
Historische Vereniging Wormerveer 

Nieuwsbrief- Historische Vereniging Wormerveer, jaargang 11 , nummer 30 (sept-okt 2013) 

Laatste nieuws: 
Mede door de verhuizing, die vee/ tijd en energie van het bestuur in beslag nam- en nog steeds neemt- ontvangt u deze Nieuwsbrief iets la
ter dan gepland. 
Bij deze Nieuwsbrief treft u de agenda + uitnodiging voor de Algemene Najaarsledenvergadering op 23 oktober as. a an. 

Van de voorzitter a.i. 
Een bijdrage van Dick Zwart 

Het jaar 2013 zal ongetwijfeld de ge
schiedenis van de HVW ingaan als 
een bewogen jaar. De voorzitter trad 
in januari af, zijn opvolger hield het 
na een maand al voor gezien en in 
juni jl. stapte een bestuurslid op. De 
motivatie van laatstgenoemde be
stuursleden heeft u kunnen lezen in 
een aan alle leden gerichte brief. 
Duidelijk is in ieder geval, dat bin
nen het bestuur geen sprake is van 
onenigheid en dat een en ander in 
goed overleg heeft plaatsgevonden. 
Vervolgens kreeg het bestuur in mei 
jl. het verzoek van de verhuurder 
van het door de HVW gehuurde 
pand aan Zaanweg 4 , de familie Mol, 
uit te kijken naar een ander onder
komen. De familie Mol meldde de 
ruimte zelf nodig te hebben. 

Nieuw onderkomen HVW 

Zoals u in het Noordhollands Dag
blad hebt kunnen lezen, heeft het 
bestuur snel een nieuw onderkomen 
gevonden in Wormerveer. Het be
stuur had de primeur van dit nieuws 
uiteraard graag zelf aan u bekend 
gemaakt , maar een journalist was 
hierover getipt en was ons dus voor. 
De HVW heeft per 1 oktober a.s. 
haar domicilie op de begane grond 
in een gedeelte van de winkel van 
Luyt Beddenadvies aan Zaanweg 
124. Hoewel de ruimte niet groter is 
dan die op Zaanweg 4 , kan deze veel 
beter benut worden. 
De familie Mol heeft inmiddels de 
huuropzegging ontvangen, ver
gezeld van een bos bloemen, onder 
dankzegging voor het in de afgelo
pen acht jaren geboden 'tijdelijk' on
derdak. Het nieuwe huurcontract 
met Luyt is getekend. Hiermee zijn 
de formaliteiten afgerond. 

Verhuizing 

Als u dit leest , is de verhuizing al 
weer achter de rug. 
Vrijdagmorgen, 20 september om 
07.30 uur, gaf Mulder Verhuizingen 
het startsein. Dat hieraan vooraf
gaand de nodige (inpak) 
voorbereidingen moesten worden 
getroffen, moge duidelijk zijn! 
Dankzij een grote groep vrijwilli
gers lukte het de verhuisklus in een 
dag te klaren. Naast de eigen vrij 
willigers waren er vier vrijwilligers 
ingezet door Machinefabriek Duyvis 
Wiener in Koog aan de Zaan in het 
kader van de Hart en Zieldag. Deze 
heren hebben zich zowelletterlijk 
als figuurlijk met hart en ziel op de 
verhuizing gestort en ons veel 
sjouwwerk uit handen genomen. 
Twee volle verhuiswagens kwamen 
er aan te pas om de spullen naar het 
nieuwe adres te transporteren. 
Rond 16.00 uur stonden alle ver
huisdozen (250 stuks!), het kantoor
meubilair etc. op Zaanweg 124. 
NOGMAALS HULDE AAN ALLE 
VRIJWILLIGERS' 

Nu volgt 'operatie uitpakken en in
ruimen', minstens zo arbeidsin
tensief als de voorbereidingen en de 
verhuizing op zich. 
De werkgroep archief gaat een 
drukke tijd tegemoet. 

Zodra de nieuwe locatie is ingericht, 
houdt het bestuur 'open huis'. 
Daarna bent u op Zaanweg 124, net 
als voorheen op Zaanweg 4 , op de 
maandag- en vrijdagmiddag vanaf 
13.30 uur tot 16.00 uur weer van 
harte welkom voor een praatje, het 
brengen van een schenking etc. 
U kunt de HVW aan Zaanweg 124 
achter, via haar eigen ingang aan de 
Steijnstraat bereiken. Dus niet via 
de winkel van de firma Luyt Bed
denadvies. 

De HVW blijft tot en met 31 decem
ber 2013 nog gebruik maken van de 
faciliteiten van het Mennohuis en 
De Vermaning. Daarna wordt de 
huur van het Mennohuis en DeVer
maning opgezegd en huurt de HVW 
per activiteit ruimte bij De Ver
maning. 

Van de penningmeester/leden
administrateur 
Een bijdrage van Roel Larooij 

Evenals menig bedrijf en gewone 
burger, moet de HVW op de kleintjes 
letten. Omdat subsidiepotten op
drogen en bedrijven en instanties 
niet meer sponsoren, dalen onze in
komsten. Deze inkomsten bestaan in 
2013 voor het grootste deel uit de 
ledencontributie (€ 17.118). Daar
naast zorgden de subsidie van de 
Gemeente Zaanstad (€ 1.020), de 
Arie Lems prijs (€ 500) en de 
opbrengsten uit de losse verkoop 
van HVW-artikelen voor inkomsten. 
Er was sprake van een mogelijke 
koop van het Mennohuis door de 
HVW Omdat de fundering niet ge-



