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van de voorzitter 
( een bijdrage van Tom Tulle ken) 

Dit jaar vieren we het feit dat we tien 
jaar bestaan. Dankzij de inzet van veel 
vrijwilligers zijn we er in geslaagd een 
vereniging ' neer te zetten' die niet meer 
weg te denken is uit Wormerveer. Trots 
kunnen we zijn op het forse ledental en 
op de vele evenementen die we hebben 
georganiseerd. In deze Nieuwsbrief vindt 
u een chronologisch overzicht van alle 
activiteiten tot nu toe. Waar we ook best 
trots op mogen zijn is de terugkeer van 
de Wateringse Brug, de 'Nicolaas zuilen' 
bij het Schrijvershof, het tegeltableau in 
de hal van De Wasserij en een herden
kingssteen in de Zeeheldenbuurt. Op ini
tiatief van de HVW zijn deze zaken met 
medewerking van Parteon gerealiseerd. 
Als hoogtepunt mag toch wei genoemd 
worden de vanuit de HVW ge"initieerde 
oprichting van de Stichting Wormer
veerse Vermaning die in december 2010 
de doopsgezinde kerk aan de Zaanweg 
in eigendom verwierf. Anno 2012 telt de 
vereniging twaalf werkgroepen waarbin
nen zo ' n 90 vrijwilligers actief zijn met 
al die zaken die onze vereniging zoveel 
glans geven. Dankzij een niet aflatende 
stroom schenkingen - verderop vindt u 
weer een uitgebreide lijst - groeit ons 
historisch archief wekelijks en heeft 
inmiddels een flinke omvang bereikt. 
Het periodiek Wormerveer Weleer is 
volgens kenners een kwalitatief hoog
staand blad dat ook buiten de eigen 
kring zeer gewaardeerd wordt en ook de 
HVW website mag er zijn en wordt goed 
bezocht en geraadpleegd. Het gaat te ver 
om alle activiteiten, groot en klein , hier 
te vermelden maar een oprecht woord 
van dank aan alle vrijwilligers die tijd en 
inzet beschikbaar stellen aan de HVW is 
absoluut op zijn plaats. 

voorjaarsledenvergaderi ng 
Tijdens de afgelopen voorjaarsleden
vergadering zijn de bestuursleden van 
het eerste uur, Loes van Horssen, Hero 
Wijker en Tom Tulleken herkozen voor 
een termijn van nog eens vier jaar. Statu
tair is dit wei de laatste termijn voor deze 
oudgedienden zodat er in 2015 plaatsver
vangers klaar moeten staan. Han Eelman, 
die na het overlijden van Leen de Boer 
als interim penningmeester de financien 

De zorgwekkende toe stand van het monumentale familiegraf van de familie Laan. 
Een reddingsactie is in voorbereiding. (foto Tom Tulleken) 

ging bewaken, is uit het bestuur getreden. 
In zijn plaats kwam Roel Larooij. Joost 
Kuipers maakt vanaf nu eveneens deel 
uit van het bestuur. De ledenvergadering 
ging eveneens akkoord met een ver
hoging van de contributie per 1 januari 
2013 met € 2,50. Er zal een verzoek 
naar de leden uitgaan om de jaarlijkse 
bijdrage voortaan via een machtiging 
automatisch bij te schrijven op de reke
ning van de HVW. 

het graf van de familie Laan 
Dankzij forse druk van het bestuur is 
de Oude Begraafplaats aan de Markt
straat eindelijk aangemerkt als voor
lopig monument, ruim zes jaar na ons 
eerste verzoek daartoe. Hoewel de 
status voorlopig is, zal de procedure 
om de begraafplaats als officieel ge
meentelijk monument te benoemen nu 
gestart worden. Het familiegraf van de 
ondememersfamilie Laan neemt op de 
begraafplaats een prominente plaats 
in. Niet aileen is dit graf het grootst in 
oppervlakte met in totaal16 grafzerken 

maar ook is dit het meest uitbundige . In 
tegenstelling tot andere delen van ons 
land waren en zijn de grafmonumenten 
in de Zaanstreek sober van uitvoering. 
Het Laangraf is hierop een uitzondering 
met een hekwerk met zinken reliefs , een 
beeldengroep en hardstenen omamenten. 
Funerair deskundige Leon Bok typeerde 
het grafmonument als volgt: ' .. Het heeft 
cultuurhistorische waarde als bijzondere 
uitdrukking van een sociale ontwikke
ling, in het bijzonder van de grafcultuur 
van de hervormden en doopsgezinden in 
de Zaanstreek. Het heeft als onderdeel 
van het ornringende grafveld ensemble
waarden, een geheel dat cultuurhistorisch 
en stedenbouwkundig van belang is. Het 
grafmonument is van bijzonder belang 
wegens de typologische en functionele 
zeldzaamheid' . 
Inmiddels is er weer contact met nazaten 
van de familie Laan en is door enkele 
steenhouwers en hardsteenbewerkers een 
offerte opgemaakt. Deze begroting is 
noodzakelijk in verband met de fondsen
werving. We houden u op de hoogte. 



Wormerveerse Vermaning en 
de raampjesactie 
Geruime tijd geleden werd u als HVW 
lid uitgenodigd om dee! te nemen aan 
de adoptieactie van de kerkramen in de 
Wormerveerse Vermaning. Velen van u 
gaven gehoor aan de oproep om voor 
€ 25 een raampje te adopteren waarbij 
uw naam in een raampje wordt ge
graveerd. Om verschillende redenen is 
bier nog geen uitvoering aan gegeven. 
Het bestuur van de SWV bereidt een 
publieksactie voor waarbij het vervolg 
van de adoptieactie onder de noemer 'uw 
naam in een raam' een van de onderdelen 
is. Het bestuur hoopt dan de nog niet 
geadopteerde raampjes alsnog aan de 
man I vrouw te brengen. Wei is een begin 
gemaakt met het maken van de deelna
mecertificaten. Degenen die al een of 
meerdere raampjes hebben geadopteerd, 
kunnen dan ook binnenkort hun bewijs 
van deelname in ontvangst nemen. We 
houden u op de hoogte. 

ledenpas 

Iedereen die de contributie over 2012 
heeft betaald, ontvangt binnenkort een 
ledenpas. Hierop staan uw naam en uw 
lidmaatschapsnummer. De ledenpas 
kunt u gebruiken wanneer er een ten
toonstelling van de HVW is. U heeft dan 
gratis toegang. Ook bij de aanschaf van 
eventuele extra publicaties zoals boekjes, 
kerstkaarten en kalenders kunt u op 
vertoon van uw ledenpas korting krij
gen. De ledenpas wordt dit jaar als proef 
verspreid. Voldoet het systeem dan krijgt 
u voortaan jaarlijks een pas. 

