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Torenklanken

Op 4 november 1915 verschenen voor 
notaris Tjeenk Willink in Wormerveer 
de Wormer veehouders Jongert en 

Kramer vergezeld van de burgemeester van 
Wormer, Dirk Kooiman, om een kaasfabriek 
op te richten. Zij deden dat in opdracht 
van een vijftiental boeren uit Wormer die 
daartoe het initiatief hadden genomen. 
De gemeenteraad gaf alle medewerking 
in de vorm van het beschikbaar stellen 
van grond tegen een schappelijk tarief. Dit 
werd gemotiveerd vanwege het ‘enigszins 
algemeen belang’. De fabriek werd in 1916 
gebouwd op de plek langs de Uilsloot 
want deze locatie was uitstekend gelegen 

vooral met het oog op de mensen uit de 
Engewormer. Aldus burgemeester Kooiman, 
die in de gemeenteraad met het voorstel 
kwam de grond op deze plek aan de boeren te 
verkopen. De Kaasfabriek heeft tot het begin 
van 1930 bestaan. Door de economische 
ont wikkelingen en schaalvergroting was 
de kleinschalige productie van kaas niet 
langer verantwoord. De fabriek in Wormer 
werd te koop aangeboden. De r.-k. kerk 
zat op het vinkentouw maar een bakker 
uit Graft-De Rijp, Wijbrand Bus, bracht een 
hoger bod uit en startte in het gebouw een 
koekfabriek. Deze fabriek was echter geen 
lang leven beschoren. De kerk wist ten slotte 

Het gebouw van de voormalige Kaasfabriek Wormer omstreeks 1935
(huidige Dorpsstraat 206). Foto Waterlands Archief WAT002001127.

DOOR FRANS KOELEMEIJER

Van kaasfabriek tot theater
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Van de voorzitter

Zaterdag 12 november a.s. is het weer zo ver. Dan houden we onze jaarlijkse Genoot-
schapsdag. Vele leden kijken hier met verlangen naar uit, immers dan wordt het nieuwe 
Jaarboek gepresenteerd en vervolgens ligt het klaar voor de leden om te worden 

opgehaald. Wat voor boeiende verhalen over de geschiedenis van Wormer en omstreken zou 
het Jaarboek dit jaar weer brengen. De auteurs staan in ieder geval garant voor kwaliteit en veel 
leesplezier. 

Om een tip van de sluier op te lichten, redacteur René van Maanen meldde ons het volgende:

'Acht artikelen hebben we voor u. Wij zeilen door de eeuwen heen, vanuit de Middeleeuwen tot 
het heden. Met Jisper monniken omstreeks 1450, met een ‘rentebrief’ waar de Wormers vanaf 
1456 eeuwenlang aan vastzaten, met Dick Thijsz. Speck die in 1635 zijn vrouw met een mes 
achterna zat, met rijke kooplieden van Jisp, met ruziënde notabelen van Wormer tijdens de 19e 
eeuw, met de Wormer brandweer (zie foto links) tot en met de arbeiders van Van Gelder Zonen 
die de prachtigste Joodse boeken tot pulp moesten vermalen tijdens en na WO II.'

programma van de Genootschapsdag 12 november 2016

10.00 - 16.00 uur  Uitreiking Jaarboek 2016 aan de leden
10.00 - 16.00 uur  Expositie van afbeeldingen over de artikelen uit het Jaarboek
10.30 uur  Presentatie van het Jaarboek 2016
11.30 uur  Lezing van Dick Pranger over de Wormer rentebrief van 1456

U ziet het, alle reden om ons op zaterdag 12 november in de Stoomhal te treff en, maar 
natuurlijk is ook deze Genootschapsdag weer bedoeld om met elkaar bij te praten onder
het genot van een kop koffi  e en neem vrienden of buren mee. Het is gratis.

O ja, de contributie wordt bij het grootste deel van de leden automatisch geïnd. Voor de leden 
die de contributie zelf overmaken en dat tot dusver nog niet hebben gedaan, is het zaak dit 
vóór 12 november alsnog te doen, dan wel bij het ophalen van het Jaarboek.

