
 
 
 
Diversen 
 
Onze stichting heeft onder meer tot doel het doen van onderzoek naar de historie van 
Wormer en het delen van de resultaten met derden. Als er een beroep gedaan wordt op 
onze kennis en vaardigheden werken we graag mee. 
 
 
Onderzoek t.b.v. het Nationaal Militair Museum (2013) 
Het Nationaal Militair Museum heeft in haar collectie een serie brieven van de soldaat 
Cornelis Mol tijdens zijn mobilisatie ten tijde van de Eerste Wereldoorlog. Door onze stichting 
werd ten behoeve van het museum archiefonderzoek gedaan, zodat het nu beschikt over de 
relevante informatie over de latere gemeentesecretaris van Wormer. 
 
 
Overdracht filmmateriaal aan het Instituut voor Beeld en Geluid (2016) 
Na toetsing van het materiaal wilde het Instituut voor Beeld en Geluid te Hilversum graag 
beschikken over onze film van de restauratie van het kerkscheepje van de Nieuwe Kerk en 
de bewerkte film ‘De Edele Kikker’ over papierfabriek Van Gelder Zonen. Exemplaren van de 
betreffende dvd’s zijn eind 2016 overgedragen.  
 
 
Ondersteuning vwo-studenten (2016) 
Een tweetal studenten 6-vwo van het Pascal College in Zaandam had voor hun 
profielwerkstuk de patriottentijd als onderwerp gekozen. 
Via onze website namen zij contact met ons op met de vraag of we hen konden helpen. Met 
de resultaten uit ons onderzoek naar de patriotten was dat uiteraard vanzelfsprekend. Hun 
werkstuk en presentatie in december 2016 leverde de studenten een klinkende 8 op.  
 
 
Lezingen over de historie van de schutterijen (2016 e.v.) 
Vanuit zijn expertise m.b.t. de geschiedenis van de Nederlandse schutterijen verzorgt ons 
bestuurslid Paul Tjeertes (destijds ook bestuurslid van het Politiemuseum in Zaandam) 
jaarlijks lezingen. Met name de verschillende afdelingen van de Nederlandse Genealogische 
Vereniging maken daar gebruik van. De vergoeding voor het houden van een lezing stort 
Paul in de kas van onze stichting.  
 
 
Informatieverstrekking aan Zaans Museum (2017) 
In het Zaans Museum wordt het vaandel van het patriottisch Genootschap van Wapenhandel 
van Wormer bewaard. Door ons uitgebreide onderzoek naar de patriotten in Wormer konden 
wij de herkomst definitief vaststellen. Ook verdere informatie over de woelige periode1786-
1787 hebben we met de conservator gedeeld. Verdere samenwerking is beloofd. 
 
 
Beoordeling geschonken wapen (2017) 
Burgemeester Tange van Wormerland had een wapen als geschenk ontvangen. Of het 
historische waarde heeft en of er een relatie met de historie van Wormer(land) bestaat was 
bij hem onbekend. Onze stichting werd om advies gevraagd. Met de expertise van 
bestuurslid Paul Tjeertes kon worden vastgesteld dat het een ceremonieel Marinewapen is 
en geen relatie met de historie van onze gemeente heeft. 
 



Maand van de Geschiedenis 2018 
De Maand van de Geschiedenis 2018 heeft als thema ‘Opstand’,  Het Gemeentearchief 
Zaanstad vroeg  Frank Tjeertes een lezing te verzorgen over de (Zaanse) patriotten. Door de 
grote belangstelling werden dat er twee achter elkaar, afgewisseld met een rondleiding door 
het depot van het archief. Het werd zo op 19 oktober een geslaagde middag. 
 
Kennismaking met burgemeester Michel 
Onze relatie met burgemeester Tange was altijd perfect. Na zijn vertrek in maart 2020 werd 
hij opgevolgd door Judith Michel-de Jong. Zijn kreeg net als haar voorganger erfgoed in haar 
portefeuille. Op 1 juli 2020 mochten wij kennis met haar maken. We zijn overtuigd van de 
voortzetting van een uitstekende relatie met het gemeentebestuur. 

 
Met in achtneming van de verplichte afstand vanwege de Corona-pandemie poseren op  
1 juli 2020 v.l.n.r.: Paul Tjeertes (algemeen bestuurslid), burgemeester Michel, Frank 
Tjeertes (voorzitter/secretaris) en Jos Blokker (penningmeester). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


