
in dank ontvangen
We horen Loes van Horssen, onze archi
varis, wel eens verzuchten dat er maar 
geen eind aan komt, dat ze altijd op 
achter loopt met de registratie. We voelen 
Loes haar probleem gerust wel aan, maar 
voor de HVW is het gelukkig dat de 
schenkingen voortdurend binnen blijven 
komen en ... dat vindt Loes natuurlijk 
ook. Inmiddels hebben we van een plaat
selijk fonds een ruime bijdrage ontvangen 
voor de aanschaf van een computer voor 
de archivering en na de zomerperiode 
zullen we een begin maken. Kortgeleden 
ontvingen we van de heer Boerwinkel een 
drietal mappen (nog niet in onderstaand 
overzicht) met uitgebreide documentatie 
over Wormerveerse molens, een prachtige 
aanvulling op onze collectie. Alle gevers 
weer hartelijk dank.

Ineke Heijndijk (Den Haag), 4 foto’s: 
Thea Heijndijk bij het landje op de hoek 
Elzenstraat-Meidoornstraat-Esdoornlaan 
(1950), kinderen in de sneeuw, idem, 
(1946/1947), Thea Heijndijk en Tineke 
Helderman op het landje (1941), huizen 
Meidoornstraat (1939), dvd met boven
staande foto’s en 1 extra met Thea Heijn
dijk op de duikplank; W. Wezel, ordner 
met personeelsbladen Gebr. Klinkenberg,

map met foto’s nieuwbouw en sloop ge
bouwen Gebr. Klinkenberg, jubileumblad 
Nereus; Klaas Woudt ( Zaandijk), tekst 
lezing t.g.v. Gerrit de Jong tentoonstelling 
in Molenmuseum (11-5-2005); Mevr. 
Bakker (Zaanstroom), 21 kopieën kran
tenartikelen over hoofdagent G. den Uil,
1 ex. ‘De Koppel’ (orgaan van de politie 
sportvereniging Zaanstad) sept./okt.
1976, foto van Wessanen’s Kon. Fabrie
ken op de Noorddijk ca. 1960-1970, korte 
omschrijving van het Rusthuis (1953), 
programmaboekjes Zaanse Operette Ver- 
eniging: 1945-1985 (40 jaar ZOV) /  1988 
/ 2000 /  2002-2005, diverse knipsels 
ZOV; J.N. Boon, 2 meelzakjes Wessa
nen’s Kon. Fabrieken waarin personeel 
tijdens de oorlog meel kreeg (1 zakje met 
de naam C. Stadt); Mevr. G. Emmer-de 
Boer, herdenkingstegel Geref. Kerk Wor- 
merveer 1876-1976; P.B.J. Ferf (Bergen), 
toespraak bij 75-jarig bestaan Wormer
veerse Avond Vakteekenschool met div. 
knipsels, boekje Jan Aten bij 100-jarig 
bestaan Ver. Spaarbank te Wormerveer 
(1950) en eigen herinneringen als direc
teur, tafelrede van Dirk Aten over Gerrit 
Blaauw (27-3-1981), uitnodigingskaart 
opening nieuw kantoor Aten aan de 
Zaanweg 113, knipsels: bezoek Gezant 
Dr. H.D. van Broekhuizen uit Zuid-Afri- 
ka (28-5-1936) en 3 foto’s van toespraak 
op bordes Nieuwe Sociëteit en groepsfoto 
voor gebouw Mercurius /  bezoek Engelse 
hockeyclub uit Reading (1946) aan Kraai
en op oude WFC-voetbalveld aan Wan
delweg /  7 foto’s bevrijdingsfeesten 1945 
/ diverse knipsels firma Jan Dekker (1947, 
1957, 1958, 1959, 1976) /  Blaauwe Hof 
door Frans Mars in Zaanlander (1-3- 
1947) /  overlijden RJ. Klinkenberg Jzn 
24-6-1947 +  art. tribunaal 1948; Rimke 
Klitsie, foto van overgrootvader Rood als 
petroleumventer bij Zevenhuizen; N.N., 
boek ‘Groeten uit de Zaanstreek’, boek 
‘Ontheemde molens’, kerstkaart fam. 
Swart, documentatie-verhaal over ver
zetsheld Kuijper, ‘Anders door de Zaan-