Het Jaarboek ligt dan voor u klaar. We hopen dat u hier in groten getale gebruik van maakt, 
want anders moet het worden thuis bezorgd en dat is een hele zware klus voor onze bezorgers. 
Graag tot 12 november a.s. in de Stoomhal.

Het bestuur

Uitnodiging Genootschapsdag

Het Historisch Genootschap Wormer 
is springlevend. We hebben tijdens 
het Open Monumentenweekend 

verschillende activiteiten georganiseerd, die 
ook goed zijn ontvangen en gewaardeerd. 
Naast de expositie ook de Jongert-wandeling, 
de historische boottocht over de Zaan en 
een lezing van burgemeester Tange. In deze 
Torenklanken een verslag van dit weekend.
Daarnaast is onze onvolprezen redactie van 
het Jaarboek er weer in geslaagd om een 
nieuw Jaarboek te produceren. Dat zal gepre-
senteerd worden op onze Genootschapsdag 
op 12 november a.s. Verder hebben we ons 
gepresenteerd tijdens de opening van de 
Multifunctionele Accommodatie in Wormer. 

We hebben daar weer aan aantal nieuwe 
leden mogen inschrijven.
Nadat Lydy van der Toorn Vrijthoff -Smit in het 
voorjaar het bestuur heeft verlaten, heeft zij 
nu ook besloten om te stoppen met haar werk 
als redactielid van Torenklanken. Lydy heeft 
vele jaren haar steentje bijgedragen aan 
Torenklanken. Wij zijn haar daar zeer erkentelijk 
voor en bedanken haar voor haar inzet. 
In deze Torenklanken dus een terugblik op 
de Monumentendagen en informatie over 
de Genootschapsdag. Daarnaast weer een 
aantal interessante artikelen. Ik wens u veel 
leesplezier en graag tot ziens op 12 november 
in de Stoomhal.

Peter Roos

Zaterdag 12 november 2016 van 10.00 tot 16.00 uur in de stoomhal

het gebouw te verwerven ten behoeve van 
het katholiek verenigingsleven. Vanaf die tijd 
was de kaasfabriek ‘het verenigingsgebouw’. 
Er werd een woning bijgebouwd voor de 
beheerder, Engel Al, en in de jaren zeventig 
werd een fl ink deel aangebouwd voor onder 
andere het sociaal-cultureel werk in Wormer. 
Deze functie is inmiddels ook verdwenen. 
Sinds enige jaren is Café Groos gevestigd op 
de begane grond van het verenigingsgebouw. 
In 2017 zal een nieuw theater starten in 

de bovenzaal. Met een knipoog naar de 
oorsprong van het gebouw zal het theater De 
Kaasfabriek gaan heten.
De redactie van Torenklanken zoekt naar 
verdere informatie over de geschiedenis 
van het gebouw, naar fotomateriaal en naar 
het verhaal van mensen die in de kaas-/
koekfabriek gewerkt hebben. Welk koekje 
werd daar bijvoorbeeld gemaakt? Heeft u 
daar informatie over? Een berichtje aan de 
redactie is zeer welkom.

De vrijwillige brandweer van Wormer,1924.
Foto Waterlands Archief inventarisnr. 34.

Uitreiking Jaarboek Genootschapsdag 2015. 
Foto Albert Stol.
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Open Monumentendagen 2016

