
Nieuwsbrief - Historische Vereniging Wormerveer, jaargang 18, nummer 49 (maart 2020)

UITNODIGING 
JAARVERGADERING 24 maart 
2020
Op dinsdag 24 maart vindt in De 
Kosterij de Jaarvergadering plaats. 
De vergadering begint niet zoals ge
bruikelijk om 20.00 uur, maar om 
19.30 uur.
Voor verdere bijzonderheden verwijst 
het bestuur u naar de bij deze 
Nieuwsbrief gevoegde uitnodiging.

Na sloop van het pand bleek de klok 
echter van de aardbodem verdwenen. 
Tot augustus 2016. Toen ontving ik 
een e-mail met de mededeling dat de 
klok uit de container was gered door 
de toenmalige opzichter van de 
Dienst Bouwen en Wonen, een 
amateurklokkenmaker. Hij had de 
klok mee naar huis genomen, op
geknapt en vervolgens thuis opge
hangen. De e-mail was afkomstig van 
zijn zoon. Zijn vader was overleden 
en de zoon vroeg of de HVW nog be
langstelling voor de klok had. 
Natuurlijk was dat het geval. Het 
zou echter nog zo’n vier jaar duren 
voordat de inspanningen van het be
stuur de klok te laten restaureren, 
werden beloond. Dankzij diverse 
donateurs, te weten de heer Konij

nenberg, Nooij Maatmeubels, Saen- 
kanter Fashion BV, juwelier Frans 
Kuyper, Gezond Plus, Huisartsen
praktijk Wormerveer en de eigenaar 
van het pand, hangt de klok vanaf 3 
december vorig jaar weer op zijn 
plek. Het heeft de nodige tijd gekost, 
maar daar is het dan ook een klok 
voor! Zowel ZaanTV als TV-Noord- 
Holland schonken hier aandacht aan. 
Een mooie PR voor onze vereniging.

de klok wordt aan de huidige gevel 
geplaatst
(foto Han Muijzert)

Een bijdrage van Ger Bakker, 
algemeen bestuurslid/penningmeester 
ad interim
Tot mijn genoegen kan ik u melden 
dat onze vereniging er financieel 
goed voor staat. De aanschaf van di
verse automatiseringszaken in 2019 
kon worden betaald uit een in 2018 
ontvangen genereuze gift van de 
Vereniging Wezen- en Ouderenzorg 
d’Acht Staten in Wormerveer.
Ook de LED-verlichting in het club
huis werd hieruit bekostigd. Verder 
waren er geen bijzondere uitgaven. 
De HVW ontving ook het afgelopen 
jaar giften en donaties en wel via het 
Gerrit Blaauwfonds, van een ano
nieme gever en via de actie Rabo 
ClubSupport, gezamenlijk goed voor 
een bedrag van zo’n € 7.500. Deze in
komsten zijn echter niet structureel 
en kunnen per jaar sterk verschillen. 
Bijna € 1.500 was afkomstig van de 
Rabobank. Dit was bijna € 1.000

meer dan vorig jaar. Verder wil ik 
niet onvermeld laten, dat het bestuur 
zeer blij is met de leden die naast 
hun contributie van € 18,50 een ex
tra bedrag overmaken. Het afgelopen 
jaar is inmiddels financieel afgeslo
ten. Op de Jaarvergadering zal ik 
namens het bestuur de resultaten
rekening, de balans en de begroting 
nader toelichten.

Van de secretaris,
een bijdrage van Aly Heijltjes-Gorter
Het bestuur is er helaas nog niet in 
geslaagd een nieuwe voorzitter en 
penningmeester te vinden. Daar
naast ontstaat per 24 maart aan
staande een vacature voor algemeen 
bestuurslid. Ger Bakker legt op ge
noemde datum tijdens de Jaarver
gadering zijn functie namelijk 
wegens privéomstandigheden neer.
U zult uit het bovenstaande begrij
pen, dat het bestuur dringend be
hoefte heeft aan versterking.
Wilt u als algemeen bestuurslid ac
tief uw steentje bijdragen aan onze 
vereniging? Neemt u dan contact 
met mij op via
secretaris@hvwormerveer.nl of bel 
075-6351964 voor nadere informatie. 
Om te ervaren waarmee het bestuur 
zich bezighoudt kunt u eerst een of 
meerdere bestuursvergaderingen 
bij wonen en daarna besluiten al dan 
niet bestuurslid te worden.