(zie voor het vervolg van in dank 
ontvangen het losse vel)



vervolg in dank ontvangen, Nieuws
brief HVW jaargang 4, nummer 1 1 (augus
tus 2006)

streek’ (uitgave EN FB afd. Zaanstreek/ 
NIVON, 1982), Ach Lieve Tijd’ nrs.
1, 2, 3, tijdschrift Zaans Netwerk (16 
nummers), tijdschrift Zaanbreed, perso
neelsblad Gem. Zaanstad (3 nummers), 
Zaanstad Journaal 1980-1990, Windbrief: 
bijna complete jaargangen van 1981- 
2000, boek ‘De vroegste geschiedenis van 
de Zaanstreek’ (uitg. AWN, 1971), diverse 
knipsels en brochures; Dhr. Fleur, hand
geschreven boekje van Jan Stuurman: 
Aantekeningen van brand welke zoo hier 
als elders plaatsgehad hebben Zedert den 
Jare (1654-1869);
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N.N., diverse jaargangen Huisorgaan 
‘d’Acht Staten’, 2x feestgids t.g.v. zilveren 
huwelijksfeest Gijs en Rina Kievith, ca
talogus bibliotheek Rusthuis van de Ver
eniging tot instandhouding van het Pro
testantse Weeshuis Wandelweg 65 Wor- 
merveer, uitnodiging opening nieuwbouw 
van nieuwe Rusthuis op 8 juni 1953, 
mapje met ansichtkaarten t.g.v. opening 
van het Bejaardenoord ‘d’Acht Staten’ op 
1 juni 1978 met boekje, krantenknipsel 
interview met Gijs M. Kievith directeur 
Rusthuis d’Acht Staten, foto Rusthuis 
d’Acht Staten (1970), Reichsbanknota 
50 Mark (30-11-1918), zilverbon (groot 
een gulden, 1938), receptieboek t.g.v. 
van 25-jarig zakenjubileum M. Kraaijer 
Kz (10-8-1938), uitnodiging namens het 
bestuur Gemeentebelangen 2 oktober 
1945, vliegbewijs t.n.v. M. Kraaijer d.d.
29 mei 1928, rijbewijs A t.n.v. M. Kraaijer 
d.d. 28 november 1942 +  foto, 3 bonnen 
t.w.v. 2 kilo ijzer en staal (uitgave tussen 
1941 en 1945), 2x vrijstelling vordering 
van rijwielen (1942) t.n.v. M. Kraaijer 
en N.V. M. Kraaijer Kz, belastingkaart 
motorrijtuigenbelasting t.n.v. M. Kraaijer 
(periode 1 januari-31 maart 1940), bewijs 
van ontvangst Directoraat-Generaal van 
de prijzen controledienst op naam van 
N.V. M. Kraaijer Kz d.d. 13 april 1949, 
tijdelijke rijvergunning C ten name van 
M. Kraaijer, afgiftebewijs ingeleverde me
talen t.n.v. M. Kraaijer (juli 1941), reactie 
op aanmelding luchtbeschermingsdienst 
Wormerveer (april 1939); M. Schaap 
(Zaandijk), kalender 1989 met Zaanse 
etsen door Gerrit de Jong (uitgave Albert 
Keijzer B.V. Zaandam), 2 kalenders 1994

