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van de voorzitter 
(een bijdrage van Dirk de Hen) 

Wat een jaar hebben we gehad. In oktober 
2002 gestart met 160 !eden en nu, 15 
maanden later, a! meer dan 500 HVW' ers. 
En we groeien nog door! 
Mijn dank gaat uit aan allen die lid 
geworden zijn en aan de velen onder hen 
die inmiddels ook actief zijn in diverse 
werkgroepen. Vele tientallen. Uiteraard 
ook een woord van grate dank aan de 
bedrijven die de HVW in 2003 gesponsord 
hebben en dat ook weer voor 2004 
toegezegd hebben. Ook dank aan al die 
instellingen die onze financiele armslag 
zo sterk vergroot hebben door ruime 
subsidies te verstrekken. Natuurlijk zijn 
we zeer verguld met de Sybren de Witte 
prijs die de HVW laatst in ontvangst 
mocht nemen voor het bijzondere 
begraafplaatsproject. Daarvoor een woord 
van hulde aan Tom Tulleken met zijn 
tientallen mensen sterke werkgroep. 

Wat zal het moeilijk zijn om 2003 zelfs 
maar te evenaren in 2004, laat staan te 
overtreffen. Als de eerste tekenen me 
niet bedriegen, mag ik er echter aile 
vertrouwen in hebben dat ik ook in 2004 
trots mag zijn voorzitter te zijn van een zo 
groeiende, bloeiende, positieve vereniging 
als de Historische Vereniging Wormerveer. 

Laat ik dit voorwoord besluiten met u 
een voorspoedig, veilig en gezond 2004 
te wensen, waarbij u ook in 2004 weer 
deelgenoot mag zijn van de verdere bloei 
van onze HVW. 

in dank ontvangen 
Nu we de beschikking hebben over eigen 
huisvesting is het archief overgebracht 
van de bibliotheek naar Marktstraat 108. 
Het zou kunnen dat uw schenking niet in 
het onderstaande overzicht voorkomt. Er 
is namelijk zoveel binnen gekomen dat 
onze archivaris, Loes van Horssen, even 
wat tijd nodig heeft om alles goed in te 
schrijven. In onze volgende nieuwsbrief 
zullen we de schenkingslijst completeren. 
In ieder geval hartelijk dank voor al uw 
giften die een belangrijke bijdrage zijn bij 
de opbouw van ons eigen HVW archief. 

Mevr. G. Emmer - de Boer, diverse 
brandweerartikelen: erelid speldjes, in
structiekaarten, single clublied GVB en 
complete! brandweeruitrusting (jekker, 
waterbroek, pet, onderscheidingstekens); 
Til Hoogerwerf, ingelijste tekening hoek 
Dubbele Buurt/Celebesstraat (1942); 
Theo Graas, diverse foto's; 
mevr. De Ridder (Krommenie), docu-

mentatiemateriaal gymnastiekvereniging 
Hercules Hebe, Jan Ligthartschool, map 
met knipsels en foto's grondaankoop en 
wateroverlast Krommenieerweg; Dick 
Zwart, diverse foto's Wormerveer 500, 
condoleancebrief Gebr. Gorter 1955 bij 
overlijden D. Starn (directeur WAM); 
Paul Hoogerwerf, boekje fusievoorstel 
QSC- WFC; Tom Tulleken, boek Zaan
streek Architectuur en Stedenbouw; Diet 
Hildering, Zondagsblad Zaanlander van 
21 december 1902 en van 13 december 
1903, gedenkschrift 10 jaar W.M.V., De 
Zaende 1946 nrs. 1 tim 6; Heer Wijker, 3 
boekjes van prof. A. van Braam; Biblio
theekgroep Amandelbloesem, In memo
riam Herman Gorter; Henk van 't Loo, 
boekje pakhuis Archangel; Piet Stelling, 
liederenbundel G.V.B., twee adresboekjes 
Wormerveer (ongeveer 1970/71), tele
foongids 1943; N. van Krochten, antwerp 
koopwoningen Krokusstraat 1996; His
torisch Genootschap Crommenie (via 
Cor Smit), diverse krantenknipsels Wor
merveer; mevr. Hille - Kalsbeek (via dhr. 
C. van Noord), oorlogskacheltje Verblifa; 
Klaas Roorda (via Ed Meijns), schilderij 
voorstellende groenteboer Nico de Jong 
geschilderd door Guurtje van Straaten 
- Woudt; Comite Reiinie Oude Zee
heldenbuurt, twee videobanden Wormer
veer 1930-1960 (in bruikleen) en een ver
koopvoorraad van het boekje 'Een greep 
uit het Ieven van de Zeeheldenbuurt'. De 
opbrengst is voor de HVW. Onze harte
lijke dank. 

