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Kroniek Wormerveer

Ca.1574 : Korenmolen “De Wit”, gebouwd in 1536, verbrand door Spaanse troepen,
herbouwd zie “De Witte Vlinder”

Ca. 1574: Korenmolen “De Zwart”, bestond in 1562, herbouwd, later genaamd “De Zwarte
Vlinder”. Door oorlogshandelingen verbrand.

1576 14 october: De Spaanse bezetting van de Zaanstreek slaat ook aan het muiten.

1579 Korenmolen “De Zwart” uit 1562 te Wormerveer door de Spaanse soldaten in brand
gestoken.

1588 Opkomst in de Zaanstreek van de molenbouw.

1597 In Krommenie, Krommeniehorn en Krommeniedijk staan 31 woningen.

1610 23 januari: Door Noordwesterstorm dijkdoorbraken in de Beemster en Westzanerpolder.

1613 – 1615 Begin van de walvisvamgst door Zaankanters.

1617 Mandement van Relief d’Appel van Prins Maurits voor schepenen en regeerders van
Wormerveer, Koog en Zaandijk, daar de schepenen van Westzaan buiten hun medeweten een
nieuwe keur hadden uitgevaardigd op onderhoud van de Lagedijk.

1627 Actie van schepenen en regeerders van Koog, Zaandijk en Wormerveer tegen die van
Westzaan over het kiezen van schepenen.

1630 11 maart: Om landlopers, vagebonden en geboefte te weren, worden in de buurten
Wormerveer, Koog, Zaandijk en Westzaandam verplicht de wacht te houden.

1633 Aanvang graafwerkzaamheden voor de aanleg van Nauernasche Vaart, gereed in 1634.

1638 11 januari: Dominee Jacobus Borstius (*15-7-1612 †1-7-1680 Rotterdam) predikt in
Wormerveer en Zaandijk. Bevestiging vindt plaats op 2 mei 1638 in de school te
Wormerveer.

1643 28 juni: Request opgesteld aan de Schepenen van Westzaan, door een ouderling van
Wormerveer en één van Zaandijk, om verbetering van de wegen tussen Zaandijk en
Wormerveer.
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1643 1 november: Ds.Jb. Borstius, predikant te Zaandijk en Wormerveer,
vertrekt per januari 1644.

1644 bij openbare uitroep wordt te Zaandijk en Wormerveer bekendgemaakt dat geen
comedianten en rhetorijkers in de banne van Westzaan en Crommenie mogen optreden.

1645 Door de walvisvangst ontstaan er traankokerijen in de Zaanstreek

1650 6 november: Stadhouder Willem II sterft als zo vele landgenoten aan de pokken.

1650 – 1672 Eerste Stadhouderlose tijdperk.

1650 In Wormerveer is ook grootschipperij, tevens opkomst van het assurantiewezen.

1651 31 december: Verzoek van enige lidmaten van de Gereformeerde kerk te Zaandijk, die
willen een scheiding met Wormerveerse lidmaten, om elk een eigen predikant aan te stellen.

1652 11 februari: Wormerveer wil de scheiding met de kerkelijke gemeente van Zaandijk aan
Classis te Haarlem voorleggen, om tot overeenstemming te komen..

1660 18 – 19 december: Zware storm over de Zaanstreek.
Molens waaien om.

1664 20 – 21 december: Bomen breken door zware ijzel.

1665 5 december: Zeer zware Noordwester storm. Dijkdoorbraak bij Durgerdam.
Waardoor Waterland en Oostzanerpolder onder water komen..
Tot in de Zaan dringt het wassende water op.

1666 januari: Vanuit de Zaanstreek rijdt men per schaats over het bevroren water van
Oostzanerpolder en Waterland naar de dijkdoorbraak bij Durgerdam.

1667 Zeer strenge winter. Begon in januari. Begin maart drie weken dooi.
Nog steeds harde vorst tot 25 maart, de paarden gingen die datum nog over de Zaan.

1674 1 augustus: Onweer en noodweer. Bomen waaien om, talrijke ruiten waaien in.
Veel schade aan huizen, molens en kerktorens.

1680 22 december: In de Zaanstreek neemt men in het ZW een komeet met een
verschrikkelijke lange staart waar.

1682 26 januari: Zeer zware westerstorm.

1684 maart: Bijzonder strenge winter. Het ijs in de Zaan is op een duim na twee voet dik.
De vorst heeft vijf á zes weken geduurd.

1690 30 april: Te Zaandijk als schoolmeester benoemd Evert Pietersz. Bont van
Oostzaandam.
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1691 20 maart: Na de zéér koude en langdurige winter is het op 7 maart gaan dooien, gevolgd
door warm weer.

1692 16 februari: Abnormale sneeuwval: 20 februari: Staande op de sneeuwhopen, kan men
over de huizen heenkijken.
Een hoogte van 7 á 8 voet is een normaal verschijnsel. Half april ligt de sneeuw er nog.

1692 18 september: om half drie worden in de Zaanstreek gedurende één minuut
aardschokken gevoeld.

1693 24 augustus: blikseminslag in korenmolen “De Witte Vlinder”, herbouwd.

1699 4 mei: blikseminslag in de oliemolen Kapramen verbrandde te Wormerveer

1703 8 december: Vreselijke zuidwester storm, schoorstenen waaien af, molens verliezen hun
wieken.

1704 Er is een padreglement op het Crommenieërpadt te Wormerveer.

1704 Stijfselhuis te Wormerveer verbrandt.

1711 18 maart: Snuifmolen “De Veldmuis” te Wormerveer verbrand.

1711 In Wormerveer verbrandt de oliemolen “De Liefde”.

1713 Tot in 1744 komt in de Zaanstreek veel runderpest voor.

1713 1 april: Lijnbaan van C.J. Muse te Wormerveer verbrand.

1714 31 augustus: Papiermolen “De Voorn”, eigenaar G.H. Wittebrood, te Wormerveer
verbrand.

1718 28 april: In Wormerveer verbrandt oliemolen “’T Fortuyn”.

1730 Tussen 17 en 31 december is het zo koud en winderig.

1731 In de Zaanstreek vindt men 286 pakhuizen voor de opslag van zaden en olie.

1731 24 juli: Te Wormerveer verbrandt de papiermolen “De Rijzende Zon”.

1746 24 januari: Papiermolen “De Rijzende Zon” te Wormerveer voor de tweede maal
verbrand. Wordt herbouwd.

1747 9 september: Te Wormerveer verbranden aan het Krommenieërpad twee huizen en een
timmerschuur.

1763 7 october: Snuifmolen "De Veldmuis" brand in de eest.

1764 Enkelen personen overlijden aan de Pokken.
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1765 28 januari: Cornelis Vloon, verdronken, deese was knegt van 'd Jager, varende op
dessels Snip hij is 's avonds om 5 uren door dove Claas bij de Waag opgevist en is
waarschijnlijk ’s morgens verongelukt.

1765 3 maart: Adriaan Bakker (Booij), is verdronken op dinsdagavond, men giste van
Saandammmer Kermis in 1764 als hij met de Snip van d'Jager naar Zaandam was die hij
geleijt hadde voor de mond van de duiker. Door de donkerte denkt men dat hij in de duiker is
gelopen. Door de stroom is weggespoeld en gevonden in 't Kerke rak bij de run molen tegen
over de 4 Heemskinderen op den 1 Maart 1765. Geheel onzichtbaar is hij met zijn nog
aanhebbende klederen in de kist gelegd en begraven.

1765 22 maart: Deze datum wordt aangenomen als de stichtingsdatum van N.V. Wessanen’s
Koninklijke Fabrieken te Wormerveer.

1766 27 mei: Jan Albertsz. Meijns is ongelukkig aan zijn end gekomen in de molen “De
Vos”. Door 't hefte van zijn schootsvel aan 't spil, is hij 48 voeten weg gesmeten, dat zijn
rechter handt afgerukt, verder gedeeltes van 't lichaam erg veel letsel. Ten gevolgen op 6 juni
1766 overleden.

1766 28 augustus: Jacob Kramer bij de molen “De Bel” in 't water dood gevonden, op 31
augustus te Wormerveer begraven.

1766 12 october: begraven te Wormerveer regent Alewijn Haantjes, zoon Claas volgt hem op.

1768 8 februari: Neeltje Groot, 21 jaar oud, vrouw van Jan Waij junior, is de eerste in de
nieuwe kerk begraven.

1768 In Banne Westzaan staan 300 molens, Banne Oostzaan 169.
In Wormerveer 19 en Wormer – Jisp 17 stuks.

1769 11 maart: Jan Aaten, van hier vertrokken naar Suriname met 't schip De Zeeridder
Capiteijn Jan Smit den 25 maart 1769 uijt Texel gezeijlt (met 't ½ jaar reder hier gearriveerd)

1769 31 december: gestorven beesten uit ’t district Wormerveer.
Gerrit Braaff 14 september 1 koe
Barend Jansz.Wegman, 16, 25 augustus en 10 september 3 koeijen.
Jan Dirksz. Root 23 augustus 1 koe
Jacob Slooff 26 september 1 koe
Pieter Koek 8 augustij 1 koe
Klaas Prins 7 julij 1 koe
Jan Vrienden? 21 september 1 koe
Gerrit d: Jager 30 september 1 koe

Totaal in ’t jaar 1769 10 koeijen
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1770 4 februari: maandagh 's morgens oms: 4 uuren is schipper Arij Groen van hier vervoert
na 't verbeterhuijs te Alkmaar met schipper Bart Zoomer & ballieu dienaar.

1770 13 maart: Woensdagh 13 maart 1771 mooij sonneschijn weer 's agtermiddagh selvs
swaar weer van donder weerligt & sware hagel steenen.

1770 15 maart tot einde maand: Zeer koud met zware sneeuwval. De Zaan en binnenwater
zijn bevroren. Wind uit N.O.

1770 21 maart: NO wind en erg koud, De Zaan en binnenwater bevriezen.

1770 30 maart:“De son heeft deels laatste dr dagen mooij deur gescheenen, men seijt dat
gisteren een persoon op schaatsen gereden heeft van Wormerveer na Crommenie alleenig
heeft hij de Wateringh gemijd.

1770 31 maart: 1e Paasdagh: verscheijde persoonen paasch eijeren op 't ijs gegeeten, als ie te
Wormerveer een persoon of 4 bij malkander & te Westzaan 11 persoonen aan een tafel.

1770 1 april: 2e Paasdagh: is Jan Kramer nog op schaatsen gereeden van hier na Crommenie
alleenig de Wateringh niet over gegaan.'s morgens om 6 uuren overdagh heel mooij weer.

1770 In de maand juli komen sterf gevallen veroorzaakt de pokken tegen.

1770 13 december: donderdag, Gerrit Ris van Westzanen na Oostzaandam aan boort van een
Oostindiëervaarder den 11 januarij 1771 uijt Texel geseijlt na Batavia met 't schip den
A:Schat kapiteijn Jan Abel

1770 19 december: Zeer zware storm in de Zaanstreek.
60 molens worden beschadigd.

1770 31 december: Overleden personen te Wormerveer: 75 waarvan 49 beneden de 12 jaar.

1770 31 december: gestorven beesten uit ’t district Wormerveer, nihil.

1771 25 april: zaterdagh, burgermeester Egge Gerritsz. Haantjes bedankt voor die fisaliteijt en
Pieter Baltus wert t in desselve plaats.

1771 15 augustus: donderdagh agtermiddagh is de vaartdijk bij de Assendelver water moolen
door 't hooge water in'd Zaan door gebroken, waar door 't Assendelfter land in d' noorder
polder gansch onder water is gezet de schade hier door veroorzaakt aan dijk land en hooij is
important.

1771 4 september: ‘s nachts is Aris Pinken van hier vervoert na 't verbeterhuijs te Alkmaar
door & met d'dienaar van Blois met schipper Bart. Woensdagh 15 julij 1772 terugh.

1771 6 october: Pel en oliemolen “De Vos” te Wormerveer verbrand. Niet herbouwd.
Heeft gestaan aan de Zaankant van de Noorddijk, ten zuide van meelmolen “De Vlijt”
sondagh morgen om 3 uuren op den 6 octob:1771 is de moolen d' Vos van Gerrit Kiel,
gantsch door den brand tot assch verteert. Zonder men d'oorsaak weet van gerst & hennip. Is
nog ruijm 40 Last geborgen.
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1771 31 december: Dus is 't getal der dooden in 't jaar 1771, 76 stuks daar onder 36 beneden
de 12 jaaren.

1771 31 december: gestorven beesten uit ’t district Wormerveer.
Jan Langewisser d: Jonge 13 junij 1 koe
Willem Celij 14 junij 1 koe
Pieter Langewisser 30 mei en 5 junij 2 vaarsen en 2 koeijen
Claas Haantjes 21 meij 1 koe
Idem 30 meij 3 koeijen
Jan de Neeff 15 junij 1 koe
Miechiel de Groot 8 julij 1 koe
Totaal in ’t jaar 1771 10 koeijen & 2 vaarsen

1772 1 maart: Zondagh na pampus geweest met d' Vries & Honkoop om 't schip De Eendracht
te zoeken dog was al na Texel a woensdagh den 4e uijt gezeijlt na de straat de Nits.

1772 14 maart: Saturdagh, de inkt bevrooren ind kooker nog kouder 't grondijs loopt voor
Sparendam tusschen saturdagh en Sondagh is de Zaan met grond ijs voor 't grootste gedeelte
digt geloopen, waardoor de vaart gestremt raakt en heeft meer dan een duijm ijs in de sloot
gemaakt.

1772 13 april: t mooij weer contunieert dus is dit voor jaar zoo gezegend als in verscheijde
andere voorjaren niet is beleeft. In 't laatst van maart komt al graasde booter op de markt te
Alkmaar & Purmerende kost 't 7/4 koppie 18 stuijvers.

1772 17 april tot 13 mei: 21 ste sijnde dingsdagh na paasche de wint Z:W: goet weer,
woensdagh & donderdagh de wint N & N:W: kout weer met grille lugte, vrijdagh &
saturdagh met een noord westen wint 't weer gelijk vooren, kout en guur de sonne schijn
versoet het merkelijk. Tot 13 meij woensdagh alle dagen een noorde wint dus kout en schraal,
alles zeer agterlijk 't word egter deese en de volgende week beeter, 't welke contunueert
hebben de sulx gezegend weer als van den hemel is af te smeeken den gantschen zomer tijd.

1772 15 juni: begraven te Wormerveer, oud burgemeester Egge Gerritsz. Haantjes 85 jaar 6
maanden 9 dagen.

1772 23 juli: Donderdagh morgen om 3 uuren is de oudste jonge van Hendrik Harm: Pieper
door de dienaars van bailliuw na 'd wijk gebragt, om een begaane diefstal & huijsbraak bij
C:Korsenaar 2e pinksterdagh laatstleden, en vrijdagh avond 28 aug: te rugh gekomen

1772 22 augustus: maandagh morgen van 7 - 12 uuren is de boere plaats van Jan Jansz. In de
Starremeer tegenover Graftdijk door 't hooij gantsh verbrand, hebbende onse Noorder spuijt
nog 2½ uur dienst gedaan.

1772 21 november: saturdagh, is schout P(iete)r: Leur te Zaandam overleden in 'd ouderdom
van bijna 69 jaaren.

1772 31 december: Dus is 't getal der dooden in 't jaar 1772, 86 stuks waar onder 49 beneden
de 12 jaaren.
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1772 tot 13 meij: Woensdagh, alle dagen een Noorde wind dus kout en schraal. Alles zeer
agterlijk ’t word later deese en de volgende week beeter. ’t Welke continueert hebbe de sulx
gezegend weer als van den hemel is af te smeeken den gantsche zomer tijd

1772 20 augustus: ’t mooije weer continueert soo dat oude menschen, niet weete van een
dergelijken soomer.

1772 8 october; gelijk de soomer dan mooij geweest, is niet minder ’t najaar. Sijnde dag
aandagh soo warm als in ’t midden van de zoomer. ’t Gras is nog op de landerijen in soo een
menigte, dat ’t selvs moet afgemaaijt werden. Soo als er de beesten nog op zijn loopend. 12
october verandert ’t weer niet minder. Dog 13,14 & 15 october verandert ’t wat, is
regenachtig & winderig. 17 tot 19e ’t weer is weder mooij & extra sagt.

1772 23 october: ’t Weer als vooren, de wint Z.Z.O, mooij weer, ’t gras wast selvs de beesten
als in de mond, wort continueele mooijen weer beginnen selvs verscheijde appel & peere
boomen voor de 2e maalte bloeijen, met soo een heerlijk uijtzigt dat de gevolge dat zijn de
vorigten (ging ’t tegen de Zoomer) soo capitaal zoude zijn, als in verscheijden voor jaaren
niet beleeft en is 24 & 25 october weer als vooren.
26 maandagh verandert ’t is sterke Z:W: wint, regen & een verbolge lugt. Duurt een dag of 3
en word weeder ongemeen gunstig & vlag soo dat saturdagh 7 november extra mooij & sagt
weer de wint Z:W: met sonne schijn de berigten uijt Vriesland luijden voor al niet ongunstiger
selvs begind daar ’t koolzaat voor de 2e maal heerlijk voor den dag te koomen, endog egter
niet teegenstaande ’t heerlijke weer, welke wij soo continueel dit jaar genieten is alles meer
dan gemeen duur ’t witte brood is selvs als in ’t jaar van 1740.

1772 9, 10,11 & 12 november; is t weer gantsch ontstuijmig van harde Z:W: wint en sterke
reegen dog niet kout. Daar sijne op een partij plaatsen waar men uijt hunne tuijnen voor de 2e

maal aardbeijen plukt, in t laatst van october hebben de groen venters met snij boonen & erte
peulen gevent, die van de selve grond voor de 2e maal in dit jaar sijn voortgebragt.
13de is de wint N:W: buijig weer tot de 18e N:NW: & N:O: winde seer goed weer na d tijt,
verder november en december uijt extra goed weer.

1772 31 december: Gestorven beesten uit ’t district Wormerveer. Totaal 21 koeijen.

1773 1 januari: mooij weer van 3 tot 9 hebbe de schuijte uijt vaaren geweest dog ’t ijs was
niet aanmerkelijk, alleen sijn op weijnige kleijne en luuwe slootjes door kinderen op
schaatsen gereeden.

1773 11 januari: maandagh en ook sondagh 10e, sijn de schuijten weeder beginnen te vaaren.
11,12 & 13 wind Z:W: met sterke wind & reegen, 14,15,16,17 & 18 alle dagen sterke regen
en wind uijt ten Z: Westen.

1773 Oprichting van een begrafenissociëteit te Wormerveer.

1773 19 januari: Sterke wind met swaare reegen. Woensdagh 20ste nog harder Z:W: wind de
moolens loopen met 6 & 8 houten aff. 21ste mooij weer, de wind W: met sonneschijn. 26ste

Dingsdagh: alle dagen ’t selvde weer, de wind Z:W: & W: met reegen.
N.B. dat wij niet alleen eene extra na zoomer hebbe gehad, maar ook een winter (tot dus ver)
Die in sagtheijd & gemakkelijk weegens koude uijtmunt is dag op dag de bevinding, onse
beste leermeester, weijnige (
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soo er nog gevonden sijn) weete van sulks een langduurig voordeelig saisoen onder die appel
& peere boomen, waar van te sien is de aanteekening op 23 oktober des voorleeden jaars, die
als doen voor de 2e maal van dat jaar bloeijde.
Was er een appelboom onder begreepen, staande op ’t Weverspat agter ’t huijs van Pieter Bol
(Stuurman) die op heeden 26 januarij 1773 na getuijgenis van voorn: P: Bol aan mijzelvs.
Nog in bloeijstong & welke om desselvs merkwaardigheijd van veele dageliks word bezigtigd.
Woensdagh 27 januarij: de wind Z:W: sonneschijn met aangenaam weer. De volgeltjes tieren
als in april of meij. De hachienten die soo in de potten als in de grond staan. Schieten
merkelijk voor uijt, soo dat in alle opzigten ’t weer meer dan extra gesegend is. ’s Nagts
begint ’t merkelijk te waijen, met swaare reegen.
Donderdagh tot maandagh 1 februarij reedelijk goed weer. ZDe wind N:W: een weijnig
buijig. Dingsdagh 20º, de wind N: O: braave koelte en vrij kout. Donderdagh 4de de Saan &
sloote digt met ijs, op sommige slooten agter de huijsen & int veld word gereeden tot aan de
Wateringh toe. 5de Vrijdagh de wind N:W: heb deese nagt weijnig gevrooren, de Saan word
door de stroom open soo dat de schuijten na Amsterdam vaaren. Met weijnig hindering, in de
agtermiddagh de wind W: met sneeuw & reegen. 6de de wind Z:W: een weijnig gevrooren, dus
de straaten extra glad. De schuijten van Amsterdam op Zaandam vaaren niet.
7de De wind stil met weijnig vorst, er zou een schuijt gevaren zijn op ’t voorn: veer.
Maandagh 8ste de wind O:Z:O: kout, hier en daar word op de slooten gereeden. 9de

Dingsdagh in ’t velt word O:N:O: soo hart dat de moolens sonder zeijlen loopen, gister avond
beginne te sneeuwen & continueert soo geduurig, volk die gisteren na Amsterdam loopende
geweest zijn, verhaalen dat aldaar op dien dag soo hier soo daar 18 persoonen in ’t ijs
verongelukt sijn. Met de agtermiddagh word de wind wat stilder.

