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van de voorzitter 
( een bijdrage van Tom Tulle ken) 

Het is ruim een jaar geleden dat u de 
laatste HVW Nieuwsbrief in de bus 
kreeg . Als oorzaak kunnen wij u aileen 
meedelen dat die zwaarwegend was. 
Toch kan het niet zo zijn dat u zo lang 
van nieuwtjes en wetenswaardigheden 
van uw vereniging verstoken moet 
blijven. We zijn dan ook absoluut van 
plan om de draad weer helemaal op te • 
pakken en u met enige regelmaat een 
Nieuwsbrief te bezorgen. 

nieuwe redactie Nieuwsbrief 
De redactie die verantwoordelijk is 
voor de inhoud van de Nieuwsbrief is 
ingrijpend gewijzigd en uitgebreid. 
Node nemen wij afscheid van Huib 
Bakker die tot dusver grotendeels deze 
klus klaarde . Huib, bedankt voor je 
inzet in de afgelopen jaren. 
Carole Post van der Linde, die nauw
gezet de rubriek in dank ontvangen 
samenstelt, blijft op haar post, evenals 
Atie Bouwmans die verantwoordelijk is 
voor de correcties. Nieuwe gezichten in 
de redactie zijn Maarten Gorter, Lous 
Nijdam, Rimke Klitsie, Tom Tulleken en 
John Pasman. Laatstgenoemde gaat de 
rubriek hoek& verzorgen . Als voorlopig 
contactadres gaat Tom Tulleken fungeren 
(zie ook verder de oproep). Het streven 
is om eens per vier maanden een 
Nieuwsbrief voor u te verzorgen. 

feestelijke officiele 
overdracht Wateringse Brug 
Het zal niemand ontgaan zijn dat de 
Wateringse Brug in de Krommenieer-
weg weer in voile glorie is verrezen. Een 
prachtige hamei , identiek aan de ophaal 
die in 1947 door een bus werd geramd, siert 
de nieuwe brug. Op voorspraak van de 
HVW hebben woningcorporatie Parteon 
en bouwbedrijf Vander Gragt de financien 
gedoneerd terwijl enkele vakmensen van 
gemeente Zaanstad op ambachtelijke 
wijze de ophaal bouwden. Niets dan 
lof voor dit mooie stuk werk! Op 22 
september a.s . zal de brug op feestelijke 
wijze officieel worden overgedragen aan 
de gemeente . Uiteraard zal ook de 
HVW hierbij vertegenwoordigd zijn. 

Een prachtige hamei siert weer de oude oeververbinding in de Krommenieerweg 
(jato Tom Tulleken) 

oproepen 
Wij zouden graag in contact komen 
met (ex-)bewoners van de Essenstraat. 
Verhalen, foto's etc. , alles is welkom. 
Tip ons ook als u mensen kent die lang 
in deze straat hebben gewoond maar 
geen HVW-lid zijn en deze oproep dus 
niet lezen. Contactpersoon: Letty Swart, 
Noordeinde 3, Wormerveer; tel. 6212667 
Kopij voor de Nieuwsbrief is altijd van 
harte welkom. Als u meent iets te melden 
te hebben dat de vereniging aangaat, 
neem dan contact op met Tom Tulleken, 
tel . 6227737 of06 24735904. 

wijzigingen redactie 
Wormerveer Weleer 
Ook de redactie van Wormerveer is ge
wijzigd. Carole Post van der Linde heeft 
om studieredenen voorlopig geen tijd 
meer terwijl Huib Bakker zich heeft terug
getrokken. Nieuwe gezichten in het team 
zijn Eduard Visser en Roy Hartsuiker. 
Beiden hebben een ruime ervaring in 'het 
schrijven van stukkies' en dat betekent 
dus ook in dit opzicht een prima versterk
ing van het redactieteam. Met ingang van 
2009 krijgt u drie nummers per jaar het
geen inhoudt dat u om de twee maanden 
ofwel de Nieuwsbrief ofwel Wormerveer 
Weleer in de bus krijgt. 

in dank ontvangen 
Een hele waslijst deze keer omdat het 
een zeer lange periode bestrijkt. In de 
volgende Nieuwsbrief meer schenkingen. 

Ruud Pauw , poster 10 jaar Bruine 
Vloot (2006); dhr. Teiwes, aanvulling 
namenlijst op de impost op het 
Trouwen: alfabetisch op Jonkmannen 
en Weduwnaars; (Via T. Neuhaus 
Molenmuseum) W. Mulder 
(Zaandam), brochure Machinefabriek 
en Constructiewerkplaats Gebrs 
Klinkenberg, handgeschreven lijst 
van bruggen met datum, type, plaats, 
opdrachtgever, naam van de brug en 
bijzonderheden/tek.nrs, recapitulatie en 
bestek van het elektr. gedeelte van de 
bewegingsopzet en grendelinrichting 
voor een dubbele rol basculebrug over 
de Delftshavensch Schie te Rotterdam 
(1916), offerteaanvraag bij 
Rotterdamsche Yzer- en Metaalgietery 
Rotterdam voor levering van gegoten 
stalen tandwielen met gefraisde tanden, 
bestek 475 (1916) Mathenesserbrug , 
omschrijving van elektrische 
bewegingsinrichting van de 
Mathenesserbrug; (via Loes van 
Horssen) fam. Fontijn , verhuisbericht 
in de vorm van ansicht van Residence 