De melksalon is nu een restaurant en het 
pakhuis De Arend van de firma Fette is een 
aantal jaren geleden gesloopt. Tussen deze 
twee panden staat een dubbel woonhuis en in 
het linker huis zetelt sinds oktober 2003 
de Historische Vereniging Wormerveer; 
Marktstraat 108 dus. De opname dateert van 
ongeveer 1915. (Collectie P. Bruijn) 

ledenvergadering 
Noteert u even? Op woensdag 25 februari 
staat de eerstvolgende ledenvergadering op 
de agenda. Onder andere zal dan de pen
ningmeester het financiele overzicht over 
2003 presenteren. Na het formele gedeelte 
verwachten wij auteur Hans Kuyper die 
een lezing zal geven over Frans Mars. De 
bijeenkomst begint om 20.00 uur in De 
Bres te Wormerveer. 

De Jedenvergadering van 22 oktober 2003 
is bijzonder goed bezocht. Aile aanwezigen 
kregen het jaarverslag uitgereikt en het 
verslag van de oprichtingsvergadering in 
2002. De begroting voor 2004 werd door 
de vergadering goedgekeurd. Op een punt 
moest het bestuur echter bakzeil halen. De 
voorgestelde contributieverhoging voor 
buitenleden in verband met de portokosten 
vonden de aanwezige !eden niet redelijk. 
In plaats daarvan werd nu besloten om 
de kosten te dekken middels een kleine 
contributieverhoging voor aile !eden. Tot 
ieders genoegen hield Klaas Zwart na de 
pauze een prachtige lezing over de woon
en leefomstandigheden van Cor Bruijn en 
zijn familie aan het Noordeinde. 



tentoonstellin_g 
wormerveer 500 
Het aantal bezoekers viel wat tegen ge
durende de fototentoonstelling Wormer
veer 500; een terugblik op aile festivitei
ten gedurende de 500 feestweek. Moge
lijk dat de kerstweek en het bar slechte 
weer de mensen thuis hielden. Hartelijk 
dank nog aan de fotografen Bert Maas, 
Theo Graas, Gerard Graas, Cor Smit, 
Henk Jan Rem en Guido Hagen. Geluk
kig was er flink wat volk tijdens de her
uitvoering van de WTG eenakter "Het 
geluid van de kruinen" geschreven door 
Peter Aten en gespeeld door Paul An
drea, Margaret Tromp en Gre Berkhout. 
Een succesnummer waarmee men zelfs 
al in Belgie op de planken is geweest. De 
in eigen beheer gemaakte tentoonstel
lingsborden (Ruud Pauw en Tom Tulle
ken) waren net op tijd klaar en bevielen 
uitstekend. De tentoonstelling werd mo
gelijk gemaakt door een bijdrage van het 
'Comite Wormerveer 500'. 

cor bruijn 
theater en nieuw boek 
Theatergroep Wederzijds geeft eind mei 
en in juni diverse jeugdvoorstellingen van 
Cor Bruijn (werktitel) . Een theaterpro
ductie gebaseerd op drie Zaanse boeken 
van Cor Bruijn: Keteltje, Strijd om de 
Eenhoorn en De Zaadsjouwers. De voor
stelling wordt op diverse plekken aan de 
Zaan gepland en Iaten scenes zien uit het 
harde Ieven van zaadsjouwers, zakken
naaiers, steenknechten, blokmalers, kiep
vrouwtjes en molenknechtjes. Bezoekers 
wisselen, per boot bijvoorbeeld, telkens 
van locatie om de diverse gedeelten uit 
het stuk in de juiste entourage (pakhuis, 
molen, boot) te kunnen meemaken. 

