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van de voorzitter 
een bijdrage van Tom Tulleken 
De vakantie loopt op haar laatste benen 
en we maken ons op voor een nieuw 
verenigingsjaar, het negende alweer. 

Ook het komend jaar hopen we weer wat 
actie te gaan ondememen in de zin van 
tentoonstellingen en lezingen. Er staan 
in ieder geval op korte termijn een paar 
leuke dingen te gebeuren, zoals de pre

sentatie van de HVW kalender en de 
tentoonstelling over Zwembad De Wate
ring. Ook aan de traditionele Jaardag 
wordt al druk gewerkt. U leest er elders 
in dit nummer meer over. Dit negende 
verenigingsjaar is ook de aanloop naar 
het tweede verenigingslustrum dat we 
vanaf oktober 20 12 gaan vieren. AI met 

al weer werk genoeg aan de winkel voor 
de vrijwilligers binnen de verschillende 
werkgroepen. 

oproep 
Tom Tulleken is bezig met de samen
stelling van deel 3 uit de reeks Groeten 
uit Wormerveer dat wellicht in 2012 zal 
gaan verschijnen. In dit boekje worden 
foto ' s opgenomen van de Marktstraat, 
begin Noordeinde, het Krommenieerpad 
en de Krommenieerweg en directe om
geving. Graag zou hij hiervoor willen 
beschikken over foto's van de viering 
van Krommenieerweg 100 jaar (in 1950) 

en familiefoto ' s die gemaakt zijn op het 
Krommenieerpad en het Rooie Dorp. 

Kijkt u eens in uw fotoalbum ofbewaar
doos ofu over dergelijke foto ' s beschikt. 

U hoeft de foto ' s niet afte staan: na het 
kopieren krijgt u de originelen weer re

tour. 

HVW Jaardag 2012 
Het duurt nog even maar de voorberei
ding voor de traditionele Jaardag is al in 
voile gang. Twee thema' s zijn al be

kend: de W ormerveerse kruideniers en 
de Zaanbrug. In Wormerveer Weleer nr. 
14 is een opsomming gepubliceerd van 
de meer dan 50 (!) kruideniers die er in 

Interieur zwembad De Watering 1970. (foto Tom Tulleken) 

de periode 1930 - 1940 in Wormerveer 

en Westknollendam te vinden waren en 
tijdens de Jaardag willen we daar meer 
van Iaten zien. Voor veel bezoekers zal 
dit onderwerp zeer herkenbaar zijn. 
De Zaanbrug, het andere thema, staat 

volop in de belangstelling in verband 
met de voorgenomen sloop en nieuw
bouw. Veel foto's en tekeningen zullen 
te zien zijn en ook een bijzonder fraai 
schaalmodel van de Zaanbrug wordt 
geexposeerd. Heeft u speciale herinne

ringen aan de Zaan-

- brug of bent u wel
Iicht in het bezit van 
die hele bijzondere 

foto? Laat het ons 
weten en wellicht 

krijgt ook uw in
breng een mooi 
plaatsje op de ten
toonstelling. Meer 
over de HVW Jaar
dag 2012 Jeest u in 

de volgende 
Nieuwsbrief. 

Interieur van de kruidenierswinkel van Pot op de Marktstraat, een van de ruim 50 
kruidenierswinkels die Wormerveer ooit telde. (foto collectie HVW) 

geen boek& 
Het is jammer genoeg niet gelukt om in 
deze Nieuwsbrief de rubriek hoek& op te 
nemen. U houdt dit van ons tegoed en 

in de decemberuitgave zal een extra 

lange rubriek worden geplaatst. Onge

twijfeld zullen er weer veel streek ge

richte publicaties besproken worden. 



