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op naar de 400? 
Daar rekenen we wel een beetje op. Het 
ledental van de HVW groeit gestaag en 
we hopen dat we tijdens de feestweek 
Wormerveer 500 ons 400ste lid mogen 
inschrijven. Nog voor de feestweek ho
pen we ook het eerste nummer van ons 
periodiek bij de !eden te bezorgen. Op het 
ogenblik wordt er nog druk aan gewerkt. 
Diverse werkgroepen zijn volop aan de 
gang gegaan, met name de Werkgroep 
Gesproken Geschiedenis is enthousiast 
begonnen met het afnemen van inter
views. Maar ook de invulling van onze 
website, vooral het beeldbankgedeelte, 
krijgt langzamerhand gestalte en de 
Werkgroep Archie£ is begonnen met het 
aanleggen van een knipselarchief en een 
Wormerveerse bibliografie. Elders in deze 
nieuwsbrief meer informatie over de acti
viteiten van de werkgroepen. 
Ook, uiteraard, blijven we alert op di
verse ontwikkelingen wat oude panden 
betreft. Kortom de HVW is volop in be
weging. 

wormerveer 500 
De speciale feestvlaggen beginnen al 
overallustig te wapperen. Op vrijdag 25 
mei barst, een voile week lang, het feest
gedruis los rondom de 500° verjaardag 
van Wormerveer. Er is door het organi
serend comite Wormerveer 500 een zeer 
aantrekkelijk programma gemaakt met 
voor elk wat wils. In deze nieuwsbrief 
brengen we enkele historische onderde
len van deze groots opgezette manifes
tatie onder uw aandacht. Het volledige 
programma zal gepubliceerd worden in 
de speciale feestkrant die op 21 mei huis 
aan huis wordt verspreid. 

in dank ontvangen 
Voorlopig maken we gebruik van de bibli
otheek om de vele schenkingen te bewa
ren. Er is bijzonder veel binnengekomen 
de laatste tijd en een aparte ruimte werd 
oak wel nodig. Namens de HVW danken 
wij alle gevers. De werkgroep Archief is 
op het ogenblik druk bezig om de schen
kingen uitvoerig te beschrijven. Hieronder 
volgt een opsomming van wat tot 1 mei 
is ontvangen; de ruimte in deze nieuws
brief is beperkt dus hier en daar volstaan 
we met een summiere vermelding. Wilt u 
iets schenken of in bruikleen geven, neem 
dan contact op met onze archivaris Loes 
van Horssen of via ons secretariaat. Oak 
bij Dick Zwart (van de stomerij aan de 
Marktstraat) kunt u wat u maar kwijt wilt 
aanbrengen. Voor degene die zich mis
schien afvraagt wat er gebeurt met al die 
spullen als de HVW ophoudt te bestaan 
(voorlopig gaan we nag 100 jaar door!): 

bij statuut is bepaald dat dan alles wordt 
overgedragen aan het gemeentearchief 
Zaanstad of het Zaans Museum. 

Van mevr. Theeuwis vier vellen met foto
negatieven van Wormerveerse plekjes; dhr. 
K. Gorter, liederenbundel Wormerveerse 
Brandweer; mevr. Siekerman, Arnan
delbloesem, wandtegeltje Wormerveer; 
Dick Zwart, emaille naambordje Mij. 
"Zaanland", wandtegeltje 60 jaar brand
weer, obligatiebewijs Zaanse Operette 
Vereniging, originele! proclamatie Ned 
Benedictweg van de burgemeester van City 
of Torrance, California, USA; Piet Bruijn, 
diverse boeken, vogelvluchtkaart Zaan
streek, kalender MBTZ; Tom Tulleken, 
boekje Arnmeraal; Jan Dierdorp (Alphen 
aid Rijn), rantsoenkaart 1920-1921, foto 
militair Dierdorp uit 1939, ex libris P. Bak
ker uit Zaandijk met afbeelding molen 
Het Herderskind, rijstzakje van "De Hol
landia", diverse boekwerkjes; dhr. Wezel, 
diverse boeken, folders en foto's (o.a. 
machinefabriek Klinkenberg I uitbreiding 
afd. 4 en 5 van "De Vrede" te West-Knol
lendam I familiefoto's I buurtgenoten); 
Rene Kemna, ingelijste !mart Wormerveer 
uitgegeven door Suringar, Leeuwarden 
in 1867; Piet Stelling, boekje Zeehelden
buurt I boekjes en folders Gebr. Klinken
berg en nog een tiental andere boeken 
en brochures; A.J. Kuyper, 4 boeken o.a. 
Wormerveerse Middenstands Vereniging 
1917-1927 en Wessanen's Koninklijke 
fabrieken 1765-1940; Cornelis Bakker, 