aanpassingen Mennohuis 
Wanneer u deze Nieuwsbrief in handen 
krijgt, is het Mennohuis- het pand naast 
de Vermaning- in verbouw. De ruimte 
zal geschikt gemaakt worden om de 
activiteiten van de werkgroep archief en 
van de werkgroep die zich bezighoudt 
met digitaliseren en onderhoud website 
in onder te brengen. Het dee! van het ar-

chief dat regelmatig wordt geraadpleegd, 
zal bier dan ook worden ondergebracht. 
De overige zaken uit het archief zullen 
daarna naar een tijdelijke opslag verhui
zen. Zaanweg 4 zal dan verlaten worden 
en het Mennohuis zal het bezoekadres 
worden op de maandag- en vrijdagmid
dag. 

tentoonstellingen in 2012 
Op het moment dat u deze Nieuwsbrief 
ontvangt, is de tentoonsteiling Dichter 
bij 4 mei net afgelopen. De voorberei
dingen voor de volgende expositie zijn 
echter al in voile gang. Van zaterdag 19 
tim vrijdag 25 mei is in de Vermaning de 
tentoonsteiling over de Wormerveerse 
binnenvaart. Onder aanvoering van Letty 
Swart wordt een fraaie tentoonsteiling 
neergezet over Wormerveerse (beurt) 
schippers van weleer. 
Tijdens de opening op zaterdag 19 mei 
zal het door Letty Swart geschreven, 
fraaie boek 'De Wormerveerse schip
perij' worden gepresenteerd. Na gedegen 
onderzoek biedt dit werk een overzicht 
van en verhalen over Wormerveerse 
schippers en hun familie, Wormerveerse 
schepen en Wormerveerse bedrijven die 
eigen schepen bezaten. Absoluut een aan
rader voor iedereen die ge"interesseerd is 
in de plaatselijke, eertijds omvangrijke, 
schipperij. Het boek is vanaf 19 mei te 
koop voor € 22,50. HVW !eden krijgen 
€ 1 korting. 
Onder voorbehoud zal van zaterdag 20 
oktober tim zaterdag 10 november a.s. in 
de Vermaning de tentoonsteiling '1550-
1750, 200 jaar Wormerveerse handel en 
nijverheid' plaatsvinden. Dit voorbehoud 
heeft te maken met het slagen van de 
fondsenwerving. De tentoonstelling is 
een kostbaar project dat aileen doorgang 
kan vinden indien er voldoende financien 
beschikbaar zijn. Als dit laatste niet het 
geval is, zal aileen de grote maquette 
Wormerveer 1750 (schaal1:500) worden 

geexposeerd. 
Van zaterdag 17 november tim zaterdag 
1 december is het Sinterklaas wat de 
klok slaat in de Wormerveerse Verma
ning. Na het grote succes van vorig jaar 
is de Vermaning weer omgetoverd tot 
een aansprekende en kleurrijk ingerichte 
ruimte waarin van ailes te doen is voor 
jonge kinderen. 

groeten uit Wormerveer deel 3 
Het derde deel uit de reeks Groeten uit 
Wormerveer is gereed en kan naar de 
drukker. Van een Zaans fonds is een 
subsidiebedrag hiervoor ontvangen zodat 
eigenlijk niets meer de productie van 
het fotoboekje in de weg staat. Omdat 
van de Marktstraat heel vee! materiaal 
voorhanden is, zal deze straat opnieuw in 
dit dee! behandeld worden en daarnaast 
zijn foto's opgenomen van een stukje 
Krommenieerweg en van het Kromme
nieerpad. Groeten uit Wormerveer deel 3 
zal voor het eerst op de voorjaarsbraderie 
te koop zijn. 

contributie 2012 
Een vriendelijk verzoek van de pen
ningmeester aan degenen onder de HVW 
!eden die nog niet hun contributie over 
2012 hebben voldaan om dat nu in orde 
te maken. De HVW is immers voor een 
zeer belangrijk dee! financieel afhanke
lijk van de bijdragen van de !eden. 
De contributie voor 2012 is nog steeds 
€ 15 (meer mag natuurlijk altijd) en 
voor bedrijfsleden € 50. Gezinsleden 
( een tweede lidmaatschap op een adres) 
be tal en € 7,50. 

helaas geen favoriete foto 
Er is op het laatste moment iets mis
gegaan met het maken van de traditionele 
favoriete foto. Omdat deze bijlage door 
iedereen zeer op prijs wordt gesteld, spijt 
ons dat bijzonder. Daarom hebben we het 
volgende bedacht. U krijgt bij de eerst
komende Wormerveer Weleer Uuli a.s.) 
alsnog de favoriete foto bijgeleverd. 

postbus 303 
De eertijds geroemde service van ons 
postbedrijf, tegenwoordig TNT Post 
geheten, gaat steeds minder ver. Is er in 
heel Nederland niet een echt postkantoor 
meer te vinden en wordt ook het aantal 
postbussen waarin u uw post kunt depo
neren steeds minder, nu verdwijnen per 1 
juli a.s. ook de postbussen in de - in
middels leeg en te koop staande- post
kantoren. Dit betekent dat post voor de 
HVW straks niet meer gericht kan wor
den aan postbus 303. Het bestuur is zich 
aan het orienteren hoe nu verder, want 
ondanks de sterke toename van digitaal 
postverkeer worden er nog steeds brieven 
en drukwerken op de ouderwetse manier 
verstuurd en ontvangen. We berichten u 
binnenkort nader. 



Overzicht activiteiten en belangrijke momenten van de 
afgelopen jaren 
2002 29 oktober De Lorzie oprichtingsvergadering 
2003 voorjaar bestuur voordracht Noordeinde 9 monumentenlijst 

voorjaar bestuur besluit Oude Begraafplaats te adopteren 
me1 algemeen presentatie eerste nummer Wormerveer Weleer 
juni algemeen HVW voor eerste maal present op braderie 
1 november algemeen HVW betrekt Marktstraat 108 
10 december werkgroep OB eerste prijs Sybren de Witteprijs 

2004 10 januari De Bres eerste HVW Jaardag; 500e lid officieel 
17 oktober werkgroep RL eerste historische rondleiding 
29 oktober werkgroep OB markering adoptieplan; eerste lichtjesavond 

2005 16 januari De Lorzie Jaardag; presentatie monumentenboek 
14 augustus Molenmuseum opening tentoonstelling Gerrit de Jong 
september algemeen HVW verhuist naar Zaanweg 4 
8 oktober werkgroep OB eerste rondleiding op Oude Begraafplaats 