schikt bleek voor de zware archief
kasten en nog meer onderhoudskos
ten te verwachten waren, heeft bet 
bestuur afgezien van de koop. 
Daar de familie Mol graag de ruimte 
op Zaanweg 4 in eigen gebruik wil
de nemen, kreeg bet bestuur bet 
verzoek uit te zien naar een andere 
ruimte. Die is inmiddels gevonden 
bij de firma Luyt Beddenadvies aan 
Zaanweg 124. Op jaarbasis gaat de 
HVW van € 5.700 huur naar € 7.800 
huur. Tevens kreeg de HVW te rna
ken met niet geplande verhuiskos
ten ad € 1.400. 
Het bestuur heeft op veler verzoek 
een historische kalender 2014 uitge
bracht, waarvoor een zevental be
drijven € 420,- heeft gesponsord. 
Met de verkoop van ruim 100 exem
plaren is inmiddels een bescheiden 
winst gemaakt van € 260. We hopen 
de rest van de kalenders dit jaar nog 
te kunnen verkopen via de vaste 
verkoopadressen. 
Bovenstaande maakt duidelijk, dat 
de HVW een pas op de plaats moet 
maken ten aanzien van bet organi
seren van tentoonstellingen en bet 
uitbrengen van publicaties. 

Er zijn 25 leden in 2013 uitge
schreven (o.a. wegens overlijden). 
Dertien leden zijn uitgeschreven, 
omdat zij ondanks herhaaldelijk 
aandringen de contributie niet 
hebben betaald. De HVW mocht 20 
nieuwe leden verwelkomen. 
Op dit moment telt de HVW 907 le
den. 

En verder 

Kalender 2014 

X a(en tfer 2014 

Zoals hierbo
ven vermeld, 
heeft bet be
stuur op ver
zoek van een 
groat aantal 
leden op
nieuw een 
historische 
kalender uit
gebracht, De 
uitgave is 
me de 

mogelijk gemaakt door de Wormer
veerse winkeliers Ron ten Broek 
Vloerbedekking en g·ordijnen, Boek
handel Bruna, Drukkerij Huig Ha
verlag, Grand Cafe De Kroon, 
Mulder Verhuizingen, Sietske Koene 
Mode en Zaanbocht Apotheek. 
Aan de presentatie van de kalender 
op de braderie op 7 september jl. 
hebben diverse kranten aandacht 
besteed. De verkoop was een sue-

ces. 
Inmiddels is de kalender voor € 10,
op de volgende verkooppunten ver
krijgbaar: 
- Rokersspeciaalzaak P Bakker, 
Zaanweg 124C, Wormerveer 
-Kapper Dirk Sluijs, Zaanweg 71, 
Wormerveer 
- Sneldrukkerij Zaansprint , Zaan
weg 21 , Wormerveer (nieuw ver
kooppunt) 
- Boekhandel Bruna, Marktplein 17, 
Wormerveer (nieuw verkooppunt) 
U kunt de kalender ook telefonisch 
bestellen bij bet secretariaat (tel. 
075-6351964) of per e-mail 
(alyheijltjes@hotmail.com). De ka
lender kan, indien gewenst, binnen 
de Zaanstreek aan huis worden be
zorgd. 
Ook de overige HVW-artikelen von
den tijdens de braderie gretig af
trek. 
(Voor alle verkoopartikelen zie 
hvwormerveer.nl onder bet kopje 
verkoop). 

Tentoonstelling maquette 
Wormerveer Anno 1750 

Wegens groat succes wordt de ma
quette Wormerveer Anno 1750 nog
maals ten toon gesteld en wel op 
vrijdag 1, zaterdag 2 en zondag 3 
november a.s. in De Vermaning. 
De tentoonstelling is op genoemde 
dagen geopend vanaf 13.00 uur tot 
17.00 uur. 
De toegangsprijs bedraagt € 1. 
De werkgroep maquette heeft al 
heel wat nieuw materiaal en nieuwe 
informatie ten behoeve van de ma
quette verzameld. Men heeft er zin 
in! 
Helaas is bet nog niet gelukt de ma
quette elders permanent geplaatst 
te krijgen. We blijven zoeken naar 
een geschikte locatie , bet liefst in 
Wormerveer. 
Zolang de HVW deze nog niet 
gevonden heeft , moeten de plannen 
voor de aanschaf van een overkap
ping - nodig om de maquette te 
kunnen verzekeren - voorlopig de 
ijskast in. 
We houden u op de hoogte van de 
ontwikkelingen. 

Even voorstellen: de nieuwe 
webmaster Han Muijzert 

Mijn naam is Han Muijzert, ik ben 
63 jaar, getrouwd, heb twee kinde
ren en drie kleinkinderen en woon 
in Wormerveer. Sinds de oprichting 
van de Historische Vereniging 
Wormerveer ben ik al lid van deze 
vereniging. 
Maar sinds maart 2013 ben ik actief 

bezig met bet 
digitaliseren 
van foto 's en 
krantenberich
ten voor de 
HVW. 
De reden dat ik 
tot de groep 
van vrijwilligers 
ben toege
treden, ligt in 
bet feit dat ik 

door een reorganisatie bij mijn vori
ge werkgever werkloos ben ge
worden. Omdat ik mij toch voor de 
samenleving als vrijwilliger wilde 
inzetten, heb ik gekozen voor de 
HVW. Vrijwilliger zijn zit in mijn 
bloed, denk ik, want ik ben sinds 
1974 ook lid van de Vrijwillige 
Brandweer Wormerveer. 
Mijn taken binnen de HVW zijn, 
sinds bet vertrek van Joost Kuipers , 
naast bet digitaliseren van foto 's en 
krantenberichten, bet beheren van 
bet digitale archief, bet up to date 
houden van de website en bet ver
richten van alle voorkomende ICT 
werkzaamheden. 
Bent u bekend met bet inscannen 
van foto 's en/of krantenberichten en 
heeft u nog wat vrije tijd over? Dan 
kan ik uw hulp goed gebruiken! Uw 
oude foto 's van Wormerveer zijn van 
harte welkom bij de HVW. U kunt ze 
aan de HVW afstaan, maar u kunt ze 
ook laten scannen en weer mee naar 
huis nemen. 
Met vriendelijke groet , 
Han Muijzert , han@muijzert.nl tel.: 
075-6280848 

Erelidmaatschap voor de heer 
Hero Wijker 

De aanwezige leden op de Algemene 
Ledenvergadering van 16 november 
jl. hebben de beer Hero Wijker voor
gedragen voor een erelidmaatschap 
van de HVW. Het bestuur heeft dit 
verzoek formeel bekrachtigd. 
Naast een al eerder ontvangen af
scheidscadeau heeft bet bestuur He
ro in klein comite onlangs officieel 
de hierbij behorende oorkonde over
handigd. 