Het was een heel bijzondere situatie: 
ongekend warm en zonnig zomerweer 
tijdens de Open Monumentendagen 

in september. Geen wonder dat verscheidene 
mensen mij vertelden dat ze er met de boot 
op uit gingen. Je kunt ze toch geen ongelijk 
geven?
Gelukkig kon er ook bij ons gevaren worden 
en wel op zondag. In samenwerking met de 
Stichting Poelboerderij waren er drie tochtjes 
over de Zaan georganiseerd, 'Van sluis tot 
sluis', en daar kwamen ook heel wat mensen 
op af. De drie geplande vaarten waren vrijwel 
vol en onder deskundige besturing gleed de 
boot door de Zaan, terwijl explicateur Sjaak 
Schavemaker intussen uitvoerig vertelde wat 
er onderweg allemaal te zien was.
Een dag daarvóór, op zaterdag, had Cees 
Kingma vanaf een historische stoomsleep-
boot hetzelfde gedaan. Vertellen over de 

pakhuizen Maas en Waal en hoe die inmiddels 
goeddeels gerestaureerd zijn. Hoe het 
pakhuis Wormerveer gered zal worden door 
hetzelfde bedrijf dat ook al zulke mooie din-
gen heeft gedaan met de Wormerveerse fa-
briek De Adelaar, tegenover de Bartelsluis, 
gelegen aan het gedeelte Zaan dat Wolfrak 
wordt genoemd.
Kortom, vanaf de Zaan werden de Monumen-
tendagen uitbundig gevierd. Vergeet niet dat 
ook de Stichting Historisch Oost-Knollendam 
boottochten hield op de Zaan. Het weer leende 
zich er uitstekend voor.
In het pakhuis Koningsbergen in Oost-
Knollendam was het zoals gewoonlijk druk. 
Er werden vooral oude schoolfoto’s getoond 
die aandachtig werden bekeken, niet alleen 
door de bezoekers, maar ook door Peter 
Roggeveen die ervoor zorgde dat er 
maandags een fraai verslag stond in het 

Dagblad Zaanstreek. Die krant had al eerder 
aandacht besteed aan het leven en werken 
van Jac. Jongert.
In Wormer trok Frans Koelemeijer de aandacht  
voor de zogenaamde Jongert-wandeling, die 
in het voormalige verenigingsgebouw – nu 
Café Groos – zijn startpunt had. Op diverse 
plaatsen langs de route stonden infor-
matieborden opgesteld. Een volgens de 
deelnemers interessante wandeling. Tevreden 
waren Dick en Mieke Zwart van het oude 
raadhuis. Zij waren overigens in de uitvoerige 
berichtgeving van de gemeente in eerste 
instantie over het hoofd gezien, maar later 
door het communicatieteam van de 
gemeente Wormerland op excellente wijze in 
de aandacht gebracht. De heer en mevrouw 
Zwart hadden nog nooit zo’n grote 
belangstelling meegemaakt.  In drommen 
kwamen de mensen bij hen kijken. Het 
raadhuis is dan ook de moeite waard en 
gelukkig had men folders klaarliggen met 
uitvoerige informatie over het oude wapen 
van Wormer, het Verbonden Hoofd. Het was 
een geslaagde dag op het raadhuis.
In de Maria Magdalenakerk trof ik niet veel 
publiek, ofschoon er orgelspel was en een 
deskundige uitleg over de afbeeldingen op 
de vele glas-in-loodramen die door het mooie 
weer goed te zien waren.
Behalve de zon was er ook de wind, die 
voldoende krachtig was om molen De Koker 
lustig te laten draaien. Zoals gewoonlijk was 
het er gezellig druk.
Dat was ook het geval in de Nieuwe Kerk, 
waar Driek Hartman kosten noch moeite had 
gespaard om de bezoekers te informeren over 
de iconen en symbolen in de kerk.
In Jisp was de Hervormde Kerk geopend voor 
het publiek. Men kon daar de symbolen op de 
open en bloot liggende grafstenen in de kerk 
bewonderen en ontcijferen. De belangstelling 
was heel redelijk.