1773 31 december: Dus is 't getal der dooden in den jaaren 1773 62 stuks waaronder 28
beneden de 12 jaaren.

1773 31 december: Gestorven beesten uit ’t district Wormerveer. Totaal 51 koeijen.

1774 2 april: Saturdagh Jan Tijsz. de Vries burgermeester in plaats van Claas Haantjes,
welke zijn dennissen versogt & becomen heeft.

1774 20 juni: is burgemeester Sijmon d' Jager te Westzaan overleden, was 12e met een juff.
van Wezel aldaar getrout en vrijdagh 17e van deese reis met sijn vrouw & deese haar vader
te Westzaan gearriveerd, had egter eenige dagen al niet wet..gen

1774 4 september: Tusschen Zondagh & Maandagh van 4 & 5 sepbr. 1774 is Aris Pinken van
hier vervoert naar 't verbeterhuijs te Alkmaar voor de 2 maal.

1774 31 december: Dus is 't getal der overleedenen in 't jaar 1774: 46 stuks waar onder 20
beneeden de 12 jaar.

1774 31 december: Gestorven beesten uit ’t district Wormerveer.
Totaal 34 koeijen en 1 vaars.

1775 14 januari: Papiermolen “De Bijkorf” of “De Bel” te Wormerveer verbrand.
Oorzaak: het heetlopen van de as. Herbouwd.
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1775 17 juli: maandaghavond is Jacob Butter getransporteert na 't verbeterhuijs te Alkmaar
door & met de dienaars van Blois. 18 jan:1776 tot Alkmaar overleeden int verbeterhuijs en
20 jan: 1776 alhier begraven.

1775 3 augustus: donderdagh, Jacob Kneppel & Judith Schonel van den anderen gescheijden
tussen tafel bet & bijwoning. Na voorgaande klokke geslagh gepubliceert tot Westzanen van
den Regthuijze als en is zij vrijdagh morgen den 4e met schipper Cl: Bart na Alkmaar
vertrokken.

1775 31 december: Dus is 't getal der dooden in 't jaar 1775 106 stuks waaronder 32 beneden
de 12 jaren.

1776 31 december: Dus is 't getal der dooden int jaar 86 stuks waar onder 46 stuks beneden
12 jaaren.

1777 18 januari: begraven Jan Jansz. de Wit, 77¼ jaar, geweeze dorpsdokter

1777 31 december: Dus is 't getal der dooden in 't jaar 1777 78 stuks, 36 onder de 12 jaar.

1778 24 november: begraven te Wormerveer Jan Claasz. de Groot, omgekomen in de molen
“De Vrijheid”, zijn hoofd tussen 't steen raam en de hangeniers balk verpletterd.

Oliemolen “De Vrijheid” Noorddijk Wormerveer

1778 31 december: Zeer zware onweersbui. De runmolen in Nauerna verbrand.

1778 31 december: Dus is t getal in 't jaar 1778 59 stuks, waaronder 33 onder de 12 jaar.

1779 31 december: Dus is 't getal der dooden in 't jaar 1779, 115 stuks waaronder 56
beneden de 12 jaar.

1780 31 december: Dus is 't getal der dooden 93 stuks, waaronder 25 beneden de 12 jaar.

1781 31 december: Dus is t getal der dooden 118 stuks, waaronder 41 beneden de 12 jaar.

1782 19 juni: Zondagh begraven Dirk Blaauw, 186 paar menschen ter lijk statie geweest.
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1782 31 december: Dus is t getal der dooden 93 stuks, waaronder 37 beneden de 12 jaar.

1783 31 december: Dus is t getal der dooden 71 stuks, waaronder 30 beneden de 12 jaar.

1784 8 maart: heeft de veerschuit “De Emmer” van Wormerveer na Amsterdam zijn 1e reis na
de winter gedaan. Hebbende 11 weken en 4 dage door de vorst stil aan de wal moeten blijve
liggen. De paarden hebben deze winter op de Zaan 59 dagen geloopen. Zijnde 3 maal te
Wormerveer om hard geard?, 2 maal om de Zilvere & 1 om de Goude Zweep.

1784 10 april: Comparitie (een bijeenkomst ter beraadslaging) gehouden in herberg de Prins
voor een nieuwe veerschuit voor schipper Casper Emmer te laten maken en financieren.
Welke betaald moet worden uit het kloppers geld.

Wijders is besloten op deese comparitie dat den schipper moest worden toegevoegd uijt t
gezagde corps. Vier goede mannen ten einde hij met dezelve souden te raad en daad gaan
welke ook de gelden op sijn tijd moeten ontvangen & betaalen. Mitsgaanders daar van voor
alle de contribuante te laatste behoorlijke reekening te doen. Waar op gestemt de volgende
persoonen.
Vasterd Vas met 13 stemmen
Willem Honkoo 11 stemmen
Simon Schermer 11 stemmen
Cornelis Najer 15 stemmen

Barend Batting is aangewezen als opzichter. De schuit is bij Pieter Os te Zaandijk besteld en
gemaakt. Op 9 juli 1785 te water gelaten en op zaterdagmiddag 27 augustus bezeilt.
Bij afrekening inclusief gemaakte kosten voor ƒ4623:17

Zijn de voorts(chreven) de papieren convermeerde alle t boovestaande in bewaring van
Cornelis Najer. Waar van hij renversaal heeft gepasseerd aan de Heeren Vasterd Vas, Simon
Schermer of Willem Honkoop. En van de expiretie van 10 jaren dezelve aan schipper Casper
Emmer terug gegeeven gelijk geschied is.

1784 31 december: Dus is t getal der dooden 98 stuks, waaronder 44 beneden de 12 jaar.

1785 3 juli: begraven te Wormerveer Hendrik Mulder, metselaarsknecht, van 't huis van Engel
Dekker gevallen met zijn hoofd op de straat. Twee dagen daarna overleden.

1785 31 december: Dus is t getal der dooden 64 stuks, waaronder 33 beneden de 12 jaar.

1786 19 januari: Begraven Agie Jans Wennis weduwe van Dirk Blaauw

1786 18 augustus: Aartshertog Ferdinand bezoekt Wormerveer.
Hij vaart met het jacht van Klaas Aalsmeer en de boeier van Pieter Pijt van Uitgeest. In
Wormerveer bezichtigt hij de papiermolen “De Romp”

1786 augustus: Bij geleegenheid der Inrukking van de Troupen van de Staaten van
Gelderland in de steeden Hattem en Elburg, waar door de inwoonders meest alle uijt Elburg
zijn gevlugt met verlaating van alle hunne goederen na Zwolle, Campen en Amsterdam, gelijk
ook de burgers van Hattem genoodzackt wierden (door de aanval van de melitie op hun stad,
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alles te moeten overlaten aan de muitzugt van een hoop woeste en wilde menschen, waar van
zij met plonderen, rooven en demoiljeeren schreeuwende bewijsen van gegeeven hebbe) zig
met de vlugt te redden.
Zoo hebbe de commissarissen van ’t vaderlandse fonds te Amsterdam, de moeite op zig
genomen om ten behoeven van de ongelukkige vlugtelingen van genoemde steeden collectens
te doen.
Waar van ook door hun commissie is gegeeven op Wormerveer aan Claas Aalsmeer, welke ’t
selve beneffens Cornelis Najer aldaar bij wijse van Inteekening hebbe verrigt van den 11 – 16
september 1786 met dat gevolg dat ’t aantal der inteekenaren aldaar door 87 persoonen heeft
bedragen een somma van ƒ 410:0:--

1786 6 november: Maandag begon het uijt den N:O: sterk te waijen, met felle vorst. So dat
opt verscheide plaatsen ’t grond ijs liep. De Jaagschuijt van Edam op Buiksloot moest met 2
paarden om door ’t ijs te komen. De oudste lieden wisten soo vroeg in de tijd geen voorbeeld
van sulk een vorst. De schuijten die op Amsterdam gewoonlijk vaaren, waren door de
gladheid genoegzaam onredzaam. Verscheiden veerschuijten hebben ‘t zelfs niet ondernomen
eenige die er toe Amsterdam gekomen zijn, zijn niet weer terug gekomen.

1786 7 november: Dingsdag sijnde Hoen als armenvoogd met Franken na Purmerende
geloopen om varkens voor den armen te koopen vermits er van hier geen eene schuijt kon
vaaren. Want de Zaan ruig sloot en andere binnewateren lagen alle digt. So dat wij ’s
morgens te Nek 2 jongens op ’t ijs in een slootje hebben zien loopen, en ’s namiddags iemand
in ’t Calverveld op ’t lageland op schaatzen zien rijden, was voorts die dag vrij koud, de wind
N:O:.

1786 8 november: Woensdag stil en zagter scheen veranderlijk in de namiddag heb ik te
Zaandijk op Zonnepadsloot gezien 4 jongens op schaatsen rijden. Geen veerschuijten
gevaaren. De dagen opvolgend zeer koud, N: O: wind. Veerschuijten Op Amsterdam van de
Zaan varen moeilijk, woensdag de 15de loopende bij ’t Tolhuijs over ijs van daar na de Stad.

1786 21 november: 116 inteekenaaren in ’t Vaderlandse Fonds ’s namiddags 2 uuren in de
Geref: Kerk gecompareert (except 2) Dewelke alzoo ’t fonds reeds was tot een sommen van
ƒ 437:--, een departement konde uijtmaken, en welke gem: leeven met beslooten briefjes
gestemt 3 directeuren zijnde de 2 heeren gecommitteerden als:
Do. Klinkhamer met 110 stemmen
& Vasterd Vas met 110 stemmen
Simon Schermer met 18 stemmen
Sijnde de overige stemmen geplaatst op de lijst agter de persoonen.
Voor de stemming deed Do. Klinkhamer een korte dog treffende aanspraak, gelijk ook na de
stemming.
Boovengen: 3 directeuren hebben onder hun gekiizen tot Thesaurier Vasterd Vas
Tot Secretaris Do. Klinkhamer.

1786 27 november: Maandag is voor ’t eerst na deeze vorst schipper Pieter Luttik van
Zaandam na Amsterdam gevaaren. De Vos van d Koog heeft het ondernomen dog quam niet
verder als d Zaandammerton moest dus te rug. Dog dingsdag 28 ste wierd de vaart op ’t Ij en
Zaan regulier. 6 weeken leggen d schuijte stil. Sommige vaaren schoon met veel moeijte.
Vrijdag 2 februari 1787 voor ’t eerst na Amsterdam.

1786 27 december: begraven te Wormerveer Remmert Laan, 72 jaar oud.
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1786 31 december: Dus is t getal der dooden 50 stuks, waaronder 25 beneden de 12 jaar.

1787 31 december: Dus is t getal der dooden 56 stuks, waaronder 23 beneden de 12 jaar.

1788 16 mei: Te Wormerveer verbranden een bakkerij, koperslagerij en twee huizen.

1788 vanaf juni tot het eind van het jaar, streven er vele aan de Pokken te Wormerveer,

1788 30 juli: begraven Lijsbet klaas Smit, de vrouw van Adriaan Laan uit Engewormer.

1788 24 november: De winter is vroeg ingetreden. De diensten Amsterdam – Alkmaar
worden met paardesleden onderhouden. Er volgt een zeer felle winter, het ijs is echter slecht
bruikbaar door de vele sneeuw. Teunis Heijnis heeft een arresleedienst tussen Zaandam en
Wormerveer.

1788 28 november: Vrijdag hebbe de schuijten na Amsterdam en Alkmaar met veel moeijte
van ’t ijs en sneeu hunne laatste reijs gedaan.

1788 6 december: Voor ’t eerst een paard & slee op d Zaan.

1788 8 december: Maandag is ’t Ij afgebakent ook van Assendelft een paard a slee over ijs op
’t dorstige hart bij Sloterdijk.

1788 24 & 25 december: Sterke dooij, dog 26 ste weder harde vorst en continueert alle dag
met veel sneeu, tot 3 januari 1789.

1788 31 december: Dus is t getal der dooden 63 stuks, waaronder 32 beneden de 12 jaar.

1789 4 januari: Extra kout en harde vorst. Zo dat ’t in onze bijten verscheiden nagten van ’s
morgens tot ’s morgens 2½duijm ijs maakte. De kwick in mijn contralolleur was heeden en
ook 5de geheel weg. Sulks ik in geen 11 jaaren gezien heb.
Volgens berigten uijt Duijtsland was de koude deeze winter sterker als in 1709 & 1740. En
uijt Vrankrijk insgelijks als ook in die van 1776. ’t Verschil op de thermometer was wel 12
graden. In deeze maand januarij verneemt men dat door de strenge winter in verscheide
steeden extra collectens gedaan worden, om de prangende armoede te hulpen te koomen. Zoo
onder dezen uijt Haarlem, al waar donderdag 8 januari 1789 gecollecteerd wierd ruijm
een&veertig hondert gulden netto ƒ4157:4:
Vrijdag 9de te Utrecht ƒ8968-14-8 vervolgens in ’s Hage door de roomsch catholijke
ƒ3235:12:--; woensdag 14de in Amsterdam ƒ36385:12:--

1789 9 januari: Met gezelschap per drie onze sleede een reisje gedaan over Monnickendam na
Marken op zee en zoo weder te rug.

1789 14 januari: Woensdag ijsdikte in de Zaan 22 duijm dik. 8 dagen van te vooren was
dergelijk een order gekomen, dat ieder burger de dijksloot agter zijn huijs en erven moest
opruijmen van ’t sneeuw tot de wijte van 5 a 6 voeten, beide orders sijn stiptelijk
geobserdeert.
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1789 12 januari: Maandag is door regenten alhier te Wormerveer laate omroepen dat ieder
burger zoo voor zijn huijs als moolens en pakhuijzen hunne bijten zoo voor in d Zaan als
agter en d sloot op d behoorlijke wijte van 6 en 4 voet vierkant zal moete opruijmen op d
boete van 42 stuivers.

1789 2 februari: Maandag al 4 dagen dooijen weer, zodat de veerschuit “De Vos” van den
Koog benevens die van Zaandam hunne eerste reijs zonder veel beletzel, dog die van Zaandijk
en Wormerveer hebben ’t niet kunnen onderneemen door ’t veele ijs in de Zaan, dat nog vest
was. Egter geschied zulx woensdag 4e februari regulier. Dus heeft onze veerschuijt d Emmer
met de Stokvis van Zaandijk op twee dagen na, 10 weken uijt ten vaaren geweest.

1789 10 februari: begraven te Wormerveer, schout van Wormerveer, Pieter de Jager.
Daarvoor in de plaats Alewijn Haentjes.

1789 10 t/m 24 maart: Blijft vorst en vrij kout, op veele plaatsen word over de sloot gegaan,
en op de Zaan geloopen. Alle dagen vrij kout met dagelijks snee de wind O: N:O: met vorst.

1789 31 december: Dus is t getal der dooden 79 stuks, waaronder 34 beneden de 12 jaar.

1790 27 februari: begraven te Wormerveer, schout van Wormerveer Jan de Vries, daarvoor in
de plaats Cornelis Schoute.

1790 29 november: Tussen maandag en dingsdag zijn door de dienaar van de bailluw van
blois de volgende personen opgeligt en in dorps weeshuis gebragt te weeten Trijntje. De wedu
Garmet Amesz. & Trijntje … de wedu Jan Groen. Maartje Schoor was reeds een dag of 2 a 3
voortaan aldaar geset. Deese 3 supplianten zijn woensdag 1 decemb: 1790 door
gem:dienaaren gebragt na de Wijk

1790 3 december: Maartje… de vrouw van Freedrik Stuurman (Bol) naar Dorpsweeshuis
gebragt, op vrijdag 10 feb: gebragt naar Berverwijk.

1790 6 december: Maandagavond Willem van de Helling naar Dorpsweeshuis gebragt, op
vrijdag 10 feb: gebragt naar Berverwijk.

1790 7 december: Dingsdagavond Aaltje Root, de vrouw van Tijs Buijs, deese is van Jisp
gehaalt uijt ’t huijs van Dirk Kok, naar Dorpsweeshuis gebragt, op vrijdag 10 feb: gebragt
naar Berverwijk.

1790 8 december: Woensdag is Willempje Bakker (Anne Booijes) door de dienaar van de
Hoofd officier te Amsterdam aldaar int Stadhuijs geplaatst. Onse dorpsdienaar Adriaan
Molenaar was ten dien einde met een brief geaddresseerd aan gem: Hoofd officier met
verzoek van zijn adsistente t welke direct wierd geobtineert.

1790 18 december: Saterd: is gem: Willempje te Wormerveer gehaald en daar in ’t dorps
weeshuis gebragt door Arij Molenaar en maandag 20 ste is sij door de dienaar van blois
getranspooteert na de Beverwijk.

1790 31 december: Dus is t getal der dooden 48 stuks, waaronder 22 beneden de 12 jaar.
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1791 15 januari: Saturdag sijn de volgende persoonen in de Beverwijk gegeeselt als:
Willem van de Helling, Willempje van Anne Booije de vrouw van Freedrik Stuurman
(deeze zijn op ’t laatst van april 1795 te rug gekomen) & Maartje Cornelis Schoor en voorts
gecondemneert (= veroordeeld) in ’t werkhuis te Haarlem. De laatste is weder te rug
gekomen in januari 1795.

1791 22 januari: Saturdag is Hannes Groen door dorpsdienaar in ’t weeshuis gebragt, en
woensdag den 2 maart getransporteert na de Beverwijk en 2 april vandaar na ’t werkhuijs te
Haarlem voor een jaar = zijnde ’s jaars daar thuijs gekomen.

1791 9 maart: Woensdag zijn uit de Beverwijk getransporteert Trijn van Garmet Aamesz.
En Aaltje Rood, na Haarlem in ’t werkhuijs beide voor 6 jaaren. En zijn in april 1795 op ’t
laatst van die maand terug gekoomen.

1791 2 april: Saturdag is Trijntje ….. de wedu: Jan Groen uit de Beverwijk verplaatst in ’t
werkhuis te Haarlem voor 4 jaaren Van daar na verloop van 4 jaare weder te rug gekoomen.

1791 24 april: Te Wormerveer verbranden een broodbakkerij, een kuiperij en twee huizen.

1791 13 juni: Vrijdag is Vrouwtje Waij van hier gehaald door de dienaar van blois en gebragt
in ’t werkhuis te Haarlem om haar ontugtige leevenswijze als hebbende reeds drie onegte
kinderen ter wereld gebragt.

1791 november en december sterven kinderen aan de pokken.

1791 31 december: Dus is t getal der dooden 62 stuks, waaronder 28 beneden de 12 jaar.

1792 8 maart: Na zeer veel afwisseling van weer, zoo dat mennu reeds door 8 differenten
vorsten, ’t vaaren hebbe gezien dat verhindert is geworden. Schoon geen van alle egter
streng, krijgt men nu op donderdag in de namiddag de wind N: Oost en dus voor de negende
maal in dit seizoen, kout & vorst, waar door op maandag 12 maart, de Zaan & ’t Ij, geheel
metijs was beset. Daags te vooren had het grondijs merkelijk geloopen vooral in’t ije, zodat
maandag in de Wijkermeer en voor Sparendam. De luijden op ’t ijs hebbe loopen te
Spieringen. De veerschuijten De Emmer en De Vos, sijn met veel moeijte ’s morgens te 11
uuren aan de stad gekoomen, en de Stokvis benevens de Zaandammer veerschuijt hebbe ’t niet
verder gebragt als Oostzaan, alwaar zij hun volk hebbe opgeset, gelijk meer andere
veerschuijten, als die uijt de Rijp en als iets bizonders hebbe ik gezien dat daar, ’s morgens ’t
geheele Ij, overal vol ijs lag, men ’s namiddags daar van niets zag, soo dat het over al ruijm
was, gelijk ook de Zaan van Zaandam tot ’t Wolffzak te Wormerveer.