"Mijn favoriete toto" : 

Mijn favoriete foto komt ook deze 
keer uit het HVW-archief. 
De foto dateert uit ca.1900 en laat 
het laatste stukje Krommenieerweg 
zien voor de Veerbrug over de Nau
ernasche Vaart. 

Rechts staat verscholen achter de 
bomen cafe het Vissertje en links 
ligt een bij het cafe behorende speel
annex theetuin 
Een mooi Wormerveers plekje dat 
helaas is verdwenen. 

Deelname aan Zaans Platform 

Vanaf mei jl. neemt de HVW weer 
deel aan het Zaans Platform. De 
HVW is een van de twaalf oprichters 
van Stichting Platform Zaanse Ge
schiedschrijving. Het eerste doel 
van dit platform was de voorberei
ding van het 2-delig boekwerk 'Ge
schiedenis van de Zaanstreek' . Het 
is ook het Platform waar alle Zaanse 
historische verenigingen en erf
goedverenigingen met elkaar over
leggen over g·emeenschappelijke 
vraagstukken als ook samen 
projecten uitvoeren, zoals de Zaanse 
erfgoedmarkt. 
Genoemd Platform wil nogmaals alle 
leden van de hierbij aangesloten his
torische/erfgoedverenigingen in de 
gelegenheid stellen dit monumen
tale boekwerk met een korting van 
€ 10 aan te schaffen. De kortings
bon treft u als bijlage in de Nieuws
brief aan. 

Fotowand Evean d'Acht Staten 

In verband met het opknappen van 
de recreatiezaal (de Statenzaal) ont
ving de werkgroep archief het ver
zoek twee foto 's van straatbeelden 
van oud Wormerveer te leveren ter 
mogelijke verfraaiing van een van 
de wanden in deze zaal. Uiteraard 
voldeed de werkgroep graag aan dit 
verzoek. 
Daarnaast had Evean elders in 
totaal nog een zestal foto 's opge
vraagd. Uit deze acht foto 's konden 
de bewoners een keuze maken. Men 
koos met grote meerderheid voor de 

twee van de HVW, te weten een win
terfoto met ijspret op de Bankakade 
rond 1915 en een foto van de Zaan
weg met markt. 
Op uitnodiging van d'Acht Staten 
waren Loes van Horssen en Dick 
Zwart aanwezig bij de officiele hero
pening van de Statenzaal 

Werkgroepen binnen de HVW 

Het bestuur wil graag de diverse 
werkgroepen binnen de HVW onder 
de aandacht van de leden brengen. 
En waar kan dat beter gebeuren dan 
in de Nieuwsbrief? 
Na de werkgroep genealogie neemt 
de werkgroep Oude Begraafplaats, 
in de persoon van Dick Zwart , de 
pen ter hand om u te informeren 
over hetgeen waarmee deze werk
groep momenteel bezig is. 

Werkgroep Oude Begraaf
plaats (door Dick Zwart) 

In een vorige Nieuwsbrief is beloofd 
u op de hoogte te houden over de 
ontwikkelingen met betrekking tot 
de Oude Begraafplaats aan de 
Marktstraat en dan met name in
zake het monumentale Laangraf. Zo
als u weet , heeft de gemeente 
Zaanstad, als eigenaar van de be
graafplaats , een procedure gestart 
en zich met een landelijke oproep 
via de pers gericht tot mogelijke 
nabestaanden/rechthebbenden met 

de vraag zich binnen een termijn 
van zes maanden te melden. Deze 
oproep heeft slechts een reactie op
geleverd. 
Een dergelijke procedure is ver
plicht om te voorkomen dat nabe
staanden/rechthebbenden, mocht de 
HVW in de toekomst starten met de 
restauratie van het graf, zich dan 
hiertegen kunnen verzetten. 
Natuurlijk zouden nabestaan
den/rechthebbenden als eerste de 
restauratie van het graf ter hand 
dienen te nemen. Als dit echter niet 
gebeurt en de HVW zou deze taak 
niet overnemen, is het graf binnen 
enkele jaren verdwenen. En dat 
moet niet gebeuren! 
Enige tijd geleden stond een ge
sprek gepland met de afdeling Mo
numenten van de gemeente 
Zaanstad en een nabestaande/recht
hebbende. Door ziekte en on
derbezetting van genoemde afdeling 
heeft dit gesprek echter nog niet 
plaatsgevonden. Binnenkort volgt 
een nieuwe afspraak. 
We houden u op de hoogte. 
Mocht u een donatie willen doen ten 
behoeve van de restauratie van het 
Laangraf, dan kunt u een bedrag 
overmaken op rekening nummer 
394910885 ten name van de Histori
sche Vereniging Wormerveer, onder 
vermelding van 'Laangraf' . 

Monument voor een graf 

Mevrouw Marie Jeannette de Vries
Bakker, oud-Wormerveerse , nu wo
nend in Uitgeest , stuurde Dick 
Zwart de volgende tekst. 

