
in dank ontvangen
Zo langzamerhand gaat het al op een 
heus archief (je) lijken.
Al meer dan 200 boeken over Wormer- 
veerse en Zaanse onderwerpen zijn er 
inmiddels binnengekomen en ook het 
fotoarchief groeit gestadig. Iedere maan
dagmiddag worden onder leiding van Piet 
Bruijn foto’s beschreven en mensen ont
vangen die meer weten over een bepaald 
plaatje.
Zo hopen we met name de schoolfoto’ s 
correct te documenteren. Er wordt hard 
gewerkt aan de beschrijving van 500 
dia’s over Wormerveer uit de jaren zestig 
en aan de inventarisering van de archie
ven van Wessanen’s toneelvereniging en 
de gymnastiekverenigingen DOK en Her
cules Hebe.
Zoals we vorige keer schreven, beginnen 
we het nieuwe overzicht met de schenkin
gen van Dick Zwart met veel waardevolle 
brandweerspuiten. Zeer vermeldenswaard 
is de schenking van de heer Bank met 
belangrijk historisch materiaal over di
verse Wormerveerse scholen, van Martin 
Schaap die ons prachtige vaandels van 
Ons Genoegen schonk en van B. Voster 
die ons 47 originele zakelijke brieven van 
Jan Dekker uit de periode 1774 - 1823 
overhandigde (daarover in de volgende 
nieuwsbrief meer). Er is dus weer veel 
binnengekomen en u weet h e t ... staat 
uw schenking er nu niet bij dan nog 
eventjes geduld tot de volgende uitgave. 
Iedereen weer hartelijk dank.
(Het archief is op maandag, woensdag en 
vrijdag geopend vanaf 14.00 uur. Komt u 
gerust eens langs als u iets wilt weten of 
brengen. Iedereen is van harte welkom.)

Dick Zwart, certificaat donatie Stichting

W ormerveersche Stoomspuit t.n.v. A.H. 
Vedder, programmaboekje opvoering 
‘Het dagboek van Anne Frank’ (april/mei 
1970), archiefstukken Pleinfestijn 2001 , 
archiefstukken m.b.t. Wormerveer 500: 
o.a. bedankkaartjes /  vlag /  spandoek /  
balpen /  pet, panoramafoto (1,50 m.) 
van fabriekswand Wormer, twee 78- 
toerenplaten van ‘De Zaankanters’ met 
de liedjes Sijtje  en Het Veldboeket o.l.v. 
G er Vreeling met zang van Jan de Boer, 
prent Zaangezicht (M eneba) van Jan van 
Fucht, potloodtekening in lijst W ormer
veer Noordzijde van Jaap Stam (1987), 
schilderij van een huis (in W ormerveer?) 
door J. Wynands, schilderij van Jaap Stam 
‘G ezicht op de Etna’ (1986), reproductie 
aquarel van Jan G roenhart ‘Gezicht op de 
Zaan en het Noordeinde’ t.g.v. 100-jarig 
bestaan G orter’s drukkerij en boekhan
del, schilderij stilleven door Gerrit de 
Ruijter, schilderij stilleven door A. Zwan- 
Bont, stilleven door Guurtje M. van 
Straten-Woud (1978), spinmolentje (nog 
in elkaar te zetten), facsimile in lijst van 
m olenpanarom a Zaanstreek anno 1900 
uitgegeven door drukkerij Blank, perso- 
neelsfoto Gebr. Klinkenberg genomen in 
hotel Krasnapolsky (vóór 1939), adres
boekje Weet waar u woont Wormerveer 
(1971), foto prijsuitreiking St. Nicolaas- 
actie Vereniging Wormerveerzegel (1976), 
wijnglas Commissie Volksfeesten (1994),