Zaanstroom; Loes van Horssen, cd-rom 
'Kijk en zie: beelden aan de openbare 
weg in de Zaanstreek'; fam. Kooiman 
(Zaandam), div. krantenknipsels uit 
'Week in Week uit ' (1978), 
'Gemeenteleven' (1970), 'Typhoon' 
(1947, 1948, 1985 en 1989), 'De 
Zaanlander' (1940, 1989), 'Zaanbusiness' 
(2006), cd-rom 'Het Zaanse Huis', 4 
schriften van Zaanlandsche Boek- en 
Papierhandel D. Spaander, in gebruik bij 
P.C. Zwikker; Tom Tulleken, 11 foto's 
van Sportschool Tom Tulleken, 
Zaanlandsch jaarboekje 1843 van het 
schrikkeljaar 1844 (dr. Heijnis); 
Geschiedenis van "de groeneboer", 
metamorfose van een Zaanse molen, 
3 affiches Sportschool Tom Tulleken, 
2 tekstborden Sportschool Tom Tulleken; 
Eduard Visser (Muiden), Zaanwegrol, 
gebruikt tijdens lezing najaarsver
gadering HVW 2006; Rob Rensen, 
Kaart van den Zaanstroom (kopie uit 
1819); dhr. Wiertz, map met foto's: 
'Ornamentiek in de Zaanse huizenbouw' 

(uitg. Knijnenberg, Krommenie); Rob 
de Jong, panoramafoto van Koog aan 
de Zaan met Kogerbrug; Margreet 
Koeman, plakboek vereniging 
Wormerveer Vooruit, plakboek 
Wormerveer 450 jaar (1953), map 
correspondentie van Uitvoerend Comite 
Wormerveer 450 jaar, div. stukken betr. 
Tentoonstelling lndustrie en Handel van 
Wormerveer in 1919, div. stukken betr. 
de Wormerveersche Middenstand 
Vereniging, jubileumboek 75 WFC 
(1907-1982), extra editie WFC nieuws 
t.g.v. opening J.W.F. Gobelpaviljoen, div. 
stukken betr. de Vereeniging voor 
Paardensport Wormerveer en omstreken; 
J. Maarsen, 2 ex. WKF-nieuws: mei/juni 
1965 en april/mei 1970, boekje 
'Herdenkingsmonumenten in Zaanstad' 
( 1998), kaart van Wormerveer (ca. 1960), 
rijwielbelastingplaatje met tekst 1940-
1941 ; dhr. Ten Broek, foto van 

(zie voor het vervolg van in dank 
ontvangen het losse vel) 

De doopsgezinde vermaning waar injanuari 2009 de traditionele HVW-Jaardag 
plaatsvindt. (joto: Tom Tulleken) 

evenementen en gebeurtenis
sen in de laatste maanden 
van 2008 

Zaterdag 6 september: 
uiteraard staan we weer met een kraam 
op de Wormerveerse braderie 
Zaterdag 6 september: 
feest in het Wi1he1minapark dat 110 jaar 
bestaat. Natuurlijk is ook de HVW van 
de partij met een promotiestand 
Zaterdag 20 september: 
feestelijke presentatie boek over 
Erve H. de Jong 
Maandag 22 september: 
officie1e overdracht Wateringse Brug 
Zaterdag 11 oktober: 
1andelijke archievendag; het HVW
archief (Zaanweg 4) is te bezoeken 
Woensdag 22 oktober: 
najaars1edenvergadering HVW 
Vrijdag 31 oktober: 
lichtjesavond en viering 140 jaar 
Oude Begraafp1aats (zie ook bericht) 

jaardag 2009 
U kunt alvast in uw agenda noteren dat 
de HVW Jaardag plaats zal vinden op 
zondag 18 januari. Voor het eerst zal 
dit evenement plaatsvinden in de doops
gezinde vermaning, Zaanweg 57. Er gaat 
o.m. aandacht besteed worden aan de 
Essenstraat (bewonersgeschiedenissen 
etc.) en aan Wormerveerse YIP's door 
de eeuwen heen . Daarnaast zullen foto's 
worden geexposeerd met als thema de 
werkende mens (uiteraard in Wormerveer). 
AI met al belooft ook deze af!evering van 
de Jaardag weer een spektake1 te worden. 
Meer nieuws in de volgende Nieuwsbrief. 

kunstwerken keren terug 
bij nieuwbouw 
De twee ingangspalen ( ook wei oneerbie
dig totempalen genoemd) die jarenlang 
beeldbepalend waren bij de voormalige 
Nicolaasschool aan de Cor Bruijnweg 
keren terug bij de nieuwbouw die op 
deze plek gerealiseerd gaat worden. 
Ook bij deze actie nam de HVW het 
voortouw. De betonnen kunstwerken van 
de hand van kunstenaar Arie Teeuwisse 
zullen eerst vakkundig worden geres
taureerd door Johan van der Meer Ua, 



die ook De Adelaar zo fantastisch onder 
handen nam) en komen dan te staan bij 
de ingang van Het Schrijvershof aan de 
Cor Bruijnweg. De palen bevatten reliefs 
met voorstellingen uit het Ieven van St. 
Nicolaas. De kosten van dit alles worden 
gedragen door Parteon . 

hartelijk dank 
Onlangs bestond de Ondernemers
vereniging Molletjesveer Noorderveld 
25 jaar en dat heuglijke feit werd gevierd 
met een klinkend feest. Ook de HVW 
was uitgenodigd om wat promotie te 
voeren voor de club. Behalve enkele 
veelbelovende contacten met directies 
van verschillende bedrijven leverde de 
feestavond ook een vette cheque op van 
€ 2000. Een mooie geste van de OMN 
die met veel plezier en onder dankzeg
ging door voorzitter Tom Tulleken in 
ontvangst werd genomen. 

