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van de voorzitter 
( een bijdrage van Tom Tulle ken) 

U ontvangt deze Nieuwsbrief wat later 
dan u gewend bent. Dit beeft alles te 
maken met de viering van bet 10-jarig 
bestaan van de HVW. Bijgesloten treft 
u een uitnodiging aan voor de jubile
urnreceptie op zaterdag 3 november a.s. 
Tijdens deze receptie wordt de rna
queue 'Wormerveer Ao 1750' officieel 
ontbuld. Elders in dit nummer leest u 
meer over dit bijzondere project. Oak 
ontvangt u bijgesloten de uitnodiging 
voor de Algemene Najaarsledenvergade
ring die op woensdagavond 7 november 
plaatsvindt. Het bestuur rekent op uw 
komst. 
In de vorige Nieuwsbrief beeft u een 
aktiviteitenoverzicbt aangetroffen van 
de HVW uit de afgelopen jaren. Een 
bestuurder van een van de Zaanse 
zusterverenigingen uitte naar aanlei
ding biervan zijn bewondering met de 
woorden: 'Jullie zitten bepaald niet 
stil'. Deze opmerking doet recbt aan bet 
inmiddels opgebouwde imago van de 
HVW als bloeiende, actieve vereniging 
met een flink aantal vrijwilligers die 
bereid zijn de banden uit de mouwen te 
steken. In de optiek van bet bestuur is 
een erfgoedvereniging een organisatie 
die niet aileen de plaatselijke gescbiede
nis onderzoekt en daarover publiceert, 
maar voor wie oak een belangrijke 
maatscbappelijke rol is weggelegd . 
In een snel veranderende samenleving 
grijpt men terug naar bet verleden, maar 
dient men tevens oog te bouden voor 
nieuwe ontwikkelingen. Alles wat er 
nu om ons been gebeurt en alles wat 
uw vereniging ondemeemt, is morgen 
gescbiedenis. De rol die de vrijwilli
gers van de HVW bierbij spelen is van 
cruciaal be lang. Zij geven de vereniging 
' smoel' , zij inspireren anderen om mee 
te doen en geven zo bet stokje door aan 
volgende generaties. Ik zie dan oak met 
veel vertrouwen de toekomst van de 
HVW tegemoet. 

Weet u nog? In 1955 begon Henk 
Hildering een bescheiden viskraam aan 
de Krommenieerweg. Een van de vele 
foto s uit het derde dee! van 'Groeten uit 
Wormerveer' dat inmiddels verschenen is. 

Op zondag 5 september jl. brak brand uit in villa Overbosch aan de Wandelweg. 
Hoewel het vuur snel onder controle was achtte men de schade dermate groot dat 
tot onmiddellijke sloop van het gebouw werd besloten. Een potentieel monument 
verdween hierdoor uit het Wormerveerse straatbeeld. (joto: Tom Tulleken) 

lezing Rob Hartmans 
In november wordt bet prestigieuze 
boekwerk 'De Gescbiedenis van de 
Zaanstreek' gepresenteerd. Voorafgaand 
bieraan worden er in de Zaanstreek di
verse lezingen gebouden door de auteurs 
die meewerkten aan bet boek. 
Op donderdag 24 oktober a.s. is bet de 
beurt aan Rob Hartmans. Hij zal in de 
Wormerveerse Vermaning een boei
ende lezing bouden over bet socialisme 
in onze streek onder de titel 'de Rode 
Zaan'. De lezing begint om 20.00 uur. 
Kaarten aan de zaal a € 5,-

groeten uit Wormerveer deel3 
Aanvankelijk was bet de bedoeling dit 
boekje tijdens de voorjaarsbraderie te 
presenteren. Inmiddels is deel 3 uit de 
reeks verscbenen. Tijdens de najaarsbra
derie zijn de eerste exemplaren verkocbt. 
Bij de jubileurnreceptie en de najaarsle
denvergadering krijgt u oak de gelegen
beid dit boekje aan te scbaffen. Wilt u 
niet zolang wacbten, dan kunt u nu al 
terecbt bij onze vaste verkoopadressen 
Pasman Boek & Hobby en Rokersspe
ciaalzaak Bakker, beide op de Zaanweg. 
De prijs bedraagt € 15. 



