
in dank ontvangen
Hopelijk in de toekomst, als we wat 
ruimer behuisd zijn, krijgen we wat vi- 
trineruimte om de vele schenkingen te 
laten zien. Een klein museumpje. Wie 
weet Zover is het nog niet en voorlopig 
hebben we onze handen vol om de vele 
voorwerpen, foto’s, boeken, documenten 
in ons archief op te nemen. Vooral de 
‘ontsluiting’ zoals dat zo mooi heet, kost 
behoorlijk wat uurtjes. Niet alleen wordt 
uw schenking genoteerd in lijsten maar 
het moet ook in detail beschreven worden 
en van trefwoorden worden voorzien om 
later alles snel terug te kunnen vinden. 
Een tijdrovend klusje maar onze archief- 
groep is razend enthousiast want er komt 
heel wat moois binnen. Zoals vorige keer 
beloofd, hebben we wat extra ruimte vrij
gemaakt ... een extra pagina zelfs. Hier
mee lopen we flink in en de schenkingen 
zijn nu bijgewerkt tot en met juli. Van 
Piet Stelling ontvingen we (o.a.!) een map

met prachtige tekeningen gemaakt door 
Jan Velthuys en met de spullen die Dick 
Zwart ons schonk, hebben we meteen een 
aardige brandweercollectie (over zijn bij
drage meer in de volgende uitgave). Ook 
mevrouw Pielkenrood voorzag ons van 
oude documenten over het brandweerwe- 
zen en diverse andere archiefstukken. Cor 
Bakker bood ons wat persoonlijk getinte 
zaken aan. We zijn er blij mee, juist dat 
soort aandenkens raken vaak verloren. 
Kortom, loopt u de complete schenkings
lijst maar eens door. Het zijn allemaal 
bijzondere zaken en stuk voor stuk van 
groot belang voor de Wormerveerse ge
schiedenis. Alle gevers weer hartelijk 
dank.

Piet Stelling, twee boekjes ‘Reisclub 
Wandelweg’, programma vrouwen spuit- 
feest (35-jarig bestaan 1959), boekje 350- 
jarig bestaan Hervormde Kerk (1989), 
bordje ‘De Mol Veerschuit’, plankje uit 
pand Marktstraat met naam P. Stelling 
1899 (in bruikleen), twee videobanden 
Wormerveer 1930-1960, diverse docu
menten en boek over crash B17 in 1945, 
cassettebandje radioprogramma over 
crash bommenwerper 1944, glaswerk

uit sloot tussen Erve de Jong en Evert- 
senstraat, cassettebandje opname Radio 
Zaanstad (1994) van gesprek met o.a.
P. Stelling over jeugd in Zeeheldenbuurt, 
De Jong’s cacaospel, oud mapje met brief
papier met afbeeldingen van Wormerveer, 
twee kasboeken uit 1852/1858 van de Fa. 
Stelling handel in bouwmaterialen, affi
che Wormerveersche Stoomspuit; 14 te
keningen van (schoonvader) Jan Velthuys 
met drie krantenknipsels, kalender WFC 
(1976), diverse uitgaven van WFC en 
van QSC, drie glazen negatieven brand 
bij Boon 13 december 1933 (inmiddels 
afgedrukt door C. Brinkman), foto (re
pro) uitstapje personeel Erve de Jong 
naar Schiphol (jaren 50), artikelenreeks 
van Gosse Oosterbaan in De Zaanlander 
(1967/1968), documentatie over CVV 
Blauw Wit en WFC, kaart (herdruk) 95 x 
70 cm. Noord-Holland (1575) van Joost 
Jansz. Beeldsnijder met boekje, boekje 
J. Aten ‘Ver. Spaarbank te Wormerveer’, 
werkstuk van Stef Smit over het Markt
plein (1990), panoramafoto schaatswed
strijd jaren 20 op grens Zaandijk; mevr. 