Al eerder, op vrijdag, hadden de beide kerken 
– de Nieuwe kerk in Wormer en de Jisperkerk – 
de belangstelling gehad van de scholen. Twee 
scholen hadden zich voor de zogenaamde 
klassendag aangemeld. En met succes, want 
de leerlingen gingen naar huis met een oud-
aandoend document waarop een heus lak-
zegel was aangebracht, nadat ze uitgebreid 
waren geïnformeerd over de talloze symbolen 
die in de kerken te vinden zijn.
Bij ons in de Stoomhal ging het ook over 
iconen en symbolen. Daar had de wethouder 
van cultuur, mevrouw Elly Fens, de expositie 
’s morgens geopend door het onthullen van 
een haardplaat. Die haardplaat was een 
ontdekking op zich! Mevrouw Fens vertelde 
daarover. In de beeldbank van het Gemeente-
archief Zaanstad bevinden zich twee iden-
tieke foto’s van een haardplaat uit Wormer. Bij 
elke foto staat een ander adres vermeld. Wij 
op speurtocht, maar zonder succes. Pas toen 
Erik van der Toorn Vrijthoff  zich ermee 
bemoeide, kwam er schot in de zaak. Hij 
ontdekte niet alleen de herkomst van de 
haardplaat uit 1634, maar ook de haardplaat 
zelf, bij mevrouw L. Saft-Rem. En die was zo 
bereidwillig de haardplaat tijdelijk voor onze 
tentoonstelling af te staan, zodat mevrouw 
Fens hem kon onthullen.
Op zaterdagmiddag werd in de Machine-
kamer van de Stoomhal een lezing gehouden 
door burgemeester Peter Tange. De Machine-
kamer zat helemaal vol en tijdens de lezing 
ging het er soms heel levendig aan toe. Het 
was een zeer geanimeerd uur!
De expositie zelf werd op beide dagen heel 
redelijk bezocht. Onze coördinator Albert Stol 
was tevreden, net als de gemeentelijk archeo-
loog Piet Kleij en zijn assistent Cassandra 
Scheff er die in de Stoomhal mensen met hun 
eigen bodemvondsten ontvingen. De opkomst 
- maar óók de kwaliteit van de scherven - 
stemden Piet en Cassandra tevreden.

Boottocht op de Zaan op zondagmiddag 11 september 2016. Foto Jan Blokker.
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Heilig Hart Huishoudschool

Van oudsher zijn kerk en onderwijs 
nauw met elkaar verbonden geweest. 
In Wormer werd door het R.K. Kerk-

bestuur besloten dat er een katholieke school 
moest komen. Deze school, gevestigd aan de 
Dorpsstraat met het huidige nummer 357, 
werd in 1911 in gebruik genomen. Naast de 
school werd een onderwijzerswoning gebou-
wd die later omgebouwd werd tot klooster, 
omdat de Zusters van de Congregatie van het 
Heilig Hart van Jezus de taak op zich namen 
om het onderwijs te verzorgen. De rijkdom 
aan grote gezinnen noopte het kerkbestuur 
al snel tot bijbouwen en in 1931 werd een 
tweede school gesticht wat meteen leidde 
tot splitsing van de schooljeugd. De nieuwe 
school (Jozefschool) werd voor de jongens, 
de oude Jozefschool onder de nieuwe naam 
Mariaschool voor de meisjes. In 1936 werd 
op initiatief van de zusters de eerste steen 
gelegd voor een kleuterschool, waar vanaf 
1937 de kinderen vanaf 4 jaar terecht kon-
den. Aan het einde van de jaren veertig werd 
door de zusters de huishoudschool, de Heilig 
Hartschool voor Voortgezet Lager Onderwijs, 
opgericht. 
Voordat de huishoudschool zijn activiteiten 
begon, gingen de meisjes na de zesde klas 
naar de naaischool. In 1943 richtte het 
Parochiebestuur een verzoek aan de 
gemeente Wormer om lokalen beschikbaar te 
stellen voor een zevende en achtste leerjaar. 
Daaraan gekoppeld werd een verzoek om 
gelden beschikbaar te stellen om de lokalen 
in te richten voor ‘onderwijs in nuttige zaken, 
zoals knippen, verstellen en patroontekenen’. 
In klassen met schoolbanken kon men uit de 