1792 13 maart: Dingsdag is Eva Zoomer door de dienaar van blois van hier per schipper
Pieter Bart getransporteert na ’t verbeeterhuis te Alkmaar & dingsdag 15 mei 1792 weder
terug gekoomen.

1792 1 augustus: Woensdagnagts circa 12 uure is Adriaan Ouwejans van zijn huis te
Oostzaandam door de steedehouder & zijn dienaars van Kennemerland weggebragt met de
boeijer op Halffweg, en van daar met rijtuig na Haazerswoude in ’t verbeterhuis zijnde ’t
confiment (= hechtenis, gevangenschap), bij requeste (= verzoek- of smeekschrift) geobtineert
voor 2 jaaren. En in ’t genoemde huis besteed voor ƒ275:-- in ’t jaar behalve 2 ducatonne
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extra. Dog is de besteeding egter geschied, voor de tijd van een jaar. Op 3 mei 1794 weder
ontslagen & huijs gearriveert heeft dus 21 maanden gecontineert geweest.

1792 24 september: Maandag ’s avonds, is dom: .. Jacob Tasman te Knollendam uit zijn huis
gehaald door een deurwaarder van ’t Hoff en Dienaars van de bailliuw van Kennermerland,
benevens van rijsses procurier te Wormerveer en gebragt na Den Haag over een zaak van
schuld ter somma van ƒ3680:-- aan Claas Aalsmeer.
Zondag avond 14 october is den zelve weder te huijs gekoomen, nadat hij door Aalsmeer voor
4 weken is ontslagen. In alles behoudens ’t volle regt aan de zijde van gem: Aalsmeer.

1792 10 october: Is aan den Amstel buijten Oudekerk, overleden Gerrit Fransz. In de
ouderdom van 54 jaar 1 maand.

1792 20 october: Saturdag morgen om 3 uuren is Willem Schenk van zijn huis vertrokken na
de Westzaander Overtoom. Is gebragt door Jan Egmond. Heeft meede genoomen een partij
kleederen van hun. Benevens ½ doz: vorken & Do leepels zilver en van zijn woning juweele,
hairmaald, Do hairspelden, Do.boodjes met ca. 60 gl. geld met spaarpot. Zeggende tot zijn
vrouw, ik gaan! – om een kostwinning - en die of een vaste plaats hebbende – zal ik u ten
eerste schrijven –
Maandag ’s morgens 22ste is zijn sluijtmend? met kleederen agterhaald aan de Beerebijt
buijten Amsterdam, die ’s avonds bij & aan ’t huis van Aalsmeer geopend en notariaal
geinventariseerd is, en donderdag ’s morgens daar aan volgende, is hij zelvs weder ’t huijs
gekoomen hebben de niets opgedaan.

1792 31 december: Dus is t getal der dooden 58 stuks, waaronder 27 beneden de 12 jaar.

1793 24 september: Te Knollendam oliemolen “ De Herderin” begin van een brand.

1793 11 december: Woensdag is de makelaar P:C: Jacobus van Rijssel na gewoonte ’s
morgens na Amsterdam gegaan, alleen zeggende tot zijn vrouw & eenige bekende dat hij na
Den Haag moest en vrijdag of saturdag souden te rug koomen, dog heeft Saturdag een brief
gestuurt aan Buergerm: Teunis Swart a Zaandijk geschreven uit Rotterdam, zeggende
vandaar te sullen gaan over Vlissingen na Ostendam en voorts soo veel te kennen gegeeven
dat hij misschien nooit weder dogt thuijs te komen. Heeft in gem: brief ook procuratie
gestuurt aan T: Swart. Heeft dus agtergelaaten eene zeer bedroefde vrouw & 2 kleine
kinderen mitsgaders eene zeer slegte staat zijns boedels.

1793 31 december: begraven Alewijn Haantjes, schout van Wormerveer, 30 jaar en 4
maanden oud.

1793 31 december: Dus is t getal der dooden 49 stuks, waaronder 25 beneden de 12 jaar.

1794 17,18 januari: Is ontdekt dat hij (P: C: J: van Rijssel) te London was gelogeert in de
Korkstreet in Nr.23. Zijnde met de pasquiet? boot van Hellevoetsluijs aldaar gearriveert. Zulx
is in februari door zijn vader van Vianen gecontormeert, die met hem correspond:
In ’t laatst van april off begin van mei 1794 is hij met zijn vrouw a 2 kinderen uijt Texel
gezeilt na Surinamen.

1794 8 april: Jan Jacobsz.Rem verdronken op de Coog na gedagten met een overval
gekreegen te hebben in de sloot gevallen en alzo verstikt.
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1794 10 september: word M(eijndert) Wiardi (*10-11-1740 Groningen † 29-05-1808
Haarlem) burgem: te Haarlem. (Raad in de vroedschap van Haarlem)

1794 22 december: Maandag is de Roomsche Kerk te Wormerveer ingewijd, en in den zelven
de eerste predicatie (preek, kanselrede) gedaan.

1794 31 december: Dus is t getal der dooden 66 stuks, waaronder 33 beneden de 12 jaar.

1795 25 januari: Zondag avond om halff 8, is Cornelis Kuiper Gz. van hier getransporteert,
door de dienaar van blois, met paart en slee, na ’t verbeeter huijs te Alkmaar, alwaar hem
besteed hebbe voor 100 gld in ’t halff jaar. Zijnde zijn confinement (= gevangenzetting) voor
2 jaaren. En is 2 jaaren daarna weder thuijs gekomen. Dat is 25 januari 1797, maandag nagt
15 mei 1797 weggegaan met een chaise met 2 peerden van Ad: Laan na Enkhuijzen zeijde hij,
dog is met dat rijtuig geweest te Schermerhorn, en zoo hij gezegt heeft verder vandaar gegaan
na Alkmaar om dienst te neemen onder de Groene Jagers, dog is ’s avonds neder met
onveriegte zacke thuijs gekoomen.

1795 27 februari: In Wormerveer komen 40 huzaren, zij worden geplaatst in de
“Godshuizen”. Gerrit Duis vervoert hun bagage van Zaandam naar Wormerveer.

1795 9 maart: Maandag zijn de veer en vragt schuijten voor ’t eerst na de winter van de Zaan
op Amsterdam weder beginnen te vaaren, na dat onse veer-schuijt De Emmer 11 weeken en 4
dagen aan malkander buiten vaaren is geweest. Door de langduurige winter, felle vorst en
slegte tijd voor veelen, inzonderheid voor den arbeidsman zijn op sommige plaatsen en ook in
eenige steeden extra collectens gedaan, onder andera te Westzaandam ruijm 1600 guldens,
Oostzaandam ruijm 1500 gld.

1795 november & december: Benevens die van januari en februari 1796 waren bij uitstek
zagt en vlag, zonder eenige vorst, zoo dat de gewassen op de grond en boomen steeds
merkbaar was. Zeer weinige oude lieden wisten daar omtrent eenig voorbeeld zoo voorelijk
als ’t was, er is gezegt zelfs dat na ’t jaar 1796, er geen exempel van zoude zijn.

1795 31 december: Dus is t getal der dooden 96 stuks, waaronder 41 beneden de 12 jaar.

1796 22 februari: Maandag gaat de wind voor ’t eerst in deese winter na ’t oosten begind ook
gaande weg ’t toe te leggen tot een staander zoo dat ‘t 8 dagen agter een vrij kout was, met
dat gevolg dat maandag 29 febr: 1796 de schuijten voor ’t laatst hebbe kunne vaaren.

1796 21 mei: Overleden Maarte Blank te Westknollendam in den ouderdom van 52 jaar &
circa 4 maanden.

1796 8 juni: Woensdag is Cornelis Schenk Wz: op reis gegaan over de Lemmer na Embden,
ten einde zig aldaar te plaatse bij ….Bavink als comptoir (= rekenkamer, kantoor) bedienden.

1796 31 december: Dus is t getal der dooden 75 stuks, waaronder 31 beneden de 12 jaar.

1797 22 januari: Is Agie Koopman Wedu: Maarte Blank, getrouwt met Jacob Bakker, die
schoolmeester is geweest te Westknollendam.
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1797 23 januari: Heeft Jan Dekker een brief ontvangen van gemelde P: C: J: van Rijssel
geschreeven uit Vianen … januarie 1797 in welke hij meld in 1796 bij ’t overgaan van d’
colonie Demarij in de West Indië aan de Engelsche zig toen aldaar met zijn vrouw & kinderen
bevindenden, hij door de Engelsche vandaar gevangen is weg gevoerd eindelijk na schipbreuk
te hebben geleeden aan de Engelsche kust is aangeland vervolgens in Portmoutz gevangen
gemaakt, en eindelijk ontsnapt, te Vianen, kaal en berooijt is aangekoomen.
Waarna hij in Den Haag is geplaatst op ’t burari van Coniensia?, hebbende zijn vrouw en
kinderen bijzich. Is vervolgens in augustus of september 1802 weder met zijn vrouw a
kinderen vertrokken na Demerarij. (Demerary was tot 1814 een Nederlandse kolonie.)

1797 19 mei: Vrijdag namiddag om 4 uuren is Cornelis Kuiper Gz. weder van Wormerveer
gegaan, na afscheid van zijn moeder en vrouw genomen te hebben. Zeggende te willen gaan
na de Beverwijk om dienst te neemen onder de Groene Jagers. Op 1 junij verhuurt hij zig als
matroos aan ’t boord van ’s lands schip Gouda, luitenant J:Nooij, 7 november van ’t zelvde
schip leggende op de rheede van Texel verongelukt.

1797 31 december: Dus is t getal der dooden 58 stuks, waaronder 22 beneden de 12 jaar. In
60 jaren van 1738 tot 1797 zijn er te Wormerveer overleeden 4139 menschen. Is alle die jaren
door malkander gereekent ’s jaars 69.

1798 vanaf februari tot en met juli heerst een Pokken epedemie te Wormerveer. Vele sterven
eraan, waaronder veel kinderen..

1798 28 augustus: Dinsgsdag ’s namiddag 3 uuren is Agie Koopman, de vrouw van Jacob
Bakker alhier overleden in de ouderdom van 42 jaar 3 maanden & 14 dagen.

1798 25 november: Er wordt op schaatsen gereden.

1798 10 december: De veerschuijt De Emmer heeft maandag zijn laatste reijs van Amsterdam
voor de winter gedaan, en is weder beginnen te vaaren, den 4 maart 1799. Dus hij in alles
agter malkander aan zijn wat heeft moeten stil leggen 12 weeken.

1798 25 & 26 december: De winter 1798-1799 is ongemeen streng geweest, bijzonder de
kerstdagen, als wanneer ’t bij volgens de waarneemingen kouder is geweest als in ’t jaar
1709,1740,1776 & 1784. ’t Vroor nagt op nagt 3½ duijm dik in de bijte in de Zaan.

1798 31 december: Dus is t getal der dooden 97 stuks, waaronder 57 beneden de 12 jaar.

1799 8 februari: Vrijdag als ook saturdag daar aan volgende was ’t meede ongemeen kout &
’t vroor zonder voorbeeld. ’t Ijs heeft op verscheiden plaatsen in de Zaan de dikte gehad van
21 tot 23 duijmen. De paarde hebbe 66 dagen agter malkanders lang met sleede, koetsen als
Jad:postwagen met 4 paarden van ’t zant? Op Amsterdam over ’t ijs langs de Zaan geloopen.

1799 29 & 30 maart: Vrijdag harde NO wind.

1799 1 april: Maandag strenge koud uijt ’t NO met harde wind, zoo dat ’t grond ijs in groote
menigte er uijtgejaagd wierd, in voege, dat ‘t ’s morgens ’t geheele IJ door sterk liep, voor de
laag zette ’t vast. Dus de veerschuijte van de Zaan met moeijte aan de Stad kwamen. In de
Zaan te Wormerveer aan ’t Noordeinde van ’t Wolffzak lagt geheel vast, zo dat de schuijten er
voor moest wijde leggen.
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1799 2 april: Dingsdag stapte men maar uijt een roeijschuijtje op ’t ijs. Dit is onder andere
gedaan door Cornelis Prins, bij zijn stijfzelhuijs.

1799 3 & 4 april: Blijft nog aanhoudend koud NO wind met vorst. Moolen “ De Oude Romp”
door Corn:(elis) Vas en Wm: Eveleens op ’t schaatse gereeden op ’t jong ijs in de sloot, gelijk
zulx meer andere gedaan hebben op andere plaatsen.

1799 5 april: Lag nog voor de laag te Amsterdam, zeer veel grond ijs. Bizonder in ’t gat van
de “Tooren Boom”. Zo dat sommigen schuijten ’s morgens er in vast moeste blijven zitten.
Namiddag verandert ’t weer nogtans de wind oost met motregen.

1799 10 april: Deeze strenge winter & ongemeene hooge watervloeden dewelken door
overstroomingen in Gelderland, Overijssel. Zoo veele ongelukkigen menschen hebbe
gemaakt, dewelke veele van hun deerdoor alles je zelvs ’t leeven van hun en huis, vee hebbe
verlooren. Heeft ’t wetgeevend lichaam doen resolveeren een het uitvoorend bewind te
gelasten, eene colecte in de geheele Bataevsche Republiek uitteschrijven. Welke collecte door
hun is bepaald op woensdag den 10 april 1799, ten welk einde ook door de Municipaliteit
(gemeentebestuur of gemeente) te Wormerveer, op last van ’t uitvoerend bewind is
gecommitteerd geworden de burgers Jan jansz. Waij & Corn: Najer van om de Zuid, huis aan
huijs tot de wed: P.Najer.
Als meede; de burgers Pieter Banning en Dirk Kaan om de Noord, van Klaas Vas tot ’t
Noordeinde uijt.
De collecte om de Zuid bedroeg ƒ 278,19

Noord …….. ƒ 95,17
Te samen te Wormerveer ƒ 374,16
Zaandijk ƒ1200,00
Koog ƒ 348,00
Westzaandam ƒ 950,00
Oostzaandam ƒ1000,00
Westzaan ƒ 448,00
Crommenie ƒ 421,00
De Rijp ƒ 103,00
Purmerende ƒ 150,00
Alkmaar ƒ1100,00
Amsterdam ƒ32000,00
Den Haag ƒ11000,00
Leijden ƒ 5400,00
Haarlem ƒ 7331,60
Crommeniedijk ƒ 11,00

1799 11 october: In Wormerveer is het onrustig. De bevolking stelt zich teweer tegen de
moedwil van de militairen. Zij zijn gewapend met zwaarden, stokken en “graven”.

1799 17 december: begraven Guurtje Dirks Blauw, de vrouw van Vasterd Vas.

1799 28 december: overleden Guurtje Corn: Schenk, 55 jaar en 7 maanden oud, de vrouw
van Jan Dekker.
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1799 31 december: Dus is t getal der dooden 47 stuks, waaronder 12 beneden de 12 jaar.

1800 10 februari: De winter van 1799 & 1800 heeft schoon wel niet zoo streng als ’t
gepasseerde jaar, echter niet minder langduurig geweest. Onze veerschuijt heeft 10, 12 en 14
februari 1800 gevaaren, dog buijten deeze 3 reizen, aan de wal moete leggen 89 dagen, zijnde
op woensdag 19 maart voor ’t eerst na Amsterdam gegaan, d’Zaandijk, Coog & Zaandammer
schuijten.

1800 14 maart: Er heerst armoede en het is koud.

1800 10 mei: De potasbranderij van Jan Dekker te Wormerveer verbrand.

1800 17 december: Woensdag de veerschuijt voor ’t laatst na Amsterdam geweest, dus 9
maanden gevaaren. Vrijdag 19 december door ’t ijs, alle vaart stil. Woensdag 24 december
weder gevooren tot woensdag 11 februari 1801 ingesloten.

1800 31 december: Dus is t getal der dooden 80 stuks, waaronder 24 beneden de 12 jaar.

1801 28 januari: overleden Jan Gerbrandsz.Dekker, oud 63 jaar. Firmant in de firma Schenk
& Co. Voorst was hij, in companie met Lammert Tip, olieslager met de molen "de Rietvink",
onder de firma Tip en Dekker, waarna hij in 1776 onder eigen naam met deze molen cement
ging malen. Stichter van firma Jan Dekker te Wormerveer.

1801 12 februari: Alles digt gevrooren tot woensdag 25 februari, dus vrijdag 27 februari
weder regulier gevaaren.

1801 24 februari: De bedelarij begint aanmerkelijk te vermeerderen.

1801 16 october: Oliemolen “De Jonge Haas” te Wormerveer, begin van brand door de vang
veroorzaakt.

1801 25 december: Karstijd zijn van Westknollendam door de dienaars van de bailluw van
blois gehaald en voorts na de Beverwijk gebragt Cornelis Weepies en Hendrik Meijer off
Hartog benevens Willem de Vries van Wormerveer, welke 2 eerste genoemde in de Beverwijk
in 1802 zijn opgehangen.

1801 31 december: Dus is t getal der dooden 88 stuks, waaronder 28 beneden de 12 jaar. En
te Westzaandam dit jaar overleden 71 mannen , 81 vrouwen en 83 kinderen, samen 235
persoonen.

1802 : ’t huis van wijlen Jan C: Schaak in veiling voor ƒ 340:-- aan Jan Cl: Busch : ten Z:
P:Vrijer, ten N: Bloemendaal.

1802 2 februari: Tussen dingsdag en woensdag 2 & 3 februarie door bovenstaande (zie 28-
12-1801) nog gehaald 5 persoonen van de Koog. 3 daarvan waren alle knegten op den olij
moolen “de Paap”, van Pieter en Jan Koopman, de overige 2 waren Jan Vos & Pieter
Huijsman beiden persoloviteit? Dog welk laatste is ontsnapt en op de vlugt gegaan. En
woensdag morgen nog van Wormerveer Pieter Boon.
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1802 20 februari: Hebben in de Beverwijk van de bovenstaande persoonen in volgende hun
Instite?? (veroordeling) ontvangen. Jan Vos gegeeseld en gebranden: & voor altoos (altijd)
gebannen.
3 knegtte van “de Paap” gegeeseld, de blokmacker voor 8 & de steenknegt voor 5 jaaren
gebannen de onderknegt geconfin: in ’t werkhuis. Willem Andries gegeeseld & voor 2 jaar
gebannen uit Holland, Pieter Boon gegeeseld & voor 8 jaar uit Holl: gebannen.

1802 augustus: Kusting boden: ’t huis voor aan op ’t Schoolpad ten O: & ten N: de weg sloot.
Plokp: ƒ200,--
Pieter van Gelderen ƒ1200,--
Inventaris ƒ60,--

De moolen “De Zaanstroom” ƒ410,--
Inventaris ƒ130,--
Plok ƒ 10,--

Van Zanten voor Corn: Ammeraal

Een graf in de kerk D Nr. 2 Pt: Dingerom ƒ 44: 0.-
Een graf in de kerk H Nr.2 V: Vas ƒ 18: 0.-
Een graf te Crommenie D Nr.11 J: van Ede ƒ 8: 0.-
Een graf te Crommenie R Nr.6 J: van Ede ƒ 3: 0.-
Drie graven te Knollendam Nr.17,31,32 J.Wijbrands ƒ 15: 0.-

1802 december: Het huis van wijlen Jan van der Laan, bezuiden de Geref: kerk vercogt aan
Lammert van Eijk voor ƒ 400: 0.0

1803 januari: De wedu Aalsmeer vercoopt een huis en erve aan de Zaan belent ten Z: Jacob
Kneppel en ten N: Corn: Schenk voor ƒ 800,-- aan de man van de geweezen wedu: Doots: van
Herwarder.

1803 februari: Pieter Geel vercoopt zijn huis & erve aan de Zaan belent ten Z: Alewijn van
Rigteren & ten N: G: Castricom voor ƒ 3000: 0: -- aan Theod: Schermer.

1803 april: Pieter Schermer vercoopt zijn huis en erve aan de Zaan te(n) Z: G: Honigh en ten
N: Arij Schoute voor 500 gl: aan Jan Al.
P: van Gelderen koopt het huijs staande tusschen het woon en pakhuijs van Willem Aten voor
ƒ600:--

1803 Mei: Marten Schenk verkoopt de molen “De Bootsmansmaat” aan de Wormerringdijk
in Publ: veiling voor ƒ1100: 0:-- aan Cornelis Kuiper.