In 1934 waren acht buurorouwen uit de Nieuw
straat (Rooie Dorp) met de 'janplezier' een dagje 
uit. Op de wagen v.l.n.r. de dames jaapies, Gra
vesteijn, Tiel-Vis, en Meijns en staand v.l.n.r. de 
dames Rand, Starn, Boere en Koene-van Tiel De 
koetsier is onbekend. (foto M.Boere). Tentoonstel
ling in de Lorzie vanaf 24 mei. 

Pliiderhausen (Duitsland) diverse foto's 
en krantenknipsels; van de Molukse ker
kelijke organisatie een boekje ontvangen 
"GIM-Wormerveer 40 jaar (1962-2002); 
Historisch Genootschap Crommenie, 
diverse documenten spuitfeesten G.V.B. 
uit de jaren dertig en foto's van branden; 
TRIAS College, Wormerveer, 154 klas
senfoto's van o.a. de U.L.O. school aan de 
Goudastraat vanaf 1904, absentielijsten 
vanaf 1924 etc. De uitgebreide collectie 
wordt nog nader ge'inventariseerd. Zeer 
bijzonder was de gift van Siem Slot uit 
Zaandam van 9 films (met viewer) over 
het Noordeinde en Gebr. Klinkenberg. 

werkgroepen 
Ongetwijfeld zijn de activiteiten van de 
werkgroepen de motor van de HVW. Op 
het ogenblik zijn zo'n 35 !eden op allerlei 
terrein actief. Op 18 januari is er een bij
eenkomst geweest in De Lorzie voor alle 
werkgroepleden om doelstelling, werk
wijze en budget per werkgroep te bespre
ken en, het allerbelangrijkste, om eens 
nader met elkaar kennis te maken. Op 19 
maart is er een vervolg geweest voor de 
woordvoerders speciaal met de opzet om 
in de toekomst zoveel mogelijk gebruik 



te maken van elkaars vaardigheden en 
kennis. Te denken valt bijvoorbeeld aan 
de Werkgroep Publicaties die meehelpt 
een boekje te maken voor een tentoon
stelling of de Werkgroep Archief die 
plaatjes aanlevert voor de website. Het is 
de bedoeling om dit soort bijeenkomsten 
met enige regelmaat te organiseren. Wilt 
u ook meewerken dan kunt u zich altijd 
aanmelden bij ons secretariaat of bij de 
voorzitter van een bepaalde werkgroep. 
Hieronder een lijstje van de werkgroepen 
met de contactpersoon: 
- Archief: Loes van Horssen, 

tel. 075-6403373 
- Bebouwde omgeving: Ruud Pauw, tel. 

075-6873896 of Tom Tulleken, 
tel. 075-6227737 

- Gesproken geschiedenis: Letty Swart, 
tel. 075-6212667 

- Website: Huib Bakker, tel. 075-6214245 
- Genealogie: Joop Gruijs, 

tel. 075-6282662 
- Bestuurlijke & sociaal-economische 

geschiedenis: Dirk de Hen, 
tel. 075-6406644 

- Molukse gemeenschap: Loes van Horssen, 
tel. 075-6403373 

- Publicaties: Klaas Postma, 
tel. 075-6218764 

- Tentoonstellingen, educatie, rondleiding: 
Dick Zwart, tel. 075-6282468 

- Distributie drukwerk: Mart Boere, 
tel. 075-6283090 

- Heruitgaven: Tom Tulleken, 
tel. 075-6227737 

- Publiciteit & promotie: Tom Tulleken, 

gesproken geschiedenis 
De Werkgroep Gesproken Geschiede-
nis is flink aan de slag gegaan. Er zijn 
gesprekken gevoerd met onder andere 
kruidenier Antoon de Vries, schippersfa
milie Verwer, schipper Jan Aafjes, Piet en 
Oek ten Broek, Dirk Meijns, Mart Boere, 
Serafina Woud-Mastandrea. Op deze 
manier wordt getracht om aan de hand 
van ooggetuigen een levendig beeld te 
verkrijgen hoe het gewone Ieven er vroe
ger uitzag. De gesprekken zijn op band 
opgenomen. De werkgroep heeft plan
nnen om de interviews toegankelijk te 
maken door een combinatie van gedrukte 
tekst, foto's en cd-rom, wellicht op thema 
geselecteerd zoals school, werk, kerk, ge
zin, opvoeding. Dat is vee! werk maar de 
werkgroepleden zijn zeer enthousiast en 
mogelijk dat we in 2004 de eerste uitgave 