De zilverkleurige letters steken 
helder af tegen het donkere marmer 
op deze algemene begraafplaats in 
Wormerveer. Een plek die , o wonder, 
onlangs officieel tot monument is 
verheven. 
remand had de gedachte dat deze 

Heropening van de Statenzaal in d'Acht Staten met op de achterwand historische fa to's uit Wormerveer 



plek ook nog opgeofferd zou moeten 
worden op het altaar van de bouw
woede van het stadsbestuur niet 
kunnen verdragen en voorzichtig 
het voorstel gedaan: zouden we deze 
mooie begraafplaats niet kunnen be
houden? Dezt unieke plek, inge
klemd tussen pleinen met 
schreeuwerige winkels en drukke 
straten? Heel voorzichtig had dit 
idee postgevat in de hoofden van 
medebestuurders en was daar a l 
snel niet meer uit weg te branden. 
De eeuwenoude bomen gingen nog 
meer hun best doen om a lle graven 
te beschermen; ze gedroegen zich 
als kloeken over hun kuikens. 
Het wonder werd werkelijkheid. 
Zouden de doden zich hier mis
schien in hun graf hebben omge
draaid , fluisterend: waar hebben we 
dat aan verdiend? Eigenlijk hadden 
onze botten allang geruimd moeten 
zijn , net a ls bij veel andere doden
akkers. 
Elke bekende naam vertegenwoor
digt een deel uit onze jeugd: daar 
liggen de groenteman en zijn vrouw, 
daar zijn dochter die een school
maatje was en al vroeg overleed, o , 
en daar de vrouw van de schoenen
winkel. Bij haar kochten we schoe
nen, want ze was van de kerk. 
Katholieke schoenen kochten we 
niet . Tegenover haar: tante Annetje , 
geen echte tante , maar toch. Haar 
deur stond altijd open, we waren er 
graag want ze was vrolijk; daar 
hadden wij behoefte aan. Vriendin
nen, vriendjes die ons al zijn voorge
gaan, de hoofdmeester die zijn 
pensioen lang niet haalde, juffen. 
Daar in die rij ons vriendje Nico , hij 
stierf tijdens een voetbalspelletje. 
Nee , niet een deel, maar onze hele 
jeug·d ligt hier. Het is ook een monu
ment voor een jeugd geworden. 
En dit luxe graf? Aha, de familie van 
de bekende meubelwinkel. Met ons 
vergeleken waren ze r ijk. In de oor
log mocht moeder wel eens langs
komen om extra eten in ontvangst 
te nemen . Onze ongeneeslijk zieke 
vader kon er niet meer voor zorgen. 
Een collega van hem ligt ook hier: 
hij werkte in de meelfabriek en 
soms konden we een brood bij hem 
ophalen. Dan zie je de naam van de 
kruidenier, op hetzelfde moment 
ruik je nog de geur in zijn winkel. 
Hij haalde elke week het bestelboek
je bij moeder op. De boodschappen 
werden daarna thuisgebracht , hij 
kon dan gelijk even de meisjes 
kietelen. 
De afstand die er bestond tussen de 
elite en het volk kun je hier ook ont
dekken. Door hekken omgeven en 
van beelden voorzien: de graven van 

burgemeester, artsen, directeuren 
o.a. van de bekende meelfabrieken 
aan de Zaan. 
En van onze ouders; zij hoeven het 
zichzelf niet af te vragen, wij vinden 
dat zij dit monument verdiend 
hebben. Al vijftig jaar verenigd in 
hun ruimtelijke wereld, vrij en ver
lost van dat wat het leven hen had 
bezorgd. Zo anders dan ze zich 
hadden voorgesteld. 

Activiteiten 2013 

- 06.10. 2013 historische wandeling 
door Wormerveer Zuid 
Om 10.00 uur verzamelen bij de 
muziektent in het Wilhelminapark, 
Wormerveer 
- 13.10. 2013 historische wan de ling 
door Wormerveer Noord 
Om 10.00 uur verzamelen in het 
Veerhuis , Zaanstroom 57, aan het 
Noordeinde in Wormerveer. 
Beide wandelingen starten om 
10.30 uur en nemen ca. twee uur in 
beslag. 
De kosten bedragen € 2.50 per per
soon per wandeling. 
- 23.10.2013 algemene Najaars
ledenvergadering 
De officiele uitnodiging ontvangt u 
begin oktober. 
- 25.10.2013 lichtjesavond; aanvang 
ca. 19.00 uur 
Noteert u deze datum al vast in uw 
agenda? 
- 0 1.11. tentoonstelling maquette 
Wormerveer anno 1750 
- 02 .11. tentoonstelling maquette 
Wormerveer anno 1750 
- 03 .11. tentoonstelling maquette 
Wormerveer anno 1750 
Op alle dagen geopend vanaf 13.00 
uur tot 17.00 uur. 
Noteert u deze data al vast in uw 
agenda? 
- november: boekenmarkt 
(datum nog nader vast te stellen). 

Herhaalde oproep van het se
cretariaat 

Het secretariaat beschikt inmiddels 
over ca. 70 e-mail adressen van le
den. 
Op een ledenbestand van ruim 900 
moeten er toch meer leden zijn die 
over een e-mail adres beschikken! 
Het is de manier om u snel van de 
laatste ontwikkelingen binnen de 
HVW op de hoogte te stellen. De 
onverwachte verhuizing is hier een 
goed voorbeeld van. 
Het secretariaat (alyheijltjes@hot
mail.com) verzoekt u daarom nog
maals uw e-mail adres door te 
geven. 

Tens lotte 

Het nieuwe postadres van de HVW is 
per 1 oktober 2013 Zaanweg 124, 
1521 DS Wormerveer. Het be
zoekadres wordt zo snel mogelijk 
Zaanweg 124 achter, ingang Steijn
straat Wormerveer. 