1803 julij; van wijlen Meidert Donker te Zaandijk te Wormerveer publiq vercoogt de molen
“De Mol” aan Vasterd Vas voor ƒ6100:--
De molen “De Bok” aan Pieter Smidt van Gelder voor ƒ2250: 0:--

1803 6 september: Cornelis de Jager verkoopt ’t huijs van wijlen zijn vader, ten Noorden de
N:Sluijs voor ƒ1200:-- aan Jacob Stam.

1804 januari: Kusting bode:
1e De olijmolen “De Schilp” om aftebreken inventaris ƒ 220:--
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Jongewaard ƒ 1100:--
Opgehouden ƒ 600:--

2e ’t Land van Simon Schermer & zoonen over de molen “De Haas” 1844 roeden
Theod: Schermer 9¾ St.

3e De tuijn van dezelven De pastoor H:G: Pouwel ƒ 440:--
4e Een vletschuijt van de Rozeboom G: van Bemmelen ƒ 185:--
5e & 6 2 Graven
7e ’t Huis van de wedu: As: Overpeld, op ’t Kikkerspadje Simon Groen ƒ 350:--
8e , 9, 10 Graven
11e De molen “De Zaanstroom” inventaris ƒ 264:--

Klaas Castricom ƒ 400:--
opgehouden ƒ 100:--
voor Jan Celij

12e ’t Huis van wijlen Maarte Bakker (Albak), Tijs Kaar ƒ 270:--

1804 : De volgende goederen van de wedu: Adam Walch, in veiling verkogt.
1e De slagterij opgehouden ƒ 1550:--
2e ’t Stal benoorden P: Najer voor ƒ 1060:-- aan Jan Vas, die het weder overgedaan heeft
aan De Smit.
3e ’t land daar achter 1478 roeden, Jan Vas 13½ St.
4e 2 stukken land bij de molen “ De Nagtegaal” 685 roeden, Klaas Japies voor 5¾ St.
5e ’t land bij ’t Landwegje 1053 roeden opgehouden 9½ St.
6e ’t land bij de Karn, te Wormer 1426 roeden, Ijzak Grizon 4 St.
7e ’t land bij de molen “ De Duijf” 2605 roeden, Jan Vas 12¾ St.
8e ’t land bij de molen “ De Peperboom” 1296 roeden Jan Vas 10½ St.

1804 28 maart: In Westzaan zal een rechtbank worden ingericht voor de Banne Westzaan.

1804 30 maart: Vasterd Vas uit Wormerveer mag zijn pakhuis in Zaandijk slopen.

1804 25 april: Blau en Briel uit Wormerveer verzoeken het pakhuis “De Zoeker” naar
Wormerveer te mogen verplaatsen. Dit wordt door het gemeentebestuur van Zaandijk
goedgekeurd.

1804 mei: Lourens Kostelijk vercoopt de olijmolen “De Hoop” het Kuijke aan Claas
gul..nigh ….. Neeve te Zaandijk voor 5000 gld.

Manus Vermeulen koopt van de erve wijlen Corn: Slop een huis en erve op ’t Warmoespad
voor 420 gld.

1804 juni: Lourens Kostelijk vercoopt de olijmolen “De Boerin” aan Vasterd Vas voor 3400
gld:

1804 october: In de herberg den Vrijheid van wijlen Adam Walch de slagterij belent ten Z:
Kl: Oomhein & ten N: P: Najer overneemen voor 150: 0: --

vebtrup? 1250: 0: --
opgehoud: 150: 0: --

------------
1550: 0: --

’t stal benoorden P: Najer
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Overneemen 140: 0: --
Jan Vas 920: 0: --

------------
1060: 0: --

’t land daar agter 1428 roeden
Jan Vas voor 13½ St:

Jan Vas doet deze 2 perceelen weder over aan Adam Sombroek.

1804 november: Klaas Castricum vercoopt zijn huijs (van wijlen Frans Voorn) aan
Vreedenburg de zilversmit van Amsterdam voor 500 guldens.

Klaas Castricum koopt van de wedu: Jacob Kneppel het huis en erve van haar, staande aan
Weg en Zaan ‘t 2e huis benoorden de N: Sluijs voor 1400 guldens.

1805 5 januari: onder anderen:
1e ’t huis van Do. Klinkhamer ten Z: Jb. Hartog, ten N: V: Vas, Pieter Stam voor ƒ 1160:--
2e ’t huis van wijlen de wedu: Douwe Wijndels ten N: jan Kuijper & ten Zuiden
de wedu: J: Out, Maarte van Rigteren voor ƒ 595:--
3e ’t huis van Simon Jos: Schermer ten Z: de wedu: Aalsmeer ten N: W. Honkoop opgehouden
ƒ 2225:-- . Doch naderhand verkogt aan V: Vas.
4e ’t huis van wijlen Corn: Schermer belent ten Z: S: Schermer en te N: de wedu: Matthijs
Maurits, opgehouden ƒ 1975,--. Dog naderhand verkogt aan Hendrik Oomhein voor ƒ 1850:--
5e Het water en land “ De Poel” in de banne Wormer, opgehouden ƒ 865:--
6e ’t huis van Klaas Hoog belent ten Z: H: Najer, en ten N: de wedu: A.Hoog, Barend van
Broek voor ƒ 400:--

1805 februari: Laurens Kostelijk vercoopt zijn huis en erve aan de Zaan belent ten Z: de
wedu: Carel Lindaert & ten N: Simon Stolp voor ƒ750: 0: -- aan Trijntje Banning wedu:
Simon Bes

1805 maart: Dirk Kaan vercoopt zijn huis & erve aan de Zaan belent ten Z: ’t hof van
vierhuizen Z:& ten Noorden Jan Witmond aan Dirk Klopper voor ƒ 550 gld.

1805 mei: Jan Kuiper vercoopt zijn huis & erve aan Weg en Zaan belent ten Z: Theod:
Schermer & ten N: de Zuider Vermaning voor ƒ1075: 0:-- aan Klaas Hoog.

1805 juni: Klaas Hoog verkoopt zijn huis & erve op ’t Schoolpad ten W: de wedu: Dirk Baars
voor ƒ650 gl: aan Maartje Trip wedu: Adiam Walch

De olijmolen “De Schilp” tot een afbraak, publiek vercogt aan C: Emmerzeel C.S. voor
ƒ3500:-- het huisje daar bij aan dezelve voor ƒ218:--

Het huijs van wijlen Willem Dekker ten noorden de molen “De Leeuw” aan Vasterd Vas voor
ƒ 650:--

1805 25 september: De wedu: Klaas ad: Honig te Zaandijk vercoopt in publ: veiling de molen
: ’t Witte Paard” aan Klaas G: Honig, voor Evert Smit voor ƒ 6650:--
& ’t huis daarnaast ƒ 600:--.
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Als ook nog de molen “De Eenhoorn” die op was opgehouden naderhant vercogt aan Kan &
Comp: voor ƒ 6200:--

Jacob Bakker verkoopt de olijmolen “De Bakker” te Westknollendam voor 3000 gld: aan
Vasterd Vas.

1806 18 januari: Onder anderen:
1e ’t huis daar C: Prins gewoond heeft opgehouden ƒ 795:--
2e 17/264 part in de loodwit molen & lading van de wedu: Jan Oot opgehouden: ƒ 4450:--
3e De stijfzelmakerij van Vas en de Wedu: Claas Ris ƒ 3750:-- Jacob Vis
4e ’t huis daar naast van Jan Beek ten Zuiden ƒ 1175:-- van Zanten voor ’t dorp tot een
weeshuijs. Nr.3 en 4, bij malkander bedragende ƒ 4745:--

Inslag Vasterd Vas ƒ 2200:--
------------
ƒ 6945:--

5e De oude smederij van Rijk Woerdeman opgehouden ƒ 449:--
6e ’t huis van Maarten Eveleens op t Hennepad, Corn: Kuijk ƒ 380:--
7e , 8,9 & 10 Graven.
11e Het laatste huijs op een na aan het Noordeinde van Corn: d Jager aan V: Vas ƒ 545:--
12 & 13 Land
14e ’t Huis van Aart Brat op ’t Zevenhuizen Corn: Schilp ƒ 120:--
15e Het land van Corn: Schoute 1321 roeden Simon Stolp 10½ St.
1/16 part in de Buis de Vreden, Jacob Lakeman ƒ261:--
Nog 3 graven op ’t kerkhof
19: Een tentjagt Jan E: Kuijper ƒ 90:--
20 Een Roeijschuijtje, Jb.Bakker ƒ 38:--

Op dato als boven nog publiek geveilt ’t huis van wijlen Hend: Koekebakker
Inventaris ƒ 500:--
Vas ƒ1250:--

Inslag Veltrip voor Tijn Appel, te Amsterdam ƒ 500:--
-----------
ƒ2250:--

’t pakhuisje van Koekebakker, aan de Wormerringdijk Jacob Nanning ƒ 275:--

Een graf op ’t Noorder Kerkhof No.71, 16 jaar stilleggen, Frederik Waij voor ƒ6:--

1806 25 februari: Overleeden Jan Nieuwenhuizen, leeraar der doopsgez: te Monnikkendam,
en eerste oprichter & hoofd bestuurer der bat: Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, oud: 81
jaar 6 maanden.

1806 5 juni: Lodewijk Napoleon heeft de waardigheid van koning Holland aangenomen.
Einde van de Bataafse Replubliek.

1806 augustus: ‘t huis van wijlen H: Dinclau, ten Noorden het Diaconie huijs voor 350 gl:
vercogt aan de wedu: Klaas Ris.

1806 27 september: Verplichte nummering van huizen en molens. Opgave van deze
nummering moet worden verstrekt aan Dirk Ijff Cornelisz. Thesauriër van de Banne
Westzaan, waarbij ook de namen van de eigenaren moeten worden opgegeven.
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1806 december: De brood bakkerij van wijlen Albert Rijkeboer bezuiden Jan Groot
Plokp: ƒ 30:-- inventaris ƒ 500:--

Corn: Stolp op ƒ 3000:--
inslag opgehouden ƒ 950:--

Een huis op ’t Zevenhuizen van wijlen de wedu: Dirk Schenk
Plokp: ƒ 6:-- Jb: Nanning ƒ 200:--

Inslag Vastert Vas ƒ 100:--

’T huis van de wedu: Corn: Tromp op ’t Schoolpad ƒ 60:--
Corn: Joop ƒ 160:--
Inslag Zeger de Wit ƒ 40:--

’T huis van wijlen Wiggert van Essen op ’t Krommenierpad
Plokp: ƒ 4:-- Corn:Schilp ƒ 280,--

Inslag H: Kloppenburg ƒ 1:--

1807 februari: Cornelis Waij verkoopt zijnhuis en erve staande aan Weg & Zaan ten Z: Jacob
Kaan & ten N: Jan Reijnderts voor ƒ 650:-- aan Klaas Simonsz. Groen.

Reinier Smit koopt van Jan Veth, het huis bezuiden Corn: Schouten voor ƒ 800:--

Te Wormer is de kerk vercogt tot een afbraak voor ƒ 10090:-- aan Sieben van Alkmaar.

1807 9 februari: Er zal een belasting op haardsteden worden geheven.

1807 april: Cornelis Schoute verkoopt zijn huis & erve met de geweezenen groenfabrik aan ’t
dorp voor ƒ 1550:-- tot een weeshuis.

1807 11 julij: De koorn molen “De Wit”
Plokp: ƒ 42:-- overnemen ƒ 60:--

Jan Schoorl ƒ 5100:--
den zelve inslag ƒ 800:--

------------
ƒ 5960: 0:--

het huis van Mr. Maarte Schoorel naast ’t Karnemelkspad
overnemen ƒ 54:--

Plokp: ƒ 42:-- M: Schoorel ƒ 445:--
Gt: Spekman inslag ƒ 60:--

-----------
ƒ 559: 0:--

1807 junij: Casper Emmer koopt van Cornelis Prins, ’t huis thans door Gerbrand Smit
bewoond, naast wijlen Hendrik van Bergen & Barend Alting voor 800 gulden.

1807 2 junij: In publ: veiling vercogt de schuit van Klaas Stuurman voor ƒ 1090:-- aan Evert
Smit.
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Het huis van wijlen Corn: Tuijgies op ’t Schoolpad koopt Wm: Eveleans voor ƒ 370:--

Het huis van Dirk Klopper voor ƒ 382: 0:-- aan Dirk Ijsbr: Brandenburg.

1807 28 september: 15/32 (deel) in de molen “De Bel” van wijlen W: Makkes gecogt jan
Schaak voor ƒ 2300:-- bruken? Casgelden & uitstaanden crediten bedraagt de 15/32
ƒ24267:--, Jan Schaak heeft voor zich ¼ part & de overige portie Jan Waij.

Het huis daar Casper Emmer in woont heeft hij gecogt voor ƒ 575:--

Aris Makkes heeft “De Arme Jacob” (ook wel “De Hoop” genoemd) de papiermolen te
Zaandijk overgenomen voor ƒ 1200:--

De papiermolen “De Koekuit” (ook wel “De Haan” genoemd) te Koog is gecogt door Willem
Jacobsz. Makkes van de Koog voor ƒ 1600:-- en Aris Makkes neemt nog over het huis door
Jacob Makkes bewoond, benevens de thuin ten einde van de thuinsloot te sammen voor
ƒ 1200:--

Cornelis de Jager Pz. vercoopt aan Cornelis Emmerzeel en Comp: de olijmolen “De Haas”
voor ƒ 2600:-- en heeft daar & tegen van Emmerzeel en Co. gecogt, ’t huis en boerderij op ’t
karnemelspad voor ƒ 600:--

1808 15 januari: Storm en watervloed.

1808 26 januari: Overleden na tragisch ongeval Jacobus Kluijver op de Koog, 65 jaar en
Hendrik Tobbe op Zaandijk, 58 jaar 2 maanden en 11 dagen. Deze beide zijn met de koets
door de gladde straat ’s avonds in de sloot gevallen & verdronken. Alb: Kluijver, die er ook
in zat, breekt ’t glas van de koets & red zig, gelijk ook …. Van der Linde. .

1808 29 januari: Kusting Bode:
1e Eenhuis en erve, belent ten zuiden R: Ipelaan en ten N: de molen “ De Eenhoorn”
Dirk Heertjes de Wit ƒ 840:--
& voor de inventaris ƒ 122:--
2e ’t Huis van Corn: & Gebr.Dekker belent ten Z: PieterGrotes en ten N: Simon Prins,
opgehouden ƒ 805:--
3e Een huis en erf in de Dubbele Buurt oversloot ten Z: Jan Wameer? En ten N: P:Smidt van
Gelder, Hendrik Ofman ƒ 513:--
4e , 5 Graven
6e Een huis op ’t Crommenierpad, belent ten O: R: van Rigteren, en ten W: de Gereformeerde
Diaconie, Willem Prins voor ƒ 303:--
7e, 8, Graven
9e Een huis op ’t Kikkerdpadje belent ten O: C: Banning, en ten W: de wedu.Claas Smit,
Pieter Breda ƒ 525:--

1808 23 febriari: Overleden Vasterd Vas, 78 jaar 3 maanden.

1808 19 maart: Verbod tot begraven in de kerken.
(Min. van Binnenlandse Zaken)
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1808 april: Het huis & zeilemakerij van wijlen Willem Honkoop publicq vercogt voor ƒ 3075:-
- aan Pr. de Vries te Knollendam. Eenige weeken daar na weder overgedaan aan Jan Vas.

1808 29 mei: Overleden te Haarlem Meindert Wiardi, 67 jaar en 7 maanden.

1808 20 juli: Keizerlijk Decreet van Napoleon over het aannemen van geslachtsnamen.

1809 3 januari: Ontzettende sneeuwval. In de Middel te Westzaan wordt een huis geheel
bedolven.

1809 7 januari: Kusting bode onder anderen De molen “De Zaanstroom” voor ƒ 520:-- aan
Hendrik de Jong.

1809 16 januari: Kusting Bode:
1e ’t Huis van wijlen Klaas Dekker op ’t Schoolpad, Jan Aten ƒ 675:--
Jan Aten verkoopt zijn huis naast No.1 ten Westen aan Jan van der Kolf voor ƒ 500:--, 200 gl.
op contant, en J. jaarlijks 50:--
2e ’t Huis van wedu: Aalsmeer door Simon Pool bewoond geweest op het Warmoespad

Vasterd Vas ƒ 610:--
3e , 4 Zosren?
5e Het oude Weeshuijs om te amoveeren (=slopen) Cornelis Emmerzeel & Co ƒ 365:--
6e , 7, 8, 9 Graven
10e ’t Huis van Spekman, naast wijlen Corn: Bek, Pieter Brederode ƒ 300:--
11e , 12 Graven
13e ’t Huijs van Tijs Waij overnemen ƒ 12:--

Van Zanten ƒ 230:--
Rens Klos ƒ 50:--

1809 april: Cornelis de Jager verkoopt de molen “De Nagtegaal” voor ƒ 2000:-- aan Everd
Smid op de Koog.

1809 11 augustus: De Poeder mosterdmolen “De Boonakker” aan het Schoolpad te
Wormerveer verbrand als gevolg van blikseminslag. Wordt herbouwd.

1810 27 januari; Kusting bode:
1 Bij exerutis, het huis van en bewoond door Huijbert de Wit.

Plok ƒ 3:-- , geen geld waardig.
2 Idem van Klaas Kramer

Plok ƒ 3:-- , geen geld waardig
3 ’t Huis en metzelarij van P: Dingenom, opgehouden ƒ 1500:--
4 ’t Huis wel eer toebehorend wijlen Maarten Bakker (Albek), opgehouden ƒ 190:--
5 Het kaaspakhuis “De Mol” inventaris ƒ 330:--

van Gelder, Schouten & Co. ƒ 550:--
----------
ƒ 900:--

6 Een Do. Wel eer door wijlen Wm: Aten bewoond
Inventaris ƒ 200:--

van Gelder, Schouten & Co. ƒ 350:--
Jan Vas ƒ 150:--

----------
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ƒ 700:--
te zamen ƒ 1600:--

van Zanten voor Makkes ƒ 260:--
-----------
ƒ 1860:--

7 ’t Huis & bakkerij van Jan de Reus bij de Noorder Sluijs, inventaris ƒ 300:--
van Zanten ƒ 2325:--

8 t/m 14 Land,
15 Graf
16 Een huis met 3 wooningen op ’t Zevenhuizen van Pieter Stam, opgehouden ƒ 200:--
17, 18, & 19 Graven
20 ’t Huis van Barend van Broek ten N: H: Najer, opgehouden ƒ 512:--
21 Een huis tegen over het Noorderveer wel eer bewoond door Willem Smit

Corn: Schilp ƒ 121:--
22 t/m 26 Graven

1810 28 mei: Van wijlen Jb.Kaan publ: verkogt
1 De olijmolen “De Liefde” (Vetpot), Jan Vas voor ƒ 5562:--
2 ’t pakhuis “De Visser” P: van Gelder ƒ 325:--
3 1281 roede land achter “de Liefde” Theod: Schermer 10¾ St.
4 De tuijn met 560 R: land naast Joost Boon, C: Emmerzeel ƒ 520:--
5 1/24 part in de loodwit molen Dirk Visser ƒ 2800:--
6 1/8 portie in het buijsschip “Het Vossepaard” Corn: Bek ƒ 61:--

1810 29 mei: Tijs Kaan koopt van Jan Vas de olijmolen “De Bijl” voor ƒ 2500:--
De olijmolen “De Groeneboer” wordt geanioveerd (=gesloopt), ook de olijmolen
“De Boerejongen” , die na Groningerland verkogt is voor ƒ 2500:--

1810 1 juli: Abdicatie van Lodewijk Napoleon als koning van Holland. Hij verlaat Holland.

1810 9 juli: Decreet van Rambouillet: Nederland wordt ingelijfd bij Frankrijk.