werkgroep bebouwde 
omgeving 
Deze werkgroep houdt zich bezig met 
het goed in de gaten houden van allerlei 
ontwikkelingen in Wormerveer. Verande
ringen in ons dorp worden getoetst aan 
een historisch perspectief. Doe! daarvan 
is te streven naar behoud van historische 
gebouwen en de ruimtelijke structuur van 
Wormerveer. Een en ander valt het beste 
te illustreren aan de hand van een aantal 
voorbeelden. 
De werkgroep heeft protest aangetekend 
tegen de voorgenomen sloop van een 
drietal villa's aan de Wandelweg. Er is 
een aanvraag gedaan om Noordeinde 9 

(winkel Siekerman) op de gemeentelijke 
monumentenlijst te plaatsen, hetgeen 
door de gemeente is overgenomen. Er 
is kenbaar gemaakt dat wij niet geluk
kig zijn met de sloop van Marktstraat 77 
(voorheen banketbakkerij Swan). Dit is 
geen monument, maar wij vinden het wei 
beeldbepalend. Tegen de sloopvergun
ning van een oude dakpankapberg aan 
de Noorddijk is bezwaar gemaakt. Verder 
bestaan er plannen om de oude begraaf
plaats een opknapbeurt te geven. Dit zal 
vee! tijd en energie kosten, want sommige 
grafmonumenten zijn zeer vervallen. Tot 
slot blijft de werkgroep ijveren voor her
opening van de Noordersluis. 

guile gevers 
In de afgelopen maanden ontving de His
torische Vereniging Wormerveer van de 
volgende instellingen een subsidie : Ver
eniging Wezen- en Ouderenzorg "d'Acht 
Staten", Stichting Honig-Laanfonds, 
Vereniging Gerrit Blaauw, Wijkoverleg 
Wormerveer, Comite Wormerveer 500. 
De HVW is uiteraard bijzonder verguld 
met deze bijdragen en dankt genoemde 
instanties dan ook zeer. Verder is onze 
vereniging dank verschuldigd aan notaris
kantoor Edzes & Bos, buurtcentrum De 
Lorzie en de drukkerijen Bentvelzen en 
Luxora. Zonder medewerking en giften 
van bovengenoemde instellingen zou het 
werk van de HVW, zeker in deze begin
periode, een stuk moeilijker te verwezen
lijken zijn geweest. 

website 
In opdracht van de provincie Noord
Holland heeft Stichting Museaal & 
Historisch Perspectief Noord-Holland 
een ontmoetingsplaats gemaakt op het 
internet om de werkzaamheden van regi
onale en lokale historische verenigingen 
onder de aandacht te brengen van een 
groot publiek. Ruim honderd historische 
verenigingen en andere geschiedkundige 
instellingen en archieven hebben al
lemaal een digitale entree gekregen op 

slijterij Siekerman, Noordeinde 9. 

www.geschiedenisbank-nh.nl . Een uniek 
en voortreffelijk project. U vindt op deze 
website een schat aan informatie en bin
nenkort zal tevens de Noord-Hollandse 
beeldbank van start gaan met fraaie vi
suele mogelijkheden. Ook de HVW gaat 
hier aan meewerken en in de loop van het 
jaar hopen we een en ander op onze eigen 
pagina gerealiseerd te hebben. Wij raden 
u aan om zo nu en dan eens een kijkje te 
nemen om te zien hoe het er mee staat. 

klinkenbergterrein 
archeologisch belangrijk 
(een bijdrage van Piet Kleij, stadsarcheo
loog gemeente Zaanstad) 