17 september 2019 Open Monumen
tendag
Tentoonstelling van Pont tot Brug/ 
bezichtiging maquette in pakhuis De 
Schepel.
Bij het ter perse gaan van de vorige 
Nieuwsbrief waren nog geen foto’s 
beschikbaar van deze HVW-activitei- 
ten. Hierbij alsnog een kleine im
pressie.

de k/ok aan de gevel na de brand

Een bijdrage van Dick Zwart, 
algemeen bestuurslid
U herinnert zich vast nog wel de 
brand op 6 maart 1975, die het voor
malig gemeentehuis van Wormerveer 
grotendeels in de as legde. Een foto 
vlak na de brand genomen, toont de 
klok aan de Zaanzijde-gevel.

mailto:secretaris@hvwormerveer.nl


Onderstaande foto toont de officiële 
overdracht van de naamplaat en de 
machineplaatjes van de Prinses Be- 
atrixbrug te West-Knollendam aan 
Loes van Horssen en Piet Jongert 
van de HVW. Inmiddels heeft de 
naamplaat een vaste plek gekregen 
in dorpshuis De Noorddam in West- 
Knollendam. Uiteraard heeft men 
hiervoor een bruikleenovereenkomst 
met de HVW moeten ondertekenen.

van deze mooie plek. Piet Jongert, 
lid van de werkgroep Oude Begraaf
plaats, nam namens de HVW de 
honneurs waar. Men had er zin in en 
ging rond 10.00 uur snel en voort va
rend met hark en schoffels aan de 
slag. Toen ik om 11.00 uur een kijkje 
kwam nemen, waren de eerste krui
wagens al gevuld met onkruid en 
(herfst)bladeren. De dag daarop ging 
ik nog even langs om het eindresul

taat vast 
te leggen. 
Iedereen 
die mee 
geholpen 
heeft nog
maals 
hartelijk 
bedankt.

ClubSupport uw stem uit te brengen 
op de HVW. Hoe meer stemmen, hoe 
meer geld. Aanmelden kan via de 
site van de Rabobank.

Maquette Wormerveer Anno 1750 met 
Willem Schraal in pakhuis De Schepel

8 oktober 2019 hart en ziel dag
De afdeling Maatschappelijk Domein 
van de gemeente Zaanstad organi
seerde 8 oktober jl. voor haar hele 
team de ‘Hart en Zieldag’. Hierbij 
werd samenwerking gezocht met De 
Zaanse Uitdaging om een en ander 
ook van meerwaarde te laten zijn 
voor Zaanstad en alle partijen die 
heel hard werken om die stad iedere 
dag een beetje mooier te maken.
Men bood een dag werkkracht aan 
voor diverse werkzaamheden. Ook de 
HVW werd in dit kader benaderd met 
de vraag of zij van deze aangeboden 
hulp gebruik wilde maken.En uiter
aard was dat het geval: de vrijwilli
gers van de Oude Begraafplaats West 
kunnen immers altijd wel een extra 
handje gebruiken bij het onderhoud

14 oktober De Grote Zaanse Geschie
denis Quiz
Met 30 punten kwam ROSA als win
naar uit de bus, als tweede eindigde 
het team ‘Voor nou en naggeres’ met 
29 punten, terwijl het team ‘De Jon
ge Honden’ met 26 punten de derde 
plaats behaalde. Het HVW-team ‘De 
Gladoren’ eindigde op een gedeelde 
zevende plaats met 26 punten. Met 
dank aan Loes van Horssen, Piet 
Jongert, Corrie Zwart en Dick Zwart. 
Helaas moest Jan Betlem wegens 
ziekte verstek laten gaan. Zijn plaats 
werd spontaan ingenomen door Mar- 
ja Bloem-Dirkmaat. Foto Nathan 
Mandjes.