met luchtfoto’s van de Zaan rond 1924 
(uitg. MBTZ), kalender 1984 met Zaanse 
tekeningen van Maarten Oortwijn, (uitg. 
Mij de Typhoon B.V.), kalender 1939 met 
tekeningen van Dingeman Korf (uitg. Alg. 
Ned. Geheelonthoudersbond), kalender 
1961 met foto’s Zaanstreek (uitg. Druk
kerij Croes en Van Zeeventer, Koog a/d 
Zaan), kopie prenten van Zaandijk en 
Zaandam; Dhr. Smit (Begoniastraat), 
kledinghanger Smit’s Kledingmagazijnen, 
handleiding voor puntenwaardering bij 
aankoop van textielgoederen, envelop 
met distributiebonnen uit periode 1914- 
1918, envelop met distributiebonnen 
(aardappels, boter, melk en brood) uit 
Tweede Wereldoorlog, foto Frans Room 
(4-5-1980) t.g.v. expositie in Het Oog 
van Zien te Zaandam, foto schilderij van 
Frans Mars van De Zaan met links het 
Zuideinde met molen De Eenhoorn en 
links daarvan het weeshuis, foto Stations
plein met op achtergrond De Nieuwe So
ciëteit en oude postkantoor, diverse boe
ken van Cor Bruijn, Boon’s magazijn, 10e 
jrg. nr. 10 (1908), foto’s stoomolieslagerij 
De Vrede, fotomapje Foto van der Meu- 
len met diverse afbeeldingen Wormerveer, 
kalenderplaten van Zaanweg rond 1900, 
verklaring bij Molenkaart van 1876, doos
je De Jong’s chocolade appel (papieren 
verpakking), Statuten en Huishoudelijke 
bepalingen der Wormerveerse Vereniging 
Samenwerking, krantenknipsel +  foto 
fabriek Erve de Jong, ‘Wat gebeurde er 
toen’ - Klinkenberg; J. Taal, foto Elzard 
de Jong als winkelbediende met bakfiets 
bij Wed. Pot aan de Krommenieërweg; 
Dick Zwart, ets van Gerrit de Jong met 
voorstelling boerderij bij Dwingelo, 6 
foto’s rondleidingen Oude Begraafplaats 
(8-10-2005); Maartje Steenbakker-Krij- 
ger, grote zwart-wit foto van de 3 mo
lens op de Zaanse Schans (achter glas), 
groepsfoto in lijst van personeel Wessa- 
nen (1930), oorkonde M.G. Krijger t.g.v. 
25 jaar lid vakbond (1953), aquarel door 
Willem Pieter Klinkenberg voorstellende 
gezicht op Evertsenstraat en Noordeinde 
(ca. 1980), 6 plakboeken volleybalvereni
ging K.D.S (foto’s, negatieven, verslagen, 
krantenknipsels enz.) periode 1966 (fusie 
van V.G.W., V.O.P en Quick) tot 1980, 
vlag K.D.S.; Cor Bakker (Duitsland), 
brief met foto van moeder Bakker en 
pasgeboren zoon Cor in ziekenhuis Wor
merveer; knipsels over Wormerveerse 
papiermolens; Wim Barten, foto van le  
klas St. Jozefschool (1966); Mart Boere/ 
Ed Meijns, Archief QSC: 2 vlaggen QSC 
(lx  groot met logo, lx  klein), handdoek 
QSC Wormerveer 1915-2000, t-shirt QSC 
85 jaar 1915-2000, wimpel (groot) QSC 
1915-1965, paraplu QSC, 2 bierglazen: 
QSC 1915-1965 en QSC 1915-1985, 
Huishoudelijk Reglement Voetbalver. 
Quick (1915), Huishoudelijk Reglement 
Ongevallenfonds QSC (1931), lot nr.
2542 voor de Grote Verloting ten bate 
van het Tribunefonds QSC, krantenknip
sels uit 1943 en 1954, correspondentie 
bestuur, stukken koninklijke goedkeuring 
uit jaren 1921, 1931, 1959 en 1988, ont
werp monumentale zuil +  corresponden
tie, spotprent wedstrijd Schagen-QSC