ik wei eens eerder een demonstratie op 
een dergelijke machine gezien, maar dit 
is al weer enkele jaren gel eden en de 
technische vooruitgang is natuurlijk 
doorgegaan. Er schijnen nu al 3D
printers te bestaan die in staat zijn 
schoenen, kleding en sieraden te maken 

en bij American Book Center in Amster

dam staat de Espresso - boekprintmachi
ne die in staat is op aanvraag een boek 
uit te printen, gebonden en al. Elektroni
ca en objecten die bestaan uit verschil
Jende materialen, het is straks allemaal 

mogelijk en zelfs wordt er gewerkt aan 
een printer die in staat is om weefsels uit 
te draaien door levende cellen als 
'printergrondstof' te gebruiken. Ik heb 

eens een keer een maquette gezien, ge

bouwen op een schaal van 1 : 100, die 
allemaal gemaakt waren op een 3D
printer. En onwillekeurig moest ik bij 
het zien van die maquette denken aan 
ons eigen project, ' Wormerveer rond 
1740' op schaal, waaraan nu al zo'n 

twee jaar hard gewerkt wordt door een 
groep enthousiastelingen. Elk van de 
honderden huisjes, pakhuisjes en mo
lentjes die straks te samen moeten Iaten 

zien hoe Wormerveer en Westknollen

dam er zo' n 270 jaar geleden uitzagen, 
is zorgvuldig uitgezaagd, samengesteld, 
geschilderd en van raampjes en deurtjes 
voorzien. Elk modelletje is door ver
schillende handen gegaan en elk model
Ietje is ook uniek. Een enorm tijdroven

de klus waarin nu al meer dan 1700 
mensuren zit. Bij het zien van die door 

de 3D-printer gemaakte maquette vroeg 
ik mezelf af of straks het handmatig 
maken van maquettes helemaal tot het 
veri eden zal gaan behoren. Of zal er 
altijd een markt blijven bestaan voor 
echt handwerk dat dan wellicht niet 
meer te betalen is? Het plezier en het 

enthousiasme waarmee onze maquette
ploeg wekelijks aan het werk is, is in 

ieder geval onbetaalbaar en ook de voor
pret is groot. Want wat zal straks ieder
een opkijken van de vijf meter lange 

maquette waarop ons dorp is uitgebeeld 
tijdens de economische hoogtijperiode 
halverwege de 18• eeuw. En dat ' straks' 
is het najaar van 201 2 wanneer onze 

vereniging haar 1 0-jarig bestaan viert en 
uitpakt met de tentoonstelling '1550 -
1950, vierhonderd jaar Wormerveerse 
handel en nijverheid' . Nog even geduld 
dus, maar het resultaat zal verbluffend 
zijn! 

lezing Jan Stroop 
Op vrijdagavond 9 september (een dag 
voor Open Monurnentendag) zal de Neer
landicus Jan Stroop een boeiende lezing 
verzorgen in de W ormerveerse Verma

ning. Het thema van de lezing zal de snel
Je verandering zijn van de Nederlandse 
taal door het intensieve gebruik van de 

nieuwe media. Stroop heeft vee! onder
zoek gedaan naar de verschillende dialec
ten in ons land en is o.a. gepromoveerd op 

het proefschrift Molenaarstermen en Mo
lengeschiedenis. De lezing zal ook een 
sterk Zaanse inbreng hebben. Voor leden 
van de HVW en voor iedereen die geihte
resseerd is in de Zaanse (molen) 
geschiedenis is de lezing dan ook must. 
Jan Stroop is auteur van tal van artikelen 

over de Nederlandse taal en publiceerde 
in 2010 het boek Hun hebben de taal 
verkwanseld; over Poldernederlands, 
'foul ' Nederlands en ABN De lezing op 
vrijdagavond 9 september begint om 

19.30 uur en de entree bedraagt € 7,50. 
Voorverkoop bij Pasman Boek en Hobby 
en op 9 september aan de zaal (zolang de 
voorraad strekt). 

Jan Stroop de Neerlandicus geeft een 
lezing met een sterk Zaans tintje op vrij
dag 9 september. 

mijn favoriete foto 
De heer Cees Klinkenberg uit Koog aan 
de Zaan leverde dit keer een foto aan en 
vertelde er het volgende bij: 'Het Zwarte 
Landje aan de Javastraat I Celebesstraat in 
de Zuid, ik vermoed rond 1914. Tenten 
bouwen, voorstellingen geven, theater 
maken, het was in die tijd een dolle boel. 
Rechts een stukje van een dubbel woon
huis met winkel. Het linker woonhuis 

werd destijds bewoond door de familie 

Gravenstein en het rechter door de fami
lie P. de Koster die daar ook een winkel
tje bestierde met boter, kaas en eieren. 