Pielkenrood (Zaandam), archiefstukken 
betreffende brandweerwezen Wormerveer 
o.a.: reglement Brandraad 1915 en ande-



re reglementen en verordeningen uit be
gin 20e eeuw / 10 stuks programmaboek
jes Spuitfeest GVB, div. stukken jubilea 
Jan Dekker Int. (o.a. briefwisseling fam. 
Woudt), boek ‘Met een stevige knuist, 
uw tof H.W. (Toffie) Hofland’ (1987) met 
brief Klaas Woudt, brief Peek Ferf aan 
Klaas Woudt, drie jaarverslagen Ons Huis 
1910-1913, Wormerveer 450 jaar pro
grammakrant en knipsels, Wilhelmina- 
park: catalogus en raambiljet tentoonstel
ling beeldhouwwerken 1958 en facsimile 
plattegrond (1998), orderboekje NV "De 
Verfhandel' v.h. Wed. P.W. Peereboom, 
teksten Klaas Zwart uit jaren tachtig in 
het Zaans, ansichtkaart Anti-tol Comité 
tegen tolheffing Zaanbrug ca. 1937, kran
tenartikel tolheffing Coentunnel (1987), 
documentatie over opvoeringen ‘Midzo- 
mernachtdroom’ juli 1937, prijslijst 
Stoom-Wasch-Strijk- en Glansinrichting 
K. Hartog en Zonen (1924), div. boeken 
o.a.: gedenkschrift 100-jarig bestaan Ver. 
Spaarbank Wormerveer (1950), huisor
gaan bejaardenoord d‘Acht Staten te 
Wormerveer n.a.v. nieuwbouw (1978), 
gedenkschrift 50-jarig bestaan Wormer- 
veersche Ver. ’Samenwerking’ (1926); 40 
jaar Rotaryclub Wormerveer-Krommenie 
(1994), jubileumboekje 60-jarig bestaan 
Garage Zwart (1982), jubileumboekje 
‘Boon-flitsen’, adressengids Wormerveer 
‘Weet waar u woont’ (1971); C. Man 
(Krommenie), foto School C (Beukenweg 
1938); G. Krijt, grootformaat foto kan
toor Jan Dekker met familie en personeel; 
B. Altink, drie foto’s intocht Canadezen 
mei 1945, twee foto’s gedenkmonumen- 
ten Provincialeweg en Zuideinde; J. Dier- 
dorp (Alphen a/d Rijn), kopie artikel uit 
A.A. Jansen ‘Onze nationale luchthaven 
in bezettingstijd’ over bombardement 
Zaanweg, Zaan, Veerdijk en Zaanspoor, 
brief en doe. over bombardement op 
Zaanweg (1942); Fam. Koolman-Kuijper 
(Zaandam), veel boeken o.a.: diverse 
edities Cor Bruijn, W. Swart, ‘Zaanstreek 
in bezettingstijd’, J. Hartog ‘Hollandse 
molens in aquarel’, ‘Peter Teeling schilder 
tekenaar’, J.P. Woudt ‘Het gezicht van 
Nederland: Zaanstad’, ‘De derde eeuw 
gaat in: 200 jaar Wessanen’s Koninklijke 
Fabrieken’, brochure De wapens en vlag
gen van de voormalige Zaangemeenten, 
krantenartikel over brand pakhuis Rouan 
(1937), prent op linnen ‘Wormerveer van
af de Poelsluis’, grote foto op karton van 
Silo/Donau/Koningsbergen en oud Mer- 
curius vóór bouw van de Lassie; Hans 
Metselaar (West-Knollendam), siertegel 
molen De Engel, personeelsuitgaven De 4 
winden van Croklaan, twee foto’s com
plex Croklaan Zaandijkerweg; Marijke 
Pette (Diemen), twee sluitzegels Cacao- 
fabr. De Jong, twee sluitzegels van Cacao- 
fabr. Boon; Theatergroep Wederzijds 
(Amsterdam), CD voor basisscholen 
voorstelling Cor Bruijn, Strijd om de Een
hoorn, Keteltje en de Zaadsjouwer, bro
chure recensies voorstellingen Cor Bruijn, 
banier Cor Bruijn-voorstelling; G. Boon, 
diatafel +  twee schermen + projector, 
WKF nieuws: 3 jrg. juli 1951 t/m juni 
1954, prent molenpanorama Frans Mars, 
