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van de voorzitter
een bijdrage van Tom Tulleken
2009 wordt voor onze vereniging een 
belangrijk jaar want als alles volgens 
verwachting loopt komt er een definitief 
antwoord op de vraag of we eindelijk 
over een eigen, functioneel onderkomen 
kunnen gaan beschikken. U leest hierover 
elders in dit nummer meer. Daarnaast gaat 
het nog steeds crescendo met ons leden-
tal dat inmiddels de 900 ruim is gepas-
seerd en wie weet kunnen we nog voor 
het eind van dit jaar lid nummer 1000 
noteren. Aan de geplande tentoonstelling 
over Drukkerij Meijer (medio november) 
wordt inmiddels hard gewerkt en ook dit 
belooft weer iets moois te gaan worden. 
In samenwerking met Dirk Boon zal een 
indrukwekkend beeld gegeven worden 
van deze eertijds grote en belangrijke 
Wormerveerse drukkerij. Ook op internet 
is de vereniging inmiddels operationeel; 
de HVW website is inmiddels nagenoeg 
gereed en ziet er fantastisch uit. Rest 
nog te melden dat ook ander gebied de 
verschillende werkgroepen zeer actief zijn 
zodat ook hierover binnenkort nieuws te 
melden is.

de HVW binnenkort  
onder eigen dak?
Het is inmiddels een publiek geheim 
dat het HVW bestuur in onderhande-
ling is met het bestuur van Vereenigde 
Doopsgezinde Gemeente betreffende de 
overname van het kerkgebouw aan de 
Zaanweg 57. Zoals bij veel kerkgenoot-
schappen kampt ook de Wormerveerse 
doopsgezinde gemeente met een sterk 
teruglopend en vergrijzend ledental en 
wordt de zorg om het monumentale 
gebouw een te grote last. Een ingestelde 
zgn. stuurgroep  waarin naast de bestuurs-
leden Maarten Gorter en Tom Tulleken, 
de monumentenkenner Piet Verhoeven, 
de restauratiearchitect Laurens Vis en 
de bouwkundige René Prins, begeleidt 
het voortraject. Daarnaast zijn inmid-
dels enkele prominente Wormerveerders 
verzocht om zitting te nemen in een op  
te richting stichting. Het is namelijk  de 
bedoeling dat na overname het gebouw 
beheerd en geëxploiteerd gaat worden 
door een stichting en dat de HVW de 
hoofdhuurder en -gebruiker wordt. In-
middels is de stuurgroep met de doops-
gezinde gemeente een principeakkoord 

overeengekomen. Naar verwachting zal 
in de komende maanden ook overeen-
stemming worden bereikt over enkele 
belangrijke details. Het behoeft geen 
betoog dat een en ander een flinke ver-
betering voor de HVW zou betekenen. 
Niet alleen qua vergader- en archiefruim-
te gaan we er flink op vooruit maar, 
belangrijker nog, alle verenigingsactivi-
teiten kunnen dan in ‘eigen huis’ worden 
gehouden. Natuurlijk houden we u op de 
hoogte van de komende ontwikkelingen.

de HVW-website
Uiteraard kan ook de HVW als vereni-
ging niet meer zonder website. Immers, 
dit medium stelt wereldwijd iedereen in 
de gelegenheid om kennis te maken met 
onze vereniging. Er wordt op dit mo-
ment nog hard gewerkt aan de definitieve 
invulling en de opmaak en het resultaat 
belooft erg mooi te worden. Naast veel 
informatie over de vereniging krijgt de 
site ook een beeldbank waarop heel veel 
oud fotomateriaal te zien zal zijn en daar-
naast een webshop waarmee geïnteres-
seerden foto’s maar ook de Wormerveer 
Weleer en andere uitgaven van de HVW 
kunnen bestellen. 

U kunt de website vinden onder 
www.hvwormerveer.nl  
Neem snel eens een kijkje!

Religieus erfgoed staat door de ontkerke-
lijking onder druk. Naast de Wormerveerse 
doopsgezinde vermaning geldt dit ook voor 
de r.k. kerk en pastorie aan de Marktstraat. 
De werkgroep bebouwde omgeving beijvert 
zich voor een monumentenstatus voor dit 
in 1915 in gebruik genomen gebouw  
(foto coll. HVW)

De HVW stuurgroep begeleidt het overnametraject doopsgezinde vermaning.  
V.l.n.r. Piet Verhoeven, Maarten Gorter, René Prins, Laurens Vis en Tom Tulleken  
(foto Willemien Gorter)



Platform Zaanse  
Geschiedschrijving
Al geruime tijd komt tweemaal per jaar 
een flink gezelschap afgevaardigden van 
de Zaanse erfgoedverenigingen bij elkaar 
in het kader van een nieuwe Zaanse ge-
schiedschrijving. Dit ambitieuze project 
dat onder meer wordt medegefinancierd 
door gemeente Zaanstad, Wormerland en 
Oostzaan moet gereed zijn medio 2011 
en behelst de geschiedschrijving van de 
Zaanstreek op een geheel nieuwe manier. 
Op een bijzondere manier zullen onder 
andere antwoorden gegeven worden 
op het hoe en waarom van de opzien-
bare transformatie van het agrarische 
Zaanland tot ’s werelds oudste indus-
triegebied. Ook de culturele en antropo-
logische ontwikkelingen komen ruim-
schoots aan bod in dit lijvige werk dat uit 
twee delen zal gaan bestaan en rijk zal 
worden voorzien van beeldmateriaal. Het 
spreekt voor zich dat ook de HVW nauw 
betrokken is bij een en ander en uiteraard 
houden we u op de hoogte van de voort-
gang van dit belangwekkende project.