Oude Begraafplaats 140 jaar 
Natuurlijk is er ook dit jaar weer een 
lichtjesavond op de Oude Begraafplaats, 
traditiegetrouw op de laatste vrijdag van 
oktober. Het belooft dit jaar iets bij
zonders te worden, want we willen ook 
aandacht besteden aan het feit dat de be
graafplaats 140 jaar geleden in gebruik is 
genomen. O.a. een concert en een lezing 
staan op het programma. Te zijner tijd 
krijgt u hierover meer informatie . 

vandaag is de geschiedenis 
van morgen 
( een bijdrage van Tom Tulleken) 

Op het moment dat ik dit schrijf, is het 
nog volop vakantie. Kinderen zijn vrij 
van school, de bouw werkt niet en ook 
veel werknemers van de bedrijven in 
de regio genieten van een paar weken 
rust. Dat is goed te merken op de weg: 
de dagelijkse files ontbreken, de Wan
delweg doet haar naam haast weer eer 
aan en ook de winkeliers op de Zaanweg 
merken duidelijk dat een groot deel van 
hun klandizie elders vertoeft. Ik denk 
terug aan mijn jeugd, aan de zalig-lange 
grote vakantie, aan de avonturen die we 
beleefden, het tenten bouwen met ouwe 
tafel- en vloerkleden, aan het poffertjes 
bakken op een petroleumstel die we 
vervolgens deur aan deur trachtten te 
verkopen. Aan het spannend-spelen op 
het opgespoten land, aan het roeien en 
rietsigaren plukken. En natuurlijk de 
dagjes uit met pa en moe: de ru'ine van 
Brederode, het strand van Castricum, 
Artis, Madurodam .... Natuurlijk was 
het toen ook 'altijd' mooi weer. Hoe 
anders zijn de vakanties van de huidige 
schooljeugd. Mijn kleindochter van zes 
is bijna al in meer ' buitenlanden ' geweest 
dan ik in mijn hele Ieven; de weken dat 
ze thuis was, sliep ze uit, speelde met 
haar spelletjescomputer of keek teevee. 

Spelen op straat? Soms, en dan natuurlijk 
aileen op de daartoe aangewezen speel
plekken of trapveldjes. Hoe zal dat 
met de jeugd over 20, 30, 50 jaar zijn? 
Wordt er dan helemaal niet meer buiten 
gespeeld? Is dat dan onverantwoord, 
niet alleen vanwege het verkeer maar 
ook vanwege de luchtvervuiling of UV
straling? Ik zal een jaar of twaalf geweest 
zijn toen ik voor het eerst het Noordzee
kanaal overzwom. Gevaarlijk? In ieder 
geval ondenkbaar voor de hedendaagse 
jeugd, lijkt het. Net zo ondenkbaar als 
het 'stelen' van een appeltje uit de tuin 
van de pastorie of het maken van een kar 
op het onderstel van een oude kinderwa
gen of het fikkie stoken op een grasveldje 
in de buurt. Elke jonge generatie heeft 
zijn eigen cultuur, zijn eigen wijze van 
tijdsbesteding en dat is goed. Want ook 
de jeugd van nu zal eens met heimwee 
terugdenken aan die lange, lange vakan
ties, waarin het altijd mooi weer was en 
waarin niets moest maar alles leek te 
kunnen! 

mijn favoriete foto 
Nico Aten woont al twintig jaar niet 
meer in de Zaanstreek maar is nog 
steeds verknocht aan zijn geboortedorp 
Wormerveer. Dat kan ook niet anders 
als je de kleinzoon bent van Jan A ten en 
een achterneef van Gerrit Jacob Boeken
oogen. Hij is opgeleid als archeoloog 
en momenteel werkzaam als inspecteur 

bij de Erfgoedinspectie. De foto die hij 
ons zond is een oudje en gemaakt in de 
laatste jaren van de 19de eeuw. Het is 
absoluut een uniek plaatje en er zullen 
weinigen zijn die de plek herkennen. Het 
is het pand dat in 1900 plaats maakte 
voor het huidige pand en dat direct ten 

zuiden van de Noordersluis stond. Zaan
weg 113 dus en het is het geboortehuis 
van Jan Aten . Eigenaar was rijstpeller 
Klaas Vis Albertsz. die kantoor hield 
in de uitbouw links op de foto. Uit de 
aantekeningen van Jan Aten: ik stand in 
de voorkamer voor het raam uit te kijken, 
toen Klaas Vis daar fangs kwam naar 
zijn kantoor. Ik stand op mijn duim te 
zuigen en, gedachtig aan het ook mij zo 
bekende kinderboek, haalde hij een klein 
schaartje uit zijn zak, waar hij mij mee 
dreigde. Ik schrok mij een ongeluk: 'daar 
kwam de kleermaker aan en hij knipte tot 
zijn straf, allebei de duimpjes af'. Ik zie 
het plaatje van de kleermaker met 
een kolossale schaar en wapperende 
jaspanden nog voor mij. Gillend liep 
ik naar mijn moeder. 
Jan Aten was toen drie jaar. De foto is 
beschadigd geraakt bij de brand die de 
Sicherheitsdienst in 1944 als represaille 
stichtte in de toenmalige woning van Jan 
Aten, Zaanweg 84. Het overgrote deel 
van zijn uitgebreide collectie Wormer
veerse foto's ging toen verloren . 

boek& 
Vrijgevochten. Zaans verzet in nationaal 
perspectief. Auteur. Erik Schaap. 
ISBN 9789078381242, € 19,50 
Biografieen van 6 Zaanse verzetshelden 
(Jambroes, Ausems, Eikema, Bosboom, 
Aten, Buijs) Voorafgaand een inlei-
dend hoofdstuk over de wortels van het 
verzet in de Zaanstreek tijdens W.O 2. 
Het boek is een eerbetoon aan deze 6 
verzetshelden die in de loop der tijden in 
vergetelheid zijn geraakt. 

Vitjes in de Zaanstreek. 
Auteur: Kelly Snel. 
ISBN 9789078381204, € 12,50. 
Toeristisch gidsje voor wie meer wil zien 
dan aileen de Zaanse schans. 
Verassende tips voor bezoek aan molens, 
musea, parken etc. 

De Plaatjes van Verkade. 
Auteur: Eduard Visser. 
ISBN 9789078381198, € 16,50 
Nieuwe gedichtenbundel met Zaanse 
gedichten, gelllustreerd met foto 's van 
bekende Zaanse plekken. Bundeling van 
eerder in Dagblad Zaanstreek gepub
liceerde stukken onder de titel "Beeld 
van de Streek". Liefdevolle portretten 
van de Zaanstreek. 