Het Klinkenbergterrein is vanuit arche
ologisch oogpunt gezien een belangrijk 
terrein. Het ligt dicht bij de Nederlands 
Hervormde Kerk waar de middeleeuwse 
kern van Wormerveer te vinden is. Mo
gelijk strekt deze bewoning zich uit tot 
op het Klinkenbergterrein. Verder maakt 
de sloot die vroeger achter de Zaanweg 
en de Noorddijk liep ter hoogte van de 
De Ruyterkade een vreemde bocht. Het 
terrein ligt precies op deze plaats, als het 
ware op een eilandje tussen de sloot en 
het Noordeinde. Nu heeft in de Tachtig 
Jarige oorlog in Wormerveer een schans 
gelegen. Niet uitgesloten moet worden 
dat de afwijking in de sloot veroorzaakt 
is door de aanwezigheid van de schans. 
Tenslotte ligt het terrein in het verlengde 
van de Zandweg in Wormer. In oude 
bronnen is sprake van een Wormerdam. 
Het bestaan daarvan wordt betwist door 
historici. Als er een Wormerdam is ge
weest, heeft deze waarschijnlijk gelegen 
in het verlengde van de Zandweg, op de 
plaats waar later het Noorderveer voer. 
Op het Klinkenbergterrein kunnen dus 
resten van middeleeuwse bewoning in 
de grand zitten, een schans uit 1574 en 
aanwijzingen voor het bestaan en de Zig
ging van de Wormerdam. Al met al reden 
genoeg om op het terrein een archeolo-



gisch onderzoek uit te voeren. 

Probleem hierbij is de vervuiling. Voor 
gegraven kan worden moet het terrein 
eerst worden gesaneerd want vooraf
gaand aan een sanering mag niet worden 
gegraven. Het zal van de marrier van 
saneren afhangen of archeologisch on
derzoek mogelijk is. Wordt een groot dee! 
van het terrein diep gesaneerd dan zal er 
weinig over blijven voor de archeologen. 
Zo kan milieuvervuiling zelfs het verle
den aantasten. 

mijn favoriete toto 
Zo mogelijk reserveren we in elke 
nieuwsbrief ruimte voor een (bijzondere) 
foto van een van onze !eden en die we 
voor ieder lid Iaten reproduceren op 
groot formaat. Denkt u dat u ook een 
foto heeft geschikt voor publicatie, laat 
het ons dan weten. Het prentje moet nog 
wei in redelijke staat zijn, het onderwerp 
kan van alles zijn en ook een foto van 
nog niet zo lang geleden is prima. 

Dit keer een foto uit de immense collec
tie van Piet Bruijn: kenner, verzamelaar 
en schrijver van de Wormerveerse ge
schiedenis. Piet is bekend om zijn boek
jes 'Aan een kronkel in de Zaan' waar
van er inmiddels vier verschenen zijn 
en als medeorganisator van de INEX 
tentoonstellingen. 
Dit plaatje spreekt Piet zo aan omdat de 
situatie uit (ongeveer) 1910 vandaag de 
dag nog bijna net zo is. "De prachtige 
tjalk aan de walkant maakt het helemaal 
af ", aldus Piet. 
Piet heeft de nodige documentatie bij 
zijn foto geleverd, we citeren hier ge
deeltelijk uit. "Het eerste huis rechts op 
de foto is gebouwd rond 1770 en werd 
bewoond door Dirk Blaauw van de be
kende papiermakersfamilie. Cornelis Jan 
Laan heeft het later in gebruik als kan
toor voor zijn firma W.J.Boon en Comp. 
In 1936 kreeg de familie Zinkweg het 
in bezit die het overdroeg aan de heer 
Nijhof ten dienste van een kerkgebouw 
voor de Hervormde Evangelisatie. Hier
naast het bekende pakhuis 'de Ruiter' 
van de firma W.J. Boon, ook dit pand 
werd aangekocht door de familie Zink
weg, is nog een tijd gebruikt door pa
pierwarenfabriek Remmert Dekker Pz., 
vervolgens als pakhuis van de inkoop
combinatie 'De Grote 
Club' en thans is het 
winkel en woonhuis 
van de familie Mol. 
Het derde huis werd 
het zogenaamde 
'doktershuis' met 
namen als: Van Gel
dorp, Nolst Trenite, 
Ris, Koning, Kinder
mann en Van Aspe
ren. Nu houdt dokter 
Hoogcarspel er 
praktijk. Op de hoek 
bij de sluis staat het 
bekende cafe 'Sleep
dienst', nog steeds in 
bedrijf als cafe-res-

taurant-hotel Sman. Aan het eind van de 
Zaanweg, pal aan de sluis, 'het huis in 't 
groen'. In 1886 was Remmert Pieper ei
genaar, daarna is het vele jaren bewoond 
geweest door P. Klinkenberg van de 
machinefabriek en tot voor enkele jaren 
geleden, vanaf 1950, woonden de schip
pers Van Doorn en Heistek er. 