schenkingen
Deze Nieuwsbrief bevat weer een lange 
lijst met schenkingen als bijlage en wellicht 
zult u zich met ons verbazen over de hoe-
veelheid Wormerveers materiaal dat wordt 
aangeboden. Toch blijkt nog steeds zo nu 
en dan dat bij zolderopruimingen en huis-
ontruimingen spullen worden weggegooid 
die de moeite van het bewaren waard zijn. 
Daarom nogmaals de dringende oproep om 
in dergelijke gevallen contact met ons op 
te nemen. De mensen van onze werkgroep 
archief kunnen vaak beter inschatten of 
spullen belangwekkend genoeg zijn om te 
bewaren voor het nageslacht.

even voorstellen: werkgroep Re-
dactie Wormerveer Weleer
Drie keer per jaar valt bij de Wormer-
veer Weleer in de bus. Het gezelschap 
dat er keer op keer weer in slaagt om 
u boeiend en interessant leesmateriaal 
voor te schotelen bestaat uit zes per-
sonen. Zij redigeren en corrigeren de 
aangeleverde teksten van de gastschrij-
vers  of schrijven zelf ook artikelen. In 
de zeven jaar dat de HVW nu bestaat 
heeft ons blad een behoorlijke reputatie 
opgebouwd en wordt in brede kring 
gewaardeerd, ook bij veel niet-Wormer-
veerders.

open dag in ons archief
Zaterdag 17 oktober is het weer 
Landelijke Archievendag en overal in 
ons land zetten de archieven hun deuren 
wijd open. Ook het HVW-archief is die 
dag van 11.00 tot 16.00 uur voor een 
ieder toegankelijk. Op het thema Oorlog 
& Vrede wordt door ons ingehaakt door 
allerlei zaken (foto’s, boekjes, geschrift-
en e.d.) ten toon te stellen. Iedereen is 
van harte welkom.

tentoonstelling  
QSC succesvol
Van 2 t/m 9 mei vond in de vermaning 
de QSC-tentoonstelling plaats. Samen 
met de enthousiaste QSC-archivarissen 
Ed Meijns en Mart Boere slaagde de 
werkgroep tentoonstellingen er ook deze 
keer weer in om een fijne en interes-
sante expositie samen te stellen. De 
honderden bezoekers troffen onder meer 
erg veel fotomateriaal dat weer zorgde 
voor het ophalen van allerlei herinner-
ingen. Al met al een bijzonder geslaagd 
evenement!

vandaag is de geschiedenis van 
morgen
een bijdrage van Tom Tulleken
De economische crisis die nu ook ons 
land stevig in zijn greep schijnt te hebben 
doet velen terugdenken aan vroeger. Nog 
steeds zijn er immers mensen in leven 
die de grote depressie in de jaren dertig 
van de vorige eeuw hebben meegemaakt. 
Omdat de nieuwsvoorziening tegenwoor-
dig veel sneller en veel completer is dan 
zo’n 80 jaar geleden zijn er nu zeer veel 
mensen ‘mee bezig’. Nieuw zijn ech-
ter de grote vraagtekens die men anno 
2009 kan stellen bij één van de dragers 
van een gezonde economie: jaarlijks 
meer consumeren zodat jaarlijks ook 
meer geproduceerd moet worden met 
als gevolg een ‘gezonde groei’ en meer 
welvaart. Móeten we inderdaad steeds 
meer? Moeten we zo nodig elke keer 
wanneer weer een nieuwer en ‘nog beter’ 
model van bijvoorbeeld de mobiele tele-
foon op de markt is, die dan ook direct 
aanschaffen? En moeten we inderdaad 
meedoen aan elke hype die uit de  
kokers van reclamemakers komt? 
Moeten we niet terug naar soberder, 
naar doordachter en meer milieubewust 
produceren, naar kleinschaliger? Een 
gedachte overviel me dezer dagen. De 
Zaanstreek geldt als het oudste indus-
triegebied van Europa, mogelijk zelfs 
van de wereld. Deze bedrijvigheid 
stoelde veelal op kleinschaligheid; de 
ruim 1000 industriemolens die in onze 
streek werkzaam zijn geweest boden elk 
aan slechts een handjevol mensen werk, 
de papiermolens uitgezonderd en hadden 
een beperkte productiecapaciteit.  Het 
enorme aantal molens echter leverde 
jaarlijks een gigantische hoeveelheid 
olie, gezaagd hout, hennep, verf, gerst en 
meel, papier en tal van ander producten. 