17 oktober 2019
Donderdagmiddag 17 oktober open
de Parteon Wonen een tentoonstel
ling ter ere van het 100-jarig bestaan 
van de voormalige Pette-Boon- 
fabriek. De HVW stelde hiervoor een 
aantal foto’s en voorwerpen ter be
schikking. Een en ander vond plaats 
in het kader van de IFIKZ Zaanse In- 
dustriedag.

26 oktober 2019 ledencontactmiddag 
in De Kosterij
Op uitnodiging van de HVW hield 
Ron Couwenhoven, Zaans molenken
ner bij uitstek, voor leden en niet-le- 
den een lezing over de verdwenen 
molens in Wormerveer. Om er maar 
eens een paar te noemen: De Witte 
Vlinder, De Rode Wildeman, De Sam- 
son, Het Witte Paard, De Noordster, 
Het Jonge Vool etc. etc.. Ron wist de 
aanwezigen ruim een uur te boeien 
met foto’s en verhalen uit het rijke 
verleden van ons mooie dorp. Wist u 
bijvoorbeeld dat de wind in het ver
leden behoorde aan de koning of aan 
de persoon die in zijn naam over een 
streek regeerde? En dat de mole
naars voor het recht om de wind te 
gebruiken moesten betalen? Na af
loop was er nog een hapje en een 
drankje. De HVW kan terug kijken 
op een geslaagde middag.

15 oktober 2019 Uitslag Rabo Club
Support
Dinsdag 15 oktober jl. gingen de be
stuursleden Ger Bakker en Nico 
Tromp naar de uitslag van de Rabo 
ClubSupport Avond. Welk bedrag zou 
dit jaar aan de HVW worden toege
kend? Het bleek een behoorlijk be
drag te zijn: € 1.457,86. Iedereen die 
op onze vereniging heeft gestemd 
HARTELIJK BEDANKT!
Bent u rekeninghouder bij de Rabo
bank, maar geen lid van de bank? 
Meldt u dan snel gratis als lid aan. U 
bent na een jaar lidmaatschap ge
rechtigd bij de eerstvolgende Rabo

lezing van Ron Couwenhoven

Oktober 2019 uit het blad Reuring
Ons bestuurslid Dick Zwart werd on
langs geïnterviewd door Mascha 
Schrander voor een artikel in het



blad Reuring van De Lorzie. Omdat 
niet iedereen dit blad ontvangt, 
plaats ik hieronder het betreffende 
artikel.

‘Als lid van de Historische Vereniging 
Wormerveer (HVW) werkt Dick 
Zwart al meer dan vijftien jaar aan 
het opknappen en onderhouden van 
de Oude Begraafplaats West aan het 
einde van de Marktstraat in Wor
merveer. De HVW wil de geschiede
nis van Wormerveer achterhalen, be
waren, documenteren en delen. Dit 
spreekt Dick Zwart erg aan. De Oude 
Begraafplaats is inmiddels zijn 
‘kindje’ geworden. Samen met ande
ren heeft hij ongeveer zestig bedol
ven grafstenen uitgegraven. Ook 
hebben zij subsidie geregeld voor het 
herstel van grafmonumenten en ge
streden voor het behoud van deze 
mooie plek. De activiteiten van de 
HVW hebben hun vruchten afge
worpen, want de begraafplaats ligt 
er keurig bij en heeft vorig jaar de 
status van monument ontvangen. 
Groot belang
Dick Zwart legt uit waarom de be
graafplaats zo belangrijk is: ‘De Ou
de Begraafplaats West bestaat al 151 
jaar. Er liggen hier geen beroemdhe
den begraven, maar wel molenaars 
en fabrikanten. De grondleggers van 
veel bekende Zaanse bedrijven van 
nu. Ook de natuur op de begraaf
plaats is bijzonder. Er staan prachti
ge bomen die net zo oud zijn als de 
begraafplaats zelf. In het voorjaar 
staat ‘het armenveld’ vol met krokus
sen. Er wonen spechten, een enorme 
kolonie reigers en langs de water
kant wordt soms zelfs een ijsvogeltje 
gespot.
Heerlijk werk
Bijna alle dagen ben ik op de be
graafplaats aan het werk. Op maan
dagochtend heb ik versterking van 
v ijf andere vrijwilligers. Wij wieden 
onkruid, vegen bladeren en zorgen 
ervoor dat de begraafplaats er netjes 
uit ziet. Het hele jaar door is er ge
noeg te doen. Ik vind het heerlijk om 
hier te werken op deze mooie en 
rustige plek. Verstand op nul en blik 
op oneindig. Ik heb het gevoel dat ik 
mijn hoofd hier leeg maak. Naast het 
onderhouden van de begraafplaats, 
geef ik ook rondleidingen over het 
terrein van dit kerkhof. Dit doe ik op 
Monumentendag, op verzoek, of 
spontaan als het zo uit komt. Ook 
werk ik mee aan de jaarlijkse licht- 
j esavond.
Hoewel ik mijn vrijwilligerswerk met 
veel plezier doe, merk ik dat het met 
de jaren zwaarder wordt. Het zou mij 
geruststellen als ik weet dat ik een 
stap terug kan doen, wanneer dat

