
in dank ontvangen
Zoals u ziet er is weer veel binnengeko
men. We zeggen u meteen alvast hartelijk 
dank. Het meeste wat we ontvangen, is 
van papier. Allicht, zult u zeggen. Maar 
zo vanzelfsprekend is dat niet meer. Hal
verwege de jaren negentig van de vorige 
eeuw kwam de digitale wereld in een 
ware stroomversnelling. Websites, we- 
blogs, e-books, dvd’s, nieuwsbulletins, 
powerpoint-presentaties, Word-documen- 
ten, foto’s en e-mails ... waar blijft dat 
allemaal? Het meeste verdwijnt gewoon 
in het ‘digitale niets’, vermoeden we. De

Koninklijke Bibliotheek in Den Haag is 
inmiddels een project gestart om ook die 
digitale cultuuruitingen voor het nage
slacht te bewaren. Eenvoudig is dat niet 
en het kost miljoenen en dan gaat het 
hoofdzakelijk om zaken van nationaal 
belang. Vandaar dat het belangrijk is ook 
onze aandacht te richten op de recente 
geschiedenis van Wormerveer en we zijn 
daarom verheugd over het nieuwe boek 
van Ton Neuhaus (zie ook elders in deze 
nieuwsbrief). En vandaar het verzoek aan 
onze leden om documenten, foto’s, cd- 
rom’s van kort geleden toch te bewaren 
en eventueel (digitaal) over te dragen aan 
de HVW.

Truus de Jong (Alkmaar), 4 kopie pente
keningen: Filiaan N.V. v/h C. Steemeijer: 
Auto-Motor en Rijwiel Reparatie Inrich
ting Ford-Fordson Onderdeelen-Olie- 
Benzine-Banden, Javastraat 1926 /  Her- 
stelplaats van Rijwielen en Motoren, A. 
de Jong, Javastraat / Garage de Jong & 
Zoon, Volkswagendealer en Texaco pomp 
(1934) /  Garage de Jong (1937); J. Lange- 
berg, boek ‘Wessanen’s Kon. Fabrieken 
1765-1940’, luxe editie; Nico Maas, asbak 
Wessanen; Fam. Stevens-Matthijsen 
(Koog aan de Zaan), foto van 9 personen 
op de Zuidersluis bij Noordhollands



Veerhuis; Dhr. Sneevliet, kasboek Gebr. 
Gorter over werkzaamheden voor de 
gemeente 1898 -1902 (kasboek gekocht 
bij D. Gorter van de boek- en muziek
handel); Marian van Veelen-Wessimius, 
(Alkmaar), boek ‘50 jaar Zaanstreek’; 
Mevr. van Westervoort, foto’s: voetbalelf
tal WFC, kleuterschool Fröbelstraat met 
hoofd der school Mevr. Kuijper en juf
frouw Seton, Transvaalstraat (ca. 1918) 
met Cees van Westervoort op de arm van 
politieagent Grandiek (verhaal op de 
achterkant), schoolvoetbalelftal Trans
vaalstraat; Dhr. Aarbodem, 3 scherven 
gevonden in bodem onder kosterij van 
Ned. Herv. Kerk Noordeinde; Dhr. 
Bloemraad, 3 officiële feestgidsen t.g.v. 
60-, 70- en 75-jarig bestaan Harmonie 
Excelsior en herdenkingsboekje t.g.v. 
100-jarig bestaan; Dirk Boon (Koog aan 
de Zaan), Korte geschiedenis van Dubbel 
Mannenkwartet Harmonie, bewijs van 
toegang voor de Openbare Opvoering in 
De Jonge Prins (14-1-1912), foto Dubbel 
Mannenkwartet Harmonie; M. Brandt, 
kaart van fabrieken en ondernemingen 
langs de Zaan (1946), J.M. Brusche, tim- 
merkist van vader J. Brusche, werkzaam 
bij Erve H. de Jong; Margreet Koeman, 
boek Adriaan Loosjes ‘Beschrijving van 
de Zaanlandsche Dorpen’ (herdruk 
1946), boek Gosse Oosterbaan ‘De Twee
ling in de ban’, diverse documentatiestuk- 
ken behorende bij Inex tentoonstellingen 
1993, 1994, 1998, 2000 en 2002, 7 foto’s 
van Cees Koene tijdens militaire dienst in 
Indonesië in 1946/1947; Jan de Koning 
(Castricum), foto van alle leerlingen St. 