1810 september: Koopt Tijs Kaan in publ: veiling de kaarssemakerij van Jan J: Groot met de
gereedschappen voor ƒ 2060:--

1811 – 1813: Burgermeester van Wormerveer, Cornelis Simonsz Prins
*Wormerveer 4-9-1771 †Wormerveer 11-9-1843 zoon van Simon Jansz.Prins *De Rijp 27-
10-1738 †Wormerveer 23-4-1814 en Trijntje Cornelis Makkes *Wormerveer 21-9-1740
†1823 gehuwd met Trijntje Oot *1775 †1852 in Wormerveer op 26-7-1795.
Graankoper, stijfselmaker en kaaskoper.
Maire Wormerveer: 1811 – 1813 en van 1814 tot 11-09-1843 burgemeester van Wormerveer,
ondernemersgeslacht te Wormerveer in de 18e en 19e eeuw, vader afkomstig uit De Rijp en
vestigde in 1779 in de Dubbele Buurt te Wormerveer als bakker.

1811 Kustingbode; Het huis van wijlen Jacob Kaan, door hem bewoond geweest, en het huis
daarnaast ten Z: te zamen voor ƒ 1295:-- door Pieter Bart gekocht.
Den zelven had reeds uit er land gekocht, het huis naast de kaarsemakerij ook van vader
Kaan voor ƒ 1000;--.
Jan Waij Jr. koopt ook ’t huijs door hem bewoond voor ƒ 600:--
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1811 februari: Opheffing van de Schepenrechtbanken. Franse organisatie van de Rechtspraak.

1811 15 februari: De correspondentie van de gemeenten moeten in de Franse taal geschieden.

1811 16 februari: De olijmolen “De Leeuw” publ: verkogt (van wijlen Jan Ris) aan Dirk Vas
voor ƒ 3350:--, zal afgebroken worden.
De olijmolen “De Bijl” , van Tijs Kaan aan Evert Smit voor ƒ 2500:--

1811 19 maart: Verplichte aangifte van geboorten, huwelijken en overlijden ingevoerd.

1811 30 maart: Koog, Zaandijk en Wormerveer moeten één canton vormen, waar een
vrederechter zal zijn gevestigd.

1811 5 mei: Het canton van het Vredesgerecht is nu vastgesteld aldus: Wormerveer 2006
zielen; Zaandijk 1496 zielen; Koog 1747 zielen; Westzaandam 4690 zielen. Totaal 9939
zielen. Hoofdplaats zal zijn Westzaandam.

1811 18 augustus: Keizerlijk Decreet: Iedereen moet zich doen inschrijven onder een
geslachtsnaam.

1811 Invoering van de Registers van de Burgerlijke Staat.

1811 november: ’t Huis van Arie Schoute, verkogt aan Cornelis Willemse Makkes voor
ƒ 645:--

1811 25 december: Voor de controle van de belastingen moeten de gemeente een lijst
opstellen van de ingezetenen.

1812 30 januari: Bij Keizerlijk Decreet wordt H.C. Göbel benoemd tot Burgemeester van
Zaandam (Westzaandam en Oostzaandam vereend).

1813 14 october: Zeer zwaar onweer. Bliksem slaat in D.G.Kerk te Oostzaandam.

1817 27 januari: overleden te Wormerveer Jan Aten, bijna 60 jaar.

1817 27 maart: In Wormerveer verbrandt het stijfselhuis van C.Prins.

1817 8 juli: Overleden Dirk Schuurman, apoth:(eeker) te Meppel. Op zijn terug reis van
Amsterdam in het schip overleden oud ruim 33 jaar.

1818 17 juli: In Wormerveer verbrandt de boerderij van Albert Keyzer ( tegenover de molen
“De Samson”, aan het dijkje).

1820 1 januari: De Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij Koning en Boeke begint haar
loopbaan. Commissarissen zijn: Klaas Mul ( Westzaandam), Dirk van Voorst
(Oostzaandam), Klaas Baas ( Koog), Dirk Stolp ( Westzaan), Jacob Honig Jansz. (Zaandijk)
en Martinus van Gelderen (Wormerveer). De laatste wordt kort daarna vervangen door
Cornelis Prins ( Wormerveer).

1823 26 augustus: Pelmolen "De Jonge Voorn" te Wormerveer, blikseminslag.
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1824 18 november: papiermolen “De Oude Blaauw” begin van een brand in de voddenschuur.

1824 27 december: papiermolen “De Oude Blaauw” begin van een brand in de schuur,
vermoedelijk opzet.

1825 Instelling van tolhekken te Zaandam en Wormerveer. De opbrengst hiervan wordt
verdeeld in de verhouding: Zaandam 100, Koog 77, Zaandijk 55 en Wormerveer 88.

1827 23 maart: Oliemolen "De Engel" tot op stellinghoogte verbrand, herbouwd.

1840 1 januari: De tienjaarlijkse Volkstelling geeft het volgende beeld.
Koog 2096 inw. Prot. 1899 R.K. 188 div. 9
Zaandijk 2144 inw. Prot. 2042 R.K. 96 div. 6
Wormerveer 2812 inw. Prot. 2295 R.K. 517 div. 1
Westzaan 2273 inw. Prot. 2032 R.K. 233 div. 8
Zaandam 11139 inw. Prot. 9253 R.K.1714 div. 172

1840 5 september: papiermolen "De Bok" , werkhuis en droogschuur verbrand, molen
behouden.

1843 19 september: De broodbakkerij van A. de Vries en de smederij van Sombroek te
Wormerveer verbranden.

1843 5 october: Oprichting van de Cacaofabriek “De Zaanstroom”, erven H. de Jong,
te Wormerveer.”

“De Zaanstroom” gesloopt omstreeks 1887

1844 – 1852: Burgermeester, papierfabrikant, Pieter Pietersz. van Gelder geboren 29-1-1792
Wormerveer overleden op 24-11-1868 te Amsterdam, zoon van Pieter (Smidt) van Gelder
*27-9-1762 Ouddorp (Z-H) †15-9-1842 Zaandam en Dieuwertje Schouten *8-3-1760
Wormerveer †20-12-1827 Zaandam, gehuwd met Eva Eindhoven 1815 te Amsterdam
*15-10-1788 Blokzijl †12-1-1871.

1844 Langdurige winter. Met Pasen rijden nog arresleden op het ijs.

1845 25 maart: Einde van een bijzonder strenge winter met 133 dagen gangbaar ijs.
Van 5 december 1844 tot 25 maart 1845.

1847 juli: Te Koog verbrandt het pruthuis, wegens overkoken van de lijnolie. Eigenaar is
Albert Vis uit Wormerveer.

1850 16 mei: Opening van de Krommenieërrijweg te Wormerveer.
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1851 De Wormerveerse burgemeester Jan Dekker Cz. Schrijft een blijspel met zang
“Een uurtje in eene dorpsschool”.
Deze musical oogstte in het gehele land veel succes.

1851 april: Oprichting van de zangvereniging “Door Eendracht Bloeiende” te Wormerveer.

1852 – 1856: Burgemeester, Jan Cornelisz. Dekker * 24-9-1807 Wormerveer † 28-12-1891
(84 jaar) gehuwd op 24-1-1830 met Wilhelmina Baltusdr. van Ree, zoon van Cornelis
Jansz.Dekker *24 Juli 1778 te Wormerveer, overleden 27 Oktober 1863 te Westzaan en
Neeltje de Vries *18 Augustus 1781 te Westzaandam gehuwd op 15 Juni 1806 te ?, overleden
op 8 April 1810 te Wormerveer.
Schreef toneelspelen: "Een uurtje in eene Dorpsschool" Druk: 1851

1852 De eerste Nederlandse postzegels komen uit, van papier gemaakt door Gerrit Blauw te
Wormerveer.

1854 17 juni: Oprichting van “Het Metalen Kruis”, een vereniging van oud strijders uit de
veldtocht van 1830 – 1831. Deze vereniging werd opgeheven op 15 augustus 1898, toen het
laatste lid Gerrit Meyer te Wormerveer overleed.

1855 1 mei: Oprichting van de Machinefabriek Cornelis Klinkenberg te Wormerveer.

1856 – 1864: Burgemeester, Mr. Meindert Donker *Zaandijk 1831 †Zaandijk 1895 zoon van
Dirk Donker *Wormer 1794 † na 1860.
Burgemeester Wormerveer: 15-10-1856 tot 1864 legde die functie neer voor de benoeming tot
kantonrechter te Zaandam en korte tijd wethouder en raadslid te Zaandijk.
Nam in 1866 het notariaat over van zijn vader in Zaandijk.
Voorzitter van de ring Haarlem van de broederschap van notarissen.

1856 1 maart: De telegraafkantoren te Zaandam en Wormerveer worden in gebruik genomen.

1857 15 mei: Pieter Klinkenberg verhuist zijn smederij van Krommenie naar het Noordeinde
te Wormerveer. Later in 1874, 1880 en 1885 komen zijn zonen (resp. Jan, Cornelis en
Bernard) in de zaak. In 1895 zetten Jan en Cornelis Klinkenberg de zaak van vader Pieter
voort onder de naam: Gebroeders Klinkenberg. September 1984 na fallissement overgenomen
door Genius Holding uit Ijmuiden. Verhuist het bedrijf medio 2000 naar Westerspoor in
Zaandam.

1860 17 september: De chocolaadmolen “De David” van Jacob Boon te Wormerveer
verbrandt des morgens om half zes.

1860 5 october: Evert Honkoop is aan de Utrechtse Hogenschool bevorderd tot doctor in de
chirurgie.

1860 24 september: Chocolademolen, eerder mosterdmolen "De Boonakker" ook genaamd
"Jonge David" voor de tweede keer verbrand. Niet herbouwd.

1863 1 augustus: Gasfabriek te Wormerveer opgericht voor Zaandijk en Wormerveer.
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1863 18 augustus: Oliemolen "De Vrijheid" door blikseminslag beschadigd.

1863 Om de kosten van onderhoud van de Lagedijk langs de Westzijde van de Zaan te
bestrijden worden tolbomen opgericht bij molen “De Grauwe Beer”aan de Westzijde te
Zaandam en bij molen “De Wildeman” te Wormerveer. Bij de verpachting der tolbomen te
Wormerveer is dat Dirk Bakker voor ƒ 660,00.

1864 25 mei: Benoemd Pieter Cornelisz. Prins *1812 †1865 van Kattendijke tot burgemeester
van Wormerveer. zoon van Corn.Simonsz.Prins, gehuwd met Eva Alberti *1813 †1883
Kaaskoper Firma P.Prins & Co. Nam als luitenant deel aan de tiendaagse veldtocht, werd
benoemd tor ridder in de Militaire Willemsorde. Burgemeester Wormerveer: 1864 tot 1865.
Portret te zien in het Noordersluis op de Zaanse Schans.

1864 26 november Herman Gorter geboren Wormerveer, Dichter: bekend van gedicht Mei
(1889). Medeoprichter van de Sociaal-Democratische Partij, later CPN. Overleed in Brussel
op 15 september 1927 aan een hartaanval tijdens een treinreis van Zwitserland, waar hij om
gezondsheidredenen verbleef.

1865 22 maart: De heer Jan Laan, vierde 100 jarig bestaan van firma Wessanen & Laan te
Wormerveer

1865 ca April: Wegens overlijden van zijn vader gaar de 13 jarige Simon de Wit uit
Wormerveer met kaas venten. Later koopt hij in Wormerveer een winkeltje. Dit is het begin
van het grootwinkelbedrijf Simon de Wit N.V.

1865 15 november tot 1867: Benoeming Jan Kouwer tot burgemeester van Wormerveer.

1866 Cholera epidemie

1867 17 oktober tot 1-11-1869: Cornelis Snaterse, burgemeester van Wormerveer
Benoemd 17-10-1867 Ontslag bij KB m.i.v. 1-11-1869

1868 7 mei: In Wormerveer overlijdt Jan Laan, Statenlid, gemeenteraadslid,
lid Kamer van Koophandel.

1868 27 juni: Brand in pelmolen “De (Jonge) Voorn”te Wormerveer. Schade blijft beperkt.

1868 28 juni: De Stoommeelfabriek “De TijD” ( eig: Wessanen en Laan) aan de Noorddijk te
Wormerveer verbrand.

1869 13 october: S.Gorter, doopsgezinde predikant, en bekende schrijver van Wormerveer
neemt om gezondheisredenen ontslag.

1869 – 1877: C.P. Metelerkamp, waarnemend burgemeester Wormerveer, Burgemeester van
Westzaan: 15-12-1873 tot 01-08-1876, Hij vertrekt naar Arnhem, waar hij directeur van het
waterleidingbedrijf wordt.

1870 Afschaffing van de Doodstraf in Nederland.

1870 De toestand van de arbeidersklasse is zeer slecht.
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Velen zijn door ondervoeding arbeidsongeschikt.
De ellende wordt vergroot door drankmisbruik.

1870 14 october: Ziekenfonds te Wormerveer opgericht.

1871 2 augustus: Begin van brand in de herberg “De Jonge Prins” te Wormerveer.

Meelmolen “De Witte Vlinder” rechts “De Jonge Prins”

1871 augustus: Pokkenepidemie.

1872 april-mei Pokkenepidemie neemt af, maar de mazzelen velt vele schoolgaande kinderen
van 225 tot 25 personen op openbare lagere school ingekrompen te Wormerveer.

1872 ca. october: Twee zonen van Adriaan Laan (Remmert en Jan Adriaan) stichten te
Wormerveer de oliefabriek Bloemendaal en Laan.

1873 4 augustus: Grote brand te Wormerveer. Drie huizen, een pakhuis en een boerderij
verbrand.

1874 februari: Bij begrafenissen gold nog altijd de “burenplicht”.
Deze werd echter gebrekkig uitgevoerd.
Tijdens een begrafenis viel eens een kist en viel het lijk op straat.
Dit leidde tot de oprichting van de begrafenisvereniging
“De Onderneming” te Koog-Zaandijk.
Oprichters o.a: L.T.Brand, P.Hartog, C.Gorter e.a.

1874 31 december: Brand in de Kunstmineraalwaterfabriek Sluiter bij het station
Wormerveer. Er verbrandt tevens een manage.

1875 De winter 1875-1876 is een zeer strenge. Het scheepvaartverkeer blijft 14 weken
gestremd.

1876 16 januari: Mej. Afra Roos uit Wormerveer wordt te Koog benoemd als
hulponderwijzeres tegen een jaarwedde van ƒ450,00!!

1876 19 januari: Te Zaandam is pelmolen “De vergulde Kalf” staande aan het Kalf, eigenaar
dhr. Aten te Wormerveer totaal afgebrand.

1876 21 juli: Te Wormerveer opgericht de werkliedenvereniging “Samenwerking” tot
ondersteuning bij ziekte.
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1876 6 november: Oprichting van de Gymnastiek vereniging “Hercules” te Wormerveer.

1876 november: Oprichting van het “Wormerveer Mannenkoor” te Wormerveer.

1877 – 1879: H.J.Versteeg, burgemeester Wormerveer, later burgemeester van Zaandam van
1878 tot 1894

1877 Te Zaandijk nabij de grens met Wormerveer wordt een aanvang gemaakt met de bouw
van het zwembad in de Zaan van de Zaanlandse bad en Zweminrichting.

1878 1 december: Stoomzagerij Siekerman te Wormerveer verbrand.

1879 8 februari: Pieter van de Water, 72 jaar en 8 maanden oud, rustende geneesheer van
Wormerveer te Haarlem overleden.

1879 – 1887: J.K Vegelin van Claerbergen, burgemeester Wormerveer.
Burgemeester Westzaan: 11-04-1878 tot 01-04-1879

1879 12 november: De papiermolen “De Oude Blauw” in Wormerveer om 05.00 uur
verbrand. De droogschuur is behouden.
Door de noordwester storm liepen de huizen in Zaandijk gevaar.

1880 8 juni: Er woedt een hevig onweer. De molen “De Assemburg” aan de Nauernaschevaart
wordt door de bliksem getroffen, en behouden.

1880 1 juli: Aan het station Wormerveer botst bij het rangeren een goederentrein op een
stilstaande wagon, die een wachtershuisje binnendringt.

1880 16 juli: Stoomrijstpellerij “De Unie“ (Wessanen en Laan) te Wormerveer totaal
verbrand.

1881 29 april: Burgemeester en wethouders van Wormerveer stellen de raad voor de grens
tussen Wormerveer en Wormer te wijzigen. De fabrieken aan de oostkant van de Zaan
behoren bij Wormerveer te komen, stelt het college. De raad is het daarmee eens.

1881 12 october: Timmerschuur van P.Voorn te Wormerveer verbrand.

1881 14 october: De gemeenteraad van Wormerveer besluit met ingang van 1 januari 1882 de
wekelijkse kaasmarkt op te heffen.

1882 10 mei: Tot vader en moeder in het weeshuis te Wormerveer zijn benoemd W.Sprang en
echtgenoot van Alkmaar.

1882 19 juli: Het gemeentebestuur van Krommenie stelt pogingen in het werk om die
gemeente met een telephoon met Wormerveer te verbinden.

1882 5 october: De schipper Cornelis Windhouwer van Wormerveer, is in de Zaan nabij Koog
aan de Zaan van zijn schuit gevallen, en verdronken.
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1883 21 februari: Tot onderwijzer benoemd op de Zuiderschool te Wormerveer
dhr.A.Boekhout.

1883: Een vaste brug in de Goudastraat te Wormerveer gemaakt door Smederij Klinkenberg.

1883 17 december: Woensdag veerschuijt “De Emmer” laatste reis voor de winter gedaan tot
Zaandam. Op 8 maart 1884 weer in de vaart. Door de winter 11 weken en 4 dagen stil
gelegen.

1884 winter: Strenge en langdurige winter, in de steden heerst armoede. Grote vissterfte, bijna
geen baars meer in de Zaan. In de banne Westzaan een vis verbod.
Paarden hebben deze winter 59 dagen op het ijs gelopen.
Te Wormerveer harddraverij op het ijs, twee maal zilver en een maal goud zweep.

1884 6 maart: In Provincie Gelderland staan 300 steden en dorpen, z’n 60.000 morgen land
onder water.

1884 20 april: Collecte gehouden in de Zaangemeentes, giften ingezameld aan de huizen,
gedaan in een offerkist ten behoeve van noodlijdende naburen op de Betuwe, Maas en Waal,
die door de strenge winter getroffen zijn door dijkdoorbraken en overstromingen.
Opbrengst: ƒ 2370,--

1884 10 mei: De broodbakkerij van Bolding te Wormerveer verbrand.

1885 26 januari: Te Wormerveer opgericht het Harmoniegezelschap “Excelsior”
Dirigent: J.B. Lürsen. Eerste fanfare, spoedig harmonie.

1885 De heer J.A. Dekker richt te Wormerveer een zeepziederij op.

1885 2 april: Casper Woerdeman redt het dochtertje van D. van Veen, dat bij de buurt “De
Vier Winden” aan de grens van Wormerveer en Zaandijk te water viel.

1885 medio april: Door demping van een sloot ontstaat de “Dubbele buurt” te Wormerveer.

1885 augustus: Te Wormerveer wordt opgericht de toneelvereniging “Thalia”

1886 1 januari: Aantal inwoners van Zaandijk 2321, Koog 2475, Wormerveer 4356 en
Westzaan 2345.

1886 december: Aan de Gebr. Gorter wordt de aanleg gegund voor ƒ 11.850,00 van de
Wandelweg te Wormerveer tussen de Warmoesstraat en het station. De financiering van deze
weg geschiedt door particulieren.

1887 – 1899: Mr.H.J.C. van Tienen, burgemeester van Wormerveer.
Burgemeester Zaandam: 08-01-1895 tot 21-07-1902

1888 juli: Tussen Wormerveer en Zaandijk wordt een overeenkomst gesloten over de
levering van gas aan Zaandijk. Voor elke lantaarn (1500 uur brandens) zal Zaandijk ƒ 18,00
betalen.
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Elk uur meer kost 1¼ cent. Aan particulieren, wonend in beide gemeenten zal eenzelfde prijs
in rekening worden gebracht.

1888 8 augustus: Vergadering te Wormerveer over de bouw van een rijbrug over de Zaan.
Taxatie der kosten ƒ 40.000,00
Wormerveer wil de helft dragen. Jisp ƒ 500,00. De anderen niets.

1788 28 november: vrijdag hebben de schuiten met veel moeite hun laatste reis gedaan naar
Amsterdam en Alkmaar. Veel sneeuw en ijsgang.

1788 9 december: door de strenge vorst gaat vervoer met paard en slee over het ijs van
Zaandam naar Amsterdam en ook van Westzaan naar Haarlem.

1788 24 en 25 december: dooi weer maar de 26ste weeer sterke vorst en sneeuw.

1789 2 januari: Door de vele sneeuw geven de regenten opdracht om van t de dijksloot een
pad van 5 a 6 voet te maken, wat algemeen gedaan is.