Ook verschijnt er in het voorjaar een 
nog niet eerder uitgegeven boek van Cor 
Bruijn: Een voetreis naar Sneek. Met 
kinderen van de humanitaire school in 
Hilversum maakte Cor Bruijn in 1908 
een schoolreisje per voet, tram en boot 
naar Sneek. Onderweg overnachtten ze 
onder andere bij familie van Cor in de 
Zaanstreek. Het boek wordt verluchtigd 
met diverse foto's . De prijs is nu nog niet 
bekend; meer hierover in onze volgende 
nieuwsbrief. 

hvw-verenigingsgebouw 
in gebruik 
Per 1 november 2003 beschikt de HVW 
over een eigen onderkomen aan de 
Marktstraat 108. 
Voorlopig voor een jaar hebben we van 
de Woonmij de beschikking gekregen 
over dit voormalige woonhuis. Enkele 
bestuursleden zijn druk bezig geweest met 
schilder- en andere opknapwerkzaamhe
den en met geschonken kantoormeubilair 
is het pand ingericht. 
Inmiddels wordt druk gebruik gemaakt 
van 'ons honk'; er wordt wekelijks en
kele malen vergaderd, het archie£ is hier 
ondergebracht en er worden regelmatig 
mensen ontvangen die mogelijk toelich
ting kunnen geven op oude foto's. Het 
is ook de bedoeling om wekelijks een of 

twee middagen 'open huis' te houden. Als 
beheerder van het pand is aangesteld be
stuurslid Heer Wijker (tel. 075-6211029). 

oproep 
De vereniging groeit en dat is ook bij de 
bezorgdienst goed te merken. Voor West
zaan, Assendelft, Koog aan de Zaan en 
ook voor Wormerveer zelf zoeken wij nog 
enkele mensen die bereid zijn zo'n 5 keer 
per jaar wat enveloppen rand te brengen. 
Helpt u ons? Aanmelden graag via onze 
secretaris Tom Tulleken. 

In ons verenigingsgebouw aan de Markt
straat moet af en toe goed de stofzuiger er 
door, de ramen gelapt enzovoort. Wie wil 
helpen met wat Iicht huishoudelijk werk 
zo nu en dan? Ook hier geldt aanmelden 
graag via Tom Tulleken (075-6227737). 

co-op sponsorprijs 2003 
De Co-op supermarkt aan het Marktplein 
bedacht een bijzonder sympathieke spon
soractie waarbij de klan ten zelf invloed 
hadden op de verdeling van een beschik
baar gestelde som geld. Een oproep van 
de WG Promotie aan aile Wormerveerse 
HVW-leden om gedurende de looptijd 
van de actie de dagelijkse boodschap
pen te doen bij de Co-op had succes: de 
HVW eindigde op de 2de plaats en ont
ving van Co-op een leuk bedrag op de 
rekening! 
Co-op hartelijk dank; HVW-leden harte
lijk dank en wat het bestuur betreft mag 
deze actie best weer herhaald worden. 