Jozef school (juli 1939) bij wisseling van 
schoolhoofd Mathijsen naar Jorna; N.N., 
boeken: ‘Dick Laan over film’, ‘Zaanse 
films’, Cor Bruijn ‘Sil de Standjutter’, Edu- 
ard Visser Twee handen van zwart’, Mar-

garetha A. Verkade ‘Uit de windhoeken 
van Cornelis Cornelisz. Honig’, folder 
Stichting Dick Laan filmfonds, 3 kranten
knipsels over Dick Laan (9-11-1993, 22- 
11-1993,12-8-1989), 2 kalenderprenten 
van Dick Vonk (De Jonge Prins en De 
Adelaar), WKF nieuws 8e jrg. nr. 2 
(1958), Bouwpraat april 2003 nr. 1, Ge
heid nieuws: div. nrs. uit 1998, 1999, 
2001, 2004 (over door Kakes gebouwde 
Wormerveerse gebouwen), art. over De 
Jong Cacao uit de Hoornblazer (2004), 
diverse krantenknipsels, plakplaatje De 
Jong’s Cacao; Jan Maarsen, boek C. Th. 
Kokke ‘De Veluwse Papiermolen’, diverse 
boeken Cor Bruijn, tijdschrift Hoornbla
zer mei 2004 met info over sluitzegels De 
Jong, brochure ‘Zeilgebruik en molentaaP, 
mapje met foto’s molen De Koperslager 
(herbouwfonds 1964), diverse molenfo
to’s, De Windbrief diverse nummers;
H. Molenaar (West-Knollendam), lucht
foto Wormerveer-Noord; P.K. Neij (Wor- 
mer), 29 ansichtkaarten, waarvan 11 
kaarten Wormerveer rond 1900; Peter 
Teeling, linosnede ‘Zand lossen bij De 
Jonge Prins’ (1964), tekening molen De 
Samson aan de Zaandijkerweg door 
G. Mol; W. Wezel, jaarverslagen 1952- 
1954 van N.V. Machinefabriek en Con- 
structiewerkplaats Gebr. Klinkenberg, 
incl. foto’s; Dick Zwart, 8 foto’s van fa
milie Gorter op jaardag 2006, kopie prent 
molen De Zaanstroom; N.N., naambord 
Polikliniek Centrum voor Verloskunde en 
Kraamzorg Zaanstreek; Evean Acht Sta
ten, ingelijste foto’s: voormalig weeshuis 
Zuideinde van vóór 1906, overzicht hoek 
Marktstraat/Zaanweg/Noordeinde (da
tum onbekend), bejaardenhuis d’Acht 
Staten Wandelweg, bejaardenhuis d’Acht 
Staten met Albert Heijn en Fröbelschool 
Zuid; Tineke Ooms-Herlien, 13 boeken

o.a., Dick Dreux ‘Dolle Dirck de Zaan- 
kanter’ en ‘Dirkie de Zaankanter’, Cor 
Bruiijn ‘De Vuistslag’ (1963), ‘Poëzie in 
het landschap’ (1993), ‘Wessanen’s Kon. 
Fabrieken’ (1940), uitnodigingskaart voor 
feest 175 jaar Wessanen (1940), Dagblad 
voor de Zaanstreek (10-12-1969); Thea 
van ’t Loo, archief Vrienden van de Bibli
otheek (actie tegen sluiting bibliotheek in 
de jaren negentig); N.N., betalingsboekje 
voor de verhuur van een woning van R.K. 