1889 8 maart: De bouw van een brug over de Zaan bij Wormerveer is gegund aan B.
Vermolen te Weesp voor ƒ 32.176,00

1889 30 november: Feestelijke opening van de Wormerveerder brug over de Zaan in
tegenwoordigheid van de minister van Waterstaat en de Commissaris van de Koning.

1889 30 november: Werkloze timmerlieden te Wormerveer verenigen zich en zullen
gezamenlijk trachten werk aan te nemen.

1890 8 mei: Aan het Krommenieërpad te Wormerveer verbrandt de broodbakkerij van
Schagen.

1890 6 september: Aart Windhouwer Gz. Te Koog redt in Wormerveer een kleuter van de
verdrinkingsdood door gekleed te water te springen uit zijn zeilboot, Na enige malen duiken
weet hij de kleine te grijpen en aan de kant te brengen.

1890 20 september: Te Wormerveer opgericht de Zaanlandse Teken en Schildervereniging
“Anton Mauve”. Bestuur: G. Folkersma, P.C. Güthard en J.C. de Lange.

1890 10 october: De gemeenteraad van Wormerveer verleent een crediet van ƒ 7000,00 voor
het bouwen van een MULO school.

1891 april: Wormerveer wordt onder leiding van M. Lürsen een gemende Zangvereniging
opgericht.

1893 2 mei: Aanbesteding badhuis Wormerveer. Gunning aan A. Kok voor ƒ 6420,00.
Het badhuis wordt geopend op 21 augustus 1893.

1893 5 october: Aanbesteding voor de bouw van een zeepziederij te Wormerveer.
Laagste inschrijver V. Ph. Braun voor ƒ 11.270,00
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1894 4 januari: Op het Wormerveerderdijkje waait door de hevige Ooster storm een paard en
wagen van de broodfabriek “De Ruyter” onver.

1894 Juli: Er doen zich in de Zaanstreek verschillende gevallen van cholera voor.

1895 9 januari: Bij de houtzager “Welgelegen” te Wormerveer worden drie otters
doodgeschoten.

1895 15 januari: Mr. H.J.C. van Tienen burgemeester van Zaandam. Darvoor was hij
burgemeester van Wormerveer.

1895 8 februari: Jhr. H.F. Schuurbecque Boeye als burgemeester van Wormerveer
geïnstalleerd.

1895 16 mei: “Het Jonge Aafke”, houtzaagmolen, wipmolen, in openbare veiling uit
nalatenschap Neeltje Kooy Jacobs wed. Pieter Veenis voor ƒ210,00 aan Mathijs de Wit.
Heeft gestaan aan de Zwartsloot ten westen van de Noorddijk te Wormerveer.

1896 januari: In Wormerveer zullen de bakkers niet meer op zondag bakken.

1896 10 juli: Aanbesteding van de bouw van zeepfabriek “De Adelaar” te Wormerveer.
Laagste inschrijvers Gebr. Gorter te Wormerveer voor ƒ 25.576,00

1896 14 juli: Op de Wormerveerder kermis gaat de werkman Jacob Kaal uit Zaandijk in
brooddronkenheid onder aan de Turkse Schommel hangen. Bovengekomen moet hij loslaten
en valt hij neer. De volgende morgen overlijdt de man, vader van 7 kinderen.

1897 10 mei: In het badhuis te Wormerveer verdrinkt de 28 jarige Martinus Voorn, semi arts
in een badkuip.

1897 15 october: Plannen tot stichting van het park “Burgerlust”te Wormerveer. De heer Dirk
Laan belegt een vergadering, waarin hij toezegt de grond voor dit park te willen schenken.

1898 14 juni: Aan Gebr. Gorter uit Wormerveer wordt de bouw opgedragen van een metalen
brug over de Nauernaschevaart bij het Vrouwenverdriet tussen Westzaan en Assendelft.
Aanneemsom ƒ 23.450,00.

1898 14 augustus: Des avons om 10 uur ontstaat er brand in de meelfabriek “De Vlijt” te
Wormerveer. De fabriek verbrandt geheel. De oliefabriek “De Tijd” valt ten prooi aan de
vlammen. Dertig spuiten uit alle Zaangemeenten nemen aan het blussingswerk deel. Men
vermoedt brandstichting.

1898 13 october: pelmolen "Het Jonge Vool" te Wormerveer, door blikseminslag beschadigd.

1899 - 1900: Jhr. Schuurbeque Boeye, burgemeester van Wormerveer.

1899 17 april: H.M. Koningin Wilhelmina bezoekt in gezelschap van H.M. Koningin Emma
de Zaanse Oudheidskamer. De Vorstinnen brengen tevens een bezoek aan Wormerveer.
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1899 14 mei: Het Wormerveerder Volkspark is feestelijk geopend. De openingsrede wordt
uitgesproken door de heer Laan, lid der Eerste Kamer.

1899 11 juni: Muziekconcours te Bussum behaalt Harmonie “Excelsior” uit Wormerveer
( Dirigent M.Lürsen) een tweede prijs.

1899 13 october: Zeer zwaar onweer om 23.00 uur boven de Zaanstreek, o.a blikseminslag
molen ” De Uil” te Wormer en “De Mol” te Krommenie.

1900 – 1914: Jhr. Mr. Tjaard Anne Marius Albert van Humalda van Eysinga, burgemeester
van Wormerveer 1900-1914, werd geboren te Leeuwarden op 5 januari 1869, hij overleed te
’s-Gravenhage op 21 januari 1946. Zoon van Idzert Frans van Humalda van Eysinga
Hij werkte korte tijd als adj.-commies bij het ministerie van Buitenlandse Zaken (1896), was
archivaris van de gemeente Schiedam (1897-1900), burgemeester van Deventer (1914-1929).
Benoeming per 1 december 1906 schoolopziener district Hoorn.
Hij vertaalde Sophokles’ Oidipous (1923) en Ovidius’ Metamorphoses in It Heitelân (1925).
Opleiding: Tjaard Anne Marius Albert studeerde rechten te Leiden. Het is niet bekend bij wie
hij zijn muziekopleiding genoot.

1900 23 november: Jan Hille te Koog werpt de fietsende scholier Albertus van Raalte uit
Wormerveer zonder enige reden om en trapt zijn fiets in elkaar. De bruut “zal zijn straf niet
ontlopen”.

1901 16 januari: Te Wormerveer worden harddraverijen gehouden voor paarden en arresleden
op de toegevroren Zaan.

1901 mei: Oprichting dames gymnastiekvereniging “Hebe” te Wormerveer

1902 21 juli: Dhr. Johannes Nicolaas Ran uit Wormerveer, Heemraad van de
Westzanerpolder, uit zijn bootje gevallen en in de Watering verdronken.

1902 22 december: Pieter Jz.Klinkenberg overleden te Wormerveer, oprichter van
Gebr.Klinkenberg Noordeinde Wormerveer.

1903 26 november: In Wormerveer overleden de heer Josephus Johannes Maria Sicking,
toonkunstenaar en componist. Hij was directeur van de zangverenigingen “Concordia” te
Wormerveer,
“Door Eendracht Bloeiende” en “Zaanlands Mannenkoor” te Koog-Zaandijk.
Hij was tevens dirigent van het muziekgezelschap “Cresendo” te Koog.

1904 14 october: Inwijding van “Ons Huis” te Wormerveer. Geschenk van R.Laan.

1905 2 februari; Opening nieuw gemeente ziekenhuis aan de Paul Krugerstraat 18 te
Wormerveer. Is tot stand gekomen door 25 jarige werkzaamheden door dokter P.C.Korteweg,
die het stichtingskapitaal door de burgerij bijeengebracht en overdroeg aan de gemeente.

1906 26 februari: G. de B., een broodventer van de “Volksbakkerij tegen het Coöperatieve
Stelsel” te Wormerveer bij het Hazepad te Zaandijk door een trein overreden zonder te
worden gedood.
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1906 5 augustus: om 16.30 uur “Zeepfabriek De Adelaar” (eigenaar Jan Dekker) te
Wormerveer geheel verbrand. Belendede percelen schuren van Gebr.Gorter en “De
Toekomst” (firma Bloemendaal en Laan) beduidende waterschade.

1906 12 augustus: Bejaarde schilderknecht Jacob Siekerman levenloos opgehaald uit de sloot
achter zijn woning aan het Krommenieërpad.

1906 19 augustus: De weduwe Dick Laan, mevr. A.M.S. van Troostenburg stelt geld
beschikbaar voor de bouw van een nieuw weeshuis op de Wandelweg.

1906 29 augustus: 30 jaar bestaan van het “Wormerveers Mannenkoor” opgericht 24 october
1876. Voorzitter A. Boekhout. Onder leiding van o.a. J.B. en later M. Lürsen

1906 5 september: “Koninklijk” predicaat aan cacao en chocoladefabriek van de Erve H. de
Jong te Wormerveer verleend.

1906 11 november: Gemeente Wormerveer heeft voor de tweede maal pogingen ondernomen
om een deel van het grondgebied van gemeente Wormer in te lijven. Gedeputerede Staten
heeft de minister geadviseerd om niet tot genswijziging over te gaan.

1906 5 december: De nieuwbenoemde tuinman van het Wilhelminapark de heer Evert
Fokkema is door Commisaris der Konigin aangesteld als buitengewoon gemeente
veldwachter te Wormerveer.

1907 1 januari: Dr. F.G. van Asperen, eervol ontslag als gemeente geneesheer van
Wormerveer.

1907 24 februari: Opgericht te Wormerveer de Ijsver. “Jaap Eden”

1907 6 october: In Zaandijk 46 belijdende Gereformeerden en 48 doopleden. De Zaandijkers
gaan ter kerke in Wormerveer aan het Krommenieërpad.

1907 1 november: Opgericht in Wormerveer de voetbalvereniging W.F.C. Men begint op het
terrein aan het begin van het Wormerlaantje (nu Nieuweweg) te Wormer.

1909 1 januari: Inwonertal Wormerveer 6682, Westzaan 2283, Zaandam, 24403, Koog 3410.

1909 21 januari: in de nacht brand de oliemolen “De Bakker” te Knollendam geheel af.
(eigenaar Sijpestein te Krommenie.)

1909 19 februari: Om 14.30 uur felle brand in de rijstfabriek “"De Jonge Voorn” te
Wormerveer behorende aan de firma Albert Vis, geheel verloren behalve de schuren zijn
behouden gebleven" verbrand. Onttakelde pelmolen, is ingericht als rijstpellerij.

1909 12 mei: Te Wormerveer vindt de oprichting plaats van de “Rode” Coöperatieve
Verbruiksvereniging “Voorwaarts”. De oprichters zijn: Willem Nieuwboer (metselaar) , Jan
Schoute (fabrieksarbeider) Hendrik Siekerman (timmerman), Hendrik Borstlap
(chocoladebewerker), Simon Rond (huisknecht), Joh. Herm. Bockman (fabrieksarbeider),
Rijer Scheepbouwer (metselaar) en Jan Langerijs (schilder).
Notaris G.H.A. Tjeenk Willink.
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1909 21 november: Om 19.00 uur brand in zeepziederij “De Adelaar”, werd snel geblust,
waardoor grote schade uitbleef.

1909 15 december: Ds. D. van der Meulen uit Numansdorp, aangenomen in de
Gereformeeerde Gemeente van Wormerveer.

1910 8 mei: “De komeet van Halley”, een staartster, verwekt grote onrust. Men vreesde het
einde van de wereld!.

1910 10 juni: Om 14.30 uur hevig onweer boven Noordelijke deel van de Zaanstreek, in de
Warmoesstraat te Wormerveer moest een schoorsteen door hemelvuur het ontgelden.

1910 4 juli: Oprichting steenhouwerij Firma Bruin en Bont,
Wandelweg 10a te Wormerveer.
Ben Bruin en Jan Bont beginnen een bloeiende
natuursteenhandel.
Ben Bruin verlaat ca.1930 de zaak, begint op de Guisweg te
Zaandijk. (later Firma Bart natuursteen)
Zoon Wim Bont komt de zaak versterken, naam veranderd in
Firma J.Bont & Zoon.

1910 31 juli: Harmoniekapel “Excelsior” te Wormerveer herdacht 25 jarig bestaan met een
muziekconcours in het Wilhelminapark. De heer J.W.F. Gobel kreeg een zilveren lauwerkrans
Met inscriptie aangeboden.

1910 22 december: Om 14.30 uur brand in de kuiperij van de zeepziederij “De Adelaar” te
Wormerveer, welke op eigen kracht geblust kon worden.

1910 31 december: In 1910 werden in de Zaanstreek nog zes otters geschoten.

1911 februari: De dames gymnastiekvereniging “Hebe” en de gymnastiekvereniging
“Hercules” te Wormerveer verenigen zich.

1911 De gemeente Wormerveer wil annexatie van het gehele dorp Wormer, inclusief Oost
Knollendam.

1911 juli: Zeer hete zomer.

1911 15 october: De gemeenteraad van Wormerveer heeft besloten om al haar gehuwde
gemeentewerklieden tot 1 april 1912 een toeslag van ƒ1,-- op het weekloon te geven.
Ter compensatie van de dure tijden.

1911 18 october: Melkoorlog te Wormerveer. De prijs met 1 cent te verhogen naar 10 cent per
liter. Door het grote verzet van de huismoeders, die een circulaire hadden verspreid om geen
melk meer te kopen, was dit snel ter einde.

1912 29 juli: Grote brand te Wormerveer bij Wessanen en Laan. De pakhuizen de Muur,
Odessa, Polen, Korenaar en Oud Polen verbranden.
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1912 10 october: De vereniging “Goed Wonen” te Wormerveer bouwt 40 arbeiderswoningen.

1913 23 februari: Er zijn 112 gevallen van difterie (ook bekend als kroep) geconstateerd,
vooral in Krommenie en Wormerveer.

1913 22 maart: Op Plein 13 te Wormerveer wordt de 18 jarige kassierloper Leendert Kroese
van de Firma J.Schaap te Wormerveer aangehouden door een vreemd persoon met een
aangeplakte baard en snor, die hem sommeerde zijn tas met 8000 gulden over te geven. De
vreemde verschijning voegt eraan toe, dat hij voor moord niet zou terugdeinzen. Kroese sprint
op de fiets en rijdt snel weg.
De vreemde persoon wordt achterhaald. Hij blijkt de boekhouder te zijn van de Coöp.
Zaanlandse Midenstands Credietbank te zijn, de 29 jarige Arend de B. Bekend, krijgt
anderhalf jaar celstraf opgelegd.

1913 maart: Wormerveer doet ten derde male een vergeefs verzoek aan Gedeputeerde Staten
om een deel van het gebied van de Gemeente Wormer bij haar gebied te doen voegen.

1914 5 maart tot 1-1-1934: Tot burgemeester van Wormerveer benoemd Th. Cluysenaar uit
Alblasserdam als opvolger van burgemeester van Eijzinga.
Overleden te Hilversum 12-2-1934

1914 26 maart: In de nacht van donderdag op vrijdag brand café Transvalia tot aan de grond
toe af. Eigenaar: J. Sint.

1914 1 april: Te Wormerveer is de gemeente opzichter H. met de Noorderzon vertrokken.
Waarschijnlijk naar Amerika.

1914 27-28 juni: Groot muziekfeest in het Wormerveerder park. 10 jarig bestaan van “Ons
Genoegen”

1914 1 juli: De stijfselmakerij Jacob Duyvis aan de Zaanweg te Wormerveer ( hoek Markt)
stopt haar productie.

1914 11 october: In Wormerveer arriveren 100 Belgische vluchtelingen, te Zaandam 300 en te
Koog 50.

1914 1 december: De Zaanbrug tussen Wormerveer en Wormer bestaat 25 jaar. De
brugwachters J.Bruyn en J. Besse zijn 25 jaar als zodanig werkzaam.

1914 14 december: Cornelis Schaar, olieslager bij Crok en Laan bij het Wormerveersedijkje
verdronken.

1914 29 december: Zware stormen teisteren Nederland. Bijna orkaankracht.

1915 5 maart: Brand in de fabriek, die nougat en creme artikelen maken, de firma Keyzer en
Stolp geheel door onbekende oorzaak tot op de grond afbrand.

1915 maart: In Wormerveer gaat de woningbouwvereniging “Goed Wonen” in de Indische
Buurt 80 à 90 nieuwe woningen bouwen.
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1915 1 juli: De tolbrug tussen Wormerveer en Wormer wordt opnieuw verpacht voor drie
jaren. Opbrengst ƒ 4700,-- De voetgangers, die 1 cent betaalden, zijn nu vrij.

1915 17 juli: De Zaanuitdieping tot 3,50 à 3,60 meter in de geul gereedgekomen. Totale
kosten ƒ 153.000,-- Rijk, provincie en de Zaangemeente dragen ieder 1/3 gedeelte.
Wormerveer 40%.

1915 17 juli: Te Wormerveer wordt het “Hof Saenden” (thans Billitonkade) gesticht, tien
arbeiderswoningen in oud Zaanse stijl met een groot plantsoen.

Hof “Zaenden” Billitonkade te Wormerveer, omstreeks 1960

1915 24 augustus: J.B. te Wormerveer, die een ruit ingooide bij de burgemeester, wordt
veroordeeld tot negen maanden gevangenisstraf.

1915 9 september: Opgericht te Wormerveer de arbeiderswoningbouwvereniging “De
Arbeid” te Wormerveer. Voorzitter Maarten Krom.

1915 25 september: De Roomskatholieken te Wormerveer verbreken de “godsvrede” en
stellen tegen de gemaakte afspraak in een eigen candidaat voor de gemeenteraad tegenover de
SDAP in de vacature van de vertrekkende R. van Sluis, die voor de SDAP zitting had.

1915 21 november: Blikseminslag in de schoorsteen van Erve de Jong te Wormerveer, de pijp
en de nabij gelegen smederij heeft aanziendelijke schade opgelopen.

1916 14 januari: Watersnood. Bij hevige Noord Wester storm breekt de Zuiderzeedijk bij
Katwoude door, waardoor alle gebieden ten oosten van de Zaan is overstroomd.
Langs de Zaan worden door militairen kistdammen gemaakt.

1916 9 februari: Bezoek van Z.K.H. Prins Hendrik aan Zaandam en Wormerveer.

1916 maart: In Wormerveer wordt een aanvang gemaakt met de ontwikkeling van de
Zeeheldenbuurt.
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1916 25 maart: Aanleg van het WFC terrein over de spoorlijn te Wormerveer. Thans speelt op
dit terrein Q.S.C.

1916 Winter: Zeer strenge en langdurige winter doet nood tot grote hoogte stijgen.
Rantsoenering van gas en electra. Inkrimping van de industrie.
Autoverkeer vrijwel geheel opgehouden. Bruinkool en turf worden als brandstof gebruikt.

1917 De Roomskatholieken uit Zaandijk gaan nu in Wormerveer ter kerke.

1917 14 mei: Opgericht de Wormerveerse Korfbalclub “W.K.C.”

1917 1 juni: De burgemeester van Wormerveer verbiedt aan W.F.C. het voetballen op
zondagmorgen. W.F.C. stoort zich niet aan dit verbod en ziet proces-verbaal tegen zich
opmaken ingevolge de Zondagswet van 1815.

1918 In dit jaar heerst heel sterk in de Zaanstreek de “Spaanse Griep”. Deze ziekte eist veel
slachtoffers.

1918 28 april: De voetbalvereniging “W.F.C.” te Wormerveer wordt eerste klasse.

1919 april: Invoering Arbeidswet. 8 urige werkdag, 45 urige werkweek, vrije zaterdag.

1919 19 juli: Zeer zwaar onweer met regen boven de Zaanstreek

1919 juli: Begin van de aanleg van het woningbouwplan “Centraal” te Wormerveer.

1920 29 mei: Wormerveer vraagt aan Wormer, Krommenie, Westzaan, Koog en Zaandijk, of
zij iets voelen voor het samengaan in één gemeente.

1921 22 januari: het is al vele jaren mis in de Wormerverse gemeenteraad, en College van B.
& W. Men kan het niet eens worden over de taakverdeling. De burgemeester laat de telefoon
van wethouder Binnendijk blokkeren.

1921 22 januari: De bouw van 51 arbeiderswoningen te Wormerveer wordt stilgelegd, omdat
de Bouwvereniging “De Arbeid” een suppletoir voorschot van ƒ89.000,-- nodig heeft. Van
overheidswege wordt er nu eerst een onderzoek ingesteld.