Blijjik geen mens? Herbert Drilsma en 
Ali Nieuwveen, een liefde in de schaduw 
van de oorlog. Auteur: Wim de Wagt. 
ISBN 9789078381266, €18,50 
Drilsma was een advocaat die in 1935 
namens de sociaal-democraten in de 
Haarlemse gemeenteraad zat. Ali 
Nieuwveen, zijn geliefde, was naaister 
van beroep. Intiem portret van hun 
verhouding tijdens de oorlogsjaren. 



Atelier aan de plas. Het kunstenaarsleven 
van Gerrit Jan de Geus & Duif Aajjes. 
Auteurs: Yvonne Koning en Hester 
Wandel. 
ISBN 9789078381233, € 25,00. 
Portret van kunstenaarsechtpaar dat 
woonde aan de oever van de plas de 
Crommenije, in Krommeniedijk. Gei1lus
treerd met fraaie reproducties in kleur. 

Jaap Kaal. Een schilder in dialoog met de 
traditie. Auteurs: Paul Op de Coul (red.), 
Lies Netel, Henk Heijnen. 
ISBN 9789078381297, € 25,00 
Jaap Kaal 1893-1960) was een kunstsch
ilder die zijn jeugd deels doorbracht in 
het Weeshuis in Zaandijk. Hij werkte ook 
als technisch tekenaar bij Machinefabriek 
Duyvis. Het boek verschijnt 30-08-08 
bij de opening van een tentoonstelling 
over zijn werk in het Molenmuseum in 
Koog aid Zaan. Het boek heeft zowel een 
biografisch als een kunsthistorisch deel. 
Plaatst Jaap Kaal in de Zaanse artistieke 
context en in het bredere perspectief van 
de ontwikkelingen in de beeldende kunst 
in de twintigste eeuw. Dit boek is het 
vijfde deel in een serie over de Zaanse 
schilderkunst. Eerdere delen zijn "Frans 
Mars. Een Ieven in de Zaanse Molen", 
"Van de grote weg af. Cor Dik, schilder 
(1906-1975)", "Leven en werk van Wil
lem en Chris Jansen", en "Atelier aan de 
plas" (zie boven) 

Hier kan ik ademen. Portretten uit de 
Schermer. Auteur: Tanja Schermerhorn, 
fotograaf Johan Witteman 
ISBN 9789078381228, € 24,50. 
Ter ere van het 375-jarig bestaan van de 
Schermer verscheen recent dit boek 
met 35 portretten van oude en nieuwe 
bewoners. Beeld van het Ieven in 
deze streek zoals het was/is. 

Mijn Zaanstreek (DVD) 
ISBN 9789022958537, € 12.99 
In de reeks "Mijn Nostalgisch Neder
land" is er een aftevering over de 
Zaanstreek verschenen. Duur circa 60 
minuten. Beelden o.a. van scheeps- en 
houtwerven, Wormerveer, de herdenking 
van het bezoek van tsaar Peter de Grote. 

Tenzij anders vermeld zijn alle boeken 
in deze rubriek te koop bij boekhandel 
Pasman (Zaanweg). 

kortweg 
Historisch Genootschap Assendelft 
Het gaat goed met de onlangs opger
ichte zustervereniging in Assendelft. 
Op 20 april j .I. werd de eerste J aardag 
in het Wapen van Assendelft gehouden 
en het was knap druk. Op diezelfde dag 
verscheen de eerste verenigingskroniek 
Rand Kaaijk en Delft met boeiende 
verhalen over het dorp. Met een ledental 
van nu al ruim 400 lijkt ook Assendelft 
een successtory te worden! 

Toneelmanifestatie Koogerpark Op 
zondag 7 september vindt dit evenement 
in Koog aan de Zaan plaats. Deelnemers 
repeteren onder Ieiding van een ervaren 
regisseur in de ochtend en middag en 
vertonen vervolgens hun kunsten in de 
namiddag. 's Middags is er ook levende 
muziek. Toegang gratis. 

Rondleidingen Oude Begraafplaats 
Op zaterdag 13 september zijn er 
rondleidingen op de Oude Begraafplaats 
aan de Marktstraat om 13.30 uur en 15.30 
uur. Aanmelden is niet nodig en deelname 
is gratis. 

Theater op de Noord Zaterdagmiddag 
en -avond 13 september is het weer zo 
ver: spektakel voor jong en oud op het 
Marktplein onder de noemer Theater 
op de Noord. Van harte aanbevolen! 

Historisch wandelen Ook dit najaar 
kan er weer gewandeld worden door 
Wormerveer onder Ieiding van een gids 
die allerlei historische wetenswaar
digheden weet te vertellen. Op zondag 
12 oktober wordt Wormerveer-zuid 
verkend en een week later, op zondag 
19 oktober voert de route door 
Wormerveer-noord. Dick Zwart kan 
u er alles over vertellen als u hem belt 

(075- 6282468), bij voorkeur 's avonds 
tussen 18.00 en 19.00 uur. 

Contributie 2008 Hoewel het jaar al ver 
gevorderd is, heeft nog steeds niet ieder
een de contributie over 2008 betaald. Een 
dringende oproep aan degenen die het 
betreft om dit nu toch te regelen. Ver
geet bij het overmaken naar Rabobank 
Zaanstreek 394910885 niet uw correcte 
gegevens te vermelden. 

Saenspel Op vrijdag 7 november a.s. 
hoopt Anneke Steemers het Saenspel te 
presenteren. Drieduizend vragen over 
allerlei zaken uit de tien Zaanse kemen. 
Wat Wormerveer betreft heeft de HVW 
met vee! plezier meegewerkt aan de 
samenstelling van de vragen voor dit 
op Triviant lijkende spel. Een prachtig 
initiatief en natuurlijk met de feestdagen 
in het verschiet een mooi en origineel 
cadeau. 

colofon 
De HVW Nieuwsbrief verschijnt drie 
keer per jaar voor !eden en begunstigers 
van de Historische Vereniging Wormer
veer. 