nodig is. Daarom doe ik een op roep 
aan de lezers om ook vrijwilliger te 
worden en mee te helpen om deze 
schitterende begraafplaats in stand 
te houden.’

1 november 2019 lichtjesavond
De in de vorige Nieuwsbrief gedane 
op roep (jam)potjes ten behoeve van 
de lichtjesavond te verzamelen was 
een groot succes. Tassen vol potjes 
werden langs gebracht. Ook potjes 
inclusief waxinelichtjes en lantaarns 
met kaarsen er in. Zelfs uit Friesland 
leverde een ex-gladoor potjes aan. 
Van Pear Tree aan de Stationsstraat 
in Wormerveer ontving de HVW een 
hele zak vol prachtige kaarsen. De 
vrijwilligers gingen 1 november ‘s 
morgens nog vol goede moed aan de 
slag en vulden ca. 2.000 potjes met 
waxinelichtjes. Het was de bedoeling 
deze ’s middags uiterlijk vier uur 
over de begraafplaats te verspreiden 
en aansluitend aan te steken. Helaas 
was het slechte weer spelbreker en 
moest de lichtjesavond worden afge
last. Voordeel is wel, dat dit jaar alles 
al keurig in dozen klaar staat en 
‘slechts’ neergezet en aangestoken 
hoeft te worden.

13 november 2019 en 8 januari 2020 
Het Praatje Gaat weer
De harde kern blijft komen om naar 
eikaars verhalen en die van Diet te 
luisteren. Diet meldde tijdens haar 
Praatje in september een project te 
zijn gestart met jeugdherinneringen 
die in haar geheugen gegrift staan, 
omdat het om ‘de eerste keer’ ging 
en ze dus grote indruk hebben ge
maakt. Zo vertelde ze onder andere 
over haar eerste bezoek aan bioscoop 
Corso, waar ze kennis maakte met 
Tarzan en Jane. Willem Schraal had 
promotiemateriaal meegenomen over 
diverse Tarzanfilms. Bedankt Willem. 
Sommige aanwezigen biechtten op in 
het Corsotheater op de achterste rij 
wel eens een kusje te hebben ge
kregen of te hebben gegeven. Puur 
jeugdsentiment. Aan het eind van de 
middag had Diet een ‘opdracht’ aan 
de aanwezigen: schrijf nu eens een 
voor jou belangrijke jeugdherin
nering op en lees die tijdens het 
volgende praatje voor of vertel hier
over. Op de bijeenkomst van novem
ber jl. leverde dit verzoek een aantal 
leuke verhalen op. Zoals de verhalen 
over Sinterklaas, die in die tijd zon
der problemen in gezelschap van zijn 
Zwarte Pieten per boot naar ons kik
kerlandje kwam. En wat hij toen aan 
vooral nuttige kado's meenam: een 
van restjes wol gebreide sjaal, 
wanten en sokken. Een en ander was 
vaak ‘verpakt’ in donkerbruin papier.