sybren de witte-prijs! 
Op 10 december jl. ontving een delegatie 
van de Werkgroep Oude Begraafplaats 
uit handen van Sybren de Witte de door 
de Woonmij ingestelde aanmoedings- of 
erkenningsprijs voor vrijwilligerspro
jecten. De jaarlijkse prijs is ingesteld ter 
gelegenheid van het afscheid van Sybren 
de Witte als directeur van de Woonmij 
in 2003. In totaal waren er dertien in
zendingen waarvan er uiteindelijk vier 
werden genomineerd en met een prijs 
beloond. Winnaars waren het Historisch 
Genootschap Krommenie, bewoners
groep De Kleine Beer, Het Koogerpark 
en als eerste het Adoptieplan Oude Be
graafplaats van de HVW. Het te winnen 

Heel druk was het tijdens de HVW jaardag op 
10 januari. Zo'n 500 bezoekers namen ken
nis van allerlei HVW activiteiten. Over 500 
gesproken. Op de foto ziet u Sam Klomp, 12 
jaar, die eind november als 500e lid werd 
ingeschreven. Meer nieuws over de jaardag in 
de volgende nieuwsbrief. 

geldbedrag van 4500 euro dat gekop
peld is aan de Sybren de Witteprijs werd 
naar rata verdeeld onder de winnaars. 
Uit handen van de voormalige Woonmij 
directeur mocht de HVW delegatie be
staande uit Carolien de Jong, Dick Zwart 
en Tom Tulleken een cheque van 2000 
euro, een oorkonde en bloemen in ont
vangst nemen. 
De werkgroep is uiteraard erg blij met de 
prijs en ervaart deze als een grate stimu
lans en ook erkenning voor het tot nu 
toe verrichte werk. 

gerrit de jong (1905 - 1978) 
In 2005 organiseert de werkgroep Ten
toonstelling, Educatie en Rondleiding 
een overzichtstentoonstelling van de 
schilder/graficus Gerrit de Jong naar 
aanleiding van zijn lOOste geboortejaar. 
Daar er in Wormerveer eigenlijk geen 
geschikte ruimte is voor een dergelijke 
tentoonstelling, wordt deze gehouden in 
het Molenmuseum in Koog aan de Zaan. 
Naast etsen en schilderijen van DeJong 
is het de bedoeling om ook werken van 
zijn leerlingen - Piet Hein Zijl, Peter Tee
ling, Frans Room, Remmet Ouwejan, Leo 
Poelmeijer, Ru van Rossem e.a. - te tonen. 
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start adoptieplan begraafplaats 
Hoewel de werkzaamheden op de Oude 
Begraafplaats al geruime tijd geleden 
zijn begonnen, vindt de Werkgroep 
Oude Begraafplaats het belangrijk om 
het project officieel van start te Iaten 
gaan. Dit gaat gebeuren medio maart 
2004. De in Wormerveer geboren en 
getogen Tineke Netelenbos, oud-minis
ter van Verkeer en Waterstaat, zal op 
de Oude Begraafplaats een gedenkmo
nument onthullen dat speciaal voor de 
HVW geschonken is door steenhouwer 
Cees Woud. In de sokkel van dit monu
ment zullen de namen worden gebeiteld 
van de bedrijven en instanties die het 
HVW-Adoptieplan financieel of materi
eel steunen. Uiteraard zal deze officiele 
start een stijlvol en plechtig karakter 
krijgen. 

gesproken geschiedenis 
Het kostte wei wat geld maar de kwaliteit 
van de opnamen is nu stukken beter. De 
werkgroep Gesproken Geschiedenis be
schikt sinds kort over nieuwe opnameap
paratuur. Een hele verbetering. De oude 
cassettebandjes zijn door }annie Vennius 
allemaal op cd-rom overgezet Inmiddels 
is er ook een uitgebreide werkbeschrijving 
gemaakt die als basis voor de activiteiten 
van deze boeiende werkgroep dient. Het 
uitwerken van de interviews en het sa
menstellen van de dossiers vergt echter 
nogal wat tijd . Wie hieraan een steentje 
bij wil dragen kan meer informatie krij
gen bij Letty Swart (tel. 075-6212667). En 
als u nog iemand weet die boeiend over 
vroeger kan vertellen laat het Letty dan 
even weten. 

