische verhalen voorgeschoteld. Dit
alles vergezeld van een pakkend
beeld uit museale depots of uit particuliere verzamelingen.

4 . Ferdinand Dejean (1731-1797)
VOC chirurgijn, wereldburger en
opdrachtgever van Mozart
Auteurs: Otto Bieker & Frank
Lequin
Uitgever; Uitgeverij Noord-Holland
ISBN: 978 90 78381-64-8
Prijs: € 29,50 (gebonden, met
illustraties) Verschijnt in mei 2013
Biografie over het leven van een
avontuurlijke 18e eeuwer, vertegenwoordiger van de Europese Verlichting.

Colofon
De HVW Nieuwsbrief verschijnt drie keer per
jaar (april, augustus en december) voor /eden en begunstigers van de Historische Vereniging Wormerveer.
Redactie
Carole Post van der Linde, A tie Bouwmans,
Aly Heijltjes, John Pasman,
Redactieadres: Doktersland 28, 1541 NK
Koog aan de Zaan
e-mail: alyheijltjes@hotmail.com
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Werkgroepcoordinatie
e-mail:
voorzitter@hvwormerveer.nl
Kantoor
Zaanweg 4 (achterom)
Open op maandag- en vrijdagmiddag van
13.30 -16.00 uur

Contributie 2013
€ 17,50 (of € 25,- voor een gezinslidmaatschap) per jaar.
Bedrijfslidmaatschap € 50,- per jaar.
Rabobank Zaanstreek 394910885
KVK Amsterdam 34180336