klok met afbeelding Wormerveer, diverse 
(recente) foto’s o.a. van bom enkap be
graafplaats, Gemeentelijke Vrijwillige 
Brandweer (G V B) zeer veel voorwerpen, 
boeken, foto’s en documenten o.a.: 
jubileumklok G V B 75 jaar, brandweerpet, 
brandweerhelm, jaargangen van nieuws
brief ‘De Verneem stok’, 42 ex. mededelin
genblad Brandbrief, posters Wormerveer- 
sche Stoomspuit, instructiekaart, stickers, 
vaantjes, foto’s, antiek brandblusappa- 
raat, 2 antieke koperen slangkoppelingen, 
emmerspuitje, gelegenheidsvoorwerpen 
bij feesten etc.; G.B.D. van Schaik, boek
je ‘De Zaanstreek’ van de VVV, kopieën 
notariële akten uit 1841, 1864, 1926 en 
com plete historie pand Noordeinde 7;
J. Zwart, 4 mappen met krantenknipsels 
en knipsel uit De Zaan, jrg. 1936 en 1937 
betr. Garage Zwart; An van Hoogstraten, 
19 foto’s HVW-wandeling Noord (okto
ber 2004 ); M artin Schaap (Zaandijk),
3 vaandels en 1 banier van ‘Ons G enoe
gen’; Ko v.d. Idzert (Krommenie), pro
grammaboekje (1960) en krantenknipsel 
Christus Koningfeest, (repro) klassefoto 
R.K .School (1897), diverse schoolfoto’s 
St. Jozefschool periode 1959-1988 , foto 
Noordsterpark in de sneeuw (1988); 
Martin de Boer, 11 jaargangen van ‘Wes- 
samen, personeelsblad van W essanen’, 
jrg. 1 van 1973/74 t/m  jrg. 11 van 1984 
(incom pleet), 9e jrg 1982 gebonden ex., 
jaarverslagen van 1976, 1977, W essanen’s 
kleinwoordenboek der jaarverslagtaal 
uit 1978 en 1979, W KF-nieuws van 1971 
(20e +  2 1 e jrg., incompleet), ‘Het Gaan- 
dewerk’ (nieuwsbulletin voor W essanen 
m edew erkers)le en 2 e jrg. (1974/1975); 
IN EX , archiefstukken en foto’s over 
o.a. tentoonstellingen 1989, 1993, 1994, 
1996, 1998, 2000 , 2002  en 2003 ; mevr. 
Tock, ingelijste luchtfoto W est-Knollen- 
dam in 3 dln, tekening van W est-Knol- 
lendam; mevr. G. de Geer-M innesma 
(Wormer), (kopie) raam biljet concert in 
Nieuwe Sociëteit t.b.v. W ilhelm inapark 
(1927); dhr. Sint (Oost-Knollendam ), di
verse kranten (o.a. de Typhoon jaren ’70); 
G. M eerman, uit slooppand M arktstraat 
77 (bakkerij Zwan): krant De Zaanstreek: 
63e jrg. No. 19 (1935), diverse politieke 
pamfletten: strijdschriften van Joh. +
Alb. de Boer (lijst 4) Het leugenpraatje 
van Dirk M eijer Gz. en Een tegen allen 
(3x ) /  beschouwingen lijst 6: Algemeen 
Plaatselijk Belang /  Wij gaan naar Rome: 
Een voor allen: J. Keijzer (lijst 2), Q SC- 
nieuws, 7e jrg. mei 1935 nr. 8, krantenan
nonce diamanten echtpaar van Tiel-Jonker, 
bijlage De Zaanstreek over Emmabloem- 
collecte 27-4-1935; mevr. M olenaar 
(Uitgeest), boek E. Constant ‘Grootvader 
vertelt’; Peter Bruijn (Zaandam), jubile
um boeken ‘Zaanse Operette Vereniging 
40  jaar’ (1985), ‘100 jaar Excelsior W or
merveer 1885 -1985 ’; Jacob Jan van Wes- 
tervoort (Krommenie), foto Wormerveers 
M annenkoor (jaar ?) , boekje W ilhelm i
napark, boekje d’Acht Staten, knipsels: 
over sjouwers en oliepullen uit 1985 en 
de Wormerveerse Gem eenschap; P. Ferf, 
(Bergen), personeelslast gortpellerij Mer- 
curius; M art Boere, div. artikelen Q SC, 
o.a. vaantje, medaille sjoelen jubileum

1915-1975, 3 tegeltjes: schoolvoetbaltoer- 
nooi 1997 en 1998, laatste dag Q SC  14 
juni 2003 , 2 bierglazen Q SC  70 jaar, 5 lu
cifersdoosjes met verschillende opdruk 50 
jaar Q SC  1915-1965, programma’s ama- 
teurwedstrijden, foto elftal Q SC met op 
achtergrond rijstpellerij Java; dhr. B aars 
(Koog aan de Zaan), (repro) foto School 
C Beukenweg, jaar +  ldas onbekend;
Piet Bruijn, fotonegatieven Pleinfestijn 
2001 , Jaap Hartog, herinneringsteken 
behorend bij vaandel Ons Genoegen in 
rond ijzeren doosje; W. Bank, kasboek 
Am bachtsschool Wormerveer periode 
1876-1907/8, map met correspondentie 
Am bachtsschool Wormerveer (in de b ij
lage), 4 foto’s (jaar?) en krantenknipsel 
Cor Bruijnschool, 7 notulenschriften van 
School C, M arktstraat periode 1896-1961  
incl. kasboek en verantwoording van 
schoolfeestjes en schoolreisje 1937/1939, 
map correspondentie periode 1934-1959 : 
o.a. oorlogsperiode van Gem. W ormer
veer /  com missariaat van politie /  depar
tement OW C /  Commissaris der Provin
cie Noord-Holland /  nam enlijst klas 6 /  
onderwijsbeschouwingen; Jan Alberts, 
eigen boek ‘Oorlog in Wormerveer: her
inneringen na 60 jaren aan de Tweede 
W ereldoorlog’ (meer hierover in de vol
gende nieuwsbrief); mevr. Roos, bronzen 
beeldje De Sjouwer, gedateerd 8-9-1969 , 
geschonken t.g.v. van 25-jarig dienstju- 
bileum W essanen; mevr. A. Heijmering- 
Heinhuis, jubileum boekje 50 jaar bejaar
denoord d’Acht Staten Wormerveer 1920- 
1970, 2 (kopie) brieven geschreven door 
vader n.a.v. een verwonding opgelopen 
tijdens bom en zagen in W ilhelm inapark 
voor financiële tegemoetkoming (15-12- 
1899) +  bedankje d.d. febr. 1900 voor 
uitkering 60%  over 2 weken a f 7,50; fam. 
Koolman (Zaandam), diverse boeken 
o.a.: Cor Bruijn ‘De Zaadsjouwers’ (2e dr. 
1973), Cor Bruijn ‘Voetreis naar Sneek’, 
‘W andelen door Saendelft-O ost’, Wim 
Alings ‘D on Antonio’ (relatiegeschenk 
drukkerij M eijer), Dick Laan ‘De berg M ’ 
( l e dr. 1935), Bewonersblad Patrimonium 
6e jrg. no. 1, 1989 over Indische Buurt, 
l e en 2 e kwartaal van de Districtsgids van 
Internationale Orde van Goede Tempe
lieren (1951) betr. de Wormerveerse loge 
‘Naar ’t L icht’; van onbekende gevers,
2 oliekannen uit Oliefabriek De Tijd, 
(repro) foto 4 e klas Goudastraat ca. 1906, 
(repro) foto kleuterschool Zuid 1930.