woordvoerdersoverleg (WO) 
en groot werkgroep overleg 
(GWO) 
Op het GWO van 22 februari jl. kwam 
vanuit de werkgroepen de wens naar 
voren om twee- of driemaal per jaar 
een periodiek woordvoerdersoverleg 
te houden, ter voorbereiding op het 
GWO. Zowel de opkomst bij het WO 
op 14 juni jl. als die bij het GWO op 
4 juli jl. was zeer teleurstellend. Inmid
dels is een nieuwe datum vastgesteld 
voor het GWO, te weten woensdag 
31 oktober a.s. om 20.00 uur. Hier-

Drukte tijdens opening van de tentoonstelling 'De Wormerveerse Schipperij' 
op zaterdag 19 meijl. (jato: Joost Kuipers) 

aan voorafgaand is er een WO op 
woensdag 10 oktober a.s. eveneens om 
20.00 uur. Beide bijeenkomsten vinden 
plaats in de kerkenraadskamer van de 
vermaning. Zowel woordvoerders als 
werkgroepleden ontvangen tijdig een 
uitnodiging en agenda. De Wormerveerse Schipperij 

Van 19 t/m 25 mei vond in de vermaning 
de tentoonstelling Wormerveerse Schip
perij plaats. Onder aanvoering van Letty 
Swart werd een prachtig beeld geschetst 
van de geschiedenis van Wormerveerse 
schippersfamilies, bedrijfsschepen en de 
schepen die Wormerveer aandeden. Een 
en ander overzichtelijk tentoongesteld 
met vee! fotomateriaal, fraaie scheeps
modellen etc. De drukbezochte opening 
op zaterdagmiddag 19 mei vertoonde het 
beeld van een reiinie en kreeg extra glans 
door de presentatie van het Magnum 
Opus van Letty Swart, het fraai vorm
gegeven en rijk gei'llustreerde boekwerk 
'De Wormerveerse Schipperij'. In de 
dagen ema vonden velen de weg naar de 
vermaning en was de eerste oplage van 
het boekwerk snel uitverkocht. Inmiddels 
is er een tweede druk verschenen. 

de maquette 
'Wormerveer Ao 1750' 
Ruim 3,5 jaar is erop gezwoegd door 
een ftinke groep HVW vrijwilligers. 
Wekelijks stelden zij een dee! van 
hun vrije tijd beschikbaar om huizen, 
molens, pakhuizen en boten te maken in 
een schaal van 1 :500. Zonder ervaring 
maar gewapend met een ftinke dosis 
zelfvertrouwen en doorzettingsvermo
gen startte de groep in februari 2009 
met deze monsterklus. Inmiddels nadert 
het aantal mens-uren dat gewerkt is 
aan de maquette de 10.000. De werkers 
zijn dan ook apetrots op hun product en 
kunnen haast niet wachten om het aan 
iedereen te tonen. Men is er in geslaagd 
om op een plattegrond van 5 x 1 ,5 meter 
een fantastisch beeld van Wormerveer 
en Westknollendam neer te zetten zoals 
dater omstreeks 1750 uit zag. Vanaf 
zondag 4 t/m zaterdag 10 november 
staat de maquette opgesteld in de Wor
merveerse Vermaning en is iedereen 
tussen 13.00 en 15.00 uur welkom om 
een en ander te bezichtigen. De toe
gangsprijs bedraagt € 1. 

opheffen postbus 
De informatie dat de postbussen in Wor
merveer zouden gaan verdwijnen, blijkt 
onjuist. Het bestuur had een en ander, 
achteraf gezien, op juistheid moeten con
troleren. Om financiele redenen en omdat 
er steeds minder analoge post wordt 
verstuurd, heeft het bestuur wei besloten 
om de HVW-postbus per einde contract
datum (5 november 2012) op te heffen. 
Het nieuwe postadres wordt: Zaanweg 
58a, 1521 DM Wormerveer. 

10 jaar HVW 
In de vorige Nieuwsbrief werd al mel
ding gemaakt van het feit dat het wel 
of niet doorgaan van de tentoonstelling 
'1550- 1750, 200 jaar Wormerveerse 
handel en nijverheid' afhing van de 
fondsenwerving. Inmiddels is duidelijk 
dat er onvoldoende financiele dek
king is voor dit kostbare project en 
gaat deze tentoonstelling definitief niet 
door. Wat wei doorgaat, is de jubileum
receptie op zaterdag 3 november vanaf 
16.00 uur. 

Nijvere handen priegelden vele uren minutieus aan de maquette 
'Wormerveer Ao 1750'. Het resultaat is vanaj 3 november a.s. voor 
een ieder te bewonderen. 