Op de warmste dag van dit jaar vergaderde 
de Wormerveer Weleer redactie in de buiten-
lucht. V.l.n.r. Atie Bouwmans, Tom Tulleken, 
Roy Hartsuiker, Klaas Postma, Eduard 
Visser en Carole Post van der Linde  
(foto Ineke Tulleken)

De enthousiaste QSC archivarissen Ed 
Meijns en Mart Boere druk bezig met het 
inrichten van de QSC tentoonstelling in  
de vermaning (foto Tom Tulleken)



Al deze molens waren een knap stuk 
techniek en gemeten naar huidige maat-
staven hun tijd ver vooruit. Gebruikma-
kend van windkracht  als schone en gra-
tis energieleverancier produceerden zij. 
Kan dit kunstje niet herhaald worden? 
Met de kennis van nu moet het toch 
mogelijk zijn om opnieuw, nu ultramo-
derne industriemolens te bouwen. Met 
gebruikmaking van nieuwe hoogwaar-
dige materialen waardoor de molens 
niet alleen veel brandveiliger, maar ook 
slijtvaster zijn en bovendien veel meer 
rendement leveren. Lichter lopend, 
waardoor zij in staat zijn van het minste 
zuchtje wind te profiteren en door 
middel van moderne technieken direct 
anticiperend op veranderende weersom-
standigheden. Het mes snijdt bovendien 
aan twee kanten; de Zaanstreek kan 
weer een molenstreek worden met tien-
tallen, wellicht honderden molens die 
ongetwijfeld een enorme aantrekkings-
kracht op toeristen zullen uitoefenen. 
De aanwezige klassieke molens kunnen 
worden bezichtigd terwijl zij samen met 
de moderne molens wederom zullen 
zorgen voor een fantastisch decor dat 
opnieuw aan bezoekers van ons gebied 
de kreet ‘sans pareil’ zal ontlokken.

nieuws van de werkgroepen
Kort voor de vakantie vond een werk-
groepoverleg plaats in het bijzijn van 
vertegenwoordigers van bijna alle 
HVW werkgroepen. De aanwezigen 
kregen eerst de demo van de HVW-
website te zien (zie ook het bericht 
elders in dit blad) waarna allerlei zaken 
besproken werden. Nieuw is dat een 
werkgroepcoördinator vanaf nu alle 
zaken betreffende de werkzaamheden 
en de bijeenkomsten van de 15  
HVW-werkgroepen gaat regelen. Joost 
Kuipers (van de werkgroep Website) 
heeft aangeboden deze taak op zich te 
willen nemen. In verband met de vakan-
tieperiode zijn er weinig activiteiten te 
melden, maar vanaf september draait 
alles weer volop. De tentoonstelling 
over Drukkerij Meijer (november) en 
de Jaardag (januari 2010) staan dan op 
de agenda, evenals de lichtjesavond op 
de Oude Begraafplaats (eind oktober). 
Daarnaast staan we natuurlijk weer met 
een kraam op de najaarsbraderie (sep-
tember), verschijnt er in oktober weer 
een nieuw nummer van Wormerveer 
Weleer en zullen de werkzaamheden 
aan de maquette Wormerveer anno 
1740  na de vakantie weer aanvangen. 
Uiteraard vragen daarnaast de reguliere 
werkzaamheden ook aandacht.  
Wekelijks wordt er in het clublokaal 
aan het groeiende archief gewerkt en 
worden tientallen oude foto’s gescand 
en op de beeldbank geplaatst. Enkele 
werkgroepen kunnen nog wel wat 
versterking gebruiken; mocht u wat tijd 

over hebben en wilt u wat doen voor  
de HVW neem dan contact op  
met Joost Kuipers (6159458) of  
Tom Tulleken (6227737).

4 mei herdenking
Dit jaar vond de 4 mei herdenking voor 
het eerst plaats onder auspiciën van de 
HVW. De kleine wijzigingen in de opzet 
die de commissie 4 mei herdenking 
doorvoerde vielen blijkens de reacties in 
goede aarde. Als vanouds was er weer 
grote belangstelling van het publiek het-
geen aangeeft dat herdenken anno 2009 
nog steeds leeft en absoluut zinvol is. 
Enkele weken later, op 29 mei namen de 
oudgedienden van het voormalige 4 Mei 
Comité, officieel afscheid tijdens een 
receptie in Huis te Zaanen. De wethou- 
ders Noomen en Ootjers waren beiden 
namens de gemeente Zaanstad aanwezig 
en laatstgenoemde reikte aan Cees Jans-
sen, de scheidende voorzitter van het  
4 Mei Comité, een Koninklijke onder-
scheiding uit. Ook ontvingen alle leden 
van het scheidende Comité de vrijwil-
ligersprijs van de gemeente Zaanstad.

molenstenen van De Samson
Het tegenwoordig Wormerveerse bedrijf 
Floris Infra heeft onlangs werkzaam-
heden uitgevoerd aan het diepriool op het 
meest zuidelijke deel van het Zuideinde. 
Tijdens graafwerkzaamheden stuitten 
de arbeiders daarbij op funderingsresten 
en fragmenten van molenstenen. Uiter-
aard was de HVW er als de kippen bij 
om poolshoogte te nemen. Het is bijna 
zeker dat het hier gaat om restanten van 
oliemolen De Samson die op deze plek  
in 1631 in gebruik is genomen en in  
1893 is gesloopt. Onder de blootgelegde  
restanten bevond zich een gave steen 

met diameter van plm. 70  cm., een zgn. 
´wolfje´. Deze steen werd overgedragen 
aan de HVW en is inmiddels veilig-
gesteld. Te zijner tijd zal deze steen een 
mooi plekje krijgen in Wormerveer als 
herinnering aan de eertijds befaamde 
Wormerveerse olieslagerij. 