Woningbouw-Vereniging St. Anthonius; 
Tom Tulleken, ansichtkaart Marktstraat 
met peperbus (1917), diverse foto’s o.a. 
feest Sluispad t.g.v. Wormerveer 500, 
boek Cor Bruijn ‘De Valk zeilt uit’, di
verse afleveringen personeelsblad Wessa
nen, foto/plakboek van Scholieren Wa
terpolo Toernooi (1970-1975), vaantjes 
van Scholierenwaterpolotoernooi, foto’s 
waterpoloteams periode 1973/1976, 
Zwembad De Watering en personeel, 5 
foto’s van waterpoloteams van o.a. Nico- 
laasschool, St. Jozefschool en Cor Bruijn- 
school, 5 schoolzwemfoto’s van Flora- 
school, Theo Thijssenschool klas 4, 5, 6, 
A.H. Gerhardschool, Johan Bouman- 
school en Floraschool, Sportschool Tul
leken en boksteam Tom Tulleken: diverse 
foto’s, promotiemateriaal en memorabilia 
(o.a. wandfries met tekst ‘Mens sana in 
corpore sano’); Van en via Piet Bruijn, 
diverse foto’s (repro) o.a.: Marechaussee
kazerne aan Hogeweg (1931), Karne- 
melkspad, Gerrit de Zagenvijler (1910), 
transportploeg Erve De Jong (vergroting), 
oliebakkerij fam. Teer (hoek Warmoes-
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straat /  Wandelweg), brandweer Meelfa
briek De Vlijt (jaren '20), archiefstukken 
IN EX m.b.t. tentoonstellingen uit 1996, 
1998 en 2002; Cor Bakker (Duitsland), 2 
foto’s (repro) sloop Blaauwe Hof nr. 40 
(huis van opa en oma Windhouwer), an
sichtkaart Zaanbrug, Mulo-diploma, di
verse nummers De Windbrief; C. Bakker 
(Wormerveer), 4 chocoladevormen van 
Erve De Jong (waarvan 1 met opdruk ‘De 
Erve De Jong Wormerveer Holland’);
Ed van der Bijl, 25 fotobladen t.g.v. 12,5 
jaar Witte Vlinder, begeleidende brief 
voor de buurthuisbezoeker, opgave cur
sussen (z.j.), diverse documentatiestukken 
Wijkoverleg, knipsels Wormerveerse ge
meenschap, poster De Bres; Mart Boere 
en Ed Meijns, QSC archiefstukken: cliché 
van ‘Hoera we zijn er weer’, stempel 
‘QSC Inter 7 0 ’, doosje visitekaartjes QSC, 
lucifersdoosjes van QSC 60 jaar en 50 
jaar, ontwerp lucifersdoosjes J. Kramer, 
medailles QSC: estafettelooop, 3e prijs 
t.g.v. 450 jaar Wormerveer in 1953 en 
Sjoelen t.g.v. QSC 1915-1975, badge Con
trole QSC, 6 QSC balpennen, lepeltje 
QSC 1940-’41, 110 foto’s van diverse 
revues en voetbalaangelegenheden, di
verse programma’s en fotoboeken van de 
revues: ‘Is het wat, of is het niks’ (1928), 
‘Bij ons in Wormerveer’ (1930), ‘Hoera 
we zijn er weer’ (1933), “t Komt allemaal 
terecht’ (1935), herinneringsfotoalbum 
t.g.v. 20-jarig bestaan Q.S.C.; W. Broerse, 
‘Nieuwe kaart van de nijvere oevers van 
de Zaan ter hoogte van Wormerveer en 
Wormer vervaardigd in den jare 1970 
i.o.v. Wessanen’s Kon. Fabrieken’ door 
F.W. Michels cartograaf (185 x 100);
R. Couwenhoven (Zaandam), boeken 
‘Het olieslagerscontract’ en ‘Zaanse mo- 
lenbranden’, 14 nummers Het Molenma
gazine (2002-2006); Tini van Gemeren, 