Colofon 

De HVW Nieuwsbrief verschijnt drie keer per 
jaar (ap ril, september en december) voor 
/eden en begunstigers van de Historische 
Vereniging Wormerveer. 
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Werkgroepcoordinatie 
e-mail: voorzitter@hvwormerveer.nf 

Kantoor/Archief 
p/a Zaanweg 124 - 1521 DS Wormerveer 
lnga ng aan de Steijnstraat 
Open op maandag- en vrijdagmiddag van 
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Contributie 2013 
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Schenkingen 

dhr. P.B.J. Ferf (Bergen), div. boeken: Piet Bruijn: Aan een kronkel in de Zaan: 4 dln, A.F. 
Neuhaus: Kent u ze nog ... de Wormerveerders, Cor Bruijn: Wijd was mijn land, Henk 
Heijnen: De Zaanse jaren van Dick Laan, Jan Pieter Woudt: 'Bewaak dees grond, 75 jaar 
Z.H.C. De Kraaien: het Jubileumboek, Liederenbundel der Gemeentelijke Vrijwillige 
Brandweer, 3e herz. Dr. , M. Gorter: 1924-1984 Vereniging G.V.B. Wormerveer, Gerrit Groot 
en Ron Brinkman: Nog leeft dit polderland, G. Grandiek: Zaanstreek bakermat van industrie, 
Sjoerd Kuijper: Zeepziederij De Adelaar; dhr. G.J. Loots (Castricum), boekje Geschiedenis 
van de familie Loots, boekje: Ed Pielkenrood: Specerijmolen De Huisman, Cd-rom met foto 's 
Krommenieerweg/pad, Houtkade en Bejaarden 1930; dhr. J.J.L. Nielen (Julianadorp), 3 
vaantjes RK Jeugd Voetbal Saenden: 1960-1965, 1960-1970 (2x), 2x Wormerveerse 
Gemeenschap Adspiranten Toemooi 1971 en 1972, 12 overige vaantjes van door RK Saenden 
gespeelde toemooien; Kees & Els Kooiman (Zaandam), ingebondenjaargang Wessamenjrg. 
1978 + los ex. van april1978, jaarverslag Ons Huis : sept. 1913-sept. 1914, De geruchtlooze 
lucht: 5 gedichten van Herman Gorter, div. nummers van Tijdschrijft Anno en Zaans 
Netwerk, Jaarbericht DSOW met o.a. artikel over opleveren van nieuwe Marktplein, boek S. 
Kooijman: De Schoonheid van het Zaanse land, uitg. Wessanen, 5 dia's van 
Zaanbocht/Noordeinde en dia van Sluispad!Oversluispad, adresboeken Wormerveer 1963, 
1965 en 1970, div. krantenknipsels en foto's: QSC, Herv. Kerk, Blaauwe Hof, Wilhelmina 
Park en Brandweer; personeel Meneba, doos met div. technische meetapparaten, doos 
papieren Meneba, doos videobanden: De Wessanen Show How, Wessanen in 1985, Wessanen 
commercial, bouw silo Europa enz, Meneba Kemwaardenspel 'In de maling' , draaiboek en 
fotoboek werkbezoek Koningin Beatrix aan Meelfabriek De Vlijt in 1983 , reclamepanelen 
Wessanen, 2 foto ' s in lijsten van de Elevator; Hist. Vereniging Koog-Zaandijk, div. 
krantenknipsels en foto's , ansichtkaart Zaanbocht; Historisch Genootschap Crommenie, 
div. knipsels en foto ' s; dhr. D. Koene, beschrijving van Hinszorgel van de voormalige 
Gereformeerde Kerk aan het Krommenieerpad, CD met muziek van Hinszorgel, gespeeld 
door Gert Oost, CD met informatie over Hinszorgel; Corrie Zwart, div. documenten van 
Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen: jaarboekjes 2006-2007, 2007-2008 en 2010-2011 , 
nieuwsbrief september en oktober 2011 , uitnodigingskaart voor 50-jarig bestaan; dhr. Will em 
Jongejans, 11 foto 's : straatfeest Marktstraat 1918, zwembad Zaandijk, 5 foto 's kleuterschool 
Marktstraat, foto 5e klas 1932, 3 klassefoto 's school D Marktstraat; dhr. G. Boon, 76 
ansichtkaarten: 39x Spaander, 6x Gorter, 3x Ons Boekhuis en Duif, 2x Ons Boekhuis en 1x 
Dekker en 2x onbekende uitgaven; mevr. G. Emmer-deBoer, beker uitgegeven t.g.v. 100 
jaar Stoomspuit Wormerveer 1901-2001 ; mevr. G. Franx, 10 eeuwen Zaanstreek en 
Zaankanters, ingebonden compleet met register; dhr. N. van Krochten , ex. Open Deur, div. 
archiefstukken voormalig Wijkoverleg Wormerveer, 3 foto's Wijkoverleg: aanleg drainage 
Noorderstraat, brug Noordsterpark, hondenpoep Essenstraat; dhr. A. Rollenberg, 3 boeken: 
De Tweede Wereldoorlog (voor tentoonstelling), Fortuna, 100 jaar voetbal in Wormerveer, 
Verzet aan de Zaan, verklarend handwoordenboek der Nederlandsche Taal uit 1931 met 
opdracht aan J.J. Contelaar, aangeboden door de Onderlinge Glasassurantie Wormerveer 
1922-1932; dhr. W. Swart (Wormer), boeken: leesboek voor de Christelijke School De 
Gouden Dorpel, dl. II, IV en V (Christelijk onderwijs Zaanstreek), 3 foto ' s van de Zaanbocht, 
4 suikerzakjes van de gemeente Wormerveer en 1 van Huis te Zaanen, gezinskaart Zwembad 
de Crommenije, t.n.v. W. Swart, Kerkstraat 40, rekening opticien Henk den Bremer, 
uitnodiging heropening Toby' s woninginrichting (8-11-1960), nota drogisterij Bunt, 
Zaanweg-Kerkstraat, huurkaart woningbouwvereniging de Arbeid, distributiebonnen, 10 
enveloppen Jeugdcentrum De Boerderij , Kamemelkspad 8, briefnaar Soli Deo Gloria 
Zaandijk, kwitanties Instituut Boot, Wandelweg, kwitantie Stichting Chr. Bejaardencentrum, 