voeten. Er waren op dat moment geen lokalen 
vrij en daarom werd uitgeweken naar de 
kleuterschool, want het laatste lokaal werd 
voor naaien ingericht. Er werd alleen in de 
voormiddag lesgegeven. Bovendien moesten 
de leerlingen van uitsluitend katholieke huize 
zijn. Zuster Marie Norberta zwaaide er de 
scepter en leerde de meisjes hoe je allerlei 
handige dingen voor de huishouding kon 
maken. Waarschijnlijk om geen dure stoff en 
te verknippen, werden er ontwerpen van 
papier gemaakt. En dat moest heel precies 
gebeuren. ‘We maakten bijvoorbeeld een 
pyjama. Eerst een broek van papier knippen 
inclusief beleggen en sluitingen. Bij het jasje 
revers en sluitingen maken. Pas als het 
papieren ontwerp helemaal perfect in elkaar 
zat, mocht je het van stof proberen. Altijd een 
spannend moment, want je begreep wel dat 
je dure stof niet mocht verknallen. Later 
mochten we ook kleding voor onszelf maken 
of voor de andere kinderen in het gezin. Zo’n 
twee jaar bleven we op de naaischool, niet de 
hele dag, maar een aantal uren. De rest van de 
tijd brachten we thuis door en hielpen we in 
de huishouding. En omdat iedereen bijna uit 
een groot gezin kwam, was deze hulp thuis 
zeker nodig.' 
De kleuterschool groeide ondertussen in 
leerlingenaantal. De naaischool moest ver-
huizen en kwam terecht op de zolder van 
schildersbedrijf Floore aan de Dorpsstraat 
277. Daar bleef hij vijf jaar. In de loop van 1949 
kwamen twee lokalen vrij in de meisjesschool, 
een naailokaal en een kooklokaal. Rond 
1952/'53 kwamen  de eerste klassen gereed 
van de huishoudschool op Dorpsstraat 359, 

daarna werd er nog een verdieping op 
gebouwd. Naast de naaldvakken moesten de 
leerlingen zich ook huishoudelijke taken 
eigen maken. ‘Grote partijen strijkgoed 
kwamen van de pastorie: tafellakens, ser-
vetten, beddengoed, thee- en zakdoeken enz. 
Deze werden door ons gestreken, inclusief 
invochten en stijven. Ook het koper- en 
zilverwerk werd naar de school gebracht. In 
het kooklokaal hadden we onze eigen 
servieskast. Wanneer er kijkavonden voor de 
ouders waren, werd de tafel gedekt en het 
bereidde eten tentoongesteld: een schaaltje 
boerenkool met een klein miniworstje in het 
midden, een schaaltje hutspot met klapstuk 
of watergruwel (gort met bessensap). Om 
beurten konden we van de elektrische 

kookplaatjes of het gasfornuis gebruik maken. 
We mochten er zelf nooit iets van eten.'
Ook het ramen lappen en zemen werd 
gepraktiseerd: ‘Een dolle boel werd dat vaak, 
de sponsen vlogen heen en weer door het 
lokaal.'
In de jaren zestig werd het vakkenpakket 
uitgebreid en meer gericht op het uitoefenen 
van latere beroepen. Er kwamen twee 
richtingen. Je kon kiezen voor kantoor en 
winkel of verzorging. Ook kwamen er twee 
mannelijke leerkrachten op de school: 
meester Ponsioen en Van Tongeren. Dat het 
leerlingenbestand uitsluitend uit katholieken 
mocht bestaan, werd ook losgelaten. 
De school heeft bestaan tot midden jaren 
zestig en kreeg daarna een woonbestemming. 