gemeentelijke monumentenlijst 
bijdrage van L. Veneman, beleids
medewerker gemeente Zaanstad, 
afd. monumenten 

Zaanstad is al enige tijd bezig met een 
project ter uitbreiding van de gemeen
telijke monumentenlijst. Er zullen op 
korte termijn zo'n 80 objecten op de ge
meentelijke monumentenlijst bijkomen, 
waardoor er straks ongeveer 100 ge
meentelijke monumenten zijn. In nauwe 
samenwerking met de gemeentelijke 
monumentencommissie en de histori
sche verenigingen is een inventarisatie 
gemaakt van beschermenswaardige 
objecten in de gemeente. Hierbij wordt 
onder meer gelet op de architectoni
sche kwaliteit, zeldzaamheid van het 
bouwtype en gaafheid van het object. 
Deze panden worden op dit moment 
door twee medewerkers van de stichting 
Steunpunt Cultureel Erfgoed Noord
Holland beschreven. Op 17 februari 
heeft een informatieavond voor eige
naren en gebruikers van deze panden 
plaatsgevonden. In Wormerveer zullen 
naar verwachting ruim 20 panden op de 
gemeentelijke monumentenlijst geplaatst 
worden. De plaatsingsvoornemens hier
toe zullen binnenkort de eigenaren I 
gebruikers bereiken. 
(red: in de volgende nieuwsbrief meer 
informatie over de beoogde panden) 

archiefruimte 
Dankzij bemiddeling van bestuurslid Loes 
van Horssen mag de HVW gebruik maken 
van de zolderverdieping van de biblio
theek aan de Zaanweg om archiefstukken 
op te slaan. Helaas zal dat tijdelijk zijn 
want zoals bekend zal de bibliotheek in 
de loop van 2004 een nieuw onderkomen 
krijgen op het Boon terrein. In ieder geval, 
voorlopig zijn we er mee geholpen en het 
bestuur blijft natuurlijk uitkijken naar een 
permanente oplossing. Mocht u een goede 
tip hebben dan horen we het graag. 

boek eduard visser 
Toen oud-Wormerveerder Eduard (Ed) 
Visser door de organisatoren van de 
Wormerveerse schrijverstentoonstelling 
Wie skraift die blaift werd gevraagd om 
eens een jeugherinnering op papier te 
zetten, besloot hij meteen maar om een 
heel boekwerkje samen te stellen. Visser 
is auteur van diverse romans en verhalen
bundels en is al jarenlang werkzaam in de 
reclamewereld. Aan de hand van allerlei 
kleine en grote ervaringen uit zijn jon
gensjaren schetst hij een kleurrijk beeld 
van het dagelijks Ieven in de jaren 1942 
- 1954. Wormerveerders van toen en nu 
zullen er met een glimlach vele bekende 
namen, plekjes en gebeurtenissen in te
rugvinden. Het boek telt 96 pagina's en 
bevat veel foto's uit de tijd rond 1950. De 
prijs is €14,50. De verschijningsdatum is 
gepland op 22 mei en op zondag 25 mei 
zal Ed Visser in de bibliotheek aan de 
Zaanweg voorlezen uit zijn boek. 

tentoonstellingen 
Tijdens de feestweek Wormerveer 500 
jaar zijn er enkele interessante tentoon
stellingen te bezoeken. 
(alle gegevens zijn onder voorbehoud, zie 
voor de openingstijden de Wormerveer 
500 feestkrant) 

Allereerst Het praatje gaat en dat kan je 
zien! in De Lorzie. Sinds september 2002 
komt maandelijks een groepje mensen 
bij elkaar in de Lorzie om te praten over 
vroeger. De meeste deelnemers zijn af
komstig uit de omgeving van het Rooie 
Dorp en Krommenieerpad en het resul
taat is een schat aan verzamelde herin
neringen aan het Ieven van toen. Het 
ligt in de bedoeling om al die verhalen 
voor aile deelnemers te bundelen in een 
eenvoudig boekwerkje. Of dat later ook 
voor iedereen te lmop zal zijn, is nu nog 
niet bekend. We hopen van wel. In ieder 
geval kunt u alles wat de afgelopen tijd bij 



kortweg 
De fototentoonstelling Panden Industrieel 
Erfgoed is nog tot medio mei te bezoeken 
in het infocentrum Inverdan aan het An
kersmidplein in Zaandam. De foto's zijn 
gemaakt door Ge Dubbelman. Ook van 
enkele panden uit Wormerveer zijn fraaie 
opnames te bewonderen. Mocht u be
langstelling hebben voor een afdruk dan 
kunt u contact opnemen met Willem de 
Jong van het Gemeentearchief; tel. 0900 
2352352. De prijs is afhankelijk van het 
formaat. 