boek ‘Verzet aan de Zaan’; Mevr. De 
Grunt, foto’s (repro) schoolreisje School 
C in Schoorl, Kinderkoor Jo Toet met aan 
de piano Jan Kolvers, 2x etalage De 
Grunt aan de Zaanweg; An van Hoog
straten, foto (repro) Zaan bij West-Knol
lendam; Dirk Krom, foto van dia: buurt
kinderen in de Fröbelstraat voor de Frö
belschool; J. Meijns, foto Kleuterschool 
Zuid in zaal van (waarschijnlijk) De Jon
ge Prins; J. Nielen Jr., kledinghangers (5 
stuks) van Koene (Wandelweg), Hartog 
en Gebr. Bisschof’s kleedingmagazijnen; 
Mevr. Rovers, foto van kuipersploeg van 
Jan Dekker; Cor Smit, originele en (ko
pie) foto’s: Stoomslagerij De Vrede, Kerk
straat 2006, brug Nagtegaalsloot voor de 
sloop, Watering Noorderveld, voormalig 
terrein Wasserij Hartog, 2x personeel 
Wasserij Hartog (periode 1953/59), 2x 
Wormerveers Vrouwenkoor in de Avro- 
studio’s, 2x pakhuis De Kraai en De Be
zem +  stukje info krant juli ’75, 2x brand 
gemeentehuis (6-3-1975), voetbalwed
strijd tussen personeel fabriek en kantoor 
Wessanen, sloop silo De Vlijt (1985), 
Noorderveld met schuur van boer Kat 
(1986), de Watering (1990), verhuizing

van pakhuis uit Zaandam naar Dubbele 
Buurt (1985), pakhuis Archangel (1986), 
Zuideinde (jaren '80); Mevr. Steenbak
ker, foto van Gemengde Zangvereeniging 
Aurora (opgericht 1-12-1882), donateurs- 
kaart en programma van uitvoering van 
de geheelonthouders Zangvereeniging 
Excelsior (1935), ansichtkaart Wandel
weg, felicitatiekaart van Jeugdspaarbank 
van de Vereeniging ‘Spaarbank te Wor
merveer’ (1947), felicitatierijm van 
Maartje Krijger voor opa en oma (1951), 
felicitatierijm van Grietje Knijnsberg voor 
vader en moeder (1918), krantenknipsels: 
huwelijksgoud Cornelis Knijnsberg en 
Maartje Kok /  vertrek Dokter G. van 
Geldorp (1976) / Kon. Wormerveers 
Mannenkoor 1966), schriftje Moedercur- 
sus van G. Krijger-Knijnsberg door zuster 
Leegwater (1936), diverse nummers van 
de tijdschriften Het Gaande Werk, W.K.F. 
nieuws en Wessanen Nieuws; Lida Vo- 
gel-Rem, foto’s van fam. Schoute (ca. 
1898), personeel in werkplaats fa. Rem 
(Warmoesstraat), Nereus 4 (7 waterpolo- 
ers, o.a. H. Rem), Cor Bruijn en Chris de 
Haan in opslagschuur van Rem, 133 fo
to’s van uitvoeringen van de Zaanse Ope
rette Vereniging vanaf 1946 tot 1960, 5 
foto’s ZOV technische ploeg; K. Waal 
(Oost-Knollendam), foto (repro) Mevr. 
Davids van het Zwaentje die kinderen 
van Oost-Knollendam naar de kleuter
school in West-Knollendam overvaart; 
Mevr. Bender, chocoladevorm cacaofa
briek Boon, boek ‘Sijtje’ van Cor Bruijn 
en M. Bruijn-de Vries, 3e dr.;

(schenking Mevr. S. Veldhuis-Laan)

Fam. Ten Broek, firmastempel Ten 
Broek; Fam. Gorter, 3 boeken met foto’s 
en ansichtkaarten, familiefotoboek met 
kwartierstaat, handgeschreven boekwerk 
met ‘Krapte van Fabrieken, Molens enz.’ 