Ook ventte De Koster zijn waar uit. 
Rechts van het midden, tussen de 
schoorsteen en de makelaar is de Ade
laar te zien op de zeepfabriek van Jan 
Dekker. Links de hoge gebouwen 'De 

Papierbaal' van zakkenfabriek P. Dekker 

Jzn. aan het Zuideinde. Verderop de 
kartonnagefabriek van Bakker & Stof
fels. Bovenaan op de ladder staat Pieter 
Comelis Klinkenberg en daaronder Cor

nel is van Gemeren. De foto is waar
schijnlijk op een zondag gemaakt gelet 
op de mooie jurken van de meisjes en de 
boezeroens met strik van de jongens. 
Aile jongens dragen een pet en slechts 

twee meisjes een hoed'. 

schenkingen 
Het lijkt maar niet op te houden met de 
spullen die van aile kanten aan de HVW 

worden overgedragen. Publicaties, foto ' s 
en complete bedrijfsarchieven zijn in de 

afgelopen maanden naar ons clubkan
toor gebracht en de mensen van de 
werkgroep archief hebben dan ook hun 
handen vol om alles te verwerken. Een 

van de bijzondere giften was dit keer een 
serie machine-, molen- en huizenboeken 
van het bedrijf GNS, waarin het brand

deuren- en eerder bouwbedrijf en nog 
weer eerder de molenmakerij Gebroe
ders Gorter is opgegaan. De oudste boe
ken dateren van rond 1870 en daarin zijn 
onder andere de werkzaamheden opge
nomen die het bedrijfverrichtte aan een 

aantal, toen nog werkende, W ormerveer
se molens. Heel gedetailleerd, met ge
werkte manuren en materiaalstaten, is 

alles met de hand opgetekend. Een waar
devolle aanwinst voor ons archief1 

lezing Ron Couwenhoven 
In het wereldje van Zaanse geschied
schrijvers is Ron Couwenhoven geen 
onbekende. Hij is een molenkenner bij 
uitstek en heeft al tlink wat publicaties 



Wolter Kroes neemt le HVW kalen
der in ontvangst 
Zoals in de vorige Nieuwsbrief al is aan
gekondigd, komt er na vier jaar einde
lijk weer een echte HVW kalender. De 
in Wormerveer geboren en getogen zan
ger zal rond kwart voor elftijdens de 
Najaarsbraderie het eerste exemplaar 
officieel in ontvangst nemen. Op die dag 
zal de kalender ook voor het eerst te 
koop zijn. Het is weer een prachtig 
exemplaar geworden met een serie bij
zonder fraaie prenten van Oud Wormer
veer van de hand van 'huiskunstenaar' 
Arnold de Lange. Dankzij de medewer
king van een tlink aantal plaatselijke 
ondememers kan de kalender aangebo
den worden voor de !age prijs van 
€14,50. De opbrengst komt ten goede 
aan de HVW clubkas. Uiteraard mag 
deze prachtige kalender in geen enkel 
Wormerveers huis ontbreken. 

tentoonstelling 
Van 15 tot 22 oktober is in de Wormer
veerse Vermaning de tentoonstelling 
over zwembad De Watering dat in 2010 
40 jaar bestond. AI in 1957 begon men 
met praten en overleggen over dit over
dekte zwembad in W ormerveer dat op 
24 april 1970 de deuren opende en dat 
toen het tweede overdekte zwembad in 
de Zaanstreek was. Beha1ve vee! foto's 
en andere zaken van en over De Wate
ring zal op deze tentoonstelling ook aan
dacht besteed worden aan de andere 

Hooitijd op de Zuid omstreeks 1880. De Zaandijkerweg met onder andere de molens 
De Samson en Het Witte Paard .Ajbeelding uit de kalender Oud Wormerveer 2012. 

zwembaden die de Zaanstreek ooit telde. Zo boekenmarkt met terras 
komen het Zaandijkerbad, de zwembaden in Zoa1s bekend, is de Stichting Wormer-
Wormer, Westzaan, Zaandam, Assendelft en veerse Vermaning druk bezig om geld 
Krommenie ook aan bod. Daamaast za1 over de bijeen te krijgen voor de renovatie van 
vele Zaanse zwemverenigingen materiaa1 te het gebouw dat op termijn onderdak zal 
zien zijn. Een verrassende tentoonstelling met gaan bieden aan de Historische Vereni-
een hoog 'oh ja' gehalte dus die bij velen weer ging Wormerveer. Op zaterdag 3 sep
herinneringen zal oproepen. De tentoonstelling tember a.s. (de dag dat ook de braderie 
wordt op zaterdagmiddag 15 oktober geopend plaatsvindt) za1 bij en in de vermaning 
en is dagelijks van 13.00 tot 17.00 uur, tot en een boekenmarkt gehouden worden. 
met zondag 22 oktober te zien. De entreeprijs 
bedraagt € 1. 