HVW lid Theo Graas uit Wormerveer is 
een zeer verdienstelijk amateurfotograaf. 
Zijn werk is a! vele malen geexposeerd. 
Vanaf nu en de hele zomer nog heeft 
Theo 44 foto's hangen in de schuur van 
de Bonte Hen op de Zaanse Schans. Het 
zijn opnames van de Kalverpolder en 
van Zaanse molens in sprookjesachtige 
weersomstandigheden. De Bonte Hen is 
op zaterdag geopend. Ook in d'Acht Sta
ten hangen op dit moment diverse foto's 
van Theo. 

Foutje. In onze vorige nieuwsbrief stond 
een verkeerde www bij het Meertens 
Instituut; www.meertens.nl is het juiste
adres. 

Waterlands Archief (de nieuwe naam van 
Streekarchief Waterland) is vanaf 6 mei 
gevestigd in een nieuw pand aan de Wie
lingenstraat 75 in Purmerend. 

Stuit u op een situatie die een bedreiging 
vormt voor een waardevol historisch 
pand of een buurt, bel dan op werkdagen 
tussen 8.00 en 17.00 uur 075-6402020; het 
telefoonnummer van het Meldpunt voor 
Bedreigde Panden in de Zaanstreek. 

boek& 
De gemeente Zaanstad is druk doende 
om met de burgers 'in gesprek te gaan' 
over de leefbaarheid in de diverse 
wijken. In dat kader is er een aardige 
brochure van 24 pagina's verschenen 
over Wormerveer met een opsomming 
van de sterke en zwakke kanten van 
onze woonplaats en een kort statistisch 
overzicht over bijvoorbeeld bevolkings
opbouw en buurteconomie. Het boekje 
Wijksignalement Wormerveer: samen
werken aan je wijk, want daar hebben 
we het over, is gratis. Een berichtje of 
telefoontje naar de redactie en u krijgt 
het zo snel mogelijk thuis bezorgd. 

Vorige keer a! aangekondigd maar nu 
dan echt verschenen is Zaanstreek: ar
chitectuur en stedenbouw van Piet Kleij , 
archeoloog bij Zaanstad. Het boek geeft 
een (selectief) overzicht van belang
rijke gebouwen van na 1850. Het zo
genaamde Monumenten Inventarisatie 
Project is in 1988 van start gegaan in 
nauwe samenwerking met de Rijksdienst 
voor Monumenten, provincies en ge
meenten met de bedoeling om van heel 
Nederland een overzicht te verkrijgen 
van monumentale gebouwen vanaf de 
industriele revolutie. Ook de gemeenten 

Oostzaan en Wormerland komen aan 
bod. Waanders in Zwolle geeft het uit; 
ISBN 9040087474, € 15,90. 

De Rotary Club Wormerveer-Kromme
nie verkoopt tijdens de feestweek een 
reproductie van de polderkaart uit 1640 
uit de wereldvermaarde Blaeu Atlas. De 
!mart toont de plattegronden van de 
Zype, Purmer, Beemster, Waterland en 
Wormer. De originele beschrijving in het 
duits (facsimile) is met een vertaling in 
modern nederlands en met verklarende 
noten door drs. Vreeswijk uit Krom
menie los verkrijgbaar. De !mart kost € 
12,50 en zal op verschillende locaties 
tijdens de feestweek te !wop zijn. U kunt 
ook bestellen bij dokter Hamers of tand
arts van Maanen, beiden te Wormer. De 
opbrengst van de !mart komt ten goede 
aan de actie 'Polio de Wereld uit'. 

In het maart nummer van het tijdschrift 
Monumenten is een geheel katern gewijd 
aan Zaanstad. 
Onder andere uitgebreide artikelen over 
De Adelaar en de Boontoren. Een los 
nummer kost € 4,50 exclusief verzend
kosten. Te bestellen via tel. 0485-312677. 