Herinneringen van oud-leerlingen

Bovenste rij v.l.n.r.: Jopie Butter, Sophie Bien, Rietje Blom, Coba Grandiek, Tinie Butter, Jopie de Leeuw, Tiny 
Roozendaal, Riekie Ruijter, Tootje Koelemeijer, Jopie Ruijter, Lina de Vries, Jopie Corrie Rozemeijer. Onderste 
rij v.l.n.r.: Annie de Leeuw, Annie Koelemeijer, Zr. Cyrilla, Gerda Frits en Annie Smit. Foto Toos van der Meer.
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Versterking redactieteam

Bronnen: Citaten afkomstig van 
Jo Hooijschuur, Toos van der 
Meer, Nel Floore en Lenie Ruijter; 
Jaarboek Historisch Genootschap 
2015; Ruud Meijer, Beroep 
huisvrouw, 2012; Wikipedia over 
huishoudscholen.

U hebt elders kunnen lezen dat ons gewaardeerde redactielid Lydy van der Toorn Vrijthoff -
Smit stopt met haar werkzaamheden voor Torenklanken. Mocht u er voor voelen het redactie-
team te versterken of wilt u hierover informatie, dan kunt u contact opnemen met Albert Stol 
(075-8880279) of mailen naar torenklanken@genootschapwormer.nl.

Namens de redactie, Albert Stol

Contributie-inning 

Van de 506 leden die een machtiging voor automatische incasso hebben afgegeven, is de 
contributie in maart geïncasseerd. Een aantal automatische incasso’s is helaas weer gestor-
neerd. Heeft u geen machtiging afgegeven en heeft u de contributie 2016 nog niet voldaan? 
Maak dan a.u.b. de contributie per omgaande over op IBAN NL 43 RABO 0114540179 o.v.v. 
lidnummer en jaar. Het is ook mogelijk uw contributie te voldoen bij het afhalen van uw 
Jaarboek 2016 op 12 november a.s. in de Stoomhal.

Marc van der Hout, penningmeester

Bedrijvigheid op en nabij de Bartelsluis

DOOR FRANS KOELEMEIJER

De Bartelsluis heeft een rijke historie. 
De sluis werd gebouwd in samenhang 
met de droogmaking van de Enge-

wormer. De Engewormer was in feite een fl ink 
uitstulpsel van de rivier de Zaan. De droogleg-
ging in 1638 betekende naast de creatie van 
nieuw land ook bescherming van de achter-
gelegen polder de Wijdewormer.
De Bartelsluis was altijd een knooppunt van 
handel en bedrijvigheid. De sluis vormde in 
eerste instantie de uitvalsbasis voor de bak-
kerij-industrie in Wormer. Via de sluis werd 
het product van de vele beschuitbakkerijen 
in Wormer vervoerd naar de markt in Amster-
dam. Met de opkomst van de papierfabriek 
van Van Gelder kreeg de sluis ander verkeer 
te verwerken. Nu werden kolen in grote bak-
ken aangevoerd vanaf de Zaan, via de sluis 
door de Westerveersloot richting fabriek. Ook 
de aanvoer van de grondstoff en cellulose, 
houtslijp en oud papier, china clay (kaolin), 
hars en machineonderdelen en nieuw papier 

op weg naar de pakhuizen van de groothan-
del, de havens van Amsterdam en Rotterdam 
en grote klanten, passeerden de Bartelsluis. 
De sluis had een belangrijke economische 
betekenis. Met de introductie van gas in 
plaats van steenkool bij de papierfabriek en 
andere vormen van transport, verloor deze 
echter snel aan betekenis. In 1972 werd de 
sluis gedempt en zo ligt hij er nog steeds bij.
In het kielzog van de bedrijvigheid rond de 
sluis ontstond de buurtschap Bartelsluis-
buurt. Schippers konden er inkopen doen. 
De sluiswachterswoning fungeerde als krui-
denierswinkel waar ook sterke drank te koop 
was. Vanaf het einde van de 19e eeuw kwam 
er ook andere bedrijvigheid in de buurt. In 
dit verband zijn de activiteiten van de familie 
Wakker te vermelden.

Molenmaker, smid en aannemer Pieter Wakker
Bij de sluis in het huisje aan het einde van het 
Zaandammerpad woonde Pieter Wakker. >

Links: Pieter Wakker (alias Victor Hugo vanwege zijn baard) met o.a. zijn dochter Neeltje voor het huis 
aan het Zaandammerpad. Achter het huis is nog de boerderij te zien waar zijn zoon Lodewijk woonde.