Uiteraard hopen we op vee1 kopers en op 
een leuke opbrengst die ten goede zal 
komen aan het restauratiefonds. Hoewel 
we al een flinke verkoopvoorraad heb
ben, kan daar altijd nog wel wat bij . 
Heeft u op zo1der of in de boekenkast 
exemp1aren staan waar u afstand van 
wilt doen dan horen we dit graag van u. 
Alles is welkom, van studieboeken tot 
romans en van literatuur tot kunstboe
ken. Als u belt naar Wim Schraa1 
(6213242) ofTom Tulleken (06 
21163910) worden de boeken bij u op
gehaald. Tijdens de boekenmarkt hebben 
we, bij goed weer uiteraard, een terras 
ingericht met gezellige zitjes. Bezoekers 
kunnen even uitrusten onder het genot 
van een kop koffie of een verfrissing. 

vandaag is de geschiedenis van mor
gen 
een bijdrage van Tom Tulleken 

Zwemles in De Watering. De kinder en worden voor de zwemles begin! eerst 'gekurkt 
en gevleugeld'. De lachende instructrice links van het midden is Cora Boon. 

Ik las onlangs een artikel over 3D
printers, apparaten die in staat zijn drie
dimensiona1e objecten te maken. Nu had (foto Tom Tulleken) 



over de Zaanse molengeschiedenis op 
zijn naam staan. Ook heeft hij na inten
sief onderzoekwerk in verschillende 
archieven het bestaan aangetoond van 
veel tot dan toe onbekende molens die 
ooit in de Zaanstreek hebben gestaan. In 

samenwerking met de HVW organiseert 
de Genealogische Vereniging afd. Zaan
streek -Waterland op zaterdag 24 sep
tember a.s. een boeiende lezing over 
Zaanse molenbranden. Liefst 441 Zaan
se molens zijn sinds 1572 door de rode 
haan verslonden en Ron Couwenhoven 
weet daar vee I over te vertellen. Beslist 
een aanrader voor iedereen die geihte
resseerd is in de Zaanse Geschiedenis. 
Wormerveerse Vermaning, zaterdagmid
dag 24 september om 13.30 uur. De toe
gang is gratis maar vanwege de ver
wachte grote belangstelling moet u re
serveren. U kunt dit, tot uiterlijk 7 sep
tember a.s. doen, door een mailtje te 
sturen naar info@hvwormerveer.nl 
Bellen kan ook naar 075-6227737. 

In 1930 verbrandde de laatste Wormer
veerse molen, Het Jonge Vool. Aan deze 
en andere molenbranden zal Ron Couwen
hoven in de Wormerveerse Vermaning 
aandacht besteden op de lezing. (foto col
lectie HVW) 

Op de komende HVW Jaardag in januari zal expositie over de Zaanbrug worden ge
houden. Op de foto de eerste grate verbouwing van de brug in 1926. De brug werd 
toen voorzien van een elektrisch bediende basculeklep. (foto collectie HVW) 

activiteitenagenda 
za. 3 september 
za. 3 september 
vr. 9 september 
za. 1 0 september 
za. 10 september 
za. 24 september 
zo. 2 oktober 
zo. 9 oktober 
za. 1 5 tim zo 22 oktober 
vr. 28 oktober 
wo. 16 november 
zo. 11 december 

HVW kraam op najaarsbraderie 
boekenmarkt en terras bij Wormerveerse Vermaning 
lezing Jan Stroop in Wormerveerse Vermaning (19.30 uur) 
rondleidingen op de Oude Begraafplaats (13.30 en 15.30 uur) 
Open Monumentendag 
lezing Ron Couwenhoven, Wormerveerse Vermaning (13.30 uur) 
historische wandeling Wormerveer Noord (I 0.30 uur, 075-6282468) 
historische wandeling Wormerveer Zuid (10.30 uur, info 075-6282468) 
40 jaar De Watering, tentoonstelling Wormerveerse Vermaning 
lichljesavond op de Oude Begraafplaats (v.a. 19.00 uur) 
najaarsledenvergadering 
HVW kraam op Wormerveerse Kerstmarkt Zaanweg 