ingelijste foto’s Sluispad en Oversluispad,

Zaanweg 1960, Fabriekswand Wormer + 
Zaan (1968), Zaanbocht (1968), prent 
Sluispad van M. Oortwijn, Delfts blauw 
kruikje 40 jaar Personeelsvereniging Wes- 
sanen, breistoel; Loes van Horssen, Bert 
Maas en Cor Smit, diverse foto’s Wor
merveer 500 jaar; Ger Zaagsm a en Klaas 
Waal, boek ‘Luchtig in aquarel’; Gerrit 
Jan Roos, zes foto’s van Huishoudschool 
De Schakel (1973-1975); mevr. Tuin, foto 
opening ‘Het Sportpark’ Wormerveer 
(1916); klassefoto school D met meester 
Zijlstra, ca. 1891/1892; mevr. Buijs, foto 
(repro) van personeel Wessanen 22 mei 
1915, Delftsblauw bordje uitgave Wessa
nen (1959), linnen doek: Wormerveer 
gezien vanaf de Poelsluis; mevr. Dekker, 
foto van huishoudschool De Schakel; 
mevr. Jongeneel (Krommenie), foto’s 
brand pakhuis Rouan (1937), brand Fa. 
Boon (1933), (oude) Zaanbrug bij nacht 
met feestverlichting, interieur R.K. Kerk 
versierd t.g.v. 40-jarig priesterfeest pas
toor J.J.M. Rombouts; W. Wezel, diverse 
krantenknipsels, ansichtkaarten en foto’s 
o.a. van Goudastraat en Stationsstraat, 
molen Het Vool met fabriek Den Engel 
(repro), molen Het Jonge Vool verbrand 
1930, vergroting (repro) van Het Jonge 
Vool, Wandelweg, Stationsstraat met gas
houder en postkantoor (vóór 1933), 
Noordeinde met Jonge Prins en Alkmaar 
Packet, achterkant Gebr. Klinkenberg ca. 
1900 (repro), achterkant gesloopte wo
ning Blaauwe Hof, gesloopte woning 
Nicolaas Bakker en Grietje Windhouwer 
(1971), Marktstraat voor sloop in 1996, 
Marktstraat met gesloopt gedeelte (1996), 
(repro’s) kleuterschool ca. 1930, School 
B (6e klas, jaareind 1930), School Goud
astraat ca. 1906; Piet Bruijn, album met 
foto’s zwembad De Watering (1964- 
1977), krantenknipsels speeltuin Kerk
straat (1975/76), vier tentoonstellingspla- 
ten Inex, gastenboek Inex tentoonstelling 
met foto’s; Auk Boom, boek Fred Boom 
‘Van Engel en Vrede: in 110 jaar van 
Crok & Laan, Croklaan naar Loder- 
sCroklaan’; Lydeke Veldhuis-van de 
Geer (Someren), diverse boeken o.a.:
M. Gorter, ‘Ver. Gem. Vrijwillige Brand
weer Wormerveer in foto’s’, In de brand - 
uit de brand, F.D. Zeiler ‘De dubbele bo
dem’, De Coentunnel: einde van het 
Zaanse isolement, speciale ed. De Typ
hoon (1966), knipsels over premiere van 
openluchtspel ‘Een Midzomernacht- 
droom’ juli 1937 in Koog a/d Zaan plus 
diverse andere documenten betreffende 
deze voorstelling, diverse foto’s en an
sichten Wormerveer 450 jaar in feestver
lichting, foto 5 mei-optocht voor winkel 
Jamin; Huib Alberts, kopieën knipsels 
m.b.t. afmeren in Zaanbocht, Schippers
oorlog 1982, vervoer gevaarlijke stoffen, 
procesverbalen 1982-2002; Mart Boere, 
kalenderplaat de Zaanlander 1926, revue- 
programmaboekje QSC 1933, zilverbon 
van Kraaijer a f 2,50, krant De Zaan
streek 13 september 1935 en 13 septem
ber 1940, De Waarheid 10 januari 1947, 
pamflet uitgesloten cursisten werkschool

(zie voor het vervolg van de schenkingen 
het losse vel)
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‘Java’ (1938), huishoudelijk reglement 
QSC (1915), bewijs van lidmaatschap J. 