Van luxe pakpapier was nog geen 
sprake. Ja, met dergelijke kadootjes 
kan je nu niet meer aankomen.
Maar vlak na de oorlog was immers 
gebrek aan alles. Een 'echt' kadootje, 
een kindertimmersetje, maakte bij 
een van de aanwezigen grote indruk: 
zo groot zelfs, dat de kleine man van 
toen later timmerman is geworden! 
Diet las uiteraard ook voor uit eigen 
werk, waarin ze bijzondere gebeurte
nissen prachtig verwoordde.
Op woensdag 11 maart en woensdag 
13 mei a.s. staat weer een Praatje 
gepland; aanvang 14.00 uur.

29 november 2019 'Bijeenkomst Wel
kom in de Wijk’
Samen met het Sociaal Wijk Team en 
De Lorzie organiseerde wijkmanager 
Monica Briefjes een bijeenkomst 
‘Welkom in de Wijk’. Dit initiatief 
komt voort uit een netwerkbijeen- 
komst over eenzaamheid. Er gebeurt 
in Wormerveer heel veel, maar als je 
nieuw in de wijk komt wonen en 
overdag werkt, kun je je behoorlijk 
eenzaam voelen als je de weg nog 
niet weet in je nieuwe wijk. Op deze 
bijeenkomst konden alle lokale ver
enigingen en stichtingen zich pre
senteren. Ook lokale ondernemers 
waren aanwezig. Monica vroeg de 
HVW als vast onderdeel van het pro
gramma een korte geschiedenis van 
Wormerveer te vertellen. Voor de 
HVW nam ons bestuurslid Dick 
Zwart deze taak op zich. Men is van 
plan een dergelijke bijeenkomst 
tweemaal per jaar te organiseren.

En verder 
Schenkingenlijst
In de vorige Nieuwsbrief meldde ik, 
dat het bestuur uit financiële over
wegingen had besloten de fysieke 
schenkingenlijst af te schaffen en in 
plaats daarvan een en ander digitaal 
beschikbaar te stellen. Vanuit de 
werkgroep archief kwam het verzoek 
op dit besluit terug te komen, omdat 
de schenkingenlijst bij de leden zeer 
geliefd is. Men stelde voor de lijst in 
eigen beheer in het clubhuis te prin
ten. Wel diende dan een nieuwe 
laserprinter te worden aangeschaft. 
Het bestuur heeft dit voorstel 
overgenomen. De nieuwe printer 
staat inmiddels in het clubhuis en 
verdient zich binnen een paar jaar 
terug.

Schenking pentekening Frans Mars
Het secretariaat ontving enige tijd 
geleden een e-mail van de heer T. 
Stroobach. Hierin meldde hij een 
tiental jaren geleden door erving in 
de familie in het bezit te zijn ge
komen van een ingelijste pente



kening van ‘t Swaentje in West- 
Knollendam van de hand van Frans 
Mars. Bij het opruimen van zijn huis 
kwam hij deze weer tegen. Omdat 
niemand in de familie hierin interes
se toonde, zocht hij een goede be
stemming en kwam na enig 
speurwerk bij de HVW uit. De heer 
Stroobach heeft persoonlijke herin
neringen aan ’t Swaentje: met zijn 
opa Teun de Haas ging hij er wel 
eens iets drinken, terwijl zijn oom 
Barend Teeling er toneel speelde bij 
de toneelvereniging. Zijn vader heeft 
nog enige tijd in de kost gezeten bij 
de familie Davits, beheerder van ’t 
Swaentje. Van Frans Mars herinnert 
hij zich dat deze in de Ampèrestraat 
woonde, vlakbij de Watt straat waar 
hij zelf woonde en waar hij zijn jeugd 
doorbracht. Het atelier van Frans 
Mars stond over het spoor in het 
veld. Je kon er alleen ’s winters, als 
er ijs lag, komen’. Inmiddels heeft de 
heer Stroobach de pentekening aan 
de HVW overhandigd, 
foto (afmeting pentekening 47 cm x 
38 cm)

Foto Pionier/Jan Ligthart school
De HVW plaatste in het blad Reuring 
een schoolfoto met het verzoek de 
ontbrekende namen van de hierop 
zichtbare personen door te geven 
aan het secretariaat. Mieke Rensen 
en Herbert Bakker, oud-leerlingen 
van genoemde school, reageerden.