'Als bewijs dat zij deze school 
met goed gevolg heeft door-
lopen, het onderwijs met vrucht 
heeft genoten en dat zij zich 
gedurende haar leertijd goed 
heeft gedragen.' 
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De houtmeelfabriek van Dirk en Nico Wakker bij 
molen De Jonge Prinses. De Jonge Prinses werd
in 1937 onttakeld, alleen de romp bleef nog een 
tijd staan.

Hij was vernoemd naar zijn vader, de op 21 
maart 1807 in Zaandam geboren agrariër en 
timmerman, die zich aan de noordkant van de 
Engewormer vestigde. Over deze Pieter en 
zijn carrière in de gemeenteraad van Wormer 
kunt u in het Jaarboek 2016 lezen. Pieter 
junior, geboren in 1852, had naast het huis en 
boerderij aan het Zaandammerpad een tim-
merwerkplaats en houten loodsen in de 
Engewormer, even over de sluis op een stuk 
grond aan de oever van de Zaan. De loodsen 
en het daarbij behorende woonhuis waren 
afkomstig van de houtzaagmolen Het Vliegend 
Hert. Deze molen, een balkenzager, was in 
1876 in vlammen opgegaan, de loodsen en 
het woonhuis bleven toen gespaard. Daarin 
vestigde Wakker zijn bedrijf. Het huis werd 
later bewoond door zijn zoon Jacob Wakker. 
Het woonhuis bestaat nog steeds: Enge-
wormer 13. Pieter kreeg in de eerste kwart 
van de vorige eeuw veel opdrachten van de 
papierfabriek Van Gelder. Hij deed ook op-
drachten in de burgerbouw. Zo tekende hij 
voor een aantal woningen voor de woning-

bouwvereniging in Oost-Knollendam. Hij was 
ook de ontwerper van het ziekenhuisje in 
Wormer. Zijn terrein aan de Zaan werd later 
door Van Gelder gebruikt voor de opslag van 
cellulose en de loodsen voor opslag van 
papier. Zoon Lodewijk woonde in de boerderij 
achter de woning. Hij was veeboer maar hij 
zorgde ook voor de administratie van het be-
drijf van zijn vader. Na de dood van Lodewijk 
bleek de weduwe een aantal archiefstukken  
van de gemeente Wormer in haar bezit te 
hebben (zie verder het al eerder genoemde 
stuk in het te verschijnen Jaarboek 2016). 
Zoons Jacob Wakker en (wederom) Pieter 
Wakker, geboren respectievelijk in 1877 en 
1881, waren eveneens timmerman. In het 
molenmuseum in Koog aan de Zaan is nog 
een door Pieter Wakker gebouwd model te 
zien van de papiermolen De Eendracht, de 
voorloper van Van Gelder. 

Houtmeelfabriek Dirk Wakker
Pieter Wakker van het Zaandammerpad had 
een broer Dirk Wakker, geboren in 1862. Dirk 

bezat tot 1904 molen De Koker in het Oost-
einde van Wormer. Dirk begon in 1911 in de 
bocht van de Zaan bij het Kalverdijkje een 
houtmeelfabriek, nabij de voormalige molen 
De Jonge Prinses. Deze molen was zijn eigen-
dom en aanvankelijk tot 1938 ook onder meer 
in gebruik als meelmolen. In de loop der jaren 
en door de technische ontwikkelingen vond 
de productie steeds meer plaats in de fabriek. 
De diverse bouwvergunningen laten zien dat 
windkracht steeds meer werd vervangen 
door elektromotoren. 
Tot aan zijn dood in 1929 produceerde Dirk 
Wakker in het bedrijf langs de Zaan houtmeel. 
Van houtkrullen werd houtmeel gemalen en 
deze meel werd als grondstof gebruikt voor 
de Linoleumfabriek in Krommenie. Deze 
fabriek was de enige afnemer van het product 
van Dirk Wakker. Zijn zoons, Dirk Junior en 
Nico, volgden hun vader op. In 1969 brak een 
grote brand uit die het gehele complex vrijwel 
verwoestte. En dat was niet de eerste keer dat 
er brand uitbrak in de houtmeelfabriek. 
De fabriek, die in de toptijd zo’n veertig 
mensen in dienst had, is tot die tijd in pro-
ductie geweest. Daarna produceerde men 
nog een aantal jaren op de Veerdijk, in het 
pakhuis De Liefde. Dirk sr. was een bij het 
personeel geliefde baas. Hij bekleedde vele 
functies in het maatschappelijk leven in 
Wormer. Hij was bijvoorbeeld raadslid, lid 
Gereformeerde Kerkeraad, kassier van de 
Boerenleenbank en mede-oprichter van de 
woningbouwvereniging Wormer.