2006 15 januari De Lorzie Jaardag 
25-26 maart De Zaanstroom expositie Erve H. de Jong 
20-22 oktober Het Vinkenest expositie zondagsschilders 

2007 14januari De Lorzie Jaardag 
najaar algemeen HVW brengt eerste kalender op de markt 

2008 januari De Lorzie Jaardag 
10 april algemeen Huib Bakker benoemd tot lid van verdienste 
20 september Vermaning presentatie boek De Zaanstroom 
22 september algemeen officiele overdracht Wateringse Brug 
31 oktober werkgroep OB viering 140 jaar oude begraafplaats 

2009 1 februari Vermaning Jaardag 
februari wg maquette start bouw maquette Wormerveer 1750 
27 feb-7 mrt. Vermaning tentoonstelling trouwfoto's 
4mei wg 4 mei eerste herdenking onder auspicien HVW 
2-9 mei Vermaning tentoonstelling QSC 
juli algemeen HVW website operationeel 
november Vermaning tentoonstelling Drukkerij Meijer 
28 december algemeen oprichting Stichting Wormerveerse Vermaning 

2010 januari Vermaning Jaardag 
voorjaar algemeen eerste maatschappelijke stages bij HVW 
29 mei-5 juni Vermaning tentoonstelling Naar school in Wormerveer 
10 oktober Vermaning Zaanse Skraiverai 
30 okt-13 nov. Vermaning tentoonstelling Dichter bij 4 mei 
20-27 nov. Vermaning fototentoonstelling i.s.m. NIVON 

2011 16 januari Vermaning Jaardag 
27mei Begraafplaats Plaatsing laatste bomenbordje 
najaar algemeen deelname aan project Tijd voor Toen 
16-22 okt. Vermaning tentoonstelling zwembaden 
20 nov-3 dec. Vermaning Sinterklaas zo gewoon, zo bijzonder 

2012 14-15 januari Vermaning Jaardagen 
31 mrt-16 apr. Vermaning tentoonstelling Dichter bij 4 mei 

Dit overzicht is niet compleet. Niet vermeld zijn de verschijningen van publicaties als 
'Groeten uit Wormerveer' , 'Ons dorpe van Saen en 'De Oude Begraafplaats, im
pressie van een bijzondere plek'. 
Ook onvermeld zijn de vele dialezingen die de HVW op diverse locaties verzorgde, 
de 'open huizen' tijdens Open Archiefdag en de deelname aan de Zaanse Erfgoed
dagen. Zouden we echt alle activiteiten, groot en klein, vermelden die in de afgelopen 
10 jaar door, met of namens de HVW zijn gehouden, zou de lijst nog vee! Ianger zijn. 
En terugblikkend vinden we die lijst al imposant genoeg. 
Hierboven en hiemaast vindt u een kleine fotocompilatie van 10 jaar HVW. 



Een van de veranderingen in Wormerveer. Meeljabriek Meneba (voorheen Wessanen) 
sluit in 2012 (joto Tom Tulleken) 

vandaag is de geschiedenis 
van morgen 

Als de voortekenen ons niet bedriegen 
en daar heeft het aile schijn van, staat 
ons een spannende tijd te wachten. Niet 
alleen de op handen zijnde grote bezuini
gingsmaatregelen zullen ons allen raken 
maar ook de invloed van open grenzen 
hebben grote invloed, onder andere op 
de arbeidsmarkt. Daarbij kunnen ook de 
gevolgen gevoegd worden van de al jaren 
aan de gang zijnde verplaatsing van aller
lei werkzaarnheden naar goedkope lonen
landen . Heel direct merkbaar voor met 
name de detailhandel is de steeds sterker 
wordende invloed van het kopen via 
internet. Verschillende sectoren merken 
daarvan nu al de nadelige gevolgen. Er 
is dus van alles aan de hand of staat bin
nenkort te gebeuren, zowel mondiaal als 
dichter bij huis . In Wormerveer zien we 
dat om het Marktplein, aan de Markt
straat en de Zaanweg waar verschillende 
winkelpanden leeg staan of binnenkort 
leegkomen. 
We weten ook allemaal dat de Zaanbrug 
op korte termijn vervangen zal worden. 
Wat zullen de gevolgen van die ingrij
pende sloop- en bouwperiode zijn voor 
de Wormerveerse middenstand? 
Tegelijkertijd is er echter ook bouwac
tiviteit waar te nemen in Gladorendorp 
hetgeen toch een teken van vertrouwen 
genoemd kan worden. Hoe het ook zij, 
we kunnen stellen dat nu een ontwikke
ling aan de gang is die niet meer te 
stuiten is en waarvan de uitkomst op 
dit moment nog niet helemaal duidelijk 
is. Want wie kan nu al zeggen hoe het 
Wormerveerse winkelaanbod er over 
10 of 15 jaar uitziet? En om nog maar 
eens wat te noemen, wie wordt straks 
de nieuwe gebruiker van de beeldbepa-

" lende gebouwen waarin nu nog woning-

corporatie Parteon zetelt? Wat gaat er 
met de monumentale rooms katholieke 
kerk aan de Marktstraat gebeuren als de 
reorganisatie van de Zaanse parochies 
een feit is? En wie vestigt zich straks 
in het gebouw waarin tot voor kort de 
laatst overgebleven bank in Wormerveer 
(ABN AMRO)-aan de Zaanweg zetelde? 
Hoe gaat de nieuwe Zaanbrug er uitzien? 
Allemaal vragen die op dit moment nog 
niet beantwoord kunnen worden. Dat er 
de komende jaren vee! zal gaan ver
anderen, is in ieder geval wei duidelijk. 

groot werkgroepoverleg 
De bijeenkomst op 22 februari jl. werd 
goed bezocht; zo'n 35 HVW werkers 
kwamen bijeen om van alles te be
spreken. U treft bij deze Nieuwsbrief een 
verslag aan. Een volgende bijeenkomst 
is vastgesteld op woensdag 4 juli. Enkele 
weken daarvoor komen de woordvoer
ders van de verschillende werkgroepen 
bijeen om de agenda voor dit overleg 
vast te stellen. 