1921 januari: In de voetbalsport en de atlethiek behaalt de Wormerveerder Piet Sint grote
successen. Hij zal in de sport een wel haast legendarische figuur worden.

1921 14 juni: De gemeenteraad van Wormerveer ( met socialistische meerderheid) besluit
met 6-5 stemmen tot samenvoeging met Zaandam. “Een grote gemeente kan meer dan een
kleine” is het motief, dat voor een deel gevoed werd door de onbestuurbaarheid van de
gemeente als gevolg van veelvuldige ruzies en onderlinge tegenstellingen.
Door omstandigheden waren bij de stemming twee personen, die zouden hebben
tegengestemd, afwezig!

1921 1 juli: Wethouder Binnendijk, die wegens de onaangename stemming in de
Wormerveerder raad als wethouder had bedankt, zal op aandrang van zijn partij (SDAP) toch
aanblijven.
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1921 21 juli: In de gemeenteraad van Wormerveer schelden burgemeester Cluysenaar en de
wethouders elkander uit in onwelgevoegelijke taal.

1921 De oude rosmolen uit de grutterij Fa. G. van Dillewijn te Wormerveer wordt voorzichtig
uitgesloopt en overgebracht naar het openluchtmuseum te Arnhem. De grutterij stond, waar
nu de woonwijk “Centraal” is.

1921 17 december: Grote brand te Wormerveer. Zakkenhandel Le Mair verwoest.
(Pakhuizen “Eem” en “Lek”)

1922 Het aantal werklozen te Wormerveer bedraagt 110, te Zaandam 725.

1922 11 februari: Opnieuw schermutselingen in de Wormerveerse raad. Schuldeisers doen het
faillissement van de gemeente aanvragen. Dit geval heeft duidelijk een politieke achtergrond.

1922 21 april: Wethouder Schrijver te Wormerveer opgevolgd door wethouder J. van
Westervoort.

1922 23 mei: Het gerechtshof wijst de aanvrage tot faillietverklaring van de gemeente
Wormerveer af.

1922 december: Moties van afkeuring in de Wormerveerse raad tegen burgemeester
Cluysenaar en wethouder Binnendijk.

1923 1 januari: Wethouderscrisis in Wormerveer. De gemeente is niet failliet verklaard.
Evenmin heeft zij surseance van betalingen aangevraagd. Wel zal er strenger toezicht van
hogere organen zijn.

1923 24 april: Aanbesteding voor de vergroting van het slachthuis te Wormerveer (einde
Javastraat)

1923 5 mei: Te Wormerveer wordt een afdeling van de A.J.C. (Arbeiders Jeugd Centrale)
opgericht.

1923 10 mei: Te Wormerveer wordt een “Radioclub” opgericht.

1924 5 maart: Burgemeester Clysenaar, te Wormerveer een omstreden figuur, is tien jaar
burgemeester.

1924 11 april: Staking aan de Meelfabriek te Wormerveer.

1924 1 mei: De heer B.W. Binnendijk vertrekt naar Amsterdam en bedankt als wethouder en
raadslid van Wormerveer.

1924 29 juni: In Wormerveer wordt een groot muziekconcours georganiseerd i.v.m. het 20
jarig bestaan van “Ons Genoegen”. Het concours duurt tot 13 juli.

1924 10 september: Werkstaking aan de pellerij “Mercurius” te Wormerveer.



www.genealogiebont.nl
26 februari 2014

1924 15 october: Werkstaking aan de zeepfabriek “De Adelaar” te Wormerveer.

1925 26 januari: 40 jarig bestaan van de Muziekvereniging “Excelsior” te Wormerveer.

1925 mei: In Wormerveer worden vele klachten ingebracht over de luchtverontreiniging door
de chloorfabriek van Jan Dekker.

1925 1 mei: Bij K.B. benoemd tot notaris N.C. Doncan te Wormerveer.

1925 13 december: C.Kuyper uit Wormerveer bezocht Rusland.
Hij houdt daarover een betoog in café “Zaanzicht”. Een afdeling van de Communistische
Jeugdbond wordt opgericht.

1926 27 april: Brand in verffabriek glashandel Fa. J.Stroomen, Dubbele Buurt te Wormerveer.

1926 25 augustus: Ook in Wormerveer worden harddraverijen voor paarden georganiseerd.

1926 24 october: 50 jarig bestaan van “Wormerveers Mannenkoor”

1926 1 november: 60 jarig bestaan van Toneelver. “Oefening kweekt Kennis” te Wormerveer.

1926 27 november: 50 jarig bestaan van de Gymn. Ver. ‘Hercules Hebe” te Wormerveer.

1927 8 januari: Te Wormerveer zijn op bevolking van 9000 zielen 2500 gevallen van griep.

1927 10 mei: Pelmolen “Het Jonge Vool” beginnende brand.

1927 juli: In verband met het 50 jarig jubileum van Wormerveers Mannenkoor vindt in
Wormerveer een groot zangconcours plaats.

1927 29 october: Geweldige brand bij Crok en Laan te Wormerveer. Het verkeer wordt over
Westzaan geleid.

1927 1 december: De Wormerveerder Raad besluit tot afschaffing van de kermis.

1928 1 januari: De firma Jan Dekker, zeepfabriek te Wormerveer, bestaat 150 jaar.

1928 2 april: Aan de Zaanweg te Wormerveer verbranden vier panden.

1928 16 juli: De ex directeur van de gemeentelijke Gasfabriek te Wormerveer, de heer
Labrijn, oneervol ontslagen.

1928 28 augustus: De gemeenteraad van Wormerveer besluit het bouwplan Centraal te doen
uitvoeren.

1928 4 september: Ook in Wormerveer, Krommenie en Westzaan ontstaat een organisatie
voor Ouden van Dagentochten.

1928 16 september: Felle protestbetogingen tegen de tolbrug bij Krommenie en de tol op de
grens van Zaandijk – Wormerveer.
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1928 19 september: Harddraverijen te Wormerveer.

1928 15 november: Chocolade fabriek van de firma Boon en Co. Te Wormerveer zwaar door
brand beschadigd.

1928 16 november: Hevige storm over de Zaanstreek. Bij fabriek “De Vlijt” te Wormerveer
waait een stenen muur om.

1928 25 november: Storm en hoog water in de Zaanstreek. Verschillende dijken moeten met
zandzakken worden verhoogd.

1929 januari: Zeer strenge winter, welke tot 3 maart zal duren. Er wordt veel armoede
geleden.

1929 26 januari: De burgemeester van Wormerveer verbiedt twee taferelen in de Zaandijker
Revue “Zo is de Zaan”. Deze taferelen hadden betrekking op de toenmaals nog al bruut
optredende marechaussee uit Wormerveer.

1929 15 maart: Gisteravond heeft de gemeenteraad van Wormerveer zich uitgesproken tegen
samenvoeging van Wormerveer met de overige Zaangcmeenten.

1929 1 mei: Bij een ingesteld onderzoek blijkt, dat in Wormerveer de volgende familienamen
het meest voorkomen: Bakker (42), Smit (41), Dekker (37), Groot (33), de Jong (32),
Stam (28), de Vries (28), Kuijper (25), Zwart (25), Bruijn (23), Boot (22), Meijns (20).
Andere namen komen minder dan 20 maal voor.

1929 augustus: Het Jurgens – van den Bergh concern (Unilever) komt met N.V. Wessanen’s
Kon.Fabr. te Wormerveer overeen, dat deze haar margarineproductie zal stoppen.

1929 7 augustus: Wormerveerse paardensportdag.

1929 11 december: In de smederij van Albert de Boer, Zaanweg 20 te Wormerveer ontstaat
een begin van brand. De smid wordt verdacht van brandstichting en deswege veroordeeld tot
een jaar gevangenisstraf (Arrest Hoge Raad juni 1932).
Vele getuigen in dit proces worden openlijk van meineed beschuldigd. In de Tweede Kamer
wordt de Minister van Justitie geïnterpellerd door Mej. C.Fr. Katz en Mr. J.E.W. Duis. Deze
zaak heeft de gemoederen heftig in beweging gebracht.

1930 25 februari: In de raad van Wormerveer wordt een rapport uitgebracht door een
commissie, welke zich heeft beziggehouden met het vraagstuk der slootvervuiling.

1930 25 februari: Het is weer mis in de Wormerveerse raad. De heer Rond sart en noemt de
heer Klokman enige malen “Tante Klokman” en “prul”. Daarna gooit de heer Klokman een
glas water naar zijn tegenstander.

1930 5 maart: In de oliefabriek “De Engel” te Wormerveer valt een 23 jarige arbeider Jacob
Luijtjes uit Schermerhorn in een ketel met gloeiende vetzuren. De man is totaal verbrand.
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1930 6 maart: Bij de Coöp Malerij “De Vooruitgang”te Wormerveer heeft J.B. ƒ50.000,00
verduisterd.

1930 15 april: Cacao en chocoladefabriek Pette te Wormerveer bestaat 60 jaar.

1930 17 april: N.Andrea is 50 jaar in dienst bij Bloemendaal en Laan te Wormerveer

1930 8 mei: Tijdens de raadsvergadering te Wormerveer lopen vijf leden de raadzaal uit.

1930 29 mei: Concours van Christelijke Muziekvereniging te Wormerveer.

1930 25 juni: De tol op de brug tussen Krommenie en Wormerveer wordt opgeheven.

1930 19 augustus: Molen “Het (Jonge) Vool” aan de Zaandijkerwegje te Wormerveer
verbrand. Het geraamte dat overbleef werd omvergehaald. Dit was de laatste molen van
Wormerveer.

Molen “Het Vool” Zaandijkerweg omstreeks 1910

1930 26 augustus: Te Leiden overleden Dr. G.J. Boekenoogen, de oud Wormerveerder, die
o.m het boek “De Zaanse Volkstaal” samenstelde.

1931 31 december: De Zaandijker tol aan de grens met Wormerveer wordt opgeheven.

1931 23 maart: Flinke brand in oliefabriek “De Tijd” te Wormerveer

1931 26 mei: De Wormerveerder A. de Boer wordt tot 1 jaar gevangenisstraf veroordeeld
wegens poging tot brandstichting. Na een zeer langdurig en geruchtmakend proces, waarin tot
het einde het ten laste gelegde is ontkend.

1931 15 juni: Nachtelijke brand in oliefabriek “De Toekomst” te Wormerveer

1931 17 juli: In Wormerveer wordt de nieuwe Cinema – Corso geopend aan de Javastraat.
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1931 18 juli: De eerste steen wordt gelegd voor het nieuwe kerkgebouw van de gereformeerde
gemeenschap te Wormerveer.

1931 9 october: Doopsgezinde kerk te Wormerveer bestaat 100 jaar.

1932 11 op 12 maart: "De Nachtegaal” te Wormerveer, schuur verbrand van deze gesloopte
oliemolen.

Oliemolen “De Nachtegaal” met schuur, Karnemelkspad te Wormerveer ( getekend G.Mol)

1932 31 maart: De vernieuwde en verbrede Wandelweg te Wormerveer wordt als onderdeel
van de Provincialeweg in gebruik genomen.

1932 25 october: De kustvaarder “Heinrich Grammerstorf” vaart door de Zaan tot
Wormerveer.

1932 6 december: De tolbrug Wormer – Wormerveer brengt de gemeente Wormerveer
jaarlijks ƒ31.000,00 in het laatje.

1933 1 april: Hitler’s profeet, Ir.A.A. Mussert, spreekt in Wormerveer.

1933 18 augustus: De provincialeweg Hembrug-Wormerveer wordt opengesteld.
Te Wormerveer staat nabij het station het postkantoor nog in de weg. Moeilijkheden bij de
kostenverdeling van de sloop tussen gemeente en provincie doen dit werk stagneren.

1933 18 augustus: Th. C. Cluysenaar, burgemeester van Wormerveer, wordt afgekeurd na een
operatie in het Maria Paviljoen in Amsterdam.

1933 14 september: Brand in de stalhouderij van Bakker te Wormerveer. De brand blijkt te
zijn gesticht. Drie mannen zijn door de Haarlemsche rechtbank veroordeeld resp. 2, ½. en 1
jaar gevangenisstraf.

1933 11 october: De 17 jarige Jan Koome, fietsend op de Wandelweg te Wormerveer, rijdt in
volle vaart tegen een auto. De volgende dag overlijdt hij aan de verwondingen.

1933 4 november: Opening van het Service station Zwart aan Plein 13 te Wormerveer

1933 13 december: Tijdens een strenge vorst brandt Boon’s Cacaofabriek te Wormerveer
volkomen uit. Schade geschat op een half miljoen gulden. Ongeveer 40 arbeider en 60 meisjes
zullen broodeloos worden. Fabriek zal gesloopt worden. Loco burgemeester P.Klinkenberg
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was op het terrein met vele autoriteiten aanwezig. Een Wormerveerse motorspuit moest de
klus staken, omdat door de strenge vorst het water in de pijpen bevroor.

1934 15 januari tot 9-4-1936: De Staatscourant vermeldt de benoeming van D.G. Draijer tot
burgemeester van Wormerveer. Hij werd daarna benoemd tot directeur generaal der
werkverschaffing en steunverlening aan het departement van sociale zaken.

1934 12 februari: De oud burgemeester van Wormerveer Cluysenaar te Hilversum overleden.
Hij was burgemeester in Wormerveer van 5 maart 1914 tot 1 januari 1934.

1934 6 juli: Rumoer te Wormerveer bij de uitbetaling van de verlaagde steunbedragen.
Burgemeester spreekt de werklozen bezwerend toe.

1934 september: Dirk Grin doet zijn intrede in de Wormerveerse Raad.

1934 30 september: Voetbalvereniging WFC opent haar nieuwe terreinencomplex aan de
Noordse Balk te Wormerveer.

1935 januari : Wegens het 30 jarig bestaan muziekvereniging “Ons Genoegen” te
Wormerveer heeft J.A. Kuiper een revue samengesteld “Wij gaan op stap”. Deze wordt
diverse keren met succes opgevoerd.

1935 15 januari: De oud Wormerveerder Ds. Van Duijl, spreekt in “De Nieuwe Sociëteit”
te Wormerveer voor de NSB. De zaal is geheel gevuld met Zaankanters.

1935 januari: Burgemeester D.C. Draijer van Wormerveer was voor de Volkenbond
waarnemer bij de Volksstemming in het Saargebied. Bij deze stemming bleek een overgrote
meerderheid voor aansluiting bij Duitsland.

1935 26 januari: Kon.Harmonie “Excelsior” te Wormerveer bestaat 50 jaar.

1935 12 maart: Bouwvoorschot aan de Woningbouwvereniging “De Arbeid” te Wormerveer
voor de bouw van 39 woningen aan de Lindenlaan, Essenstraat en Populierenkade.

1935 30 mei: Paardensportdag te Wormerveer

1935 19 juni: Te Wormerveer is dhr. L.Schaap, directeur van Kassierskantoor J.Schaap,
spoorloos verdwenen. Er wordt een groot bedrag aan effecten vermist. Op 12 juli is L. Schaap
gearresteerd in Parijs. De Amsterdamse Bank vestigt zich nu in het pand aan de Wandelweg.

1936 2 januari: De Nutsspaarbank opent een filiaal aan de Marktstraat 5 te Wormerveer.

1936 17 januari: Door tal van misverstanden wordt T.A.v.d. Laan te Wormerveer als
wethouder gekozen met 3 van de 13 stemmen. Acht personen stemden blanco.

1936 5 februari: Felle brand in oliefabriek “De Toekomst” te Wormerveer wordt binnen een
uur bedwongen.
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1936 13 februari: De Wormerveerder bankier L. Schaap veroordeeld tot 4½ jaar
gevangenisstraf wegens diefstal en verduistering.

1936 20 februari: De Wormerveerse vereniging Sport Doet Leven herdenkteen dertig jarig
hengelbestaan.

1936 6 maart tot 1950: Albertus Slager *1885 Hellendoorn †1971 Soest. Burgemeester van
Wormerveer. Werkte voor zijn benoeming 28 jaar in Nederlands-Indië
Tijdens de Twee Wereldoorlog bleef hij zo lang mogelijk zijn ambt uitvoeren, om de burgers
te beschermen.
Uiteindelijk werd hij in mei 1944 ontslagen, na weigering om burgers aan te wijzen voor het
werken aan loopgraven bij verdediginglinies aan de kust. Hij is afgevoerd naar kamp
Amersfoort, daar kwam hij in juli vrij. Dook daarna onder. Twee dagen na de bevrijding werd
hij herbenoemd als burgemeester van Wormerveer. Na de oorlog ook waarnemend
burgemeester van Wormer en Jisp tot augustus 1946. Hij is geridderd in de Orde van Oranje
Nassau.

1936 9 april: Burgemeester Draaijer van Wormerveer benoemd tot directeur generaal der
werkverschaffing en steunverlening aan het departement van sociale zaken.

1936 10 juni: Pakhuizen bij de N.V. Oliefabriek “De Toekomst” aan het Zaandijkerwegje te
Wormerveer verbrand.

1936 18 juni: Burgemeester A. Slagter, als opvolger van de heer Draijer, te Wormerveer
geïnstalleerd.

1936 21 november: Gymnastiek Vereniging “Hercules Hebe” herdenkt haar 60 jarig bestaan
te Wormerveer.

1936 2 december: Te Wormerveer verbrandt aan het Oversluispad de stal van boer T.Gaal.

1936 2 december: Wormerveer heft haar eigen slachthuis op en sluit bij het abattoir te
Zaandam aan.

1937 3 mei: C.Pet uit Wormerveer slaagt voor het diploma “Zwemonderwijzer” van de
KNZB.

1937 25 mei: Chocoladefabriek Pette te Wormerveer failliet verklaard.

1937 2 juli: De N.V. W.J. BVoon& Co. Te Wormerveer neemt de fabriek van Pette over.

1937 16 september: Openbare verkoping van de cacaofabriek Fa.Keyzer en Stolp te
Wormerveer.

1938 22 januari: Verenigings Gebouw van Wessanen te Wormerveer geopend.

1938 1 april: De Zaanbrug tussen Wormerveer en Wormer wordt belangrijk verbreed.

1938 juni: De Zuidersluis te Wormerveer wordt opgeruimd.
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1938 19 juni: Ds. P. van der Meulen wordt D.G. Predikant te Wormerveer.

1938 3 augustus: Aan de Wilgenkade te Wormerveer wordt het 4 jarig knaapje Koek door een
achteruitrijdende zandauto gedood.

1938 23 augustus: Bij N.V Papierfabriek P.Dekker Jz. Te Wormerveer breekt een staking uit,
welke geruime tijd zal duren.

1938 14 november: Wilde staking van ongeveer 200 meisjes bij Cacaofabriek de Jong te
Wormerveer.

1938 7 december: Het grote herenhuis ( Eigen Gebouw) huis van destijds Familie
Boekenogen in bezit gekomen van Moderne Arbeiders Beweging.

1939 27 januari: C.H.K.K. (31) te Wormerveer mishandelt de directeur van maatschappelijk
hulpbetoon, de heer N.C. Zeulevoet te Wormerveer.
Er zal 2 jaar gevangenisstraf worden geëist tegen K.

1939 18 maart: Na lange tijd te hebben voortgeduurd is eindelijk de staking bij
N.V.Papierfabriek v.h. P.Dekker Jz. Te Wormerveer geëindigd.

1939 19 maart: “Het eigen gebouw” aan de Wandelweg 55, hoek Hennepad te Wormerveer
door de Moderne Arbeidersbeweging betrokken.

1939 1 april: Bij de firma Dekker te Wormerveer vindt een ernstig ongeluk plaats. Tijdens
laswerkzaamheden sprint een vat uit elkaar. Het kost de 20 jarige Dirk Boot uit Wormerveer
het leven.

1939 18 juni: Ds.J.van Bruggen bevestigd in de Gereformeerde kerk te Wormerveer.

1939 19 augustus: Kruideniersbedrijf Antoon de Vries (vh. W.de Wit) Goudastraat 46 te
Wormerveer heropend. Tijdens de openingsweek ontvangt iedere koper van f1,50 aan diverse
boodschappen een pond Keg’s koffie gratis.

1940 8 februari: Zevenhuizen, een typisch oud Wormerveers buurtje tussen het
Krommenieërpad en Marktstraat zal door sloop verdwijnen.

1940 15 augustus: Pastoor J.J. Middelburg te Wormerveer is 25 jaar priester.