(ca. 1900), krantenknipsels: ‘Mijn jeugd 
aan de Zaan’ van Cor Bruijn en ‘Aigen- 
waize praetjes bij ouwe Wormerveerse 
plaetjes: Weet ja nag’, diverse documenta
tiestukken en foto’s m.b.t. tentoonstelling 
en stichting ‘Weet waar U woont’ (1960), 
diverse foto’s (40) o.a.: familie (1933), 
kolentransporteur Jan Dekker (1958), 
Zaanbrug en Noordersluisbrug t.g.v. 450 
jaar Wormerveer (1953), schuur Guisveld 
(1938), diverse huizen, woonhuis/ 
interieur/tuin Noordeinde (1985), Guis
veld, Zaan richting West-Knollendam

(oud, jaar onbekend), timmerschuur 
Gebr. Gorter, interieur oude Weeshuis, 
molens o.a. De Veerschuit, voorbeeld van 
stalen raam, diverse ansichten: o.a. ge
zicht op achterkant Zaanweg (1901), 
Wormerveer ‘Gezicht op de plaats’
(1903), brochure Loopkranen (uitgave 
Klinkenberg), tekening Compound 
Stoom-pompwerktuig van het pompsta
tion te Soesterberg van Utrechtse Water
leiding (1904), divers oud molengereed
schap (beitels, gutsen, schaven boren 
enz.) alles in opbergkist gemaakt door 
Gerrit Jan Mol; N.N., plattegronden 
Zaanstreek (uitg. Zaanse VVV en Voor
lichting Zaanstad), schets behorende bij 
studie over structuurplan voor de Zaan
streek (1963), artikel over bruggen -  
Noordbrug uit tijdschrift Kamer van 
Koophandel, tijdschriftfoto van Pette- 
complex (ca. 1920), div. krantenartikelen 
over Zaanbocht(winkeliers) in Zaanstad- 
Noord (1972 en 1979), uitnodigingskaart 
voor nieuwjaarsreceptie gemeentebestuur 
Wormerveer (1969) in De Nieuwe Socië
teit, nieuw Feestlied nr. 68 van J. Meijns 
(Feest- en Bruiloftsartikelen, Krommenie- 
erweg 202), officieel programma van de 
l e Ronde van Wormerveer (1946), offici
eel programma van Kampioenschap van 
Nederland op de baan 1943 (met deelne
mer nr. 10 van de Professionals:
P.J. Evers), brochure bij tentoonstelling 
‘Weet waar U woont’ op 27/30 januari 
1960 in De Nieuwe Sociëteit, persbericht 
voor expositie ‘Wormerveer, Verleden -  
Heden en Toekomst’ op 9/11 december 
1982 in Kraaijer’s Modeschuur (Zaan
weg 124), raadsstukken betr. Verkeerscir
culatieplan uit de jaren 1978-1983, ‘Red 
het Raadhuis’ (n.a.v. brand), divers docu
mentatiemateriaal m.b.t. d’Acht Staten: 
foto’s en knipsels van eeuwfeest en 50- 
jarig bestaan gebouw in 1953 en opening 
nieuwe vleugel in 1961 met 6 ansicht
kaarten, jubileumboek, l e huisorgaan 
(dec. 1962), huisorgaan 9 okt. 1967 
(overlijden L. Andrea, bestuurslid) en 
reglementen, diverse publicaties en docu
menten m.b.t. Tweede Wereldoorlog: 
’Luchtgevaar: tijdschrift voor luchtbe
scherming’, nr. 3 (1939) en nr. 10 (1942), 
Maandblad voor luchtbescherming en 
brandweer, l e jrg. no. 4 (1945), verslag 
Evacuatiedienst Wormerveer (sept. 1944), 
Inventarisatie Luchtbeschermingsdienst 
Wormerveer (afd. Brandweer) en opgave 
van personen per hulppost (afd. Genees
kundige dienst), div. verordeningsblaadjes 
met de namen: ‘Wisselblad’ (sept. 1940/ 
mei 1941), ‘Bezetting 2 ’ (aug. 1940/maart 
1941, ‘Textiel 8 ’ (aug.l940/m ei 1941), 
‘Levensmiddelen 6’ (aug. 1940/april 
1941), ‘Sociale maatregelen 7’ (mei 1940 
/  mei 1941), ‘Diversen 12’ (aug. 1940/ 
mei 1941), ‘Verkeer 9 ’, ‘Vleesch en vet 10’, 
‘Zuivelproducten 11’, ‘Geldwezen 4 ’ en 
‘Lederwaren 5 ’, Algemeen Sportweekblad 
‘Sport in en om Amsterdam’: l e jrg. no. 3, 
sept. 1945, Je Maintiendrai, Weekblad 
voor Personalistisch Socialisme: 6e jrg. 