Redactie 
Maarten Gorter, Lous Nijdam, Rimke 
Klitsie, Carole Post van der Linde, Atie 
Bouwmans, Tom Tulleken 
Fotobewerking en opmaak 
Prepress4U 
Drukwerk 
Drukkerij Luxora Wormerveer 

Secretariaat 
Postbus 303, 1520 AH Wormerveer 
tel. 075-6216238 of 6280522 
e-mail hvw.wormerveer@lycos.nl 

kantoor: achterzijde Zaanweg 4 
open op maandag- en vrijdagmiddag 
van 13.30 tot 16.00 uur 

contributie 2008 € 13,50 (of€ 21,50 
voor een gezinslidmaatschap) 

Rabobank Zaanstreek 394910885 
KvKAmsterdam 34180336 



Marktstraat 21, Modes K. Bakker, 
hoeden, 33 artikelen van Cor Bruijn over 
'Mijnjeugd aan de Zaan'; J. Dierdorp 
(Alphen aan den Rijn), Worrnerveerse 
adressen en telefoonnummers uit 
telefoonboek 1915; Loes van Horssen, 
kalender West-Knollendam 2006, 
kalender H. C. Teer Verpakkingen 2007, 
archief Molukkers, betreffende project 
'Mari, op naar de Bieb', bladwijzer, 
relatiegeschenk deelnemers literair diner 
Wilhelminapark (juni '07); Rimke Klitsie 
(Kromrnenie), voorschriften m.b.t. 
maaltijden Weeshuis Krommenie (1744), 
namen landjes 1821, Boekenoogen, kopie 
tekeningen: plan van Huis met 4 
Arbeiderswoningen (1886) Wed. J. 
Middelkerk, Teekening van een 
Aangebouwdt Huis met een woning v. den 
Heer C. Keijk (Com. Kaaijk), 1880 met 
een Accoord M. Starn, A4 met 12 
fotootjes o.a. voorstellende Dubbele Buurt 
met sluis, Societeit en Zaanbrug, Pieterpad 
voor- en achterkant, Zaanweg 62 tim 73, 
Marktstraati Witte Vlinder/ Jonge Prins, 
Noordeinde, woning Molletjesveer 1731, 
aanvulling ankerjaartallen 500 jaar Handel 
en Nijverheid, 5 Reclameplaatjes van 
Boon's cacao: 'Tooneel Voorstelling in 't 
jaar 2000', huiselijk tafereel, 2 (zeit) 
schepen, kinderkopje, Wilhelmina & 
Hendrik; N.N., envelop Contelaar & Hart 
met bewijs van vrijwaring, sleutelhanger 
Piet Zwart bedrijfswagens, knipsels en 
advertenties uit 'De Waarheid' (1947), 'De 
Typhoon' ( 1946 en 1948), boeken: Pim 
Ligtvoet 'Ik heb een heel tijdje niets van 
me Iaten horen', Els Koo1man-Kuijper 
'Na de oorlog vertel ikje alles', Cor 
Bruijn 'De zwarte madonna', 'Triomfvan 
Roe! de Knoet', 'Simon en Johannes', 'De 
dijken breken' 4e dr., ' De Vuistslag', Cor 
Bruijn omnibus ' Sil de Strandjutter' (2 
versch. uitgaven), 'De Zaadsjouwers' 1 e 
dr., 'Strijd om den Eenhoom', 'Wijd was 
mijn land', Dick Laan 'Pinkeltje en de 
gouden pen', 'Pinkeltje op reis', 'Rudi's 
Spaansche avonturen', 'Pinkeltje in 
Madurodam', 'Pinkeltje gaat naar 
Pinkeltjesland', 'Wie Ievert?' 1001 
adressen uit Vraag en Aanbod 1939; fam 
Boere, kopiefoto Opening 
Wilhelminapark, kopiefoto van 
Nederlandse Vereniging van 
Fabrieksarbeiders uit '30-er jaren, 
Arbeiderszangvereniging De Kleine Stem 
(v66r W.O. ll), kopiefoto Feest op de 
Marktstraat, uitje van Ons Huis (na W.O. 
II), kopiefoto Javastraat, kopiefoto 
Marktstraat met School D, ansichtkaarten: 
Eschdoornlaan, Stationsstraat, 
Wandelweg; Klaas Postma (Krommenie), 
kopie artikel van Willem van 
Swaanenburg 'De vergelijkende momus 
ofkoddige berisper' (1727) over bezoek 
aan Worrnerveer in 1724; Charlotte 
Rienstra (Wormer), Product 
Omgevingsonderwijs 'De Geschiedenis 
van de Zaanse rijstpellerij en de 