Mooie boeken verschijnen er genoeg 
maar zo nu en dan is er een uitschieter. 
De stelling van Amsterdam; harnas voor 
de hoofdstad uitgegeven door Matrijs 
in Utrecht is zo'n juweeltje. Een negen
tiende eeuws verdedigingsmiddel van 
42 forten in een grote cirkel rondom 
Amsterdam, onneembaar voor de vijand, 
dat was de 'stelling'. Toen het eindelijk 
klaar was, was het meteen a! verou
derd. Achteraf bekeken misschien net 
genoeg afschrikwekkend om de neder
landse neutraliteit tijdens de 1 c W.O. te 
handhaven. Jarenlang zijn de militaire 
complexen verboden terrein geweest en 
daardoor zijn de terreinen veranderd in 
verstilde natuur- en cultuurmonumenten. 
Sedert 1996 staat de 'stelling' op de lijst 
van het Werelderfgoed van de Unesco 
als een monument van uitzonderlijke 
universele waarde. Voorbeelden van de 
stellingforten zijn hier dicht in de buurt 
te vinden: Veldhuis, Ham, Spijkerboor, 
Marken-Binnen, Krommeniedijk. ISBN 
9053452109, € 24,95. 

2003 is uitgeroepen tot het 'Jaar van de 
Boerderij'. Vee! boeken dus op dit ge
bied. Onder andere het Boerderijenboek 
uitgegeven door Waanders in Zwolle in 
samenwerking met Stichting Historisch 
Boerderij Onderzoek. Het boek bevat 
430 illustraties en geeft een uniek over
zicht van ons agrarisch erfgoed met vee! 
aandacht voor bouwkundige aspecten. 
ISBN 904008808X, € 14,50. (meer in
formatie Jaar van de Boerderij op 
www.jaarvandeboerderij.nl) 

Bij Bruna zijn twee boekjes verschenen 
speciaal voor familievorsers: Internet bij 
stamboomonderzoek, ISBN 9022948277, 
€ 9,95 en Uw stamboom op de computer, 
ISBN 9022948358, € 22,50 (inclusief 
cd-rom) . 

(a lle boeken in deze rubriek zijn te koop 
bij boekhandel Schuurman, Stations
straat of boekhandel Gorter, Zaanweg) 

kinderpoezie te boek 
De uitverkoren gedichten van de ge
dichtendag 2003 in januari zijn nu door 
beeldend kunstenaar en typograaf Peter 
Louman uit Assendelft in een prachtig 
boekje vormgegeven. In totaal hebben 
toen 660 kinderen van de basisscholen 
De Toermalijn, de Pionier en de Mei mee 
gedaan metals thema Wormerveer 500. 
Het project is georganiseerd door het 
platform Brede School van de gemeente 
Zaanstad in samenwerking met boven
genoemde basischolen, de bibliotheek in 
Wormerveer en buurtcentrum de Lorzie. 
Een flink dee! van de oplage is bestemd 
voor de deelnemende kinderen. De ove
rige exemplaren zullen waarschijnlijk 
tijdens de feestweek worden verkocht. 
De prijs zal zo rond de € 9,- schom
melen. Bij het ter perse gaan van deze 
nieuwsbrief waren aile gegevens nog niet 
bekend. De titel is Wormerveer 500 jaar, 
21x kinderpoezie. 

contributie 

Indien u de contributie nog niet 
betaald heeft dan verzoeken we u 
vriendelijk om het zo snel mogelijk 
over te maken. Wacht u niet op een 
acceptgiro want om kosten te 
besparen sturen we die niet. 
De contributie bedraagt € 12,50 
voor 2003 (meer mag ook na
tuurlijk). Ons rekeningnummer is 
394910885 ten name van de 
Historische Vereniging Wormerveer 
te Wormerveer. Enkele van u 
vroegen zich af of voor 2002 ook 
contributie verschuldigd was: het 
antwoord is nee, 2003 is het eerste 
contributiejaar. 

colofon 
Deze nieuwsbrief verschijnt minimaal 3 
keer per jaar voor !eden en begunstigers 
van de Historische Vereniging Wormer
veer. 

Redactie 
Ruud Pauw, Huib Bakker 
Fotografie 
Henk van 't Loo 
On twerp 
motiondezign, Wormerveer 
Drukwerk 
met dank aan Drukkerij Bentvelzen, Wormer 

uitgave van de Historische Vereniging 
Wormerveer. 