1940 17 augustus: Wormerveer op de Zaan vinden de Nationale Langebaan
Kanokampioenschappen plaats.

1940 september: D.G. Draaijer, oud burgemeester van Wormerveer, wordt hoofd van de
Administratie van de “Nederlandse Opbouwdienst”.

1940 25 october: Brand in de lostoren van “Mercurius” (Gebr.Laan) te Wormerveer

1941 15 mei: In het Westzijderveld bij Wormerveer-Noord wordt
een zeehond gevangen, die vele dagen de inhoud van de visfuiken consumeerde. De Heren
H.Krijt en Schonewille wisten het beest dood te slaan.
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1941 2 juni: Wormerveer wordt een nieuwe gashouder in gebruik genomen.

1941 6 juli: Deze dag en de daaropvolgende zaterdagen vindt het Groot-Waterlands
Muziekconcours plaats in het Wilhelminapark, trok ongeveer 4000 bezoekers.

1942 16 januari: Wormerveer T.A van der Laan (later Wethouder) 25 jaar beambte bij P.T.T.

1942 26 april: Het echtpaar Gerrit van der Laan – Johanna Oudejans te Wormerveer is 60 jaar
getrouwd. (14 mei 1882)

1942 10 mei: Drama te Wormerveer. Aan de Nauwernasche Vaartdijk wordt mej. Johanna
Helena Kaat (22) vermoord aangetroffen. In overspannen toestand meldt zich de volgende dag
de dader W. vd B.(23)

1942 10 juni: Gemeentesecretaris Jurjen Hernianides Boonstra (55) van Wormerveer
overleden.

1942 11 juni: Margaretha Anna (Gretha) Winkelaar (4) uit Wormerveer wordt tijdens een
roeitochtje door Mej. M. B. (20) uit Wormerveer uit het bootje gegooid, het kind verdrinkt.

1942 16 juni: J.A. Woudstra wordt de nieuwe Gemeentesecretaris van Wormerveer.

1942 29 october: D. Mus (77), Vorstenburg 3 te Zaandam komt bij een aanrijding op Plein 13
te Wormerveer om het leven.

1942 24 december: De tol op de Zaanbrug tussen Wormerveer en Wormer wordt opgeheven.

1943 25 februari: Ijsclub “De Jeugd” te Wormerveer bestaat 50 jaar.

1943 13 mei: Het echtpaar Pieter Bakker en Elisabeth Siekerman te Wormerveer 60 jaar
getrouwd.

1943 4 juni: In Tegel bij Berlijn vond een fusillade plaats, waarbij leden van de z.g.
Steikelgroep om het leven kwamen. Bij vergelding door de Duitser is o.a. J.C. Thomas
(*21-8-1909 Wormerveer) om het leven gekomen.

1943 3 augustus: Hendrik Wolleswinkel te Wormerveer is 40 jaar bij
N.V. Groenpol.

1943 5 augustus: Het echtpaar Cornelis Stam – Lijsbeth Kox, Schoolpad 3 te Wormerveer is
60 jaar getrouwd.

1943 6 augustus: Japie Lesage (3½ jr.), Goudastraat 22 te Wormerveer geraakt spelenderwijs
te water en verdrinkt.

1943 15 augustus: K.Heijmering, Jan van Vleutenstraat 9 te Zaandijk is 40 jaar bij N.V. Crok
en Laan te Wormerveer.
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1943 25 september: Ds.R.J.Aalberts te Wormerveer 45 jaar predikant bij Gereformeerde
Gemeente.

1943 4 october: Dokter Lampe te Wormerveer is 25 jaar arts. Hij wordt gehuldigd.
Burgermeester Slager spreekt namens de gemeente.

1943 3 november: J.A.R. te Wormerveer, die vier schapen uit de wei had gehaald, slachtte
deze dieren in zijn huiskamer. Hij wordt tot een jaar gevanenisstraf veroordeeld.

1943 21 november: Simon Prins uit Koog is 30 jaar in dienst van de orgeldraaier A.Pot van
Zaandijk. Vaak voorkomende personen in het Wormerveerse straatbeeld.

1943 25 november: F.J.Sicking is 40 jaar dirigent van het R.K. Kerkkoor te Wormerveer.

1944 5 januari: Jan Aten uit Wormerveer spreekt in Café “Zaanzicht” te Zaandijk voor het
gezelschap voor het gezelschap G.J. Boekenoogen.

1944 9 januari: Te Wormerveer herdenkt procuratiehouder Kaper, dat hij 50 jaar in dienst is
bij firma Erven H.de Jong.

1944 23 februari: De Duitser maken bekend, dat zij als “saboteurs” hebben gefusilleerd:
Jacobus (Joep) Heydra (*9-8-1918), politie-beambte te Wormerveer. Met nog anderen zouden
zij een overval hebben gepleegd op het politiebureau en distributiebureau te Oestgeest op 9-
11-1943, en vernieling van een Duitse vrachtschip in januari 1944.

1944 5 mei: De firma J. van der Toorn te Wormerveer voert 50 jaar schipperij.

1944 8 mei tot 7 mei 1945: Te Wormerveer wordt als opvolger van burgemeester Slager
geïnstaleerd, P.de Vries, adjunct-directeur Sociale Zaken te Zaandam. NSB-burgemeester
Wormerveer en Wormer.
Juni 1944 overval op gemeentehuis Wormerveer door gewapend verzet o.a Jan Brasser alias
Witte Ko. Het secretariepersoneel werd in de kluis opgesloten. Het bevolkingsregister is in
zes zakken verpakt en weggehaald, een oude bevolkingregister is met het gemeentehuis in
brand gestoken.
De burgemeester is tijdens de overval in een tapijt gerold, daarna kreeg hij de bijnaam Piet
Oublie.

1944 8 mei: De burgemeesters van Koog, Zaandijk en Wormerveer gingen vrijdag j.l. samen
naar Commissaris Backer te Haarlem, met het verzoek te worden ontheven om een aantal
burgers aan te wijzen t.b.v om aan de kustverdedeging te werken.
Dhr. Backer wees het verzoek als absurd van de hand. Burgemeester Slager van Wormerveer
Gaf daar te kennen er geen gehoor aan te geven, er volgde gevangen neming.
Hij werd vervangen door P. de Vries te Wormerveer.

1944 15 mei: Werd door het verzet een overval gepleegd op het Wormerveerse gemeentehuis.
Het bevolkingsregister werd meegenomen en opgeborgen op de zolder van de Christelijke
school op de Wandelweg, waar ook onderduikers, bonneboekjes, illegaal drukwerk en wapens
een veilig onderkomen hadden.
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1944 10 mei: Johannes Rollenberg en Petronella Adriana de Meijer, Krommenieërweg 21a te
Wormerveer zijn 50 jaar getrouwd.

1944 juni: Te Wormerveer vindt een vuurgevecht plaats tussen de K.P. en S.D. Waarbij de
S.D. agent Ragut om het leven komt.

1944 16 juli: Dirk Stelling (*18-4-1904) te Wormerveer is in een concentratiekamp
omgekomen.

1944 30 juli: In Wormerveer wordt door de Duitsers neergeschoten Gerardus Hendrikus van
Heijningen (27) uit Krommenie.

1944 13 september: Om vier uur worden te Wormerveer door de Duitsers vier mensen
doodgeschoten, waaronder Pieter Hartog (*22-10-1919) uit Wormerveer, Zaandijker Gerrit
Verdonk (*11-8-1889) wordt ook gearresteerd en dood geschoten.Voor het achterhouden van
twee piloten t.w. Simson en Atkinson, die uit een aangeschoten vliegtuig op 11 september om
twee uur in de Kalverpolder is neergestort.

1944 11 october: Te Wormerveer werden vijf mannen gefusilleerd waaronder Dirk Hofland
(*17-12-1893). Hij was als medewerker van de groep “Trouw” op 8 october 1944
gearresteerd. Vanwege het feit dat vier dagen daarvoor een “foute” Wormerveerse politieman
door verzetsmensen was terechtgesteld.

1944 21 october: De K.P. neemt in Wormerveer 7,3 ton suiker in beslag.

1945 30 januari: De felle vorst met overvloedige sneeuwval teisterd Nederland. Er heerst
hongersnood, in de nacht wordt er geplunderd.

1945 9 februari: Doordat de spoorbrug onklaar was gemaakt, rijdt de Jumbo-locomotief bij
Assendelft in de Nauernaschevaart.

1945 20 februari: Klaas Versnel (*17-2-1900) uit Wormerveer in een concentratiekamp
omgekomen. Klaas hielp voor ondergedoken Nederlanders persoonsbewijzen vervalsen.

1945 maart: Door de Duitsers omgebracht: Antoon Willem Beernink (*19-2-1919) uit
Wormerveer (verzetgroep L.O.) en Haring Brandsma (*31-10-1917) uit Koog, deze was op 3
maart 1944 gearresteerd.

1945 6 maaart: P de Vries, een ambtenaar van Sociale Zaken te Zaandam, wordt officieel
benoemd tot burgemeester van Wormerveer.

1945 5 april: Pieter Jacob Zwart (*11-3-1909), Insulindelaan 2 te Wormerveer komt door een
noodlottig misverstand om het leven in de Koog.

1945 12 april: Op het station van Wormerveer ontploft een springlading, waardoor een Duits
troepentransport 36 uur vertraging oploopt.
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Station Wormerveer, omstreeks 1960

1945 15 april: Op de Provincialeweg te Wormerveer, worden zeven willekeurige mannen
opgepakt en doodgeschoten, als wraak voor de verzetactie op 9 februari 1945 waarbij de
spoorbrug over de Nauernaschevaart werd opengezet, zodat een zware locomotief te water
reed. De Zaanse spoorlijn zou een half jaar geblokeerd blijven.

1945 21 april: In de Zaan worden enige schepen opgeblazen om de scheepvaart te
belemmeren.

1945 20 juli: Herdenkingsfeesten in Wormerveer. Burgemeester Slager en Majoor Thomassen
voeren het woord. Grote historische optocht.

1945 22 augustus: Willem van Zadelhoff (46) te Wormerveer komt om het leven bij een
bedrijfsongeval bij firma Jan Dekker te Wormerveer

1945 25 augustus: In de Nieuwe Sociëteit te Wormerveer recipieert de Kon.Harmonie
Ëxcelsior” wegens haar 60 jarig bestaan.

1945 5 september: In Wormerveer heeft een plaatselijk caberet met het programma”Dolle
Dinsdag” groot succes.

1945 4 en 5 september: Bij de poort van Wessanen’s fabrieken te Wormerveer ontstaan
incidenten, doordat als gevolg van grote diefstallen bij de uitgang controle wordt toegepast.

1945 1 october: In verschillende Zaanse gemeenten worden kiescolleges samengesteld, die de
“Noodgemeenteraden”zullen benoemen.

Wormerveer noodraad bestaat uit: D.Grin, Jb.van Nek, J.B.Prinsze, J.Valk, mevr.Eelman-
Korver (SDAP), P.Kuiper en Dr.Th.R.de Wit (CPN), P.Smit, P.Ijff, D.H.Schoute (Gem.Bel.),
T.A. van der Laan en P.Brussel (R.K). Wethouders worden D.Grin (11) en T.A. van der Laan
(9).

1945 8 october: Jan Gerrit Boekenoogen (48) uit Koog aan de Zaan admin. B.P.N. is in een
kamp op Sumatra omgekomen.
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1945 3 november: De toneelvereniging “Thalia” te Wormerveer houdt receptie t.g.v. haar 60
jarig bestaan.

1946 22 maart: Brand in oliefabriek “De Toekomst” te Wormerveer (N.V.Bloemendaal en
Laan). De fabriek wordt spoedig weer in bedrijf gesteld.

1946 9 april: Brand in Wasserij Hartog te Wormerveer.

1946 17 mei: Verkiezingen Tweede kamer. Uitslag PvdA 29, KVP 32, AR 13, CHU 8, VVD
6, CPN 10, SGP 2. Vooral in de Zaanstreek neemt de CPN een geweldige sprong en wordt de
tweede partij na PVDA. In Wormerveer, Krommenie en Westzaan is de CPN de grootste
partij in stemmenaantal.

1946 30 augustus: De Wormerveerse Raad kiest D.Grin (PVDA) en P.Kuijper (CPN) tot
wethouders.

1947 2 mei: Pastoor J.P. van Houten te Wormerveer geïnstalleerd.

1947 8 mei: Wegens staking aan de Hoogovens wederom gasloze uren te Wormerveer en
omgeving.

1947 17 mei: Uitslaande brand in de papierfabriekwaren van firma Adr. Dekker Pz. Te
Wormerveer. Twee arbeiders zwaar gewond, waarvan de 51 jarige heer Adriaan Koome
dezelfde dag overleed.

1947 18 mei: Muziekfeest van Zaanse Muziekcorpsen in het Wilhelminapark te Wormerveer
georganiseerd door de Zaanse Gemeenschap.

1947 30 mei: Wederinstelling van een weekmarkt te Wormerveer.

1947 13 september: Herdenking van het 40-jarige bestaan van het Protestants Weeshuis, thans
tehuis voor Ouden van Dagen te Wormerveer.

1947 11 october: 50-jarig bestaan herdacht van toneelvereniging “Eensgezindheid”te Oost-
Knollendam.

1947 14 october: De heer Cornelis Kuyper bekend strijder voor staatspensioen en voorzitter
van de Ziekenvereniging “Samenwerking” op 83 jarige leeftijd te Wormerveer overleden.

1947 15 october: 55-jarig zakenjubileum Firma C.Pels, paardenslager te Wormerveer.

1947 1 november: Herdenking 40-jarig bestaan voetbalvereniging W.F.C. te Wormerveer.

1947 1 december: Herdenking 40-jarig jubileum de heer N.Dekker als directeur van N.V.
Promena Boon te Wormerveer.

1948 2 januari: Herdenking 50-jarig dienstverband de heer P.Kelder bij Firma Promena Boon
& Com. N.V. te Wormerveer.

1948 5 februari: Onthulling van een bronzen gedenkplaat voor de in de oorlog gevallen
spoorman Klaas Landsman in het station Wormerveer.

1948 In dit jaar vindt de vereniging van alle Doopsgezinden plaats.
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1948 1 augustus: 100-jarig bestaan N.V Peulvruchten en Zadenhandel v.h. G.J. van Gelder te
Wormerveer.

1948 28 augustus: 50-jarig jubileum van de heer G.Kerkhoven bij de Erve H.de Jong N.V. te
Wormerveer.

1948 1 september: 50-jarig jubileum de heer Dirk Jan Dekker bij de firma Jan Dekker te
Wormerveer.

1948 1 september: De heer J.H.Methöfer te Wormerveer 40 jaar in dienst bij het onderwijs.

1948 4 september: 60-jarig bestaan van het dagblad “De Zaanlander”

1948 5 september: De heer Cornelis Mans 50 jaar in dienst bij N.V. Gebr. Klinkenberg te
Wormerveer.

1948 14 september: De heer D.Biesboer 40 jaar in dienst bij de Erve.H.de Jong N.V. te
Wormerveer.

1948 15 september: Ingebruikname van het voormalig werkhuis te Wormerveer als
Polikliniek van het Ziekenhuis.

Gemeente ziekenhuis Wormerveer omstreeks 1960

1948 14 october: Voor de bouw van een nieuwe meelfabriek voor Wessanens Kon.Fabriek.
werd de eerste paal in de grond gedreven.

1948 17 october: De katholieke Arbeiders Beweging afdeling Wormerveer bestaat 60 jaar.

1950 4 juli: 40 jaar jubileum Dhr.J.Bont, die als firmant van Fa. Bruin en Bont, de
steenhouwerij aan de Wandelweg begon.

1950 1 augustus: dhr.Jan Bont neemt het voorzitterschap Wormerveerse Gemeenschap over
van burgermeester Slager.

1950 16 december tot 01-09-1968: Mr. Johan Carel Lycklama *1903 Den Haag † Zaandijk
september 1980, Burgemeester van Wormerveer, ereburger Wormerveer.

Was gevlucht uit residentie Djok-Jakarta uit voormalig Nederlands-Indië, aanvaarde het
burgemeestersambt van Wormerveer, die hij gaande weg ging waarderen. Tijdens zijn ambt
werd de Bloemenbuurt aangelegd, groeide de bevolking van 10.500 tot 15.000.
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Het verpleegtehuis De Noorse Balk en Politiebureau op de Wandelweg kwamen gereed.

De raad van Wormerveer was een van de moeilijkste van de Zaanstreek, vele
wethouderswisselingen.. Was één van de voorstanders tot samenvoeging tot Zaanstad.

1951 19 september: P.Boorsma, Zaans molenkenner en auteur van o.a Zaanse Windmolen
(1939), 1000 Zaanse Molens (1950) zijn de bekenste boeken, te Koog aan de Zaan overleden.

1954 februari: Strenge vorst, Het ijs van de Gouwzee is zeer dik, men kan met de auto over
het ijs naar Marken rijden.

1959 15 september: Dr Lampe (l) krijgt een erepenning overhandigd door burgemeester

J.C.Lyckema (r)

1962 Oprichting en bouwen van de Molukse Evangelische kerk aan de Cor Bruijnweg.

1966 20 juni: Opening van de Coentunnel door H.M. Koninging Juliana, verbinding van
Amsterdam naar Zaandam onder het Noordzeekanaal.

1966 7 november: Eerste beraad van de colleges van Zaandijk, Wormerveer en Westzaan over
de aanpak van woningbouw in het Westzanerveld.

Deze nieuwe wijk zal Guisveld genoemd worden. Alleen nieuw Rooswijk is gebouwd.
Guisveld is een behouden beschermd natuurgebied geworden.

1968 16 september tot 31-12-1973: Wethouder Marinus Jacobus (Rinus) Hille van Zaandam
benoemd tot burgemeester van Wormerveer. Geboren 16-1-1913 te Koog aan de Zaan
overleden te Wormerveer 30-11-1976 gehuwd met J.A.Kalsbeek.

Laatste burgemeester van Wormerveer,

P.v.d.A Raadslid Zaandam: 18-10-45/ 17-09-68

Lid van Provincilale Staten sinds 1970.

Noodraad: 18-10-45/ 03-09-46 Wethouder Zaandam: 18-10-45/ 16-09-68

Gemeenteraadslid Zaanstad: 02-01-74/ 30-11-76

1983 7 juni: Leeuwarder Jurre Werkhoven 75 jaar, tijdens familieverblijf, heeft vrijdag een
dodelijk ongeval in Wormerveer gekregen. Tijdens het fietsen bij het oversteken, werd hij
gegrepen door een auto.
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2007 28 maart: Huldiging 100 jarige mevr. Coba Brussel - van Halderen in zorgcentrum
d’Acht Staten te Wormerveer. Geboren op 24-03-1907 te Zaandam. Wethouder Ootjers,
kwam namens de gemeentebestuur haar feliciteren.

2012 4 november: De maquette, van hoe het dorp Wormerveer in 1750 eruit zag, gemaakt
door de leden van Historische Vereniging Wormerveer, vanwege zijn 10 jarig bestaan.

2013 19 juni: De sloop van de z.g. Krokusflats op de hoek Kerkstraat en Krokusstraat, vlak
aan de Watering is begonnen. Reden voor sloop is renovatie, om ruimte maken voor
nieuwbouw van 22 sociale huurwoningen door Parteon.

2014 13 februari: Officiële opening door cliënten het Evean Paramedisch Centrum aan de
Iepenweg 10 (voormalig Wijkgebouw Volksgezondheid) in Wormerveer.

Cliënten kunnen terecht voor fysioyherapie, ergotherapie, logopedie en podologie.

2014 1 Juni: na 46 jaar sluit Wormerveers verpleeghuis Noordse Balk. Het gebouw wordt
gesloopt, en komt er woningbouw voor terug in de plaats.

Bronvermelding:

De Tweeling in de Ban; G.Oosterbaan.

Gebroeders Klinkenberg een smederij aan de Zaan

De Zaende 1947, 1948

Purmerender Courant (http://waterland.courant.nu)

Duizend Zaanse Molens; P.Boorsma 1963

Begraafboek van de Gereformeerde Gemeente 1764-1801 te Wormerveer.
Inventarisnummer is 6B 31 Gemeentearchief van Zaanstad (Bibliotheek).

De Zaende, 1951, p.166/167

Prov.jaarboekje NH

Encyclopedie van de Zaanstreek

De Wessaner 25e jaargang Nr.10 27-11-2009.
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http://www.hgc-krommenie.nl/jan_brasser.html
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