fabriekscomplexen De Unie, Hollandia en 
Mercurius aan de Zaanwand te Wormer'; 
Willem Schraal, kopie foto's van 
boekhande1 Spaander, Marktstraat, en dhr. 
Menno Rispens, brochure 'Hubo helpt 'n 
handje' (Marktstraat 65); Klaas Spaander 
(Tasmanie), kopie Molenpanorama door 
Frans Mars (1941-194 7) voorst. beeld van 
het Zaanse mol en landschap ca. 1800, 
genealogie geslacht Spaander (1520-
2000), fotoboekje periode nov'45- mei' 
48 Noordwijkerhout- Pekalongen over 
periode in Nederlands Oost-Indie van 
Klaas Spaander, Cees Koene en Cees 
Rovers uit Wormerveer, pentekening op 
briefkaart van Els Hofer van Hof 
Saenden; Tom Tulleken, speldje 200 jaar 
Wessanen; dhr. G. Bethlem, kopie foto 
Bankakade genomen in zuidelijke richting 
met aan de sloot enige huizen van het 
Pieterspad; Peter Bruijn (Zaandam), foto 
van dee! Harmonie Excelsior spelend t.g.v. 
van 40-jarig huwelijk van Piet en Lies 
Breed van de Iepenweg; Piet Bruijn, 
gedicht over de molen 't Vool, 
Zaandijkerweg, uit liederenbundel GVB, 
3 kopie foto's van baker mevr. Schollee 
voor ziekenhuis, School B, klas III naar 
Bergen (1937), School D, klas I naar 
Bergen (1938), 3 videobanden van 
voorstellingen van de QSC toneelgroep 
De Voeg: 'Gevaarlijke snoepgoed' (1991), 
'Een schat van een buste' (1992), 
'Bokkesprongen' (1993), pasfoto Piet 
Bruijn ca. 1990, 3 videobanden van 
Zaanse Operette Vereniging: 'Uit de oude 
doos' ZOV jaren 1959/1961, 'Rondje 
ZOV, Autorally ZOV (1985), videoband 
Feestavond 25 jaar bestaan van 
Tuinvereniging Het Westen, foto's van 
School 8 Goudastraat (1944) en uitje naar 
Schiphol, 4 kopie foto's van Vaudeville 
orkest - Fam. Duits van DeJonge Prins, 
De Praamploeg en De Zwervers, artikel 
over de Noorderstraat en zijn scholen 
(genoemd Schoolstraat), artikel over 
Pieter Verdonk van de Vaartdijk, 
visserman en sluiswachter ( 1979), artikel 
over Toffie Hofland en zijn Ieven op 
Curayao; mevr. Bentvelzen, 2 
winterfoto's oude begraafplaats; mevr. J. 
Bruijn, tijdschriften: 3x 'Zaans erfgoed', 
5x 'Heemschut', 4x 'De Windbrief', 
boek: 'Zaans uitzicht'; Historisch 
Genootschap Krommenie (via Cor 
Smit), 2 brochures over houtbouw en 
diverse toepassingen: Cor en Wim Visser 
'Houten kozijnen en ramen in de loop der 
eeuwen'(2< dr 2005), S. de Jong 'Profielen 
profileringen profiellijsten Hoofdzakelijk 
in hout' (1997), notariele eigendomsakten 
van Gerhardus Schaar: bouwterrein sectie 
A nr. 3419, water nr. 3557 en kade nr. 
3556 d.d. 2-3-1910, Grietje Pot-Kuijper: 
Huis, schuur, erf en percelen wei-, hooi
en rietland, Sectie A, div. nrs d.d. 16-10-
1913, Dirk Schilp: Bouwterrein Javastraat 
sectie B, nr. 3114: 28-2-1910, Dirk Schilp: 
Huis en erf Javastraat 13 sectie B, nr. 

3149: 23-7-1931, Reyer van der Hoeven: 
Huis en erf Javastraat 13 sectie B, nr. 
3149: 23 juli 1942; mevr. Kleij, 
kartonnen doosje voor Rumbonen van 
Erve H. de Jong (ca. 1920); Dirk Krom, 
kopie foto van Weverstraat met badhuis; 
Jan Lute/Wim Taanman, klassefoto van 
1 e klas Herman Gorterschool (1967), 
inclusief de namen; Jan Meijns, 2 foto's 
van Toneelvereniging 'Uit Eigen Kring' 
(jaar onbekend); fam. Nicolet, 
krantenknipsel (1964) betr. bouwen van 
1000 huizen in het Noord End; Rina 
Post-Broere, kopie vervoersbewijs 70 kg 
aardappelen uit volkstuintje (1941); mevr. 
Rutte, 
kaart Zaanstreek, uitg. Pro Juventute; 
Tom Tulleken, staffellijst trainingsbezoek 
jeugdwaterpoloteams De Ham uit seizoen 
1976/1977 van jeugd met geb.datum 1961 
tim 1966, div. stukken Wijkoverleg 
2002/04, 3 numrners 'Zaans Netwerk' en 
3 nrs 'Zaans Erfgoed'; mevr. R. Kingma
Hildering, uit de nalatenschap van Jan 
Hildering en Rie van Seventer boekjes: 
'De Halter 75 jaar', 'Wessanen 1765-
1940', 'Weet waar u woont, Worrnerveer 
1971 ', adresboeken Wormerveer 1975 en 
1980, Pette trommel en kartonnen doosje 
Pette Bonbons bevattende div. persoonlijk 
documenten, textielpunten, plattegrond 
"plan voor clubhuis", w.s. 
duivenvereniging, div. kranten(knipsels) 
in oms1agmap van Libroleesmappen, 
sigarenzakje Th. Ris, Krommenieerpad 
78, Vivo winkelboekje, schoolboekje uit 
1895, beschreven 'Eendracht-bloc', 
plattegrond Zaanstreek, Zaanatlas, 
reclamefolder Het Eierenhuis, Noordeinde 
2, schilderijen: Henk Hildering, inkijk 
Krommenieerpad en Zaanwand, M. 
Zwart, watermolen, N . Musk, Schoolpad 
en Lagedijk, ingelijste reproductie van 
tekening Graas, station en postkantoor 
Wormerveer, 2 reproducties van 
tekeningen van G. Dekker 
(Krommenieerrijweg); Bernard Bot 
(Westzaan), foto van Crok & Laan (v66r 
1904) in lijst; dhr. Staphorsius 
(Westzaan), expositielijst Gerrit de Jong 
van tentoonstelling (1971 ); Jan Aafjes 
(lisp), tekening Dubbele Buurt 3, door P. 
Smit uit Jisp; Edith Bax, 3 foto's van 
schaatsster Sanne Bax; mevr. E. Bender, 
boek Cor Bruijn 'Muziekmeester Adriaan' 
2< gew. dr.; mevr. Heijne, kopie 
Molenpanorama Frans Mars, prent 
'Wormerveer gezien van de Poelsluis', 
tekening De Bonte Hen in 1693 van Frans 
Mars (19240; mevr. T. IJff (Zaandijk), 2e 
herz. dr. van 'Zie door de bomen het bos' 
(mei 1988); Ineke en Chris Jansen, 2 
theelepeltjes: wapen Wormerveer en cacao 
De Zaan; 2 VVV folders: 'De Zaanstreek' 
(met atb. molen het Vool) en 'Huizen en 
mol ens op de Zaanse Schans', boeken: 
'De Zaanstreek', uitg. VVV, 'Het 
berigtenverkeer in en om Worrnerveer', 
De Worrnerveerders en hun Gemeenschap 