De versierselen behorende bij de Konink- 
lijke onderscheiding worden door wet- 
houder Ronald Ootjers opgespeld bij  
Cees Janssen (foto Henk van ’t Loo)

Restanten van molen De Samson zijn uit de 
grond gehaald. Het ‘wolfje’ is inmiddels door 
de HVW veiliggesteld (foto Tom Tulleken)



geen boek&
I.v.m. de vakantieperiode is het niet 
gelukt om de rubriek boek& in dit num-
mer op te nemen. Uiteraard houdt u het 
nieuws over nieuwe Zaanse publicaties 
van ons te goed.

noteert u alvast
zaterdag 5 september 
De HVW is weer als gebruikelijk present 
op de Zaanbochtbraderie;

Zaterdag 12/ zondag 13 september 
Landelijke Openmonumenten dagen;

Zaterdag 17 oktober 
Landelijke Archievendag.  
Thema: Oorlog & Vrede (zie bericht);

Woensdag 28 oktober 
De algemene najaarsledenvergadering in 
de vermaning;

Vrijdag 30 oktober 
Traditionele lichtjesavond op  
de Oude Begraafplaats.

mijn favoriete foto
Een foto ditmaal uit de rijke collectie 
van Dirk Krom. Het is een opname 
welke gemaakt is rond 1925 vanaf de 
zolderverdieping van steenhouwerij 
Bont (waar nu een tankstation is) en 
biedt ons een blik op de gemeente-
lijke gasfabriek. Links staan de twee 
gashouders met daarnaast de fabriek 
waarin uit het cokes het stadsgas werd 
gehaald. Het witte gebouw daarnaast 
was onder meer in gebruik als werk-
plaats en magazijn en bood daarnaast 
geruime tijd onderdak aan onder meer 
de socialistische jeugd. Het fraaie pand 
rechts was het kantoor van de gas- 
fabriek en is nog steeds aanwezig, zij 
het in deerlijk verminkte vorm. Vóór 
de gashouders en de fabriek was  
de bloemen- en plantenhandel van 
Vermeulen gevestigd. In het witte pand 
links op de foto gaf Mien Vermeulen 
jarenlang pianoles. 
Dirk Krom: in mijn jeugd deed 
het verhaal de ronde dat één van  
de jonge knechten van Vermeulen  
steevast op woensdagmiddag een  
bloemenbestelling afleverde bij de  
echtgenote van een grote Wormer-
veerse ondernemer. Behalve dit klusje 
moest deze jongeman echter de betref-
fende dame ook anderszins gerieven, 
in ruil waarvoor hij na bewezen 
slaapkamer- diensten een zilveren 
rijksdaalder ontving. Een ongetwijfeld 
aangename en bovendien leuk betaalde 
bijverdienste voor de bloemenbezorger! 
Ik herinner me ook nog dat ik in de 
crisis- en oorlogstijd heel wat uren heb 
doorgebracht op het gasfabriekterrein, 
zoekend naar kolen want het was  
een bar slechte tijd toen.

Schenkingen 2008 (2)
Mevr. Aafjes, boekje ‘Kaliber’ Liber 
Amicorum voor Jaap Kaal (1921-1995); 
C. de Boer–Aafjes, kopie foto van 
korfballers(sters) Mulo Goudastraat 
(1936); Mevr. J. Bruijn, 4 Windbrieven; 
P. Bruijn (Zaandam), 4 Windbrieven; 
Fam. Vloon (West-Knollendam),
4 ingelijste prentjes van Knollendam, 
de Zaan, Wormerveer vanaf molen 
de Mol, kerk te Wormerveer; W. 
Wezel, kopie stamboom familie 
Wezel, artikel over 60-jarig jubileum 
brandweer, Stadsvernieuwingskrant 
1986, feestgids voor 1e Zaanlandsche 
Zangtournooi t.g.v. 10-jarig bestaan der 
gemengde Zangvereeniging Zanglust 
te Wormerveer (1923), liederenbundel 
GVB Wormerveer (boek 1), div. knipsels, 
o.a. over Spaarbank Wormerveer 
Zaanweg 113, brand pakhuis Crok en 
Laan aan Zaandijkerweg, Wandelweg, 
verbreding Zaanweg, sluisje Noordsche 
Balk, Wormerveers belastingkantoor, 
reclamefolder Pranger & Verhoeven 
‘Hier komen de kinderplaatjes’; 
Bedrijvenvereniging Molletjesveer 
Noorderveld, paneel cheque 2000 
euro t.g.v. 25-jarig jubileum op 22 mei 
2008, kaars, feest relatiegeschenk in de 
vorm van champagnefles, feestredes 
voorzitter Ger Bakker en penningmeester 
Tom Grootjen; Floris, brochure, T-shirt 
BouwCenter HSS Hire Shop, plastic 
tas BouwCenter; Fam. Koolman 
(Zaandam), div. kranten periode 
1940–1948, div. knipsels ‘Zaanstreek 
in bezettingsjaren’ van Wim Swart, div. 
Zaanse tijdschriften: Zaans Netwerk, 
ZaanBreed en Zaanstad Magazine 
1991/1992, ‘Wie Waar Wat in Zaanstad’ 
uit 1974, 1975, 1982/83, 1986/89 
1987/1988, 1988/1989, 1984/19851992, 
1993, 1995/1996, zelfgemaakt boekje 
over Krommenieërpad, boek Cor 
Bruijn, ‘De triomf van Roel de Knoet’, 