het zaanse haagje 
(een bijdrage van Piet Bruijn) 

Wormerveer, dorp aan de rivier, dat vroe
ger wel eens het Haagje van de Zaan
streek genoemd werd. Een naam die het 
te danken heeft aan de vele fraaie lwop
manshuizen die aan de Wandelweg en 
Zaanweg stonden. 
Cor Bruijn, de bekende Wormerveerse 
schrijver, schreef in zijn boek 'Wijd was 
mijn land' : "Een niets ontziende geest van 
verkeerde zakelijkheid heefl vee/ verknoeid'. 
Ook in deze tijd moet ik constateren dat 
dit gezegde in toenemende mate bewaar
heid wordt. 

Onlangs nog werd er voor drie beeld
bepalende panden aan de Wandelweg 
tegenover het Wilhelminapark ondanks 
vele protesten een sloopvergunning afge
geven. 
Een van deze panden, huize "Overbosch", 
was gelegen aan het bos van Doorn, dat 
later een park werd. 

Aan de Zaanweg heeft men ook niet stil 
gezeten want ook daar werd een en an
der gesloopt waar moderne gebouwen 
voor in de plaats kwamen. Als niet tijdig 
een punt wordt gezet achter het rigou
reus verwijderen van mooie oude panden 
dan ziet het er voor het karakter van de 
Zaanbocht niet zo best uit. 

Niettemin er is vee! behouden gebleven 
gezien het aantal panden met een monu
mentenstatus aan deze oude Zaanweg, 
maar daartussen ziet men gaten opgevuld 
met nieuwe bouwsels die het beeld ont
sieren. 

Het is daarom wei zaak dat en ge
meentebestuurders en !eden van de 
monumentencommissie die bepalen 
of een pand op de zogenaamde mo
numentenlijst kan worden geplaatst 
bij de les blfjven ter bescherming van 
ons erfgoed. 
Ik wil hierbij een lans breken voor de 
nog bestaande bibliotheek aan de Zaan
weg no. 61. Het boekengebeuren zal 
binnen korte tijd verhuizen naar het nog 
nieuw te bouwen Dick Laanplein aan 
de Marktstraat. Het oude koopmanshuis 
staat inmiddels te !wop en men moet er 
niet aan denken dat ook dit zal moeten 
verdwijnen. Het is een huis uit 1893 dat 
in opdracht van Johan Adriaan Laan 
werd gebouwd en volkomen in het beeld 
van de omgeving past. 

Dit dorp langs de rivier, WORMER
VEER, dat onlangs zijn vijfhonderd jarig 
bestaan heeft gevierd met een uitbundig 
feest, is de enige plek aan de Zaan waar 
fraaie huizen met de voorzijde naar de 
brede stroom zijn gebouwd. 
Een dorp dat ontstond aan het veer naar 
Wormer waaraan de naam werd ontleend. 
Een dorp, eerst een gehucht "het Saen" 
genoemd, dat in 1574 door de Spanjaar
den werd verwoest maar dat langzaam 
weer overeind klom en een vaste plaats 
in de geschiedenis van het Zaanse be
drijfs- en sociale Ieven innam. Een dorp 
om van te houden. 

Dat men met het gezegde "houden van" 
niet alleen spreekwoordelijk de weg op 
gaat blijkt uit de in oktober 2002 opge
richte Historische Vereniging Wormer
veer, die in korte tijd reeds een leden
aantal van meer dan 500 heeft bereikt. 
Binnen deze vereniging zijn een tiental 
werkgroepen actief bezig om de historie 
van het dorp te onderzoeken, in archie£ 
te brengen en in geschrift, beeld en geluid 
vast te leggen. 