Korting HVW-leden bij Alphabed
Sigfrid Appelman van AlphaBed, 
eveneens huurder in het pand Zaan- 
weg 124, biedt HVW-leden vanaf het 
verschijnen van deze Nieuwsbrief 5% 
korting op alle artikelen, uitgezon
derd aanbiedingen. Wel dienen de le
den hun HVW-lidmaatschapsnummer 
en legitimatiebewijs te tonen. Verder 
gaat Sigfrid actief leden werven door 
klanten die nog geen HVW-lid zijn, te 
wijzen op deze korting. Aanmelden 
kan via een bij hem in de winkel aan
wezig aanmeldingsformulier. Na be
taling van het contributiebedrag kan 
men dan meteen van de korting 
profiteren. Op deze manier kunnen 
HVW en Alphabed elkaar versterken.

ZOEKPLAATJES
Helaas heeft Piet Alleman geen reac
ties ontvangen op zijn foto in de vo
rige Nieuwsbrief.

Activiteiten (tot nu toe bekend) in 2020
11.03. Het praatje gaat weer
24.03. Jaarvergadering
13.05. Het praatje gaat weer
13.06. Boekenmarkt Marktplein
14.06. Green & Country Fair 
Wilhelminapark
12.09. en 13.09. Open Monumenten
weekend

Nieuwe leden
Mevr. E.D. Groeneveld, mevr. I. 
Renaud-de Munck,de heer P Boekel, 
mevrouw Y van Splunteren, de heer 
R.M. Slot, de heer T. Ris, mevr. C. 
Donders, de heer M. Bruijn, Gingers 
Eten en Drinken.
Hartelijk welkom!

ANBI, schenkingen en legaten
De HVW is een culturele Algemeen 
Nut Beogende Instelling (ANBI).
Dat betekent dat het fiscaal aantrek
kelijk kan zijn de vereniging een
malig of periodiek giften te 
schenken. Er gelden wel enkele 
regels. Er mag geen tegenprestatie 
tegenover de gift staan. Zo kan de 
contributie voor de vereniging niet 
worden afgetrokken. En met bankaf
schriften of kwitanties moet bij de 
belastingdienst kunnen worden aan
getoond dat er daadwerkelijk een 
gift of giften zijn gedaan. Meer in
formatie hierover is te vinden op de 
website van de belastingdienst.

Tenslotte
Hebt u uw (nieuwe)e-mailadres al 
doorgegeven aan het secretariaat? 
(secretaris@hvwormerveer. nl).

Colofon
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Bestuur
voorzitter
secretaris
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Aly Heijltjes-Gorter
vacant
Dick Zwart
Jan Betlem
Ger Bakker
Nico Tromp
René Bont

Werkgroepcoördinatie
e-mail: voorzitter@hvwormerveer.nl

Kantoor/Archief
p/a Zaanweg 124 achter -1521 DS Wormerveer 
Ingang aan de Steijnstraat - naast nr. 2 
Open op dinsdag- en vrijdagmiddag van 13.30 
-16.00 uur
Contributiebetaling 2019 •
€ 18,50 (of €26,- voor een gezinslidmaat- 
schap) per jaar.
Bedrijfslidmaatschap €50,- per jaar.
NL12 RABO 0151982252
overige betalingen:
NL88 RABO 0394910885 
KVK Amsterdam 34180336

De HVW is bereikbaar via de Steijnstraat 
naast nr. 2 - (zie foto)

Vl.n.r.: de juf
fen Drogtrop, 
Van Vuure en 
Stoorvogel, 
de meesters 
Koehoorn(met 
baardje) en 
Slot, conciër
ge Baartse en 
(nieuw) 
schoolhoofd 
Emmer.
De foto da
teert waar

schijnlijk uit 1969 of 1970 nadat 
meester Hogenkamp met pensioen 
ging en schoolhoofd af was.
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