schooluitgave ‘Keteltje in het Veerhuis’, 
2e dr. 1923, Dick Laan, ‘Pinkeltje en het 
verdwenen kindercircus’, 4e dr. 1978, 
‘Pinkeltje en de ijsheks’, 15e dr. 1991, 
‘Pinkeltje en het grote huis’, 9e dr. z.j., 
‘Pinkeltje gaat naar Pinkeltjesland’, 7e 
dr. z.j., ‘Pinkeltje en de flonkersteen’, 
9e dr. 1971, M. Eskes, ‘Het Wormerveer 
onderzoek’, proefschrift 1989; LTV 
Wessanen, boekje ‘24 jaar LTV 
Wessanen, 1-1-1980 tot 1-1-2004: 
geschiedenis – feiten – verzinsels’, 
samengesteld door Frans Glandorf; Loes 
van Horssen (West-Knollendam), boek  
Jan Pieter Woudt ‘Van dik hout zaagt 
men planken’; Meneba, 3 meelzakken, 
1 meelzakje met inhoud 2 kg, witte 
bezoekersjas met haarnetje; Mevr. 
Groenland (Heiloo), boek ‘Honderd jaar 
geleden’, 4 kopie foto’s: verlovings- en 
trouwfoto van Afra en Anton Groenland, 
ouders bruid, t.w. Theodorus en Alida 
Abele, en bruidspaar met familieleden;  

Zijn uw buren al lid van de HVW?
De HVW streeft naar een ledental van 1100 in 2010 en u kunt ons daarbij 
helpen. Vraag eens rond in buren-, vrienden- en familiekring en breng onze 
vereniging onder de aandacht van anderen. Haal ze over de streep om zich  
ook aan te sluiten. Of doe eens een lidmaatschap cadeau aan iemand.  
Een welkom en verrassend geschenk en u helpt er de vereniging mee.   
Meer informatie bij Rimke Klitsie, tel. 075 – 6210905.

colofon
De HVW Nieuwsbrief verschijnt drie 
keer per jaar (april, augustus en decem-
ber) voor leden en begunstigers van de  
Historische Vereniging Wormerveer.

Redactie
Maarten Gorter, Rimke Klitsie, Carole 
Post van der Linde, Atie Bouwmans, 
John Pasman, Tom Tulleken.

Fotobewerking en opmaak
Prepress4U Wormerveer

Drukwerk
Drukkerij Luxora Wormerveer

Verenigingssecretariaat
Postbus 303, 1520 AH Wormerveer
Tel. 075 – 6210905
e-mail. secretaris@historisch-wormerveer.nl

kantoor: achterzijde Zaanweg 4
open op maandag- en vrijdagmiddag  
van 13.30 – 16.00 uur
contributie 2009 € 15,00 (of € 22,50 
voor een gezinslidmaatschap)

Rabobank Zaanstreek 394910885
KvK Amsterdam 34180336

(voor het vervolg van de schenkingenlijst 
zie het bijgevoegde blad.)



J. van Griethuyzen (Den Haag), foto 
van groep muzikanten in de Goudastraat 
voor de school (ca. 1930); Mary Petra 
(Krommenie), - DVD Lindenlaan; 
Rick Bleeker (Alkmaar), persoonlijke 
documenten van fam. Leguijt-Stoel, 
Franklinstraat 6, bijouteriedoosje 
met bomscherven uit W.O. II, foto’s 
van o.a. Polikliniek, Boonfabriek in 
leegstand, familiefoto’s, RK-kerk, 
aantal negatieven; Ed van Velzen, 
boek ‘Blokker toen en nu: jaarboek 
2005’; D. Boot (Zaandijk), ingelijste 
foto Zaandijkerweg/hoek Hogeweg 
(ca. 1905); Mevr. M. de Grunt, 
poesiealbums van Neeltje Kok (ca. 
1900 ev.) en van Liesje Kraaijer (1936-
1943), 3 foto’s van Lies Kraayer o.a. 
als baby op schoot van moeder; Jan 
Klomp, Bedrijvengids ‘Zaanstad 
top van de Randstad’ 2008/2009; 
N. van Krochten, 4 verslagen van 