Het dubbeldikke jubileumnummer Wormerveer We leer be Iooft heel bi}zonder te worden. 
Op de middenpagina s komt een prachtige kleurenajbeelding van Arnold de Lange. 

jubileumnummer 
Wormerveer Weleer 
Tijdens de jubileumreceptie zal de speci
ale editie van ons blad Wormerveer Wel
eer worden gepresenteerd. Een speciale 
uitgave met een dubbel aantal pagina's 
- lekker veelleeswerk - en deels in kleur. 
Niet alles natuurlijk want veel fotomate
riaal van vroeger is nu eenmaal zwart
wit. In de week na de jubileumviering 
valt dit nummer bij u in de bus. 

allerlei 
redactie Nieuwsbrief Recent is de 
redactie van de Nieuwsbrief uitgebreid. 
Aly Heijltjes maakt nu oak deel uit van 
het team. 
HVW website: Indien HVW leden bench
ten op onze verenigingswebsite willen 
plaatsen, kunnen zij contact opnemen 
met Roel Larooij via: r.larooij@hccnet.nl 
Persberichten: Het komt wel eens voor 
dat werkgroepleden op eigen initiatief de 
plaatselijke pers benaderen om vereni
gingsnieuws te Iaten plaatsen in de krant. 
Dit is niet de bedoeling. De voorzitter 
van de HVW is belast met de communi
catie naar buiten toe. 
Mijnfavorietefoto: U heeft nag een 'rnijn 
favoriete foto' tegoed omdat deze als 
bijlage bij de vorige Nieuwsbrief ontbrak. 
De ontbrekende foto vindt u als bijlage bij 
de komende Wormerveer Weleer. 
Uw naam in een raam: De HVW' ers die 
meedoen aan actie 'Uw naam in een raam' 
ten bate van de restauratie van de Wor
merveerse Vermaning ontvangen voor het 
eind van dit jaar hun deelnamecertificaat. 
Over het tijdstip wanneer de graveeractie 
plaats vindt ontvangt u later bericht. 

foto's Sinterklaasfeesten 
bij Zaanse bedrijven 
Zoals bekend, is er oak dit jaar weer een 
Sinterklaastentoonstelling in de verma
ning. De samenstellers van deze exposi
tie willen dit keer het Wormerveerse en 
Zaanse element wat meer benadrukken 
en zijn daarom op zoek naar foto 's van 
bedrijfsfeesten. In de periode dater nag 
veel grate bedrijven (Linoleum, Erve 
de Jong, Jan Dekker, Duyvis, Bruyn
zeel, Wessanen etc.) in de streek waren 
gevestigd, werden voor de kinderen van 
de talrijke werknemers bedrijfs-Sinter
klaasfeesten gehouden. Daar moeten 
ongetwijfeld foto's zijn gemaakt en we 
zouden die foto's graag willen gebruiken 
voor de tentoonstelling. U hoeft de foto's 
niet af te staan; we scannen ze waarna 
u de originelen weer terug krijgt. Als u 
Tom Tulleken (06 211 63 910 of075 622 
77 37) of Thea van 't Lao (06 255 44 619 
of 075 628 74 92) even belt, komt het 
helemaal goed. 

beta I i ngsheri nneringen 
contributie 
Er zijn !eden die hun contributie over 
2012 nag steeds niet betaald hebben. 
Enige tijd geleden heeft de penning
meester de laatste betalingsherinne
ringen verstuurd. Het bestuur ziet zich 
helaas genoodzaakt diegenen die nag 
steeds geen contributie hebben betaald, 
uit het ledenbestand te verwijderen. 
De betreffende personen ontvangen na 
deze Nieuwsbrief geen verenigingsbla
den meer. Een vervelende maatregel, 
maar ten opzichte van de betalende 
leden wei zo eerlijk. 