Laangraf dreigt te verdwijnen 
Op de Oude Begraafplaats voltrekt zich een 
ramp. Het monumentale familiegrafvan de 
ondememersfamilie Laan verkeert in een 
uiterst zorgwekkende toestand. Vooral de 
afgelopen winter heeft voor veel schade 
gezorgd aan de natuurstenen elementen van 
het graf door bevriezing van ingeslopen 
vocht. Hoog tijd voor een reddingsoperatie. 
De eerste stap daartoe is de aanvraag bij 
gemeente Zaanstad van een aparte monu
mentenstatus voor het familiegraf. Ook de 
provincie en nazaten van de familie Laan 
zullen geattendeerd worden op de dreigen
de ondergang. Maatregelen om het verval 
te stoppen en om uiteindelijk het graf te 
restaureren is wat de HVW voor ogen staat. 
Een van de laatste tastbare herinneringen 
aan de familie Laan, die in de 18e en 19e 
eeuw van grote betekenis is geweest binnen 
het maatschappelijk leven in Wormerveer, 
mag immers niet verloren gaan. We houden 
u op de hoogte. 

colofon 
De HVW Nieuwsbrief verschijnt drie keer per jaar 
(april, augustus, en december) voor !eden en begun
stigers, van de Historische Vereniging Wormerveer 
en wordt in eigen beheer opgemaakt en geprint. De uitgave 

van de HVW Nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt door 
' Weduwen- en Wezenfonds d' Acht Staten' Wormerveer. 
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De HVW streeft naar een ledental van 1100 eind 2012 en u kunt daarbij helpen. Vraag eens rood in buren-, vrienden- en familiekring en 
breng ooze vereniging onder de aandacht. Haal ze over de streep om zich ook aan te sluiten. Of doe een lidmaatschap cadeau a an iemand. 
Een welkom en verassend geschenk en U helpt er de vereniging mee. Info: Rimke Klitsie tel. 6210905 



Schenkingen 

Mevr. E. Brandenburg 
(Krommenie), medicijndoosje 
van apotheker E.M.Wijers (Fa. 
T.M.B. van Marie) (27-5-1936); 
Fam. Kooiman (Zaandam), map 
Ach Lieve Tijd: tien eeuwen 
Zaanstreek en de Zaankanters, 
(nr. 12 en index ontbreken), 
jaarverslagen Kamer van 
Koophandel1958 t/m 1964 en 
1990, herdenkingstegel 10 mei 
1940: 'Ret Vaderland Getrouwe'; 
Loes van Horssen (West
Knollendam), 3 boeken: !Jzige 
poppen - Thea Hoogstraten 
(jongerendetective die zich 
afspeelt in de Zaanbocht), 
Federatie van Zaanse 
woningbouwverenigingen 1917-
1992, Zaankanters bestaan niet! 
Migratie vroeger en nu- D. 
Niedekker, P. Roggeveen, K. 
Woudt; G.J. Meerman, 3 foto's 
van W. Andrea en mevr. 
Spaander aan het Karnemelkspad, 
ijstafereel, D. Visser en dochter 
met Kees Kat aan de W everstraat; 
Van N.N., banier Cor Bruijn van 
de toneelgroep 
Wederzijdsvoorstellingen in 
2003, zakkenpikker; Fam. 
Nieuwenhuijse (Krommenie ), 
foto gemeenteraadsleden met 
burgemeester Hille (jan.1974), 
krantenartikel over heien eerste 
paal Dienstencentrum 
Wormerveer, krantenartikel over 
aanleg kabeltelevisie; Tineke 
Ooms, feestkrant 50 jaar RKVV 
Saenden, Nivon-uitgave (nov. 
2010) vooraankondiging Foto
expositie Wormerveer Anno 20 1 0 
van Zuid naar Noord, Zaans 
erfgoed nr. 34, 2010 voor artikel 
'De Begraafplaats in 
Wormerveer'; Dhr. J.M. 
Paauw, kolenschep afkomstig uit 
kolenhok pand Noorddijk 37, 
Wormerveer; Marjan Pijl 
(Wormer), kolenkit en rake!, 
spaarpot, spiritusbrander; 
Basisschool De Pionier, boekje 
Dichten op de begraafplaats 
gemaakt door kinderen van obs 
De Pionier en voorgedragen op de 