no. 2 en 11 (1945), Trouw: speciale uit
gave voor Midden Noord-Holland, no. 57 
van 5 mei 1945, Trouw: 3e jrg. no. 5 einde 
april 1945, ‘Ik zal handhaven’ april 1942,



bevrijdingsnummer 1940-1945 van 
Noordhollands Dagblad (30 april 1985), 
boeken: ‘50 jaar Kraaijer Wormerveer’ 
(1913-1963), brochure ‘Leefplan voor de 
Zaanstreek’, 'De Zaanstreek in het per
spectief: rede van J. Vink voor Bestuur 
Stichting Toekomst Zaanstreek’; P. van 
der Laan ( Wormer), 10 foto’s (repro) 
personeel Erve H. de Jong: bedrijfsuitje, 
voetbalelftal, technische dienst; W. Mul
der (Zaandam), 6 clichés van objecten 
Klinkenberg, 2 fotoknipselboeken met 
tekeningen beteffende kunstwerken en 
materialen van fa. Klinkenberg (o.a. 
Zaanbrug); Marian Pijl (Wormer), foto 
Schenk brandstoffenhandel aan het 
Schoolpad, bierglas met afbeelding Café 
Sman en tekst ‘Gezellige mannen drinken 
bier bij de Smannen’, gedenkbord 100 
jaar Bouw- en Houtbond FNV: 1894 
februari 1994 (afd. Krommenie Wormer
veer), beker met afbeelding Hervormde 
Kerk anno 1640; Dhr. Pirovano, lucht
foto Zaanbocht (vóór 1978); J. Post,
4 schilderijtjes van Henk Hildering (on
gedateerd); Mevr. Roekel (Krommenie) 
uit nalatenschap van mevr. S. Bakker-den 
Uil (Wormerveer), Historische kalender 
Wormerveer in vervlogen jaren (2003), 
oorkonde van de leden van Harmonie 
Ons Genoegen aan D. Bakker t.g.v. zijn 
vertrek naar Zuid-Afrika op 19-12-1947 
met foto van voltallig gezelschap, 2 siga
renbandjes opdruk Wessanen 200 jaar 
1765-1965, 4 schoolfoto’s van School B,
1 schoolfoto van School D, boeken: ‘Ge
denkboek 50 jaar Gemeente Gasfabriek 
1863-1913’, ‘Jaarsymfonie van de Zaan
streek’ (aangeboden door gemeentebe
stuur aan dhr. Zeulevoet, directeur dienst 
Sociale Zorg bij verlaten dienst in 1958), 
‘Om de Noord’, ‘Wessanen’s Koninklijke 
Fabrieken 1765-1940’ (luxe editie), ‘De 
Zaanstreek Toen’ (1968), 20 foto’s van 
diverse plekken en mensen, 49 ansicht
kaarten, diverse kranten uit 1945 (Trouw, 
De Strijd, Het Vrije Volk, De Waarheid, 
Vrij Nederland, Je Maintiendrai, Typ
hoon), krantenartikelen uit de Typhoon: 
1-5-65 Oorlogsjaren in de Zaanstreek, 
1940-1965 bevrijdingsnummer, 7-11-65 
J. Boot: steun voor ir. Wiesenthal, 7-5-66 
Tussen mijnenvelden en bommen, div. 
krantenartikelen over doktoren in Wor
merveer ; O. Schriemer (Krommenie), 
diverse documentatiematerialen m.b.t. 