Wakker Ver� abriek en kitchemie
Dirk Wakker jr. had een broer Willem, geboren 
in 1902, die ondernemend als de Wakkers 
waren, in dezelfde bocht van de Engewormer 
waar een andere molen had gestaan, de Prins, 
een verf- en kitfabriek startte. Dat was in 1932. 
De Prins  was in 1888 gesloopt en in de oude 
loods startte het bedrijf van Willem Wakker. 
Ook deze fabriek bleef niet verschoond van 
brand. In 1935 stegen zwarte rookwolken 
boven de verff abriek uit, die tot ver in de 

omtrek te zien waren. Een familielid van 
Wakker raakte daarbij vrij ernstig gewond. 
Toen de vrijwillige brandweer om bij de brand 
te komen de tol door moest van het water-
schap De Enge Wormer, werd ze opgehouden 
omdat ze tol moesten betalen. Protest hielp 
niet, de tolgaarder zei slechts: ‘Voorskrift is 
voorskrift.’
Het bedrijf heeft tot 1995 op deze plek gestaan. 
De productie werd voorgezet in Wormerveer 
en later in Oosterhout toen het bedrijf 
onderdeel werd van Den Braven Sealants BV. 
Een bedrijf met onder meer vestigingen in 
België en Duitsland. Het bedrijf Sealants is 
in 2016 weer verkocht aan een Franse groep.
Anno 2016 resteert niets meer van de Wakker-
bedrijven in de Engewormer. Op het terrein 
zijn nog wel enige molenstenen gevonden, 
waarschijnlijk afkomstig van de twee mo-
lens. En het dubbele woonhuis aan de 
Engewormer 17-18, dat in 1926 in opdracht 
van de Wakkers is gebouwd, staat er nog. Nico 
Wakker woonde daar tot 1954.

Bronnen: Waterlands Archief; Zaans Archief, 
Wormerlander; nagelaten herinneringen
Klaas Schoute en mevrouw Schoute-Reitsma; 
foto's privécollectie mevrouw Schoute-Reitsma.

Een deel van het personeel van Pieter Wakker. Staand v.l.n.r.: Larenkamp, Wiersma, C. Spijker, J. Stroo,
Willem Volger, P. Heijne en Egge Wakker. Zittend: Piet Jongert, onbekend en Appelhof.
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 � GenootscHapsdaG

Zaterdag 12 november 2016 van 10.00 tot 16.00 uur
Locatie: de stoomhal, pakhuisplein 44, Wormer

programma
10.00 - 16.00 uur Uitreiking Jaarboek 2016
10.00 - 16.00 uur  Expositie van afbeeldingen uit het Jaarboek
10.30 uur Presentatie van het Jaarboek
11.30 uur  Lezing van Dick Pranger over de Wormer   
 rentebrief van 1456

Het Jaarboek ligt voor u klaar.

Gaat u verhuizen?
Of heeft u een ander e-mailadres? Laat het ons weten!
Schriftelijk: Historisch Genootschap Wormer p/a De Lindeboom 22, 1531 PM Wormer
E-mail: secretaris@genootschapwormer.nl