colofon 
De HVW Nieuwsbrief verschijnt 
drie keer per jaar (april, augustus en 
december) voor !eden en begunstigers 
van de Historische Vereniging 
Wormerveer. De uitgave van de HVW 
Nieuwsbrief is mede mogelijk gemaakt 
door 'Weduwen- en Wezenfonds 
d' Acht Staten' Wormerveer 
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Schenkingen 
F. Kuijper (Wormer), kopie brief d.d. 15-6-1882 van 
B&W Wormerveer aan Besturen der Brandspuiten 
van Wormerveer en omliggende gemeenten over 
brug in het St. Pieterspad; Fam. Kooiman 
(Zaandam), CD-rom Het Zaanse Huis, 4 schriften 
afkomstig van winkel D. Spaander gebruikt door P.C. 
Zwikker; Cor Smit, verhaal over Krommenieerweg, 
afkomstig van zoon van vroegere directeur van 
postkantoor dhr. van der Laan die woonde naast 
loodgieter Sombroek-Nielen aan de 
Krommenieerweg; Dick Zwart, uitnodiging, agenda, 
verslag vergadering Wijkoverleg Wormerveer 2006, 
ex. Veerhuisnieuw, sept. 2006; dhr. N. van 
Krochten, 5 foto's van bestuur en !eden Wijkoverleg 
Wormerveer 1988, div. kopie foto's, boekje over 
vestigingsplaatsen van het postkantoor Wormerveer 
uitgeg. t.g.v. opening nieuwe postkantoor (12juli 
1985); G.B.D. van Schaik, 6 oude brieven aan Jan 
Dekker uit 1803, 1804 en 1805, 
overlijdensverzekering no. 591964 voor Cornell is 
Joh. Starn, geb. 11 februari 1893 uitgegeven door 
Agentschap Wormerveer van Noord-Braband, 
Maatschappij van Verzekering op het Ieven, 
gevestigd te Waalwijk (januari 1905); Erven 
Margreet Bruijn, div. boeken van Cor Bruijn, ook 
een aantal vertalingen; dhr. F. Groenveld 
(Zaandam), herdenkingsmunt t.g.v. 50 jaar 
Opeldealer en 60 jaar Garage Zwart ( 1982); dhr. T. 
Fernhout, 3 foto's van Oude Begraafplaats: 
bomenpartij en ornamenten op Laangraf; dhr. K. 
Franx, loonzakje Crok en Laan; Jeep Heinen, 15 
foto's n.a.v. fototentoonstelling Wormerveer 2010; 
mevr. A. Heyltjes-Gorter (Koog aan de Zaan), 2 
kopie foto's van Marktstraat 112 en Wandelweg t.h.v. 
Hennepad, schoolschrift van P. Kok, Marktstraat 112 
en 21 ansichtkaarten o.a. Zaanweg (3x), 
Krommenieerweg (2x), Wandelweg/Franklinstraat, 
Molletjesveer, Wilhelminapark (2x), Wandelweg, 
Sluispad, Kerkstraat, Groeten uit Wormerveer, 
Dubbele Buurt, Paul Kriigerstraat, Wilgenkade, 
Amperestraat, HofSaenden, Zaanbrug, Blauwe Hof; 
dhr. M.J.A. Hijne (Assendelft), knipsels over Dick 
Laan, financiele stukken Dick Laan uit boekhouding 
Crok & Laan 1933/1934, kasboekje van Crok & 
Laan uit de peri ode 194211945 met bijbeh. 
kasstukken en loonbriefjes, alg. voorwaarden in het 
Duits van Crok & Laan (1924); Bram Kemp 
(Wormer), 12 kopie foto's: herbegrafenis verzetsman 
Piet Zwart 1945, 2x bevrijdingsoptocht t.h.v. Nieuwe 
Societeit en Wandelweg, luchtfoto Zaanbocht, 6 
bevrijdingsfoto's o.a. ter hoogte van NS-station, 
School met de bijbel Wandelweg, herdenking 
oorlogsslachtoffers t.h.v. Zaanweg 82; D. Kuijper, 
vaantje WFC t.g.v. aspirantendag; dhr. B. van 
Leeuwen (Lelystad), pakketje prentbriefkaarten van 
d' Acht Staten, feestgids 75 jaar Wormerveers 
Mannenkoor, tekst liederen mannenzangver. 
Werkmansgenot (1903), kalender N.Y. Choc. Fabr. 
De Zaan, foto feest t.g.v. 50 jaar bestaan 
Wormerveers mannenkoor, boeken: Een groet uil 
Noord-Holland- J.Th. Balk, Een klein he/dendicht 
- Herman Gorter, Molens van Nederland, De 
Zaanstreek be Iicht mel Jato s- Breebaard, Nederland 
in de Gouden Eeuw- J.R. Schiltmeijer, Wie water 
deer/- J.J. Schilstra, 100 jaar Zaans Museum, Adieu 
Zaandam- Wim Klinkenberg, Bouwen aan Zaanstad 
-J.P. Woudt, De kerk in het midden- G. Oosterbaan, 
De Wormerveerders en hun gemeenschap 1946-1986 
-Klaas Woudt, Tussen Ieven en dood- G. 
Oosterbaan, een ca. I 00 jaar oude broodschep van 
Jan ter Velde ('schieter'); dhr. M. Mooij, pers. 
stukken van T.L. Mooij, betr. Coop. Productie- en 
Verbruikvereeniging "Werkmanskracht" b.v., bewijs 
van aandeel en bewijs van starting, verklaring van 
toelating tot het lidmaatschap, factuur voor C. Rand 
voor lidmaatschap, boeken: 40 jaar Cooperatie: 
1898-1938: Cooperatie "Werkmanskracht" UA. te 
Krommenie, 2 ex. Zaanstreek Vandaag- 3' dr. , 
Brandweerschetsen- H.L.M. van Heynsbergen, 50 
jaar bejaardenoord d'Acht Staten 1920-1970, Geen 
oorlog - geen munilie, 4 dln, Gedenkschriften van 