Secretariaat: Krommenieerweg 80, 
1521 HK Wormerveer 
tel. 075- 6227737 
e-mail hvw.wormerveer@lycos.nl 

Rabobank Krommenie 394910885 
KvK Amsterdam 34180336 



erratum 

De tekst van Tentoonstellingen is helaas niet 
vol/edig afgedrukt. Hiervoor onze excuses. 

In ieder geval kunt u alles wat de afgelo
pen tijd bij elkaar gebracht is aan herinne
ringen en foto's bekijken tijdens de expo
sitie. Een enorme publiekstrekker zal on
getwijfeld de onlangs geheel gerestaureer
de maquette zijn van bet Rooie Dorp en 
omgeving, ooit gemaakt door Henk Hilde
ring. De maquette is nu in bet bezit van 
bet Zaans Museum. 
Tijdens de tentoonstelling (behalve maan
dag) is er een diavoorstelling over oud 
Wormerveer, verzorgd door Ed van der 
Bijl en Gerard Boon. 
Met uitzondering van de maquette krijgt 
de HVW na afloop van de tentoonstelling 
de beschikking over bet gebruikte materi
aal. Namens de HVW alvast onze hartelij
ke dank. 
(zaterdag 24 mei tim maandag 26 mei in 
de Lorzie; toegang gratis) 

In de bibliotheek is vanaf zaterdag 24 mei 
Wie skraift die b/aift geopend; een boei
end overzicht van bekende en minder be
kende schrijvers uit Wormerveer: Herman 
Gorter, Cor Bruijn, Frans Mars en Claesz 
Schaap om er eens een paar te noemen. 
Op zondag 25 mei zijn er twee lezingen: 
Eduard Visser over zijn Wormerveerse 
jeugdherinneringen (pas in boekvorm ver
schenen!) en de andere lezing is van Do
nald Niedekker. Speciaal voor kinderen is 
er een literaire rondvaart onder Ieiding 
van kinderboekschrijver Hans Kuyper en 
eveneens voor de jeugd liggen er twee 
historische puzzeltochten klaar. Maar er is 
meer. Kijk in de feestkrant of in de biblio
theek voor bet volledige programma. Er 
gelden tijdens deze feestweek ruimere 
openingstijden dan normaal. De toegang 
is gratis. 

Drie exposities in een. In de Doopsgezin
de kerk aan de Zaanweg houdt de welbe
kende INEX groep weer een fotoexpositie 
met als motto dit keer Effe Buurten, een 
irnpressie van diverse Wormerveerse 
buurten in beeld en tekst. De tentoonstel
lingen van de INEX staan altijd borg voor 
vee! bezoekers. INEX deelt de ruimte met 
twee andere exposanten; Gerard Graas 
laat een collectie van archeo/ogische 
vondsten zien uit Wormerveerse bodem 
(tegen kostprijs is een bescheiden gidsje 
verkrijgbaar) en Marijke Pette, nazaat van 
de oprichter van Pette Chocolade fabriek, 
toont een deel van haar collectie Pette 
memorabilia. De expositie loopt van za
terdag 24 mei tot zaterdag 31 mei. De toe
gang is gratis. 



De niet-officiEHe vlag van 
Wormerveer bestond 
eertijds uit een rode en 
witte baan. 

De vlag zoals die door de 
gemeenteraad in 1962 werd 
goedgekeurd. 

Dezelfde vlag met de leeuw 
als verrijking voor gebruik 
door het gemeentebestuur 
en bij plechtige en 
feestelijke gelegenheden 
van derden. 



" I 

ZAKELI.IK 

DRUKWERK 

NO DIG? 

Dan maakt het 

Luxora-duo zich 

graag druk voor u. 

Regelt desgewenst 

alles van A tot Z. 

Ontwerp. Films. 

En natuurlijk het 

drukwerk. Alles in 

stijl: uw huisstijl. 

Van visitekaartjes 

tot briefpapier. Van enveloppen tot factuursets. Perfect 

gedrukt. Op tijd geleverd. Oat garandeert Luxora zwart op 

wit. Of rood op creme. Of... welke kleur u oak maar 

gedrukt wilt hebben. Want Luxora drukt alles. 

Zelfs de prijzen ... 

Meer weten? Bel 075.6409275 en maak een afspraak voor 

een vrijblijvend gesprek. 

L 
Postbus 362, 1520 AJ Wormerveer, Krommenieerpad 16, 

tel. 075. 640 92 75, fax 075. 640 92 56, e-mail: luxora@xs4all.nl 