De HVW heeft intussen bij de gemeente 
een plan ingediend om in navolging van 
Zaandijk de Noordersluis aan de Zaan
weg weer in oude glorie te herstellen. 
Een ander plan is het adopteren van de 
oude begraafplaats aan de Marktstraat 
om deze te behouden voor het nage
slacht. Een grote groep vrijwilligers is 
wekelijks bezig met het onderhoud van 
graven, paden en groen zodat deze groe
ne plek, waar vele bomen van meer dan 
120 jaar oud staan en die plaats bieden 
aan een zeer oude reigerkolonie, weer 
toonbaar zal worden. 
Kortom er waait weer een frisse wind in 
het sluimerende dorp en men wil er al
les aan doen om ons erfgoed te bewaren. 
Moge dit artikel bijdragen tot het behoud 
van wat het voorgeslacht ons heeft nage
laten. 

mijn favoriete toto 
Zo mogelijk reserveren we in elke 
nieuwsbrief ruimte voor een (bijzondere) 
foto van een van onze !eden die we voor 
ieder lid Iaten reproduceren op groot 
formaat. Denkt u dat u ook een geschikte 
foto hebt, laat het ons dan even weten. 

Ton Neuhaus, conservator van het 
molenmuseum en auteur van diverse 
boeken (o.a. over Wormerveer), is dit de 
keer de 'leverancier' van de bijgaande 
foto. Zullen we dit soort taferelen ooit 
nog zien? Waarschijnlijk niet want het 
moet puur zo vriezen om de Zaan zo 
dicht te krijgen. Deze opname dateert uit 
de winter van 1890/1891. Het was toen 
wei extreem koud. Het ijs was meer dan 
twee meter dik. De foto is waarschijnlijk 
genomen vanaf de Zaanbrug. Op de 
Wormerzijde ziet u oliemolen De Hoop. 
Het schaatstafereel is een rijderij om 
'spek en bonen' zoals die toen wei meer 
gehouden werd. 'Sportieve sociale zorg' 
noemt Ton Neuhaus dit spekrijden 
enigszins smalend. De recette werd 
voor een dee! ter beschikking gesteld 
aan de armen en de prijzen bestonden 
vaak uit levensmiddelen. In de Zaanse 
Encyclopedie lezen we dat soms 
stokoude stakkers deelnamen in de hoop 
iets van eten te winnen. We citeren uit 
bovengenoemd werk, een getuigenis uit 
die tijd bij een soortgelijke wedstrijd: 
"Het was een allerlevendigste rijderij, 
die voor en na ook bijzonder komische 
taferelen opleverde, ingezonderheid waar 
zovelen een kruk op de schaatsen bleken 
te zijn en daardoor tot luide vrolijkheid 
aanleiding gaven". Leedvermaak dus. 
In 2003 kreeg kreeg Ton Neuhaus de 
erepenning van de gemeente Zaanstad 
uitgereikt voor zijn grote verdienste 
als conservator van het Molenmuseum 
gedurende 35 jaar. 

bebouwde omgeving 
Onlangs is de bezetting van deze werk
groep fors uitgebreid. Naast Ruud Pauw 
en Tom Tulleken maken nu ook Piet 
Bruijn, Dirk Beets en Jan Klomp dee! uit 
van dit team. Piet is ook verbonden aan 
het Meldpunt Bedreigde Panden, Dirk is 
bijzonder ge"interesseerd in het initiatief 
'Heropening Noordersluis' en Jan Klomp 
is architect van beroep. Gedrieen zijn zij 
een waardevolle en belangrijke verster
king van de werkgroep. 
Zaanweg 61 (de bibliotheek) staat te 
!wop. De werkgroep Bebouwde Omge
ving is bezorgd over ongewenste ontwik-



kelingen als sloop of grove bouwkundige 
ingrepen. Bij het college van B & W heeft 
de HVW dan ook blijk gegeven van haar 
ongerustheid omtrent de toekomst van 
deze karakteristieke fabrikantenwoning. 

boek& 
De Zaanse boekenliefhebbers zijn aan 
hun trekken gekomen de laatste tijd. Er is 
heel vee! uitgekomen vooral gedurende 
de laatse maanden van 2003 en daarbij 
zitten enkele zeer fraaie werkjes. 