Lichtjesavond 31 oktober 201 0; 
Klaas Postma (Krommenie), 19 
Signalementkaarten van 
Wormerveerders in Veenhuizen 
uit de periode 1895-1901; 
Slagerij Cor Tromp, koeltas, 
notitieblokje en pen; Werkgroep 
Heden en Verleden (West
Knollendam), 4 foto's van 
Wyeth-actie bij drogisterij 
Portegies met Wendy van Dijk; 
Beer Wijker, kaart 
Uitbreidingsplan 'West' nr. 1534 
( jr. onbekend); Klaas Zwart 
(Krommenie ), dossier over de 
Tweede Wereldoorlog met o.a. 2 
verhalen, Duits geld, Duits en 
Engels propagandamateriaal, 
verzetskranten enz. en 3 foto's 
van bevrijding door de 
Canadezen; dhr. J. Aafjes (Jisp), 
hoek en tijdschriften: afl. van 
Anno 1961, Industrielandschap 
De Zaan, Jaarverslag Kamer van 
Koophandel1966, 1970 en 1971, 
Basis: 3 mei 1974, Bedrijfsorgaan 
van Wessarien aug. 1951, 1 ex 
1955 en W.O. II nummer 1970, 
Omtrent de Zaan 1968, Zaanse 
Industrie, 4 ex van Zaans 
Erfgoed, afbeeldingen: Ned. 
Herv. Kerk Noordeinde, 
luchtfoto's van veevoederfabriek 
De Ster, cacaofabriek Pette en 2x 
Wessanen Noorddijk, Zaanwand 
1930 en diverse historische 
prenten van Wormerveer, map 
Zwaan offsetdrukkerij, artikelen 
over Cor Bruijn, div. advertenties, 
kaart Nederland met 
rijkswegenplan 1958, 
spaarbankboekje van Spaarbank 
Wormerveer, div. persoonlijke 
stukken, krantenartikelen over 
schippers en varen op de Zaan; 
Dhr. A. Andrea, archiefstukken 
van Ons Genoegen en Excelsior; 
Dhr. L. Andrea, handgeschreven 
herinnering aan Wessanen en 
Laan, 1 ex. WKF-nieuws mei 
1963, jubileumnummer 50 jaar 
LTV Wessanen 1937-1987, div. 
krantenknipsels; dhr. G. Dekker 
(Westzaan), 2 foto's van School 
B Goudastraat: 1 e en 5e klas (jr. 
onbekend) + namenlijstje van 
kinderen van Remmert en Agatha 
Dekker; GNS, 34 machine- en 
molenboeken van dejaren 1875-

1915, 28 huizenboeken van de 
jaren 1872-1902, 5 grootboeken 
en klantenlijsten (1875-1898), 8 
kasboeken uit de jaren 1872-
1899, 8 boeken arbeidslonen, 
uitgaven en verschotten van de 
jaren 1892-1960, 12 copieboeken 
van de jaren 1890-1920, 
taxatieboek van hout, spijkers en 
gereedschappen (1881 ), 
zagerijboek (1900), kasboek 
stoomzagerij en schaverij (1908-
1926) + kosten verschillende 
werktuigen en gereedschappen, 
taxatieboek der vaste en losse 
goederen en gereedschappen 
( 1918), inventarisatieboek 
gebouwen enz. (1937-1946); 
Mevr. C. Koomen-Nijkamp 
(Wormer), foto's lOx 
Toneelvereniging Strijd en Kunst, 
8x QSC-revue, 1 x 
Buurtvrouwenclub Wormerveer 
Zuid, 3x School B: Sint Nicolaas 
1949, 5x Personeelsvereniging 
Jan Dekker, 2x IJspret; A. van 
der Maeden, verhaal Een 
oorlogsbelevenis met kopie foto 
van bevrijdingsfeest in de 
Franklinstraat (1945); Mevr. A. 
van der Mark-Kok (Wormer), 
div. boeken, o.a.: De Kerk in het 
midden - G. Oosterbaan, 3 din 
Aan een kronkel in de Zaan - Piet 
Bruijn, Weet waar u woont, editie 
1971, Wormerveer voor 
omstreeks vij.ftigjaar- W. Zijlstra 
( 192 7), Een halve eeuw met 
pluvius en vulcanus door het 
Ieven- M. Kraaijer (1964), Met 
Stoom, mei 1991, 11 
ansichtkaarten, notulenboek 
Contactraad N.Y. Kraaijer (1968-
197 4 ), aardrij kskundeschrift van 
Anneke van der Mark-Kok, div. 
archiefstukken voor dossier 
Kraaijer; van N.N., 6 
ansichtkaarten en 2 kopie 
ansichtkaarten; Mevr. Van 
Saane-Nanning (Wormer), 
ansichtkaartenmapje van d' Acht 
Staten t.g.v. feest2-6-1978, kaart 
afscheidsreceptie t.g.v. 
beeindiging bezorging Bakker 
Postmus op 10-7-1982 en 50jaar 
Bakker Postmus; G. Schotman, 
vaantjes en sleutelkoord van de 
GVB, schakelaars en fitting; C. 
Slot, 7 foto's van Ligthartschool: 