P.J. Troelstra, statuten + inleidende bepaling 
Stichting Pensioenfonds Jan Dekker; statuten en 
reglement Harmonie Excelsior, div. stukken betr. de 
Wormerveerse Stoomspuit, oude plattegrond van de 
Zaanstreek; van N.N., 2 foto's van begraafplaats 
West, Marktstraat, winter 2010-2011; Martin 
Schaap (Zaandijk), luchtfoto Adelaar-Zeepfabrieken 
Wormerveer met garage Zwart en de 2 rotondes; 
Dick Fijma, 3 foto's van gemeentewerfWormerveer, 
ca. 1980, 6 ansichtkaarten van Rusthuis Wandelweg, 
Sluispad, Markt Wormerveer, DeJonge Prins, 
Zaanwand Wormer, stoombrandspuit; van N.N., 
financiele stukken betreffende bakkerij Kelder uit 
1938/1940; Diet List-Hildering (Wormer), 
krantenfoto's van Zaanweg v66r 1900 en 
Krommenieerweg omstreeks 1950,3 krantenknipsels 
met foto's over De Zaanse Ruiters bij opening 
onderkomen in Noorderveld (1982), krantenknipsel 
kampioenschap herenteam Volleybalver. Quick, (ca. 
1953/1955); Erven Jan en Rie Hildering-van 
Seventer, foto van Dirk Boon van Tnleggerij Boon, 
15 familiefoto's; Erven Neeltje Hildering-List, 
notulenboeken, knipsels en programmaboekjes van 
zangkoor Zingend ten Strijde; Erven fam. 
Hildering-Ris en Ris/Bioemraad, 16 familiefoto's, 
3 gedichtjes van Neeltje Hildering-Ris, cahiers/ 
manuscripten, geschr. door Henk Hildering met 
verhalen over familie/Krommenieerpad/school, 
verhaal over reis naar Hongarije en een verhaal over 
de zog.Ontspanningsshool in Wormerveer (ca. 1920), 
krantenknipsel/foto van bestuur/jury/deelnemers 
n.a.v. Tentoonstelling over huisvlijt; Erven fam. 
Regts: persoonsbewijs B.J.Regts (geb. 31-12-1903); 
Erven fam. Keuter-Hildering, persoonsbewijs 
Rieke It Keuter (geb. 6-2-1905) + 
distributiestamkaart, distributiestamkaarten van 
echtgenote Trijntje J>_euter-Hildering en dochter 
Dieuwertje (Regts)-Keuter, 2 foto's van Riekelt? en 
Lammigje Keuter; mevr. J. Ketzer (Krommenie), 3 
klassenfoto's (ca. 1920 en 1930) o.a. van School C 
met o.a. Nick Ris en zussen Duits, schilderij van De 
Jonge Prins, ca. I 00 jaar oud, brief Gemeente 
Wormerveer aan dhr. Duits (12-10-1932) inzake 
Taxi-Auto-Ondememing (vergunning no. I 068); 
mevr. S. Klopper-Bruijn (Jisp), krantenknipsel over 
kaaspakhuis aan Sluispad (14-1-1975); Th. Mooy, 
14 foto's, o.a. van 50 jaar ABC (Algemene 
Bedrijfsgroepen Centrale), fam. Mooij tijdens 
Bevrijdingsdag 1945 op Bankakade, 3x Duba van 
Leo Kuijpers van Marktstraat 85 achter, oude 
Vaartbrug, 3' Kruisstraat (ca. 1970), De Zaan (maart 
1940), Noordsterpark (begin jaren ' 70), 
Krommenieerweg met o.a. sanitair Hoogeweg en 2 
Ansichtkaarten van Rusthuis Wandelweg en 
Stationsstraat; P. Stelling, kopie foto van Rooie Dorp 
met Edwin Stelling op de pony, met Roe! Velthuis en 
Jaap Wijker; mevr. Kooijman-van Scherpenzeel, 
verslagen 1987 van GVB en Stichting Stoomspuit; 
fam. Gorter, Zaanwegrol (winkels van Zaanweg 80 
tim 125), 2 artikelen over het Zaanspoor uit 
Railmagazine no. 279 en 280; Mieke Pasman, 2 
ansichtkaarten: Groeten uit Wormerveer en Wormer
Wormerveer; W.N. Hamming, 5 boeken: Op 
vleugels van (Mercurius), 100 jaar Zaanstreek, 
Wormerveerse Monumenten, Van Canefas tot Coral, 
Special Mercuri us Magazine juni 2001 ; R. de Jong 
(Wormer), DVD lezingAntoon de Vries, t.g.v. reiinie 
Brandweer (mei 2006); Jannie Komen (Assendelft), 
foto van personeelsdiner Gebr. K1inkenberg in 
Krasnapolsky, krantenknipsels betr. faillissement 
Gebr. Klinkenberg (1984); H. Postmus, foto van 
pand Wandelweg 93 (1947) tijdens overgang van 
bakkerij De Wijn naar Piet Postmus; dhr. F. Kieft 
(Heerhugowaard), DVD West-Knollendam ca. 1960; 
fam. Smak, flesje Rozenwater van Siekerman & 
Zoon, Zaanweg; Cora Tulleken-Lampe, kopie 
foto's van klassen St. Jozefschool uit 1943, 1944 met 
Meester Lies en 1946 met meester Kerkhoven, 
trouwfoto van Harrie Tulleken en Cora Lampe 
(1961), 2x ws. bevrijdingsfeesten, winkel Lampe met 
feestverlichting en uitnodigingskaartje voor 
heropening van de winkel (1937), winkelpand 
Lampe; Weduwe van P.J. Ceelie (Purmerend), 