Het boek van Hans Kuyper over Frans 
Mars; een Leven in de Zaansche Molen 
is nu verschenen (zie ook onze vorige 
nieuwsbrief). Zeker voor Wormerveerders 
een 'must'. Het kost € 20,-. Geen geld 
voor zo'n schitterend boek. 
Wat we nog niet hadden genoemd is de 
dvd-uitgave Met valle zeilen gemaakt 
door Selected View uit Wormer. Een 
boeiende videoproductie met onder 
andere een portret van Frans Mars van 15 
minuten. 
Uitgegeven en te koop bij Vereniging de 
Zaansche Molen in Koog aan de Zaan 
(tel. 075 -6215148). Prijs € 20,- . 

Nog een dvd en ook uitgegeven door 
Vereniging de Zaansche Molen is 
Landschap in aquarel. Een filmisch 
portret over kunstenaar Jan Groenhart en 
de wijze waarop zijn aquarellen tot 
stand komen. De tentoonstelling van Jan 
Groenhart in het Molenmuseum loopt 
nog tot en met 15 februari .De dvd is 
geproduceerd door E!Comm Productions 
uit Wormer. Prijs € 20,- . 

90 jaar Woningbouwvereniging Wormer: 
van bouwvereniging tot woningstichting 
is een eigen uitgave van Woningstichting 
Wormer. Burgemeester Kooiman 
gaf in 1912 de eerste aanzet voor 
sociale woningbouw.Te bestellen bij 
de Woningstichting Wormer (tel. 075-
6426421) . Prijs € 5,- . 

Wie van voetballen en vooral van pure 
flauwekul houdt, kan vee! genoegen 
beleven aan De tweede helft een 
bundeling voetbalverslagjes van De Lange 
Lummel, alias van journalist Ronald 
Peters, over zijn wederwaardigheden bij 
voetbalvereniging Oost-Knollendam. Te 
bestellen bij de voetbalvereniging (tel. 
075-6426363) . Prijs € 5,- . 

Mooi Zooitje; het Zaanse landschap 
verbeeld met een inleidende tekst van 
Herman Vuijsje. Een pracht boekwerk 
met werk van hedendaagse Zaanse 
kunstenaars en hun visie op het 
Zaanse landschap. Het hoek begeleidt 
de overzichtsexpositie in het Zaans 
Museum (nog tot en met 7 maart) van 
83 kunstenaars aangesloten bij Stichting 
Tengel. Stichting Uitgeverij Noord
Holland, ISBN 9071123766, € 20,- . 

De Historische Atlas van Noord-Holland 
is voor kaartenliefhebbers een aanrader. 
Het hoek bevat 75 !marten van 30 
x 45 cm.op een schaal van 1:25.000. 

Bijzonderheid is dat u de l<aarten ook 
los kunt bestellen (van Wormerveer 
bijvoorbeeld). Meer informatie kunt u 
krijgen via www.12provincien.nl . 
Uitgever is Uitgeverij 12 Provincien in 
Landsmeer, ISBN 9077350012, € 49,- . 
(n.b. deze uitgave is a! eens in 1989 
verschenen) 

Zaans Schetsboek bevat artistieke 
tekeningen van Hinne Terpstra. Kleine 
details in gevels en voorwerpen worden 
in dit hoek nader uitgelicht. Uitgegeven 
door Heijnis en Schipper, ISBN 
9060280369, € 14,90. 

In eigen beheer heeft bouwbedrijf Somass 
ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan 
een prachtwerk uitgegeven over Zaanse 
houtbouw. Peter Roggeveen verzorgde de 
tekst en Jeroen Breeuwer de fotografie . 
Een aanrader. Mooi Zaans is de titel; 
ISBN 9090174427, € 24,95. 