(1943), aanvraagform. voor vaste brand
stoffen (1945/1946), foto Canadees elftal 
+  handtekeningenlijst; H. Boon, papieren 
tas Royal Wessanen, document ‘Herinne
ringen aan ruim 25 jaar lidmaatschap van 
de LTV-Wessanen’, beurs van penning
meester van LTV Wessanen, krantenknip
sel lijmoverbrengers, Wessanen Inkoop 
Kontakt Reglement, aanvraagformulier 
voor benzinebonnen (oliecrisis 1973), 
benzinebonnen 1973, paperclip Friwessa, 
4 affiches voetbaltoernooien Wessanen 
(1982/1984, 1990), consumptiebon voor 
4e Wessanen Concern Voetbaltoernooi 
4-6-1983; P. Bruijn, label uit kostuum 
‘Tailored for Piet Koene, Marktstraat 1’; 
Dhr. Caspers (Krommenie), brief 24 
maart 1834: verzoek tot bewijs van on
vermogen voor Klaas Heere aan Burg. 
Wormerveer, brief 17 juli 1834: certificaat 
Nationale Militie Prov. Noord-Holland 
dat Friedrich Boneker aan zijn verpligting 
heeft voldaan; N. Rep (Hoorn), dvd ex
positie Gerrit de Jong in Molenmuseum; 
Piet Stelling, boek ‘Herbestemming oude 
fabrieken, nieuwe functies’, boek Frans 
Room: ‘De Zaanschetsen’ (1980), knipsels 
over Dick Laan en de Zaanse film; Mevr. 
Tuinhof, bestek voor bouw politiebureau 
Wandelweg, inschrijvingsbiljet, tekening 
situatie terrein (1959) incl. de plaats van 
de Gashouders, tekening indeling begane 
grond, bestektekening (1958); Wim Vol
lenga, diverse uitgaven, o.a. clubbladen 
van het ANJV; Mevr. Weij-v.d. Horst 
(Krommenie), diverse kranten uit 1945 
(Typhoon, De Waarheid, De Strijd (o.a. 6 
handgeschreven nummers), Je Maintiend- 
rai, Trouw, Ons Volk, De Vliegende Hol
lander, Werkend Nederland); Jan Aafjes 
(Wormerveer), dvd adoptieceremonie 
begraafplaats okt. 2004 en winterimpres- 
sie begraafplaats ‘Wit is het laken’ (jan. 
2005); I. Alberts, preek van Ds. Jonker 
t.g.v. 25 jaar bestaan School met den 
Bijbel (10-11-1907); Henk van ’t Loo, 
koekblik/spaarpot actie Dorpshuis West- 
Knollendam; Henk de Wit (Wormer), 
foto brug Nauernasche Vaart met stoom
locomotief (ca. 1880); Corry de Berg, 
etiquette boekje van Magda Berman;
T. Kraaijer, diverse oude krantenknip
sels; P. Aafjes, foto broers Henk en Jan 
Aafjes op MS Antje (1946), foto MS 
Antje op de helling bij scheepswerf Bak
ker, dia Boer Jaapies in het veld bij Her- 
derskindpad (1950), dia De Jonge Prins 
(1960); Barend Bleij, boek ‘Wormerveer 
voor vijftig jaar: 10 jaar Wormerveerse 
Gemeenschap’, boek ‘1905-1955 G e
meente Ziekenhuis’; Henk Cox (Hoorn), 
boek ‘Notulen spreken’, luchtfoto met 
een deel van Wormerveer, emaille 
bordje ‘Kox heeft het’, 16 foto’s van pand 
Noordeinde 18 en directe omgeving, 
kopie krantenartikel over sluiting Kox in 
1981, kopie advertentie Kox over sluiting 
winkel; F. de Groen (Wormer), fotootje 
van personeel van Dekker of Laan; 
Heden en Verleden Club (West-Knollen- 
dam), kalender West-Knollendam 2006; 
Loes van Horssen, Toetsing Europese 
richtlijnen en Flora- en Faunawet voor 
zuidelijk deel Guisveld in 2002 van Eco
logisch bureau B. Kruijsen.