luchtfoto Noordeinde met complex Klinkenberg 
(eindjaren '30); mevr. C. Kuijper-Boot, 
badhanddoek Zaanbrug 1903-1953; Thea van 't 
Loo, 2 boeken van Cor Bruijn: Kete/tje in het 
Veerhuis en Twee kerstavond-vertel/ingen; van N.N., 
brochuremap van Stichting De Volkswoning betr. 14 
zorgwoningen Noordse Balk; Nivon fotogroep, 82 
grate foto's en 15 kleine foto's van de tentoonstelling 
"Wormerveer van Zuid naar Noord" (november 
20 I 0); Tineke Ooms, kerstkaart van Nagtegaalkade 
winter 20 I 0/2011; mevr. M. Pijl (Wormer), 
herinneringstegel 60 jaar GVB Wormerveer/Sport
en speldag (1984); Willem Schraal, 4 
contributiekaarten ANWB van G. Ris, 
Krommenieerpad 78, Wormerveer uit de jaren 1943 
tim 1946, boek Grootvader verte/t ... - E. Constant 
Sr., boek Mijn bevrijding; fam. J.W. Tomas, 
programmaboekje Concert Kon. Harmonie Excelsior 
op 18 maart 1956, Evean Acht Staten Huiskrant, mrt. 
20 II; Tom Tulleken, suiker- en creamerzakje van 
Van ilia; dhr. D. Glandorf (Hoevelaken), div. 
correspondentie enz. betreffende Vaktekenschool 
(Ambachtschool, School C aan de Marktstraat 57); 
dhr. Brok (Fort aan den Ham), foto van Groep 
Wormerveer: mannen van Groepsstafkwartier 
Wormerveer (1912); mevr. Van Exter (Krommenie), 
2 kwitanties van Bloemenhuis C. Noe-Bogaard 
(1957) en Centrale Boekhouding Gemeente 
Bedrijven Wormerveer (1957), 3 foto's van Corn v.d. 
Meulen: Wessanen en de Zaan winter 196211963, 
pers. documenten zoals persoonsbewijzen, 
distributiestamkaarten, bewijs van lidmaatschap van 
de ANMB van J. van Exter, bonkaarten, 
Knickerbocker Weekly "Free Netherlands", spec. 
uitgave voor bezet Nederland; Kees Aberkrom, div. 
krantenartikelen: bij Pette maakte men vroeger 
0-Heintjes, Acht Staten, Gaud in drievoud aan 
Nieuwstraat (sluiswachter/schoenmaker J. Meijns), 
2x WFC en 10 jaar Johan Boumanschool (1988), 
krantenfoto van 3' k1as School B ( 1943/ 1944); Freek 
Ackerman (Historisch Genootschap Crommenie), 
II kopiefoto's van De Zaan, Zaanbrug en De 
Adelaar; mevr. B. Blonk-Hartog, 3 foto's van 
personeel Wasserij Hartog; Mart Boere, 7 kopie 
foto's van de herbouw Wateringse brug in de 
Krommenieerweg; dhr. de Boer (Historische 
Vereniging Assendelft), 3 legpuzzels Zeepfabriek De 
Adelaar, brief van Frans Mars aan directeur Bouw
en Woningtoezicht in Zaandam (1952) over gevaar 
van de boog aan het zuiderraam in de westelijke 
gevel van de N.H. kerk van Oost-Zaandam, 
briefkaart uit 1904 met foto van 2 on be ken de heren 
van de hand van Fotografie P. de Jong Knollendam; 
dhr. K. Booij, boek met namen, adressen en 
beroepen van personen die in laatste peri ode van 
WOTT bij boer Jaapies in Wormerveer hebben 
overnacht; deze mensen konden i.v.m. spertijd niet 
meer op tijd hun waning bereiken. De boerderij staat 
op Wandelweg 86 (Het Melkhuis); dhr. J.A. 
Botterop (Meppel), stamboom J.A. Botterop (18-10-
1870 - 6-6-1956) hoofdonderwijzer in Wormerveer, 
ligt samen met echtgenote begraven op Begraafplaats 
West Marktstraat; mevr. G. Emmer, 3 ingelijste 
tekeningen van zomerhuisjes van Wessanen: 2x van 
T. Veenis zwart/wit ( 1971) en ingekleurd ( 1972) en I 
ingekleurde van Woeloem (1976), 
brandweeronderscheidingstekens van Jan Emmer, 
ronde koektrommel GVB Wormerveer ( 1979), 
plantenspuit in vorm van brandblusser, 
eindejaarsgeschenk van GVB ( 1987), Certificaat van 
Donatie van J. Emmer t.b.v. Stichting 
Wormerveersche Stoomspuit, no. 0 I 0, kalender 
Oud-Wormerveer Anno 1990, werkmap gemeente 
Wormerveer t.b.v. raadslid J. Emmer, div. 
periodieken Wessanen, kerst- en nieuwjaarskaart met 
afbeelding Wessanen in leporellovorm, div. 
krantenknipsels over branden in Wormerveer, 
brandweer en brandspuit van Wormerveer; boeken: 
De Grutterij uit Wormerveer, In de brand, uit de 
brand, 50 jaar bejaardenoord d 'Acht Staten 1970, 
verhuisbericht van Camelis A ten naar Zaanweg 75 
(1950) met beschrijving van geschiedenis van nr. 75, 
3 afleveringen van De Zaanstreek Vandaag uit 1969, 



Burgerschap en Burgerzin en Wat iedere kiezer moe! 
weten, aangeboden aan J. Emmer, 26 ex. van Anno 
I 961 (1963-1971 ), Tijdschrift voor geschiedenis met 
artikel over de Zaanse olieslagerij, afbeeldingen van 
Stoomrijstpellerij Veerdijk en vrachtboten langs het 
Noordeinde, exemplaar van De Zaende, maart 1946, 
folder over pand Mercuri us Veerdijk Wormer; dhr. 
Hamming, ingebonden jaargangen van De Prins: 
19 I 6 en 1920 tim 1924, boek: Zet en tegenzet: 
Fascisme en il/egaliteit in de Zaanstreek; mevr. 
Herkhuizen, cd-rom met 12 foto's van het Ieven in 
kamp Duin en Bosch te Bakkum, 7 van de rouwstoet 
van Gre van Herkhuizen (1946), 3 portretfoto's van 
Gre van Herkhuizen en 2 groepsfoto's van de 
bewakers/bewaaksters met Gre van Herkhuizen; dhr. 
B. Kemp (Wormer), verslagen, getuigenverhoren, 
kopie krantenknipsels betreffende liquidatie Piet 
Zwart, alias Piet Zwikker; mevr. KJeij-Dirkmaat, 2 
bomscherven van bombardement Zaanweg; dhr. 
R.C. v.d. KJeij (U itgeest), 2 schilderijen van Gerrit 
de Jong, ongesigneerd (van ca. 1925), maar erkend 
door zoon F.J. de Jong op 22-06-1985; schilderijen 
zijn geschonken door Gerrit als huwelijksgeschenk 
aan nicht Maartje Knap, voorstellende laantje met 
borneo en 2 personen, en boerderij tussen de borneo 
en I persoon; Margreet Koeman, map met foto's en 
krantenknipsel Kon. Wormerveers Mannenkoor, IS 
foto's 50-jarig bestaan Harmonie Ons Genoegen, 
foto met tekst over draverijen aan de Zaanweg, 4 
foto's receptie 25-jarig bestaan Winkeliersvereniging 
In de Zaanbocht, krantenknipsels Bejaardentehuis d 
'Acht Staten, 25-jarigjubileum winkeliersvereniging 
"In de Zaanbocht", taakverdeling van wethouders 
Wormerveer I939, tekeningen van B&W en de !eden 
van de Raad in 1940, bonkaarten, boekje: 25 jaar 
Wormerveerse Middens/and Vereniging 1917-1942, 
boekje Over Zaanstad van Wim Klinkenberg, brief 
30-8-I941 van Burg. Slager aan M. Kraaijer over 
stopzetting werkzaamheden van de Raad; fam. 
Kooiman (Zaandam), boeken: Jaap Kaal een 
in Ieiding tot zijn werk, Toffie Hofland: 40 jaar op 
Curar;ao en de Antillen 1947-1987, Wie waar wat in 
Zaanstad 2001-2002, De Wormerveerders en hun 
gemeenschap (WG I 946- I 986), Naam- en 
adressenlijst Wormerveer 1953, reproductie 
houtskooltekening van Frans Mars ( 1970), locatie 
onbekend, ingelijste luchtfoto van bouwlocatie 
Wormerveerse Aannemingsmij, locatie onbekend, 9x 
kalender De Zaanlandsche Dorpen ( 1973), 8 
ansichtkaarten uitg. Boon's Cacao en Chocolade 
(tweetalig): 3x Zigeunerknaap op bezoek, 3x 
Hollandsch Zomerlandschap en 2x In de haven 
Marken, 2 ex. Zaans Netwerk uit 1995 en 2007, Met 
Stoommei 1996,2xAnno 1961 nr.I09en 159,5x 
Zaans Erfgoed: nr. 3, 13, 18, 20, 22 en 25, Sx Geheid 
Nieuws met daarin artikelen over De Woonmij, De 
Arbeid en Acht Staten, diverse krantenknipsels: 
buurtcentrum De Lorzie, kleuterschool West
Knollendam 1960, sluiting Cor Bruynschool1977, 
Zaanbrug 1973, Acht Staten, jaarverslag Kamer van 
Koophandel1986, prijzenboekje 1947, prijslijst 
grafwerken, hard steen en graniet ( 1971) van fa. Bont 
en Zoon, kopie in memoriam: Aan ooze collega's van 
de L.A. Club (o.a. Joh. Fockema, Wormerveer); Nel 
Kuijper, oproepingskaart examen Mulo 1946, I 0 
examenopgaven Mulo 1946; mevr. T. van 't Loo, 
voetbalplaatjes Albert Heijn: lokale heiden, folder 
60-jarigjubileum Garage Zwart en 50 jaar Opel; 
Drukkerij Mercurius (Zaandam), poster Honig's 
Maizena, wandbord met afbeelding Dubbele Buurt 
10,4 ingelijste etsen van Theo Blankensteijn met 
afbeelding Dubbele Buurt I 0, houten bord met 
afbeelding Mercuri us, schilderij met afbeelding van 
voormalig kantoor drukkerij Mercuri us, Dubbele 
Buurt, idem, gemaakt door Alice Pool, verkeersbord: 
Parkeren uitsluitend voor bezoekers Wessanen; dhr. 
Petra, klassefoto 4' klas St. Jozefschool (1960) en 
foto met poppenkast 1959/1960 ook van 4' klas, 7 
boeken van Cor Bruijn: Ochtendschemering, De 
stroper uit de oude molen, Wende/moet, Het vonkend 
vuur, Niels Eira, geroofd van het ei/and, Koentje van 
Kattenburg en De vuists/ag; mevr. G. Schotman, 2 
sleutelhangers: Dames- en herenkapsalon Fred 