kwitantie D. Spaander, Marktstraat 38; Jan Bentvelzen, uit de nalatenschap van mevr. R. 
Scheffener, div. informatie van en over de familie Scheffener, bouwtekeningen woonhuis 
Weverstraat (1948), Celebesstraat en Wattstraat (1935), afdruk tekening voor het herstellen 
van de voorgevel van Zaanweg 69 (1925), div. diploma's en toegekende prijzen van en aan 
F.W. Scheffener, bakker aan de Zaanweg 69, posterkokers uit de jaren '30, De Strijd no. 163, 
30-4-1945, 9 schoolfoto ' s van en met Jo en Rie Scheffener en onderwijskrachten ULO 
(1971); Loes van Horssen (West-Knollendam), boeken: Serafina Woud: Over engelen, 
heksen en heel veel dieren, Engelenwerk, Donald Niedekker: De hemelvaart en Hier ben ik, 
Magda Berman: Zakelijke etiquette, Eduard Visser: Zondagsliefde, Cor Bruijn, Omnibus met 
De vogels van mijnheer Dupont en Simon en Johannes, Gids voor het Gemeentearchief 
Zaanstad; Bob Sneevliet, uitnodiging receptie 150 jaar Gebr. Gorter+ bedankkaart, 
programma jubileum Gebr. Gorter, krantenknipsels Gebr. Gorter, beschrijving familie Gorter 
en het bedrijfGebr. Gorter; van N.N. , 17 blz "Uit den omtrek" uit De Zaanlander van 
september 1926 t/m februari 1927; mevr. D. Zwart (Chilliwack, Canada), boekje Het bestuur 
der Wormerveersche Middenstands Vereeniging, info over molens en Cafe Sman, 5 foto's 
van Molen De Witte Vlinder, de Noordster, Zuideinde (v66r 1906), Bestuur der WMV 
(1927), Melkinrichting CMC (1953); dhr. F. Ackerman (Krommenie), 2 foto ' s: DeJonge 
Prins (ca. jaren ' 60) en Molens aan de Zaanse Schans; Klaas Spaander (Tasmanie), CD-rom: 
'As it happened "The camps", WW II, in memory of Anton Beemink, Dirk Kleiman and 
Adriaan Spaander', krantenknipsel11-11-2011 over Remembrance Day, 'a few WW II 
memories'; dhr. J. Aten, tekstboek Cabaret GVB 1955 Het laatste nieuws, tekst Gerrit Slot 
met regieaanwijzingen, tekstboeken revues Personeelsvereniging Gebrs. Laan Met Kwik en 
Kwak op stap uit 1950, 0 , la 1a la - c'est magnifique als opening seizoen 1956/57 en concept 
Revue Daar gaat ie weer voor niks, z.j. ; mevr. J.J. Biere-de Jong (Koog aan de Zaan), 
persoonlijke documenten van Agatha de Jong en het trouwboekje van haar ouders, foto in lijst 
van 3 generaties (dames) de Jong voor een auto met onbekende chauffeur (ca. 1927); mevr. 
G. Emmer-deBoer, straalpijp in de vorm van een kaars, geschenk GVB, koperen 
brandblusser met beugel, geschenk GVB aan Jan Emmer, folder boek Frans Mars, kaart + 
programma Feest Wormerveer 500 jaar, div. nummers en Indexjaargangen Anno 1961 , div. 
nurnrners Met Stoom (1961), div. nummers Zaans Erfgoed, div. krantenknipsels, o.a. over 
HVW, Wijkoverleg, Eigenwijks en Wormerveer 500 en ziekenhuis Wonnerveer; dhr. F. 
Groeneveld, 3 ansichtkaarten: 2x Sluispad, Molen De Bok en briefkaart Wandelweg (1905); 
mevr. van Heeringen-Dirkmaat (Wormer), div. stukken betr. winkel Bebinella De Ooievaar, 
Zaanweg 72: briefpapier, enveloppen, facturen, nota' s, stickers enz. , 2 draagtassen, cliche's, 
zegels, stickers, negatieven van foto ' s van buitenkant en interieur winkel, vaantje 
Watersportrally (1973); dhr. P. Jongert, 6 suikerzakjes: Gemeente Wormerveer, 
Stationskoffiehuis In de Zaanbocht, Huis te Zaanen, WL Wessanen Wormerveer, 
Papierverwerkingsindustire Paveri Wormerveer, Interplast, de modeme grondlak verven
lakken sinds 1861 Peereboom N.Y. Wormerveer; dhr. Keijer (Wormer), 
oorlogsdocumentatie: landkaart met gedeelten van bevrijde gebieden, pseudo
overlijdensbericht van Adolf Hitler, receptenboekje voor het gebruik van tulpenbollen en brief 
uit 1942 met een recept voor aardappelen, boeken: Op Ieven en dood, kroniek van oorlog en 
bezetting 1940-1945 en Dat gebeurde hier, kroniek van 5 jaar oorlog; Ge Kooij man, - 14 
opdrachtbriefjes uit 1878 van Bloemendaal en Laan, 2 werkboekjes Bloemendaal en Laan 
1872-1875 en 1875-1977, afbeelding Wormerveer 1795 op linnen door Bulthuis, kopie kaart 
van Noord-Holland boven het IJ, ca. 1600; mevr. N. van Krochten, parochiebladen de Open 
Deur (2011 en 2012); D. Kuijper, Oud Zaens Kwartetspel, boek Cor Bruijn: Arjen; mevr. 
Mantel (Wormer), 5 ansichtkaarten, 2 kopie foto's orgel en pand Gereformeerde Kerk 
Krommenieerpad, menukaart van Huis te Zaanen, betr. 25 jaar Spaander Marktstraat; dhr. W. 
Rozemeijer, lessenaar, ooit eigendom van Huib Koel, Zaanweg 18, boek: Encyclopedie der 