mijn favoriete foto 
Andre Philippa werd geboren boven 
Zaanweg 96, het Simon de Wit-filiaal. 
Zijn vader, Frans, werkte er sinds 1942 
en werd daar drie jaar later filiaalchef. 
Uit het farniliearchief komt dit keer 
de foto en Andre vertelt: AI vanouds 
een leuke traditie, Sintermaarten op 
11 november. Met guile hand zullen 
mijn ouders de kinderen iets toegestopt 
hebben. In de eta/age is al duidelijk het 
aanprijzen van de Sinterklaas lekkernijen 
te zien. Rechts de Van Doorn s taai taai 
en links dozen met overheerlijke specu
laas en daarboven chocoladeletters. Het 
was nag niet de tijd van de zelfbediening. 
Alles ging nag over de toonbank in pa
pieren zakken, kaaspapier en puntzak}es. 
Koffie -Santos was het eigen merk van 
Simon de Wit- werd ter plekke gemalen. 
Op de achtergrond zijn alter lei flessen en 
blikken te zien zoals Exotafrisdrank en 
zoete, Spaanse wijn. Verder appelstroop 
in de rode blikjes en natuurlijk eigen 
merk thee. Mijn vader was begonnen 
als loopjongen bij Janssen de Vogel in 
Haarlem en ging in I 942 in dienst bij 
Simon de Wit. Met een onderbreking 
door de oorlog, werd hi} op I december 
I 945 aangesteld als chef van het filiaal 
op de Zaanweg met een weeksalaris van 
f. 27,- De weekomzet was toenj. 1.400,
per week. Vele jaren later- mijn dochter 
werkte bij Kids & Zo op de Zaanweg 96 
- kwam er een oude man binnen en die 
zei dat hi} hier vroeger bedrijfsleider was 
geweest. Mijn dochter zei op haar beurt 
dat haar opa hier oak gewerkt had. Haar 
opa was de opvolger van die oude man. 

boekenpakketten 
en dubbele boeken 
'De Zaanstroom', 'Gerrit de Jong', 'Kind 
van Wormerveer', 'De chocoladeklas', 
Groeten uit Wormerveer deel 1 en 2', 
zomaar een greep uit de fiinke voorraad 
boeken en boekjes die de HVW nag 
in voorraad heeft. Ter gelegenheid van 
het 10-jarig bestaan stelt de HVW uit 
deze voorraad, aantrekkelijk geprijsde 
pakketjes samen. Een leuke manier om 
voordelig in het bezit te komen van 
Wormerveerse lectuur. Wellicht is het 
een idee, met het oog op de naderende 
feestdagen, hiermee oak een ander blij 
te maken? De pakketjes zullen voor het 
eerst te koop worden aangeboden tijdens 
de feestweek van 3 tim 10 november. 
De HVW ontvangt met grate regelmaat 



schenkingen in de vorm van oude boe
ken, foto's en andere zaken. Met name 
van de boeken hebben wij inrniddels veel 
exemplaren dubbel of zelfs driedubbel. 
De leden van de werkgroep Archief wil
len graag opruirning houden om plaats te 
maken voor nieuwe schenkingen. Tijdens 
de feestweek zal voor deze oudere publi
caties een verkoopkraam worden ingericht. 
Ook hier geldt dat u een en ander voor een 
zacht prijsje kunt kopen. Hiermee snijdt bet 
mes aan twee kanten: u komt voordelig in 
bet bezit van interessante boeken en u spekt 
tegelijkertijd de HVW-kas. 

nogmaals de ledenpas 
Het bestuur heeft besloten definitief af 
te zien van de uitgifte van een ledenpas. 
Omdat logistiek gezien bet haast ondoen
lijk is om de pas, nadat de contributie be
taald is, te verstrekken meent bet bestuur 
dit besluit te moeten nemen. Wel wordt 
nog bekeken op welke manier we in de 
toekomst leden kunnen laten profiteren 
van een korting op speciale HVW uitga
ven. We houden u op de hoogte. 

Mennohuis 
Het bestuur bezint zich momenteel over 
de rol die bet Mennohuis binnen de 
HVW kan vervullen en de vorm waarin 
dit zou kunnen gebeuren. Dit is de reden 
waarom de verbouwing nog niet is gestart. 
Zodra er duidelijkheid bestaat over boven
genoemde zaken gaat men van start. We 
houden u uiteraard op de hoogte. 

Het Mennohuis dat wellicht een belangrijke 
rot binnen de HVW gaat spelen. 
(joto: Tom Tulleken) 

agenda 
Zondag 14 oktober 10.00 uur, histo
rische wandeling door Wormerveer -
Zuid. Kosten € 2,50 
Informatie 075 628 24 68 
Zondag 21 oktober 10.00 uur, histo
rische wandeling door Wormerveer
Noord. Kosten € 2,50 
Informatie 075 628 24 68 