Volkers Wattstraat 23 en Fa. ten Broek, Lederwaren 
Hengel sport Wormerveer, krantenartikel over familie 
Pauw van de Warmoesstraat; mevr. v.d. Steen 
(Zaandam), 13 foto's: 3x personeelsfeest Gebr. Laan 
1953, 3x vacantiehuisjes Gebr. Laan in Egmond, 
kanovaarders in de Witte Paardsloot (Oost-Indische 
kade ), achterzijde Delistraat 44, woning van Jacob 
Schrijver Sr. met op de stoep Elly van de Steen, 2x 
binnenvaartschip van Van de Toom (1953), opa De 
Ruyter en Jantje Slooten, Edisonstraat met opa en 
oma De Ruyter, oom Piet met een gehuurde tandem 
op de Zaanweg; mevr. W. Swart (Wormer), 
familieregister trouwboekje (24-l 0-1923) van 
Nicolaas Spaander (12-01-1906) en Katharina 
Johanna van den Berg ( 11-1 0-1903/25-08-1985), 
collectebusje van de Morgensterkerk, Wattstraat, 
kalender 1980, uitgave van Fa. Terstall, Noorddijk 
10, Wormerveer en posterkalender 2000, uitgave 
Gemeentearchief Zaanstad; dhr. Veenis, div. 
krantenknipsels o.a. uit de jaren '80, linnen (thee) 
doek, een geschenk van Wessanen met afbeelding 
van Bulthuis 1794, 12 foto's van Wilhelminapark, 3 
foto's van de Zaan en 2 foto's van de Zaanweg, foto 
leerlingen School C, Marktstraat genomen bij 
wijnpakhuis Bordeaux aan de Marktstraat 43-45, 
ansichtkaart "Groeten uit de Zaanstreek"; dhr. H. C. 
Zijlmans, trouwfoto van Hennie Zijlmans en A lie 
Kijzer (1961), 9 bidprentjes o.a. van Anna Zijlmans
Neelen en Leonard Pirovano; fam. Zwart, 
verjaardagskalender van Wormerveer, familieregister 
van Pieter Hendrik Zwan (24-1-1910/ 19-10-1993) en 
Anna Bont op IS september I 93 7, paspoort van 
Anna Bont (geb. 8-6-1 913), stukken NBvP, afdeling 
Wormerveer; G. J. Scholtens, foto's van 50 jaar 
Bakkersvereniging Wormerveer, artikel "ABVG 
Wormerveer viert gouden feest", praalwagens op de 
Wandelweg, 2x pe~soneel Centrale gaarkeuken (1943 
en 1944), G.W. Damman met zoon bij belling van 
Krom, foto van zeilboot aan kade Noordeinde, Zaans 
liedeken uit de bundel Dichtwerken 2 van Nicolaas 
Beets over de Zaan, ansichtkaart 't Hof Saenden, 
linnen (thee)doek, een geschenk van Wessanen met 
afbeelding van Bulthuis 1794; mevr. Butter, houten 
doosje (uitschuifbaar) met griffels, ws. afkomstig van 
J. Winkelaar; dhr. H. van Dijk, 47 foto's van 10- en 
25-jarig bestaan van Bakker & Stoffels 
cartonnagefabriek; lneke Jansen-Oiy, lepeltje met 
afbeelding van verzetsmonument; mevr. Kooijman, 
1 dia van vervanging Zaanbrug; dhr. C. Smit, 8 
kopie foto's betr. Garage Zwart en Plein 13, 2 
ansichtkaarten: Plein 13 en Garage Zwart; van N.N., 
reiswekker Reiinie Zeeheldenbuurt I997, foto 
Kermis in Wormerveer I932; P.J. de Vries 
(Krommenie), 40 foto's van sloop meelfabriek De 
Tijd; mevr. D. Zwart (Canada), krantenartikel cafe 
Sman, boekje Wormerveerse Middenstands 
Vereeniging (1927), krantenfoto's over 
Wormerveerse Molens, Bestuur W.M.V. (1927), 
kopie foto Melk:inrichting CMC tijdens feest 
Wormerveer 450 jaar; Kees AI (West-Knollendam), 2 
boeken: De Zaanstreek voorheen en thans - S. 
Loots rna en Blees a an de Westzijde t.g. v. I 00 jarig 
bestaan 1883-1983; via dhr. Jan Bentvelzen, uit de 
naiatenschap van Mevr. Scheffener, div. diploma's 
van Bakkersvak Onderwijs Zaanstreek voor het 
bakken van div. broodsoorten; Loes van Horssen 
(West-Knollendam), kortingsmuntje Bakker 
Brakenhoff; Erven van Teun Kraaijer, kopie uit 
Langs weg en Zaan: biz. 66 I 126, Noordeinde 
Marktstraat en Witte Vlinder, kopie artikelen van J.J. 
Dinkelberg: Wormerveer van I898-1948 en K. 
Bartels: De Ned. Hervormde Kerk te Wormerveer, 
knipsels over Sloop Booncomplex, Marktstraat, Ons 
Huis, In de Zaanbocht, Wessanen, Erve H. de Jong, 
ZOV, Bezoek Wilhelmina in 1899, Jan Dekker, krant 
Zaanstad 25 jaar, Zaanstreek Vandaag, aug. Nr. 13; 
Ons Huis (West-Knollendam), II pakjes 
wasmiddelen: Diesel van De Adelaar Jan Dekker, 
Castella, Persil, VeGe Huishoudzeep, Snelwerkend 
Sneeuwwit, Dixan, Castello en Henco, 3 bussen 
schuurmiddel: Vim en KLM, F 36 bonvrij 
zeepvervangend reinigingsmiddel, zakjes blauw, 
Sunlight zeep en een zeephandje, 2 suikerzakjes: 