Kunstambachten, idem, gekocht bij D. Spaander, stukken betr. SchildersbedrijfFa. Weduwe 
Jb Keijzer en Zoon, Goudastraat 3: kasboeken 1900, 1901 , 1902, 1905, 1907, 1908 en 1910, 
kasboek met index ca. 1900-1903 en kasboek 189 5-1900, administratieboek betr. rekeningen 
van afgeleverd werk in 1925, uren- en materialenboek 1899, met index 1901 , 1902, 1904 en 
1905; dhr. 0. Schriemer (Krommenie), archiefstukken van de scholen St. Jozef en De 
Rietvelden en Trias VBMO Wormerveer: programma, indelingslijsten, informatie over div. 
schoolreisjes, jaarboek Trias VMBO 2003-2004, div. stukken betr. De Rietfladder, 1 e 
schoolkrant 't Pruttelpotje uit 1968, div. verslagen Bestuur Technische Onderwijsstichting St. 
Jozef, brievenarchief van schoolleiding St. Jozef, brief met tekeningen betr. nieuwbouw 
Technische School St. Jozef, map met foto ' s van onderwijzend personeel, Pastoor Verhaar, 
leerlingen en bouw St. Jozef, div. stukken random opening nieuwe St. Jozef, doos met dia ' s 
met afbeelding school en leerlingen aan het werk, projectenbeschrijvingen, informatie over 
school, concept fusieonderzoek tussen P.C. Mavo-Noord en R.K. Scholengemeenschap De 
Rietvelden, diverse foto ' s, advertenties, folders en div. krantenartikelen, catalogus Verkoping 
Machines en Inventaris Erve H. de Jong, maart 1957, maquette school De Rietvelden; dhr. C. 
Smit, div. krantenknipsels, krantenfoto ' s van Cafe de Visser en Hennepad, beschrijving van 
Krommenieerweg uit de jeugd van T. v.d. Laan, mapje knipsels van Antoon de Vries, boek: 
Wormerveerders en hun gemeenschap 1946-1986 en Gedenkschrift uitgegeven door de 
Wormerveerse Middenstand Vereniging t.g.v. 10-jarig bestaan mei 1927, wandbord 
Wessanen met afbeelding Oliemolen De Hoop: 1680-1898, 2 sierkruiken uitgegeven t.g.v. 40 
jaar personeelsvereniging Wessanen 1945-1985, molenpanorama Frans Mars, ingelijste 
afbeelding van Wormerveer op linnen (Bulthuis) , 2 op hout geplakte landkaarten van Noord
Holland; dhr. P. Stelling, ingelijste foto 's van opperlieden tijdens de bouw van de R.K. Kerk 
aan de Marktstraat (1914), panoramafoto van Zaanwand rechterkant Zaanbrug Wormerkant; 
dhr. H.R. Teunissen, div. boeken: o.a. 7 mager maanden: uitgave PEN 1945; Mevr. T. 
Ooms, 1 ex. Zaans Erfgoed, nr. 38, 2 foto 's gemaakt door Thea Graas: sloot Nagtegaalkade 
met waning, op achtergrond is Zaanweg 114, en Nagtegaalkade met links Karnemelkspad, 
rapportageformulieren van Gerda Ooms 1978 Jan Ligthartschool en 1983/ 1984 De Pionier; 
dhr. Prins (Oost-Knollendam), oude kranten uit de jaren 1969-1972; Dick Zwart, shirt 
Brand weer Wormerveer, De Vemeemstok jaargang 2011 , Parteons, nr. 8 2011 ; Henk 
Heijnen, glazen asbak met afbeelding G.Kox en Zn, Noordeinde 12-14; dhr. H. Boon, 2 
wijnglazen Zalennoodcommissie, kalender Cooperatie De Eenheid 1920-1945, 2 doosjes 
behangersplakmeel H. de Wit, Dubbelebuurt 21 en 25 ; dhr. J. Dierdorp (Alphen aan de 
Rijn), St. Maartenprent aangeboden door Gebrs . Bischoff, magazijn van o.a. kleeding en 
meubelen; Loes van Horssen (West-Knollendam), T-shirt 25 jaar Bibliotheek Wormerveer 
1971-1996, div. boeken; Pauline Klinkenberg, bruinleren schooltas met inhoud o.a: envelop 
met diverse recepten, gedichtje op meester De Regt, div. schoolschriften: taal , rekenen, 
aardrijkskunde, biologie, veilig verkeer, frobelwerk, schrijfschriftjes ca. 1968, 2 
schoolleesboekjes: Kwikstaartjes in de herfst, briefN.S. d.d. 11-7-1980 als antwoord op 
klacht snelheid goederentreinen, brieven van gemeente Zaanstad over sloop voormalige 
drukkerij Meijer, de bouw van 66 appartementen en de bijeenkomst in de hulpsecretarie over 
de bouwplannen (28-10-1980), vaantje 90 jaar Hercules Hebe Wormerveer (1966), vaantje 
Herman Gorter School Wormerveer (1968), vaantje Luilak '70 LTV W.K.F. , 4x 
Schoo1gortigheden van en voor de leerlingen van de Herman Gorterschool: 1 e en 2e jrg. 1968; 
van N.N. , 2 vaantjes Scholierenwaterpolo toemooien 1974 en 1975, Loes Nijdam, informatie 
over de Gobelinkring Noord-Holland, bijeenkomsten werden gehouden in De Koerier, 
Kerkstraat 101 ; Klaas Postma (Krommenie ), kopieen van De Hongerzesdaagse, geschreven, 
gezet en gedruk:t door personeel drukkerij Meijer, Scheepsdagboek van het Motorschip 
Tijdgeest, geschreven door H. Koel, De moeilijke jaren van Vaders Antje geschreven door J. 
Aafjes t.g.v. lOOe geboortedag J.G. Aafjes in 2001 , documenten familie Spaander en knipsel 