Theesing d.d. 19 april 1918, zes raambil
jetten op board van QSC, kalender;
N. van Krochten, div. kranten van eind 
april 1945 tot juli 1945, krant De Zaan- 
stroom september 1934, poster t.g.v. ont
hulling beeld Keteltje op Marktplein met 
tekstblad; R.P. Knikker, 'De Zaanklok’ 
personeelsblad ADM, febr. 2004 over 
brand dec. 2003; Paul Hoogerwerf (f), 
archiefstukken Wormerveer 500 jaar; 
Theo Graas (f), foto’s Oud-Wormerveer 
(4 originelen en 42 kopieën), w.o. foto’s 
van schilder P.Nagtegaal met schilders
werkplaats en sloop ervan), foto’s Wor
merveer 500, boeken ‘Zaans namenlexi
con’, ‘Wessanen, 1765-1940’, ‘Gebouwd in 
de Zaanstreek’, ‘de Wormerveerders en 
hun gemeenschap’, programmaboekje 
Buurtvereniging Transvalia 75 jaar, an
sichtkaart motorpassagierschip ‘Koop
handel’ Wormerveer, foto Alkmaar Pac- 
ket, foto’s Sluispad in winter 1996;
Fina Woud-Mastrandrea, twee knipsel- 
en fotoboeken van Juf Bruinsma, blok
kendoos afkomstig van fröbelschool;
J. Bos, vier dozen kranten (1998-2003);
P. Verhoeven (Heerhugowaard), docu- 
map pand Zaanweg 61 met gegevens 
periode 1837-1965; Han Scheltus (Krom
menie), ledencontributielijst buurtvereni
ging Transvalia (± 1946/1947); Piet ten 
Broek, 100 cent spaarkaart; Antoon de 
Vries, lot verloting Arbeiders -  Toneel 
Vereniging ‘Uit Eigen Kring’ (1936), do
cumentatie heropening kruideniersbedrijf 
Goudastraat 36 incl. advertentie (1939), 
PEN (1939) over verstrekking strijkijzers 
t.g.v. ondertrouw, vakantiesluiting kruide
niers 1966, lot Gem. Zangver. ‘Zanglust’, 
zakje voor suikerswerks, ontvangstbewijs 
consumentenbonnen voor grutterswaren 
(1941), lot t.b.v. kinderzangvereeniging 
‘De Kleine Stem’, ontvangstbewijs voor 
zeep (1941), bon ingeleverde metalen
(1941), doe. inz. Luchtbeschermings
dienst Wormerveer, Vordering tot op
komst bij bominslag (1942) en 2 andere 
vorderingen, aanstelling lid Blokploeg 10
(1942), Dagblad voor Noord-Holland (4- 
5-1945); Cor Bakker (Duitsland), zeer 
veel persoonlijke memento’s o.a.: tegeltje 
smuiger Hennepad 40, foto opa Nikolaas 
Bakker en Grietje Windhouwer (Henne
pad 40), loodzetsel naam Cor Bakker van 
drukkerij Meyer, verlovingskaart (1953) 
en trouwkaart (1957) Dirk Glandorf & 
Jakoba Johanna (Cobie) van Asselt, blad
wijzer boekhandel Spaander, zwemdi
ploma ‘Het Zwet’ (1942), Promena Boon 
kerstkaart (1964), document paspoort 
ophalen a f 8,- (1954), lidmaatschaps
kaart Gymnastiekvereeniging ‘1940’, di
ploma Nederlandsch Gymnastiekverbond 
voor Gelidsverdeeling (1944), brief col
lega’s Promena Boon voor 20ste verjaar
dag (1951), verhuiskaart naar Duitsland, 
knipsel Telefoon-theekransje (per onge
luk telefonisch vergaderen bij div. bedrij
ven in Wormerveer), oproepkaarten ge
meenteraadsverkiezingen Wormerveer