Wijkoverleg (2001), (afgekeurde) 
tekening verkeersvoorzieningen 
Zaanweg-Zuideinde (1993), tekening 
Wormerveeer-West-Knollendam + 
afdrukken, div. stukken en tekeningen 
betr. Wijkoverleg Wormerveer, 
Parochieblad ‘De open deur’, april 
2008; Hans Boon, 7 prenten + 1 kaart 
van de Zaanse dorpen van Kalender 
1971 Wessanen’s Koninklijke Fabrieken 
N.V. Wormerveer, prent ‘Nieuwe 
kaart van de nijvere oevers van de 
Zaan ter hoogte van Wormerveer 
en Wormer’, envelop Wessanen 
Koninklijke Fabrieken; R. Rensen, div. 
tijdschriftenfoto’s en krantenknipsels van 
Molens en panden uit Wormerveer, foto 
stoomtimmerfabrieken/Molenmakerij 
Gebr. Gorter; Dick Zwart, boek Kelly 
Snel ‘Uitjes in de Zaanstreek’ en Cor 
Bruijn ‘De zwarte Madonna’ 1e dr., 
Wijkuitvoeringsprogramma Wormerveer 
2006, enveloppen van J. van Vliet b.v., 
brochure Korenfestival 2008, brochure 
WTG 2008, blad Buurtvereniging 
Transvalia, 3x ’t Veerhuis nieuws, 
blad Parteons no. 5 en 7, plattegrond 
en situatietekening winkelruimte en 
5 appartementen Zaanweg 86-92, 
jaarboekjes NBvP ‘Vrouwen van Nu’, 
convocaties, notulen en jaarstukken, 
interview met Dick Zwart op Zaanradio 

d.d. 19-10-2008 betr. 140-jarig bestaan 
van de Oude Begraafplaats aan de 
Marktstraat, foto vernieuwd interieur 
Huis te Zaanen; Mevr. Klinkenberg, 
bevrijdingsrokje gedragen door de vrouw 
van de stationschef van Wormerveer 
tijdens de intocht van de Canadezen 
mei 1945; G. Duif, molenkaart van 
de Zaanstreek; B. Beuse (Assendelft), 
5 schoolfoto’s van Dirk Beuse, 
postidentiteitskaart 1950, persoonsbewijs 
1941, Purmerender Courant (18-9-
1918) met overlijdensbericht J.A. 
Laan, 2 zilverbonnen; Mevr. J. 
Bruijn, 2 tijdschriften Heemschut 
2008, 1x  Zaans Erfgoed, nr. 25/2008; 
J.C. Taal, fotokopie van artikel uit 
‘Terdege’, jrg. 25/nr.22 over Jacobus 
Borstius, predikant van 1638 tot 
1643 te Wormerveer; Mevr. Bakker, 
WFC-sjaal, gedicht van Bruin Boon 
‘IJsliedje’ (1890); Mevr. M. Boere-
Meijns, ansichtkaart Evertsestraat, 
uitg. Spaander; P. Bruijn, foto van 
Petronella Reijnders-Vrolijk, haar man 
Reindert en Jo en Henk Reijnders; 
Dirk Krom, 2 kledinghangers Wasserij 
Hartog, naamplaatje Nieuwbouw en 
Verhuur A. Krom Dz. Wormerveer; 
Dhr. De Munck (West-Knollendam), 
6 chocoladevormen en productieplaat 
van Kon. Boon; K. Ploeger, kopie 
foto Krommenieërweg gezien naar 
Krommenie in de winterse jaren 1942-
1943, 6 foto’s genomen van de PTT-
Toren in Wormer; Henk Jan Rem, 2 
foto’s van Jan v.d. Geer die koetjesrepen 
van Kon. Boon uitdeelt tijdens een actie 
van de Zaanbochtwinkeliers; Yvonne 
Roos (Zaandijk), 5 x ‘De Zaende’, 
maandblad gewijd aan historie, folklore 
en genealogie van Zaanstreek (1946 
t/m 1950); P. Rot, 7 foto’s van 12 
½-jarig jubileum van Joh. Offenberg 
als vrijwilliger speeltuinwachter van de 
speeltuin hoek Voltastraat/Wattstraat 
(1952) en tussen de kinderen (1944); 
Dhr. Van Schaik, boekje P. Boorsma 
‘Het molenleven en onze taal’, 2e 
dr. 1941; Mevr. Schotman, foto van 
bestelwagen Fa. Van Steen uit Breda 
met reclame van Pette Wormerveer; 
Mevr. van Wijngaarden-Bak, 4 kopie 
foto’s van Winkel-woonhuis Jochem 
Glastra, Tuinstraat 25, bevrijdingsfeest 
Tuinstraat (1945) en Wilhelminapark 
(zomer 1948); Mevr. A. Besse-Posch, 6 
foto’s van Fröbelschool Zuid en School 
B en F Goudastraat, correspondentie 
betr. plaatsing foto 2e klas School B 
uit 1924-1925 in het Zondagsblad van 
mei/juni 2006, kopie foto H. Besse; 
Dhr. Besse, 3 boeken: Raymond Laan 
‘Wessanen’s Koninklijke Fabrieken 
1765-1940’, Jan. A. Niemeijer ‘Leven op 
het platteland’, Klaas Woudt ‘Molens’, 
2 foto’s van Ouderenkoor Acht Staten: 
Tijdens optreden bij 20 jaar VARA 
bejaardenzangconcours en Koor in de 

tuin bij Acht Staten met kartonnen taart, 
artikel over optreden Ouderenkoor; Dhr 
en mevr. Dik, trouwfoto 22-3-1963; 
Jan Lute (Noorwegen), 8 sheets met 
foto’s van Alkmaar Packet; Dick van 
Straten (Koedijk), 2 kopie foto’s van 
Houtkade (1915 en 1952 met orgel); 
Dhr. Zwart, stukje Adelaar toiletzeep in 
zeepdoosje, foto gezicht op de Adelaar 
van vóór 1900 en van voor de 1e brand; 