Donderdag 25 oktober, Wormerveerse 
Vermaning 20.00 uur, lezing Rob Hart
mans over De Rode Zaan. 
Kaarten a € 5,- aan de zaal 
Vrijdag 26 oktober, Oude Begraafplaats, 
lichtjesavond vanaf 19.00 uur. 
Vrij toegang. 
Zaterdag 3 november, 
Wormerveerse Vermaning, 16.00 uur. 
Jubileurnreceptie 10 jaar HVW 
Zondag 4 t/m zaterdag 10 november, 
Wormerveerse Vermaning, bezichtiging 
maquette 'Wormerveer Ao 1750', 
entree € 1,-
Woensdag 7 november, Wormerveerse 
Vermaning, 20.00 uur, najaarsledenver
gadering HVW 
Zaterdag 17 november t/m dinsdag 4 
december, Wormerveerse Vermaning, 
dagelijks van 13.00- 17.00 uur, ten
toonstelling 'Sinterklaas is jarig en 
daarom .... .'Entree € 1,-

boek& 
400 Jaar Beemster 1612 - 2012 
Redactie Katja Bossaers & Cady Misset 
ISBN 9789078381563 
Uitgeverij Noord-Holland 
Prijs € 39.50 (Reeds verschenen) 
Strikt genomen geen Zaanse geschiede
nis, echter voor de liefhebber van streek
geschiedenis een prachtig uitgevoerd 
standaardwerk over een bijzonder stukje 
Nederland dat een plaats op de Wereld 
Erfgoedlijst van de Unesco heeft gekregen. 
Een breed scala aan onderwerpen wordt 
door verschillende auteurs behandeld vari
erend, van bestuur en politiek tot de beide 
wereldoorlogen en kerk en geloof. Fors 
formaat, uitgebreid gelllustreerd. 

Gedempte Gracht 77 
Dick Visser 
Prijs € 10.00 
Zaankanter Dick Visser beschrijft in dit 
boekje bet resultaat van een dag lang 
observeren vanuit het "Groene Pandje" 
aan de Gedempte Gracht op dinsdag 17 
september 1985. 

De- Wormerveerse Schipperij 
Letty Swart 
Prijs € 22.50 
In deze verhalenbundel over de schepen 
en schippers van Wormerveer beschrijft 
Letty Swart bet wei en wee van 
verschillende schippersfamilies . 
Rijk gelllustreerd met oude foto 's is dit 
boek bet resultaat van intensief speur
werk naar hoe bet vroeger ooit was. 

Wormer 
Van Crisisjaren, oorlogsjaren tot 
de bevrijding. 
Bram & Klaas Kemp. 
Uitgeverij Amor Vincit Omnia 
Prijs € 17,50 
Bram Kemp en zijn veel te vroeg over
leden broer Klaas halen in dit boek een 

schat aan herinneringen over de oor
logsjaren in Wormer boven water. 
Via archiefonderzoek en veel informatie 
van (oud)-inwoners van Wormer is dit 
boek tot stand gekomen. 

colofon 
De HVW Nieuwsbrief verschijnt 
drie keer per jaar (april, augustus en 
december) voor !eden en begunstigers 
van de Historische Vereniging 
Wormerveer. De uitgave van de HVW 
Nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt 
door 'Weduwen -en Wezenfonds 
d' Acht Staten' Wormerveer. 

redactie 
Carole Post van der Linde, 
A tie Bouwmans, Aly Heijltjes , 
John Pasman, Tom Tulleken 

Redactieadres: Krommenieerweg 80 
1521 HK Wormerveer 
e-mail: tomtulleken@online.nl 

opmaak en printwerk 
Prepress4U,Wormerveer 

distributie 
contactpersoon: Hero Wijker, 
tel. 075-6283977 

verenigingssecretariaat 
Postbus 303, 1520 AH Wormerveer 
(na 5 november 2012 Zaanweg 58a, 
1521 DM Wormerveer), 
tel. 075- 6351964, 
e-mail: secretaris@hvwormerveer.nl 

website 
www.hvwormerveer.nl 

bestuur 
voorzitter 
archivaris 
secretariaat 

penningmeester 
algemeen 
algemeen 

Tom Tulleken 
Loes van Horssen 
Rirnke Klitsie 
Aly Heijltjes 
Roel Larooij 
Hero Wijker 
Joost Kuipers 

werkgroepcoordinatie 
Tom Tulleken, 
tel. 075- 6227737 I 06-21163910 
e-mail: voorzitter@hvwormerveer.nl 

kantoor 
achterzijde Zaanweg 4, 
open op maandag- en vrijdagmiddag 
van 13.30- 16.00 uur. 

contributie 2012 
€ 15,- (of€ 22,50 vooreen 
gezinslidmaatschap) per jaar. 
Bedrijfslidmaatschap € 50,- per jaar. 
Rabobank Zaanstreek 394910885 
KvK Amsterdam 34180336 