1946-1986', 'Geillustreerde Herinnering 
aan de Zaanstreek' (1910), uitg. VVV, 'Sta 
een ogenblik sti1 in Zaanstad' (1988) 
herdr., 'Nostalgisch gezicht Zaanstreek', 
'De Zaanstreek uit haar verleden en 
heden' (1923), '175 jaar Wessanen's 
Koninklijke Fabrieken 1765-1940'; P. 
Paat (Zaandijk), 27 foto's van QSC
revues van v66r 1940, tribunebouw en 
uitstapjes jaren dertig?, 
herinneringsboelqe tribunebouw 
1956/1957; Jannie Kee, 2 foto's van huis 
opa en oma Verzijden aan De1istraat; Jan 
Keuning (Geldrop), asbakje WFC, div. 
stukken betr. WFC: Jubi1eumboek 75 jaar, 
Jubileumclubblad 60 jaar, Jubi1eumboekje 
40 jaar en 50 jaar, Jubileumprogramma 60 
jaar; M. Koeman, betr. d'Acht Staten: 
div. nummers huisorganen +extra 
huisorgaan t.g.v. gereedkomen 
nieuwbouw en renovatie (1978), 
huishoudelijk reglement ( 1928), statuten 
(1923), concept arbeidsovereenkomst/ 
instructie (1963), uitnodiging bezichtiging 
nieuwste uitbreiding (1964), algemeen 
huishoudelijk reglement, brief van 
M. Kraaijer Kz aan L. Andrea Pz over 
beeindigen werkzaamheden voor het 
Rusthuis (1962), div. krantenartikelen uit 
'Typhoon': 1952/1953, 1961, 1971 en 
1973- uit 'Zaanse Gemeenschap' 16-10-
1852, 1957, 1959, 1960, 1974, 1989, 
1993; NN, DVD 'Groene Ket', uitg. 
Zaans Natuur en Milieu Centrum, 'Zien 
der ogen', verzameling foto's van Simon 
Theewis, met 2 foto's van Wormerveer: 
De Adelaar en de Zaanwand; Teun 
Kraaijer (Santpoort), boelqes: Jan Aten 
'Wormerveerse dichter Jan Claasz 
Schaap', A. van Braam 'De kaashandel en 
de kaasmarkt van Wormerveer in de l6e -
19e eeuw', 31 ansichtkaarten van o.a. 
Marktstraat met oude Jonge Prins, 
Molletjesveer, Noorddijk, Wessanen, De 
Zaan ( o.a. collectie Mij Rembrandt 
Utrecht) en panoramafoto Rusthuis d' Acht 
Staten, foto's van Zaanweg 97, Zaan, De 
Nieuwe Societeit ( eind '70), hoek 
Stationsstraat/Provincialeweg, fotomap 
met activiteiten van M. Kraaijer Kz, foto's 
t.g.v. introductie van Zaanoeverproject 
(begin '90) met o.a. !eden 
winkeliersvereniging Zaanbocht, 
fotoalbum feest t.g.v. nieuwbouw en 
renovatie d'Acht Staten (1978), plakboek 
en map met div. krantenknipsels betr. 
Guisveld en Comite Wormerveer 
Guisveld, beschrijving en toelichting beh. 
bij structuurplan Guisveld, div. mappen 
over o.a. 80 jaar Ondememingsvereniging 
Wormerveer, Zaanbocht + Zaanbocht 
Wormerkant, Zaanoever, Marktstraat, 
Wormerveer Industrie, Wormerveer Zuid, 
Winkelcentrum Marktplein, div, 
documenten betr. Rusthuis d 'Acht Staten: 
kort verslag van de stichting en de 
geschiedenis van het Protestantsche 
weeshuis (1859-1871) (1872) (incl. 
naamlijst der wezen, naamlijst van de 