C. Brinkman (Krommenie), 24 foto’s 
van Inex tentoonstelling ‘Mensen 
van toen’ (2000), Pipo en Mamaloe 
in Wormerveer (1974), Personeel 
Wessanen (1966), Personeel Crok en 
Laan, Cabaret Groeneveld (1974), div. 
opnamen Wormerveer, aanlegsteiger 
Alkmaar Packet met Dubbele Buurt 
en Zuidersluis, wegsloot Zaanweg 
met gashouder, Blaauwe Hof, QSC 
kantine (okt. 1966), kampioenselftal 
Ambonezen QSC 15-2-1967, foto’s 
Pleinfestijn 2001, 4 mei herdenking 
Zaanweg, foto Wormerveersche 
stoomspuit, documentatie betr. de INEX 
tentoonstellingen: poster Gladoren van 
19… toen, 2000, 2 fotonegatieven van 
NH-Kerk; Loes van Horssen (West-
Knollendam), boeken: ‘Molens’: serie 
Nederland Dichterbij,   ‘Beeldende 
kunstenaars uit Waterland en 
Zaanstreek’, A.P. van Vaalen ‘Max’, Ron 
Couwenhoven ‘Zaanse molenbranden’, 
kopie ‘Willem Zijlstra School: 1959-
1984’ en van C.A.I. van der Spek 
‘Dertig jaar Verpleeghuizen Zaanstreek’, 
knipsels over West-Knollendam, 
Berichtenblad van de Doopsgezinde 
gemeenten Wormerveer en Wormer/Jisp;
Mevr. E Kruijver, prent in lijst van 
Jan Kaat (1988) molen de Os, prent 
Wormerveer aan de Poelsluis; Willem 
Schraal, blikje Pette; J. Zweers (Vos 
Repro), boek ‘Zakelijk Waterland 
& Zaanstreek’; Mevr. Dirkson 
(Assendelft), ‘Weet waar u woont’, 
uitgave 1969; I. Kuyper (Assendelft), 
diploma QSC voetbalvaardigheid van 
F. Kuyper (1973), div. WKF toneel 
programmaboekjes en recensies; Pim 
van Geuns, boek Pim van Geuns 
‘De familie Schoute 1650-heden’; G. 
Bongers, boekje ‘Zie door de bomen het 
bos’, zomer 1968; Rob de Jong,

...bedrijfskleding De Woonmij...

...boekwerk de familie Schoute...



DVD betr. Werkersavond HVW 10 
april 2008 t.g.v. 5-jarig bestaan HVW; 
Kees Koolman (Zaandam), 4 boeken 
van Dick Laan: ‘Pinkeltje en de raket’, 
‘Lach jij maar Pinkeltje’, ‘Een grote 
verrassing voor Pinkeltje’, ‘O!, o, die 
Wolkewietje toch!’, ‘Het Pinkeltjesboek’ 
(uit de Libelle, 1984), 2 boeken 
Cor Bruijn: ‘Een gave van God’ en 
‘Omnibus’ (1973), gemeenteraadsstuk 
16-9-1980 betr. naamgeving 3 straten 
in West-Knollendam, artikel ‘Goed 
nieuws uit het Guisveld’ en ‘Tussen 
vuilnisbelt en bebouwing’ (nov. 
1980), overzicht woningcomplexen 
in Zaanstad, alle afleveringen van de 
Encyclopedie van de Zaanstreek in 
krantenknipsels, div. krantenknipsels; 
Ver. Wilhelminapark, litho van Th. 
Blankestijn,  Wilhelminapark 125/200 
(1994); van N.N., kopie poster 
Radioexpress uit 1926 met info over 
Duo Kok en Wormerveers Strijkkwartet; 
van N.N., 7 fotokopieën van foto’s 
De Rietvelden; van N.N., envelop van 
woningbouwvereniging Goed Wonen 
met kwitantie à f 25,- zijnde entreegeld 
van P. Jongert, Noorderstraat 100, als 
lid van de vereniging; Piet Bruijn, 
envelop Loterijvereniging Nietenvreugd, 
stamkaart Piet Bruijn; Mevr. van Dijk, 
Bloemenbuurtkrant  juni 1973 en oktober 
1976, uitnodiging Jaarvergadering 
november 1973, toegangsbewijzen 
gezellige avond (1976) en filmmiddag 
(1976); Cor Smit, 3 fotokopieën 
van o.a. Molens en Hennepad; M. 
Steenbakker-Krijger, 7 stamkaarten 
van fam. Krijger, Fröbelstraat 19, 
textiel bonkaarten; W. Wezel, map 
met foto’s enz. Terugblik Reunie Gebr. 
Klinkenberg, 4x urenverantwoording 
boekjes, drukproef ‘Van aambeeld tot 
computer’, 2 boekwerken met foto’s, 
tekeningen enz. van Klinkenberg, 2 
brochures van Klinkenberg, beschrijving 
over bruggen, feestprogramma feest 
Klinkenberg, tekening reparatie 
sluisdeur IJmuiden, inventaris aanschaf 
voor een huwelijk (1923-1925); 
Mevr. Woudenberg (Nieuwendam), 
boekje Honderd jaar Christelijk 
Onderwijs in Wormerveer 1882-1982, 
krantenartikel schenking tegeltableau 
School Beukenweg, suikerzakje 
School met den Bijbel, Wandelweg 19, 
Wormerveer, afscheidsgedicht voor 
meester Woudenberg (1951), statuten 
en huishoudelijk reglement Ver. tot 
stichting en instandhouding van Scholen 
met den Bijbel te Wormerveer  (1939); 
Egbert Barten, folder ‘Uniek front 
langs de Zaan’(2007); Basisschool 
De Toermalijn, 2 gedichtenbundels: 
‘Zaandichtsels’ en ‘Parkpoëzie’; 
Klaas Postma (Krommenie), map 
over Fysisch Genootschap; W. Swart 
(Wormer), doosje Spaander, boek ‘250 
jaar Blauwsel’; Fam. Botterweg, 