dorpshuis de Noorddam en Garage Zwart, 
kledinghangers fa. Clausen en Hartog, 3 boeken: 
Arjen en Koentje van Kattenburg- Cor Bruijn en 
Geschiedenis des Vader/ands + handgeschreven 
jaartallenlijstje uit febr. 1921, div. voorwerpen voor 
project Tijd voor Toen voor de deelonderwerpen 
huishouding, kruideniers, WOII; Tom Tulleken, 
luchtfoto Wormerveer/Wormer (ca. 1960), 4 LP's van 
George Baker, foto- en knipselmap van Boksgala 
1985 in de Speeldoos, legpenning Wessanen van J.P. 
Tulleken t.g.v. 25 jaar in dienst (1963), 
herinneringsplaquette Team Runners Tom Tulleken 
(1987), II dia's van Zaanbrug, presse-papier in de 
vorm van een druppel van Loders Croklaan (2000), 
rouwkaart Albertus Mooij, liturgie bij uitvaart Dirk 
Krom en bidprent van Tine Booij-Jaapies, 
luchtfotoWormerveer in lijst, foto boksteam in lijst, 
foto interieur Sportschool Tom Tulleken in lijst, foto 
tv-uitzending met Tom Tulleken, Edwin Lagerwey en 
Tom BJorn die touwtjespringen, 2 posters A4 "Wil je 
leren boksen"; mevr. A. Landsman, foto van 
Adspirantendag WFC in 1941 ; Cas Castricum 
(Krommenie), kopie foto van Arie Castricum als 
chauffeur bij Choc. Fabriek Pette in Antwerpen; 
Henk Dekker (West-Knollendam), kopie foto van 
Alg. Hengelaarsbond afd. II Wormerveer; dhr. W. 
Jongejans, foto's van zijn moeder mevr. Jongejans
Pels: II foto's: straatfeest Marktstraat (1918), 
zwembad Zaandijk, 6x kleuterschool Marktstraat, 3x 
School D; Mevr. E. KJos (Wormer), div. documenten 
betr. familie Keijning, Krommenieerweg 224, 
Wormerveer, o.a. testamenten uit 1948 en 1978, 
rouwbrief, nota van begrafenisondememer G. Kos uit 
1922, pasfoto's, polis brandverzekering, visitekaartje, 
hypotheekaktes, div. nota's, distributiestamkaart uit 
1948, benzine- en groentebonnen, vergunning van 
textiel en formulieren van de Raad van Arbeid uit 
1948 en 1976; Gerrit Luijting (Krommenie), kopie 
foto van Ned. Arbeiders Sportbond "De Jonge Pieter 
Jellen". Afd. Wormerveer, (ca. 1930); Cor Smit, 
klassefoto 7' klas School D (ca. 1930); Joost 
Kuipers, foto Dick Zwart tijdens interview op 20-
10-20 II voor blad van Welsaen; Piet Aafjes 
(Wormer), speciale editie De Zwetplassers, 
kanovereniging Wormer 75 jaar, medaille ijskanorace 
(1979), DVD 75 jaar K.V. De Zwetplassers; dhr. H. 
Borstlap (Heerenveen), klassenfoto 6' klas school D 
(ca. 1920/1921) met moeder en meester Zij lstra; dhr. 
F.B.J. Ferf (Bergen), 7 win terse foto 's van 
Wormerveer in 1940, o.a. genomen vanafhet dak van 
silo 2 Mercuri us; dhr. H. Mooij (Assendelft), 
huurreglement woningbouwvereniging De Arbeid en 
huurcontract M. Mooij ( 1962), contributiekaart De 
Arbeid, huurboekje M. Mooij, 3' Kruisstraat 3 
ingaande 1956, huur f 5,95 per week, ontslagbrief 
Gemeente Wormerveer voor dhr. C. Rood als 
schoonmaker van kleuterschool i.v.m. leeftijd, 
afvoering van de inschrijvingsregisters van den 
Landstorm van Chr. Rond (1916), geboorteakte 
Christiaan Rood (29-9-1888), zoon van Cornel is 
Rond en Duifje Buntama, renteboekje Christiaan 
Rood, persoonsbewijzen van Matthijs Mooij en 
Duifje Rond (1941), paspoort Matthijs Mooij (1943), 
briefje Gewestelijk Arbeidsbureau Zaandam met 
datum van vertrek 15-9-1943 en advies een 
spoorkaartje te nemen naar Oldenzaal, kopie 
uittreksel Geboorteregister van Mattijs Mooij, bewijs 
van toekenning AOW voor Ch. Rond, (1956), nota 
Gem. Wormerveer voor grafrecht 4' klasse van 
Grietje de Wit, nota Begrafenis-Ondememing J. 
Kramer voor begrafenis dhr. Chr. Rond (aug. 1940), 
krantenartikel ( 1956) over brand Dekker en over 
Reiinie Rooie Dorp, nota Memento Mori voor 
begrafenis van Dhr. Chr. Rond (1975), nota Gem. 
Wormerveer voor begrafenisrechten Chr. Rond, 
boekje P. Boorsma - Het Mo/enpanorama in de 
mo/en "Het Pink" Uuni 1947); dhr. M. Mooij, 2 
foto's van dhr. Mooij met dames in het 
Wilhelminapark; Rinus Hille Centrum 
Wormerveer, foto Burgemeester Rinus Hille (1913-
1976) in lijst, drieluik allergorische voorstelling 
Wormerveer; dhr. H. Duits Jr., koperen relief van 
De Jonge Prins, gemaakt door H. Duits Jr. 