(1958), brief over legerdienst (1956), 
kranten o.a.: 10 stuks De Typhoon uit 
februari 1952 en krantenartikelenreeks 
‘Zaanstreek in bezettingsjaren’ door 
W. Swart, rapport ULO Wormerveer 
(1943-1946), schoolboekje school C 
(1937-1943), foto’s (repro) uitstapje 
School C, (Beukenweg ca. 1937/38), 5e 
klas School B ULO Goudastraat (1943), 
ULO Goudastraat 1946, opstel over hon
gerwinter (1945/46), bedankkaartje bij 
trouwen van Van Ederen en De Louw; 
mevr. G. Heine-Lasage, (kopie) Gemeen- 
tegids Wormerveer 1941 met beroepen- 
lijst; Siem Groot (W-Knollendam), blikje 
W.J. Boon, foto auto bode Rol door het ijs 
bij Marken en artikel hierover (1929);
D. Floor, foto personeel Wessanen & 
Laan t.g.v. 25-jarig jubileum Meester 
(1930) met twee negatieven; G.J. Schol- 
tens (Krommenie), Pette’s cactus album 
(met folder, ruilformulier en wenken voor 
het opplakken); D. Tober, drie ansicht
kaarten Zaanweg met oude Zaanbrug en 
kolenlosplaats gasfabriek, acht foto’s 
Zaanweg o.a. uit 1937, ‘De Zaanstreek in 
droeve en blijde dagen 1940-1945’, ‘35 
jaar spoiten 1947-1982 Vrijwillige Brand
weer Vereniging Cacao De Zaan’, ‘Wes
sanen 1765-1940’, foto’s, notariële akten 
en kwitanties van pand Zaanweg 62/ 
pand Weverstraat, correspondentie van 
de Amsterdam en Noord Holland Electri- 
sche Tramweg Mij. over aankoop stuk 
grond aan de Zaan_t.b.v. spooraanleg 
ca. 1906; mevr. Stevens, diverse foto’s 
sloop huizen voor nieuwbouw van o.a. 
silo fabriek Wessanen 1937 en sloop silo 
1985; Margreet Koeman, ca. 500 dia’s 
van Wormerveer; J. Eggers, drukcliché 
met tekst: 3e lustrum 1919-1935 feestuit- 
voering WTG; mevr. Glijnis (Kromme
nie), diverse knipsels, 2 foto’s van Wessa
nen meelfabriek; Tom Tulleken, bordje 
Scholieren Waterpolotoernooi 1974 
OZZN ‘de Watering’; dhr. Van Noord,
BB helm van oud-burgemeester Hille uit 
de Tweede Wereldoorlog; G. Bethlem  
(Spaarndam), ‘De Coentunnel’ (bijlage 
De Typhoon 18 juni 1966), extra editie 
De Typhoon van 6 juli 1966, Het Parool 
van 18 juni 1966; P. Boelens, 3 luchtfo
to’s complex Wessanen (Meneba) Noord- 
dijk en kantoor Wormer; mevr. van 
Krochten, boekje ‘Wandel maar stillekens 
achter hem aan’, in memoriam Carel van 
Venetië, dominee te Wormerveer van 
1947-1970 + vijf preken, tekeningen 
nieuwbouw Marktplein 1995; K. Kruiver, 
kalender GVB t.g.v. 75-jarig bestaan, 
boekje 100 jaar Wormerveersche Stoom
spuit, boekje 50 jaar parochiekerk, di
verse foto’s en 2 ansichtkaarten (Stoom
spuit en Garage Zwart), stamboom fami
lie Kruiver, poster St. Wormerveersche 
Stoomspuit (2 versies); P. de Jong (Krom
menie), kunstobject ter nagedachtenis 
aan ketelexplosie in 1970 bij cacaofabriek 
Boon; mevr. A. Gorter-Bus, boek ‘De 
geschiedenis van een smederij’ (Gebr. 