getuigschrift Neeltje de Jong van School 
D (1907); P. Aafjes (Wormer), div. 
krantenartikelen + kranten, artikel van 
Jan Aafjes ‘Van de ‘Antje’ toen naar 
de ‘Antje’ thans, div. originele foto’s: 
schipper Jan Aafjes met zijn vrouw Antje 
Bleijenburg t.g.v. 25 jaar huwelijk, QSC 
jeugd 1949, Adspirantendag QSC 1949, 
Kampioenselftal QSC aspirantendag 
1951, Fröbelschool, Kampioenswedstrijd 
QSC 1950, kantoor Wessanen 
a/d Voltastraat met L. Andrea de 
procuratiehouder, Zaanweg met toegang 
Noordersluis, Zaan met fabriekswand en 
schip “Bregetta” met schipper J. Wester 
van de Ohmstraat, kopie oude Wessanen-
advertenties, div. omslagen van en 
artikelen uit W.K.F. nieuws, fotomapjes 
van fotowinkels J. de Jong Wattstraat 17, 
J. Brouwer Wandelweg 114, C. de Haan 
Wandelweg 7, benzinebonnen oliecrisis 
1970, clublied schoolvoetbalelftal 
van de School Goudastraat (1948), 
distributiestamkaarten van Jan G. 
Aafjes en Grietje Aafjes-Ofman, 
3 fotonegatieven van motorsloep 
Weremere, ansichtkaart Ampèrestraat; 
Dick Zwart, reclamefolder Theatermenu 
De Bres, folder De Bres, brochure 
Zaanse Operette Vereniging ‘1001 
Nacht’; Hans Hoogerhuis, werkkleding 
De Woonmij: jeans, overhemd, sweater 
en polo; Erven Jan Hildering, 
groepsfoto van Diet, Riet, Annie, 
Henk en Jan Hildering in lijst; Archief 
Singraven (Denekamp), convocatie 
overlijden van R.A. Laan op 4 september 
1991 aan arbeiders fabriek De Toekomst 
afkomstig van chef Bloemendaal & 
Laan, stuk F. Smit Kleine over overlijden 
Remmert Adriaan Laan in Stadseditie 
Oprechte Haarlemse Courant  
d.d. 11-9-1911;  

Tom Tulleken, bestek en voorwaarden 
Noorder- en Zuidersluis, correspondentie 
zwemver. De Ham; Huib Bakker, 
catalogus Molenaar Muziekuitgeverij 
1994/1995, artikel Vrij Nederland  
(8-10-2005): ‘De kleine wereld: de 
laatste der Wormerveerse Afrikanen’, 
div. pagina’s Eigenwijks 2007, 
moleninformatie, Cultuurnota Zaanstad 
2005-2008, cultuurhistorische 
waardenkaart Zaanstad 2006, brochure 
‘Wormerveer uniek front langs de 
Zaan’ (maart 2007), artikel over  
Antoon de Vries (6-08-2005) met gedicht 
‘Zaans aroma’, kopie vragenlijst
 over de positie van de Raadsleden  
der Gemeente Wormerveer tot  
1-1-1974, artikel 16-1-1999:  
‘Douwes en Dekker pure Zaanse namen’; 
Tinie van Gemeren, 2 lesboekjes van 
Instituut Boot, documentatiemapje 
voor Behoud Polikliniek (1978–1985); 
Piet Bruijn, materiaal tentoonstelling 
Krommenieërpad in Lorzie, 
verhalen en gedichten, bijnamen van 
Krommenieërpatters; Kees Klinkenberg, 
artikel over Jan de Maar; Jan Blokker 
(Wormer), originele liedteksten GVB 
Wormerveer, (bladmuziek): Clublied 
van de GVB met tekst en muziek van 
F.J. Sicking, boek van Jur van der Laan, 
‘Geschiedenis van de kerken in de 
parochie Onze Lieve Vrouw Geboorte  
te Wormerveer’; via Cor Eilert 
(West-Knollendam), 20 foto’s van  
West-Knollendam, 6 foto’s van 
vernieuwing brug Lindenlaan;  
Arjen Berger, genealogische gegevens 
familie Abelen; Jan Dierdorp (Alphen 
aan den Rijn), artikel uit de Alphenaar 
over Jan Dierdorp.

...Pette blikje...