relinie leerkrachten, schoolreis, 
schoolklas 1967 , Pionier: 
gymklas van 1988/1989 en 2 van 
Cees Slot tijdens het Sint 
Nicolaastoneel, 233 originele 
foto's van schoolreizen Jan 
Ligthartschool: Efteling (ca. 
1975), Groenendaal/Bloemendaal 
(ca. 1972), Schoorl
Jeugdherberg, Teun de Jager (ca. 
1958/1959) Utrecht, Oud 
Valkeveen, Bilthoven met Debbie 
Muusse, Lunteren, Elburg,Texel 
en sportdagen; Mevr. A.B. de 
Smet (Krommenie), foto's van 
meelfabriek De Vlijt, Noorddijk, 
2 luchtfoto's van 
Veevoederfabriek De Ster, 
meelfabriek De Vlijt en 
oliefabriek De Tijd, 2 luchtfoto's 
van Wessanen complex 1 
luchtfoto van De Moriaan en een 
foto van De Moriaan in aanbouw, 
4 afbeeldingen uit 1956 van De 
Ster, Rijstfabriek in New Orleans 
1956, De Tijd en 
havermoutfabriek De Unie, 4 
grote foto's van Cacaofabriek De 
Moriaan Veerdijk Wormer, 2x 
Wessanen Veerdijk met de Unie 
en Meelfabriek Wessanen 
Noorddijk (ca. 1930??), 2 
boeken: historie van Wessanen en 
Gedenkboek 50 jr Gemeente 
Gasfabriek 1888-1913, meelzak 
Wessanen, schrift met 
rijmgedichten van de Molens van 
de Zaanstreek, knipsels over 
Wessanen, 2 tekeningen van 
Ketelhuis achter De Tijd 
gedateerd 23 april 1897 Gebr. 
Gorter, plattegrond van 
Meelfabriek De Vlijt en 
Oliefabriek De Tijd met annexen 
(april1897) Gebr. Gorter, map 
met knipsels, W.K.F. nieuws, 
jaarverslagen Ondememingsraad, 
boekjes 60 jaar Wessanen Cacao, 
40 jaar O.R. Cacao De Zaan enz., 
map met allerlei technische 
documentatie m.b.t. Wessanen; 
Piet Stelling, vergroting van 
ansichtkaart Zaanweg 118-124; 
Wick Swart (Wormer), div. 
knipsels en advertenties, 
geboorte-, rouw- en 
trouwaankondigingen, stempel 