LBO De Noordhoek en Het Noorderveer 
o.a.: foto’s, leerlingenlijsten vanaf 1981, 
krantenknipselmap Saenredamcollege 
vanaf 1992 t/m 2002 samengesteld door 
docent A. Hartman, jaarboek 1998 exa- 
menklassen schooljaar 1997-1998, 9 vi
deobanden van schoolevenementen, 16 
mm films, fotonegatieven; H. Blijenburg 
(Architectenburo Hooijschuur), verbou- 
wingstekening (1920) van huis tot win
kelhuis voor Schoenenmagazijn Zwart 
(Zaanweg 24), foto Chr. Mavo Zaan- 
streek-Noord, 15 foto’s bouw Chr. School 
‘School met de Bijbel’ (Noorderstraat), 
plakboek met knipsels en foto’s van 
d’Acht Staten; D.W. Boerwinkel, 3 docu
mentatiemappen met foto’s door de heer 
Boerwinkel zelf samengesteld met uitge
breide informatie over Wormerveerse

Molens, 2 ansichtkaarten: Pelmolen De 
Jonge Voorn en De Zaanstroom, 5 mo
lenfoto’s; P. Renooij, Leerboek voor de 
politie in 2 delen in gebruik bij recherche 
Wormerveer (1923), cahier handgeschre
ven reisverslag naar Lochem met foto’s 
en ansichtkaarten (1928), foto’s: Fröbel
school (1949), oude schoolfoto (School 
C?), P. Renooy op fiets en als matroos op 
boot, familiefoto Zaanweg 109 (1939), 
feesttafel Huis te Zaanen en 2 koude 
buffetten, zilverpoetsend personeel, hotel 
gezien vanaf Zaanweg en Wormer, 16 
foto’s ex- en interieur Banketbakkerij J. 
Renooy, fotoalbum met geschiedenis res
taurant Huis te Zaanen, 2 ansichtkaarten 
(Hotel Restaurant Huis te Zaanen met 
automatiek, idem met Banketbakkerij), 
boek ‘Wessanen’s Kon. Fabrieken 1765- 
1940’, eerste dagenvelop met postzegel en 
foto oud postkantoor t.g.v. slaan eerste 
paal op 10-9-1984, persoonlijke docu
menten o.a.: motorrijtuigenbelastingkaart 
1938, schoolboekje School C, zwemdiplo
ma Zaanlandsche Bad- en Zweminrich
ting Zaandijk (1952), diploma voor veilig 
verkeer (1953), Schoolatletiekvaardig- 
heidsdiploma (1955), zeer veel documen
tatie omtrent Hotel en restaurant Huis te 
Zaanen en banketbakkerij Renooy o.a.: 
briefpapier, promotiedrukwerk, verpak
kingsmateriaal, spaarkaarten, menu- en 
wijnkaarten (o.a. menukaart in houten 
koker t.g.v. slaan eerste paal complex 
De Nieuwe Soos), feestlied van Willy en 
Gerrit Slot t.g.v. 40 jaar Huis te Zaanen 
(1977); Rob de Jong (Wormerveer), boek 
Ger Jan Onrust ‘De West-Zaandamse 
Revolutie: de rol van de schutterijen in 
West-Zaandam in 1782’, oorkonde: Prijs 
getrouw kerkbezoek voor N. Al, leerling 
van St. Josephschool in 1924; Wilma van 
Lieshout, ‘Parkgedichten 2006’: gedich
tenbundel van de scholen De Pionier, 
Toermalijn en De Mei; Wim Taanman, 
CD opname radiogesprek crash B17 bom
menwerper;

Piet Aafjes (Wormer), aanmeldingsfor
mulier Zaansche Watersport Vereeniging 
Stormvogels, bedankkaart ter herin
nering aan de doop van ms. De Steert, 
boekje bij tentoonstelling ‘Weet waar u 
woont’; Tini van Gemeren, longdrink
glas Reisburo Touring; N.N., spaarpot 
t.g.v. 100 jaar School met den Bijbel 
(1982); Kees van Dalsem (Callantsoog), 