regen ten en de staat van ontvangsten en 
uitgaven in dejaren 1859 tot 1871, T. 
Neuhaus '1920-1970: 50 jaar Weeshuis 
Wandelweg', extra huisorgaan t.g.v. 
nieuwbouw en renovatie 1978, 
programma t.g.v. officiele opening van het 
bejaardenoord d' Acht Staten (1978); N. 
van Krochten, 2 kopie foto's van !eden 
Tafeltennisvereniging T.T.B. (Tussen Tafel 
en Bat), kopie krantenartikel over T.T.B.
wedstrijd, 3x Kerkblad 'Open deur'; 
mevr. J.J. Masker (Koog aan de Zaan), 
20 ansichtkaarten; G. Meerman, blikken 
snoeptrommeltje uitg. t.g.v. 75 jaar garage 
Zwart; P. Molenaar, boek: H.L.M. van 
Heijnsbergen 'Zaanse 
Brandweerschetsen', 3e dr. (1930), krant 
De Zaan1ander (1929); Tineke Ooms, 
tegel met afbeelding oliemolen 'De Engel' 
(Zaandijkerweg), omnibus Cor Bruijn 
'Vlucht naar het eiland', 'De zwarte 
madonna' en 'Simon en Johannes' (1978); 
Marjan Pijl (Wormer), asbak uitgegeven 
door E. Constant Woninginrichting 
Wormerveer, 1 ex blauw en 1 ex beige/ 
bruin, tegel uitgegeven t.g.v. 60 jarig 
bestaan GVB (1984), meetlat 30 em, 
reclameartikel van de fa. Contelaar & 
Hart, tegel met afbeelding Gereformeerde 
kerk, Franklinstraat t.g. v 100 jarig bestaan 
(1976); dhr. Roelink, luchtfoto 
zeepfabriek De-Adelaar en omgeving 
(begin '50); H. Schotman, papierenzakje 
van G. Kooijman, kruideniers- en 
Grutterswaren Wandelweg 108 te 
voorschijn gekomen tijdens verbouwing 
Celebesstraat 43; sigarendoosje, merk 
Wascana Pareltjes; Lida Smit-Schenk, 
foto van opa Pieter Schenk, molengedicht, 
heeft schenker geleerd van opa Schenk; 
Jan Sneevliet, personeelsboek vanaf 1913 
van Bouwbedrijf Gebrs. Gorter, 
Zuideinde; Simon Theewis (Zaandam), 4 
foto's van Gerrit de Jong, ca. 1970-1980, 
genomen in atelier aan Krommenieerweg 
door schenker; mevr. Tuinhof, 
instrumentenkist van Ons Genoegen; dhr. 
Verburg, luchtfoto fabriekscomplex aan 
de Noorddijk met De Tijd en De Vlijt 
(1960), ingeb. jaargangen 'WKF nieuws': 
55/56,58/59/60/61,65/66/67,71/72/73, 
1osse nummers 'WKF nieuws': jan, juli, 
oct./nov., dec 1953, febr. 54, div. 
relatiegeschenken van Wessanen: balpen, 
spel Koeien en moeien, fles/blikopener 
set, hygrometer, thermometer, haar/ 
kledingborstel in doosje, cassette met 
balpen en vulpotlood, portefeuille; Dick 
Zwart, foto's van 
schi1derijententoonstelling HVW (2006) 
in Vinkennest, middag Genealogische Ver. 
Zaanstreek (november 2006) en onthulling 
tekstbord Kaarsenmakershof, foto's HVW 
jaardag ( 2007) en overhandiging archief 
Teun Kraaijer aan HVW-er Dick Zwart, 
asbak, uitgereikt t.g.v. 50 jarig bestaan van 
toneelvereniging Thalia (1935) waarvan 
ouders en grootouders Dick Zwart lid 
waren, beker t.g.v. 100 jarig bestaan 

(190 1-2001) Wormerveerse Stoomspuit, 
'gouden' munt, uitgegeven t.g.v. 60 jarig 
bestaan GVB Wormerveer, portemonnee 
met opdruk Reisburo Touring, 2 
reclamefolders Partycentrum De Bres, 
Programmaboelqe ZOV 2007, Parteon 
bewonersblad, nr. 4, folder gemeente 
Zaanstad 'Wormerveer: Uniek front langs 
de Zaan', notulen St. Stoomspuit + 
financiele jaarstukken, brochure 
Korenfestival Wonnerveer 2007, knipsel 
nieuwe huis in West-Knollendam; Huib 
Bakker, kopieen Eigenwijks pagina's 
periode 19-5-1999 t/m 12-2-2003, boeken 
afk. van Boekhandel en Leesbibliotheek 
Ons Boekhuis: Edgar Rice Burroughs 
'Tarzan en de gouden stad', Marcel J. A. 
Artz 'Dikke Gijs geeft opnieuw contact', 
gestencild reclamebiljet weekaanbieding 
Frans van Eijk, CD van Zilt met flyer van 
optreden (31-3-2007); Egbert Barten, 
13 foto's van exterieur en interieur De 
Adelaar (2006), Muziekcentrale 
Noordeinde, Boontoren Parteon; dhr. 
Krigee, vuilnisemmer Wormerveer nr. 
6272; mevr. Sint-Roos (Zaandijk), nr. 6 
van W.F.C. nieuws (1941); Ed Nijman, 
5 ansichtkaarten van o.a. Zaanbocht, 
Wessanen Kon. Fabrieken, Herv. Kerk, 
Hof Saenden, Zaanbrug; Loes Nijdam, 
boek Cor Bruijn 'Vlucht naar het eiland'; 
Evelien Pot, 3 fotos van winkel kruidenier 
Adriaan Cornel is Pot aan Marktstraat; 
N.N., kledinghangers van Hartog Wasserij 
en Kraaijer, huurreglement De Arbeid 
( 1952 en 1980), statuten De Arbeid 
(1979); Cees Boschman (Krommenie), 
3 originele panoramafoto's van fotograaf 
Jan de Jong van oude sluisje aan Veerdijk 
(Nauersche Vaart) voor (1967) en na sloop 
van de 2 oude boerderijen in okt. 1968; 
mevr. J. Komen-Tesink (Assendelft), 'De 
Vaderlandsche geschiedenis in woord en 
beeld', uitg. Boon Wormerveer met 
diverse plaatjes; mevr. M. Sman-Heijn 
(Zaandijk), foto Cafe Sman (ca. 1920); 
dhr. Versteeg, stamboom geslacht 
Hekelaar, waarvan 4 personen in het oude 
Weeshuis aan het Zuideinde vertoefden; 
Jan van der Meer (Zwolle), boeken: 
Adriaan Loosjes 'Zaanlandsche dorpen', 
G.D.J. Schotel 'Zeden en gebruiken aan 
de Zaanstreek', G. Dekker 'Tekeningen 
een halve eeuw Zaanstreek', C. Mol 
'Uit de geschiedenis van Wormer', 'De 
Zaanstreek', Dr. van Agt 'Monumenten 
van Geschiedenis en Kunst: Waterland 
en omgeving', Herman Besselaar 
'Molens van Nederland', A. van Braam 
'Historische atlas van de Zaanlanden', 
M. Oortwijn 'Zaanstreek & Waterland'; 
Fina Woud-Mastrandrea (Westzaan), 
knipselboek JufBruinsma, directrice 
Kleuterschool Noord (1955), fotoboek 
vanaf 1929, receptieboek t.g.v. 40 jaar 
kleuteronderwijzeres (1962); Roel 
(Antiek) Kroese, rapport Vaktekenschool 
van B.v.d.Laan, periode 31-12-1951 t/m 
31-3-1953. 