Zaans uitzicht; oude en nieuwe 
bedrijfsgebouwen in de Zaanstreek. 
De derde reeks wandelingen van Fred 
Sanders, directeur van woningcorporatie 
ZVH. Uitgegeven door de ZVH. Prijs € 
10,- . 

Op een hebbel en een drebbel door 
Klaas Woudt en Marc de Boer. Zaanse 
taalcuriosa zoals aileen Klaas Woudt dat 
kan verwoorden. Stichting Uitgeverij 
Noord-Holland, ISBN 9071123723, € 
20,- . 

Jan Emmerig, voorzitter van Het 
Historische Genootschap Crommenie, 
heeft zeer gedetailleerd de geschiedenis 
beschreven van het Kruispad (later 
Kruisstraat) . Het boekje is verschenen als 
aparte bijlage bij het decembernummer 
van de Krommenieer Kroniek. De 
prijs is € 5,- . Bestellen kunt u via het 
secretariaat: tel. 075-6400600. 

(tenzij anders vermeld zijn alle boeken 
in deze rubriek te koop bij boekhandel 
Schuurman, Stationsstraat I boekhandel 
Gorter, Zaanweg I boekhandel Bruna, 
Marktplein) 

kortweg 
Steeds meer historische informatie is via 
het internet op te vragen. In onze vorige 
nieuwsbrieven hebben we er a! een paar 
genoemd en er komen er steeds meer bij 
met vaak handige zoekmogelijkheden. 
Hieronder volgen er weer een paar. Het is 
wei de vraag trouwens hoe a! die web-pagi
na's die telkens ververst worden - dat is nu 
eenmaal eigen aan het gebruikte medium -
bewaard zullen blijven. Wat er vandaag op 
stond is morgen niet meer te vinden. Maar 
leuk en interessant is het wei! 

Dat was weer puur zo'n fik. Op 
www.zaans-industrieel-erfgoed.nl kunt u 
een aantal foto 's bekijken van de recente 
brand bij ADM Cocoa aan de Veerdijk te 
Wormer. Niet de eerste keer trouwens zo
als blijkt uit enkele historische opnamen 
van eerdere branden. 

Op www.dewoonomgeving.nl zijn van 
aile nederlandse gemeenten de kadaster
kaarten uit de eerste helft van de negen
tiende eeuw te raadplegen. Ze kunnen 
per gemeente of per postcode worden 
opgezocht. Via het zoekprogramma kunt 
u gegevens terugvinden over uw eigen 
perceel en de oorspronkelijke eigenaars. 
Ook is het mogelijk reproducties via deze 
site te bestellen. 

De Westzaanse Digitale Beeldbank houdt 
op 4 april in dorpshuis De Kwaker een 
fototentoonstelling met als thema De 
Westzaners en hun hobby's. Gelijkertijd 
wordt dan ook de nieuwe website gepre
senteerd en start een grote fotowedstrijd 
met uiteraard Westzaan als thema. 

Heden & Verleden is de naam van de 
historische onderzoeksgroep van het 'Ons 
Huis' die in West-Knollendam actief is. 
Beschikt u over interessant materiaal of 
wilt u meer informatie dan kunt u contact 
opnemen met Hans Metselaar, Bakkerss
straat 20, 1525 PW West-Knollendam, tel. 
075-7713534. 

contributie 

De contributie voor 2004 bedraagt 
€ 13,50 (meer mag ook natuurlijk) . 
Om kosten te besparen gebruiken 
wij geen acceptgirokaarten; ge
lieve uw bijdrage dus zelf over te 
maken. Ons rekeneningnummer is 
394910885 ten name van de His
torische Vereniging Wormerveer te 
Wormerveer. 

Voor vragen kunt u contact opne
men met onze penningmeester Ruud 
Pauw (tel. 075-6873896) . 

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

Redactie 
Redactie Ruud Pauw (075-6873896) , 
Huib Bakker (075-6214245) 

Fotografie 
Henk van 't Loo 

On twerp 
motiondezign, Wormerveer 

D rukwerk 
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 