5 melkflessen: 4 van de EMZA Wormer

veer en 1 van CMC, 2 reclamefolders 
van Garage Zwart over Opel Caravan en 
Opel Snelbestelwagen; W.L. van Geuns 
(Reeuwijk), foto van personeel Erve De 
Jong (jaar onbekend); Loes van Hors- 
sen, boek ‘De Zaanse Smeltkroes: por
tretten van 25 streekgenoten’, ‘Noord- 
Hollands platenboek’, programma voor 
de herdenkingsavond t.g.v. het 75-jarig 
bestaan der School met den Bijbel 
(1882-1957) in de Gereformeerde Kerk 
aan de Wattstraat, posterbord Zaanse 
Cultuurmarkt vrijdag 30 juni 2006 in 
het Wilhelminapark; N.N., ansichtkaart 
van molen De Grootvorst in feesttooi 
met vermelding Boon’s cacao Wormer
veer, diverse afleveringen van ‘Ach Lieve 
Tijd’, VPRO-gids met artikel over voet
balfilms Dick Laan, diverse nummers 
van de tijdschriften Zaans Netwerk, 
Zaanbreed en de Windbrief, adresboek 
Wormerveer (jaar onbekend), boeken: 
Cor Bruijn ‘De zwerftocht van Eggejan 
Korse’ en ‘Heert mijn zoon, waar ben 
je ? ’; Klaas Postma (Krommenie), boek 
Aris van Braam ‘Bloei en verval van het 
economisch-sociale leven aan de Zaan 
in de 17de en 18de eeuw’; Klaas Spaan
der (Tasmanië), drukplaat D. Spaander 
N.V. Marktstraat 34-40, Wormerveer 
tel. 81661 ‘Alles voor ’t kantoor’, cd- 
rom met foto’s van oud Wormerveer; 
Mevr. Constant, boeken ‘Wormerveer 
Langs weg en Zaan’ en ‘Portret van de 
Zaan’; Henk Dietz (Krommenie), boek 
‘Olieslagerscontract 1727-1917’; Mevr. 
Hoogerwerf, ‘De Zaanse zwembaden 
in perspectief (1990); Mevr. Kramer, 
boek J. Aten ‘Wormerveer Langs weg en 
Zaan’, ‘De Speelwagen’ (1951), gebon
den tijdschriftjaargangen: Geïllustreerd 
Zondagsblad Zaanlander: 6e en 7e jrg. 
1896/1898 en De Prins der geïllustreer
de bladen, 16e jrg. 1917; Mevr.
S. Veldhuis-Laan, Boon-flitsen: 150 jaar 
Boon (herdenkingsboekje), Boon-flit
sen: speciale uitgave van het 150-jarig 
jubileum in 1963 (verslag), brief verkrij
ging praedicaat ‘Koninklijke’, toespraak 
Burgemeester Mr. J.C. Lycklama t.g.v. 
verlening praedicaat, envelop bruin van 
N.V. Cacao- en Chocoladefabrieken 
Boon Wormerveer (Holland), Feest bij 
Boon: programmaboekje, menukaart 
feestdiner, gratificatiezakje, envelop met 
uitnodiging en toegangsbewijs voor de 
grote gevarieerde kindervoorstelling, 
foto vuurwerk ‘Wel thuis’ Boon N.V. 
Cacao- en Chocoladefabrieken Wormer
veer, sigarendoosje met inhoud: 2 siga
ren, 3 sigarenbandjes en mapje lucifers 
met feestlogo, sigarendoosje 200 jaar 
Wessanen: 1 sigaar, 1 sigarenbandje en 
2 mapjes lucifers met logo, speldje Boon 
Wormerveer t.g.v. 150 jaar Boon; Mevr. 
Tuinhof, gouache van G. Mol molen De 
Koning van Pruisen in Westzijderveld, 
pentekening van G. Mol Kasteel Sas- 
senpoort in Zwolle (1941); Laurens Vis 
(Wassenaar), serie losse afleveringen van 
‘brieven aan Krommenieërs van een oud- 
Wormerveerder’ (is Jan Dekker Jzn.); De 
Lorzie, boek Margreet Bruijn ‘De man 
achter Sil’; G.B.D. van Schaik, boek 
‘Theetaid in de Harenmakerai’.