over boekhandel Spaander uit de Marktstraat, kopie brief van Chef C.I. aan de minister van 
Justitie bij en het artikel geschreven in de Comrnunistische bedrijfskrant De Zeepkrant no. 1, 
juli 1930; Scholen De Mei, Theo Thijssen en De Pionier, boekje: Stroom: Poezie van 
leerlingen van de basisscholen t.g.v. gedichtendag 26 januari 2012; Klaas Spaander 
(Tasmanie), gebrandschilderde ronde raarnhangers, met afbeelding Zevenhuizen en molens; 
mevr. D. Broeke Buschmann (Rotterdam), oorlogskranten: De Waarheid, De Typhoon, 
Dagblad voor Noord Holland- De Zaanlander editie, Het Yolk, Het Yrije Yolk, Trouw, 
Provinciale Noord-Hollandsche Courant- editie Zaanstreek en De Opstanding: R.K. 
Weekblad voor de Zaanstreek, 2 kopie foto's van W.G. Buschmann in 1940, oud 16 jaar en 
bedankbriefvan Prins Bernhard; van Tj. Beets, uit de nalatenschap van W(illem) Beets, 
knipselboek actiecomite tegen de sluiting van Rinus Hille Centrum, boek: In de brand- uit de 
brand, knipsels W ormerveerse Bestuurders Bond, foto bestuur W ormerveerse Bestuurders 
Bond; dhr. T. Boere, 2 foto's van Zaanbocht/Noordeinde en Zicht op de Lassie vanaf de 
Zaanbocht (w.s. 1963); dhr. G.J. Boon, bus Klokpoeder, Gemeentelijk Rioleringplan 
Acacialaan mei 1995, brochure Stadsvemieuwing Transvaalbuurt 1987/1991, jaarverslagen 
Wijkoverleg 1999, 2000 en 2001, Wijkuitvoeringsprogramrna 2009, verslag van een trip naar 
Frankrijk met Kon. Harmonie Excelsior, fotomapjes van T. Aaldertz en foto Brouwer, 
dossiermap van Wessanen, boeken: 100 jaar Woningwet in Zaanstad 1901-2001, De 
Zaanstreek uit haar verleden en heden, Knollendam en omgeving van ds. R. Boeke; D. 
Hildering, 2 ingebondenjaargangen: De Prins 1927 en De Stad 1926; mevr. D. de Jong 
(Kromrnenie ), tekening en vergunning voor het in metselwerk opbouwen van een gedeeltelijk 
door brand vemielde houten schuur op het erf achter perceel Zaanweg no. 21, aanvrager P. 
Kok ( 1951 ), blauwdruk tekening van het plan voor het bouwen van een houten 
karrenbergplaats achter perceel Zaanweg 21, hoek Goudastraat voor rekening van den heer P. 
Kok, cafehouder/vischhandelaar (1931); J.J. Vink (Wormer), tinnen maatje, gevonden onder 
DeJonge Prins (17e eeuw), fles Bois Z.O. Jenever (idem), overzicht Goedkeuringsmerken met 
brief, folder Wet intemationale stelsels van eenheden; fam.Wezel, boeken: Een greep uit het 
leven van de Zeeheldenbuurt, A.F. Neuhaus: Molens in de Zaanstreek in oude ansichten dl. 1 
en 2, A.F. Neuhaus: Wormerveer in oude ansichten dl. 1 en 2, A.F. Neuhaus: Kent u ze nog ... 
de Wormerveerders, Tom Tulleken: Groeten uit Wormerveer dl1 , adresboek Wormerveer, 
Kromrnenie en Wormerveer vanuit de lucht, Jan Pieter Woudt; Om de Noord, Gosse 
Oosterbaan: De Tweeling in de ban, Wormerveerse Monumenten: een inventarisatie, W. 
Swart: Zaanstreek in bezettingsjaren, Ach lieve tijd (compleet met index), H.P. Moelker: De 
Zaanse Molen, Gosse Oosterbaan: Tussen Leven en Dood, Henk Roovers: Onvoltooid 
Yerleden; P.J. Molenaar (Zaandijk), Leefplan voor de Zaanstreek, IJscourant 2002/2003 van 
IJsclub De Noordster, clubblad WFC 2002/2003 , programrnaboekjes van De Fortuna Fans 
2005/2006 en 2009/2010, brochure 50 jaar RK YY Saenden, boeken: Cor Bruijn: Arjen, 
Henk Roovers en Piet Hein Zijl: Onvoltooid verleden, T. Woudt: Maannacht in de sneeuw; 
mevr. D. List-Hildering (Wormer), familiekroniek van gezin Hildering t.g.v. familiereiinie 
okt. 2011 , aankoopstukken van Kromrnenieerpad 8 en 10 (Inleggerij De Zaan) (1961/1971), 
jaarstukken 1956 en 1957 betr. viskiosk De Lekkerbek, 75 foto 's van familie Hildering, div. 
andere personen, verenigingen, scholen, bedrijven en plekken in Wormerveer; dhr. J. 
Schrijver, kopie foto van 1 e klas Ulo Goudastraat (1945); C. Smit, liederenbundel Gem. 
Yrijwillige Brandweer Wormerveer, boek I, 2x Boon's Gei:llustreerd Magazijn; mei enjuni 
1908; mevr. R. van Dijk-Limburg, digitate opnamen van Zaanbocht richting Zaanbrug; Jan 
Dierdorp (Alphen aan de Rijn), Snapshots of Wormerveer, boeken: Zaansche 
Brandweerschetsen, Gedenkschrift W ormerveersche Middenstands-Y ereeniging en P. 
Boorsma: 2 delen Oud-Zaansch Molenleven, lijst met namen van bewoners Lindenlaan in 
1955. 