Klinkenberg), negen boeken van Cor 
Bruijn; Egbert Barten, twee foto’s van

Gebr. Klinkenberg ca. 1925; Pierre J.C.M 
Janssens (Heemskerk), 2 mappen met 
allerlei krantenartikelen, afbeeldingen, 
brochures; Carolien de Jong, twee boe
ken over de Molukken; mevr. Molenaar 
(Akersloot), diverse boeken o.a. van 
Boorsma ‘Oud Zaans molenleven’, ‘De 
molens der familie Honig’, ‘Een molen
vriend’, G.D.J. Schotel ‘Zeden en gebrui
ken in de Zaanstreek’, gids Ned. Herv. 
Gemeente te Wormerveer, plattegrond 
Zaanstreek (1953), G. Oosterbaan, ‘De 
Tweeling in de Ban’; mevr. G. Emmer-D 
Boer, jubileumnummer De Zaanlander
i.v.m. 100-jarig bestaan, map gemaakt 
voor relaties t.g.v. de opening van de 
Prins Clausbrug, foto brandweer met 
nieuwe spuit (1987); G. Komen, archief
stukken Wessanen Toneelvereniging, ar
chiefstukken Wessanen Ontspannings
centrum, herdenkingsuitgave W.K.F. 
nieuws t.g.v. 200-jarig bestaan Wessanen 
(1965), jubileumboekje 50-jaar LTV Wes 
sanen (1937-1987); mevr. C. Stam, ar
chiefstukken Hercules Hebe (o,a. foto’s, 
krantenknipsels, programmaboekjes, 
vlaggen, films, spandoek, gympakjes);
D. Bloemraad, boek Boorsma ‘Duizend 
Zaanse Molens’; Klaas Spaander (Au
stralië), boek Piet Bruijn ‘Aan een kron
kel in de Zaan’, Wormerveer in oude an
sichten (2 delen) en diverse andere boe
ken, CD-rom met informatie en foto’s 
over de familie Spaander; mevr. Duits- 
Corell, div. knipsels o.a. over politie 190' 
Typhoon Wijk te Kijk (1982) over Wor- 
merveer-Zuid, document koelkastenactie 
t.b.v. huurders van De Arbeid; R. Zwart, 
Bescheidigung 11 augustus 1943 afgege
ven door C. Aten t.n.v. Hendrik Zwart; 
mevr. A. van Hoogstraten, foto badmees 
ters Pet en Spreeuw, tekeningen 
St. Pieterspad en Zaanweg ca. 1900; 
mevr. N. Rep (Hoorn), ansichtkaarten 
van Wandelweg en Krommenieërweg, 
foto’s van Harmonie ‘Ons genoegen’ 
(1923), Bedrijfsbrandweer (1947) en per
soneel van Erve H. de Jong (1939), 
schoolfoto’s Fröbelschool Noord (1903) 
en School C l, statuten en huish. regle
ment Harmonie ‘Ons genoegen’ en bewij 
van lidmaatschap J. Schaap (vanaf 1923). 
bewijs van aanstelling J. Schaap bij 
brandweer Wormerveer (1893), (kranten 
knipsel) gedicht van T. Boot ‘Aan Wor
merveer’; mevr. De Boer, (molenansicht
kaarten in mapje) ‘Door wind gedreven’; 
Rob de Jong, video van film Cor Bakker 
over Wormerveer in de jaren zeventig; 
mevr. F. Tump, krantenknipsel interview 
beroepsvisser Dirk Wals (1970); 
Werkgroep Historie West-Zaandam (via 
M. Berends), 4 foto’s familie Hoogendijk 
(Delistraat); J. van Nieuwenhuizen 
(Krommenie), diverse oude krantenarti
kelen, zakje van fa. Roskam-Booy (hand
werken en hoeden, Krommenieërweg 
10b); Historisch Genootschap Cromme- 
nie (via Cor Smit), diverse foto’s van 
branden in Wormerveer, l e en 2e druk 
liederenbundel GVB, programmaboekje 
15-jarige GVB;