Boon's taxibedrijven 
Wormerveer, afbeelding 
productielijnen Kon. Fabrieken 
Boon N.Y., Met Stoom, mei 
1996, publicatie De 
Doopsgezinden Wie en Wat, 
nieuwsfotoboekje 1949, Het 
Contact, orgaan van de Ned. 
Biljart bond afd. Zaanstreek, 
jubileumnr. 1941-1951, 
Structuurschets voor Zaanstad 
voor de periode 1980-1990: tekst
en bijlagenboek, structuurschets 
en diverse kaarten; van Fort 
Spijkerboor, ca. 25 kopie foto's 
voor de tentoonstelling Dichter 
bij 4 mei; Roel Larooij, print op 
canvas 'Wormerveer vanaf de 
Poelsluis', kerstkaarten gemaakt 
en gesigneerd door J aap Hartog 
van o.a. West-Knollendam met 
oliemolen De Bakker (1999) en 
Wormerveer-Zuid: Buurtschap de 
Vier Winden (2003); Wed. van 
G. Pot (Heemskerk), schilderij 
Hof Saenden; I. Krijt-Stoffels, 
De stoomwet, lOe dr. 1921 
behorende aan G. Stoffels, 
Tuinstraat no. 6; Cor Smit, 
foto's: 8x Guisveld, 17x 
Noorderveld, 2x d' Acht Staten in 
aanbouw, 16x div. straten, 2x 
Watering, programmaboekje van 
uitvoering toneelver. T.O.P. 
(1993) t.g.v. 60-jarig bestaan, 
programmaboekje van feestavond 
QSC t.g.v. tienjarig bestaan 
(1925), div. krantenknipsels over 
plaats van voormalige 
Wormerveerse molens en 
Zaanweg en Zuideinde, Kwatta's 
chocolade lied, uitgave van J. 
Meijns, in Feest- en 
Bruiloftsartikelen, 
Krommenierweg 202; Mevr. 
Gravesteijn, schildje 'PLY 
Blokhoofd L.B.', gedicht De 
Electrische Tram; Kees en Els 
Kooiman (Zaandam), 4 boeken: 
Cor Bruijn: Wijd was mijn land, 
2e dr., De zwerftocht van Eggejan 
Korse, Een ontdekkingsreis: 40 
jaar Reisbureau Touring, Anton 
Schuurman: Stemt rood! 125 jaar 
sociaaldemocratie 60 jaar Rode 
Zaan, krantenknipsels en 
documentatie overleden 

Wormerveerders; J. Rep 
(Zaandam), rond houten 
broodplank Wessanen; Pauline 
Klinkenberg, 10 foto's van 
Zaanbrug, nieuwbouw d' Acht 
Staten, Noordeinde, Zaanwand en 
Stoomfeest GVB; Ton Neuhaus 
(Zaandijk), 3x Verslag van den 
Toestand der Gemeente 
Wormerveer over de jaren 1913, 
1917 en 1918, 15xAlfabetisch 
Register op de door den Raad 
behandelde onderwerpen 
gedurende dejaren 1913-1914, 
1917, 1920, 1926, 1927, 1928, 
1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 
1935, 1936, 1937, 1938; Piet 
Teeling, div. boeken: Aan een 
kronkel aan de Zaan, dl. 1 t/m 3, 
Luchtoorlog hoven de Zaanstreek 
- Bram Kemp, Een stad aan de 
Zaan- Klaas Woudt, Mooi Zaans 
- Somas bouwbedrijf, Een klap 
van de molen - Hans Kuyper, 
Zaanse beeldenwijzer - Pier van 
Leeuwen en Dans en op het veen -
Ruud Vreeman en M. Pellanders; 
Mevr. G.M. Plekker-van Sante 
(Zaandam), boek: Hannie Schaft: 
levensverhaal van een vrouw in 
verzet tegen de Nazi 's - Ton 
Kors; Nora van Poelgeest, 
Adresboek Wormerveer uitgave 
1976; F. Ackerman 
(Krommenie), 19 foto's van o.a. 
pand garage Te Boekhorst, garage 
Zwart, Coop, De Eik, 
stoombrandspuit in werking, 
brandweercommandant P. 
Klinkenberg, brand Boon in 
1933, klassen RK school (ca. 
1900), 4 onbekende branden, 
Gladorenkapel in cacaofabriek de 
Jong, Zaanweg met 
overslaginstallatie, knipsel over 
De Eik en verkeerssituatie eind 
jaren '80- beginjaren '90, 3 
negatieven van foto's van Garage 
Te Boekhorst; J.A. de Koning 
(Krommenie ), artikel over Tineke 
Netelenbos-Koomen uit Dagblad 
Kennemerkrant (dec. 2000): 'Een 
Zaans vechtertje gebleven'; 
Mevr. Ploegen (Koog aan de 
Zaan), 3 foto's: reisgezelschap 
Reisbureau Zwart, benzinepomp 
garage Zwart o.a. met Dirk Buijs. 


