
in dank ontvangen
Het klinkt raar maar terugvinden is soms 
lastig. Alles wat we ontvangen is minu
tieus omschreven, in lijsten vastgelegd 
en netjes opgeborgen, maar dat wil nog 
niet zeggen dat je precies weet wat je 
hebt. Daar willen we dit jaar iets aan 
doen. Een archiveringsprogramma met 
uitgebreide zoek- en sorteermogelijkheden 
zou goed van pas komen. Dat betekent 
eerst bepalen wat het beste en handigste 
systeem is en er zal geïnvesteerd moeten 
worden in een computer, scanner en soft
ware. Een kostbare zaak. Het zal nog wel 
eventjes duren voor het allemaal rond is. 
Ondertussen blijven de schenkingen on-

Piet Bruijn, 3 kopie foto’s van Gerrit 
de Jong, klerenhanger van G. Koene, 
klerenhanger Sm it’s Kledingmagazijnen, 
div. afschriften van buitenlandse 
vestigingen van Chemische Fabriek 
Naarden, voorheen Jan Dekker; Coby 
Biere-de Jong (Koog aan de Zaan) uit 
erfenis van Agaath de Jong: foto’s van 
bustochtje Buurtver. Nagtegaalkade 
eind jaren ‘40  (met autobus Zwart), 40 
fo to’s van o.a. Gymnastiekver. D O K, 6 
foto’s intocht Canadezen, fam iliefoto’s 
de Jong en v.d. Geer, Noordersluis, van 
winter 1940 op de Watering (schaatsen), 
Nagtegaalkadesloot, Sonderausweis 
C. de Jong, artikel over renovatie 
Sluispadbrug, boek “1882-1982 
Honderd jaar Christelijk Onderwijs in 
W ormerveer”, plakboek bewaringskamp 
“Duin en Bosch” te Bakkum  juni 1945- 
mei 1946, tres /  embleem /  2 speldjes en 
een knoop van uniform Agatha de Jong, 
tekening Karnemelkspad van Dirk Graas, 
belastingplaatje fiets, ansichtkaart Plan 
Centraal, “koperen” herdenkingsgravure



50-jarig  bestaan Christelijke School 
Wandelweg (1932) voor Agatha de 
Jong; M art Boere, program m aboekjes 
Q SC  revues: “Bij ons in W orm erveer” 
1930, “H oera we zijn er w eer” 1933, 
“Herinnering Bonte Avonden Q.S.C.” 
1941, “W ij brengen U een feestm enu” 
1945 ; D. Boot, brandweerm aterialen: 
o.a. pollepel spuitfeest, 2 borden 10- 
jarig bestaan G V B, asbak, tabaksdoos, 
sakebekertje, erem edaille, medaille, 
luciferhouder, kruis, uniform knopen, 2 
sterren, dasclip, uniform etiket, 4 speldjes, 
pakje consum ptiebonnen G V B, fo to’s: 7 
fo to’s van Ulo Goudastraat 4 e klas (1935), 
l e klas (1934) en 3 e klas (1 9 6 5 /6 6 ), O LS 
School F, 3 e klas (1928) en 4 e klas (1929), 
Fröbelschool Zuid (1923), adspiranten 
W FC  met leiders (1 9 3 4 /3 5 ), Javastraat 
(ca. 1924), adspirantendag Alkm aar 1935 
W FC -c, Herengezelschap, Fröbelschool 
Zuid m et ju f Valk (1923), H arm onie 
Excelsior, Vrijwillige Brandw eer voor 
station, 11 fo to’s brandweerlieden voor 
de wagen, 11 fo to’s brandweerlieden 
met autospuit 3 in De Rijp, D. B oot 
met vlag, optocht brandweer (1951), 
dem onstratie brandweerspuit 3 (1950), 
brandweerdem onstratie A, 6 fo to’s 25 
jaar bij de brandweer met de families 
Boot, Sluys en Kok, foto fam. B oot (ca. 
1895), spel kaarten van Prom ena Boon 
“Koetjes reep”; C or Bakker (Duitsland), 
kinderlegitimatiebewijs (194 0 /4 5 ) 
van het Nederlandsche Roode Kruis; 
kleinzoon Alb. Meijns, 10 fo to’s fam. 
M eijns, fam iliestukken: fam ilieregister en 
condoleanceregister, correspondentie van 
begin jaren  vijftig tot en met overlijden, 
docum entatie behorende bij eremedaille 
Orde van O ranje Nassau, agenda 1963, 
speldjes, medailles en lauwerkrans, 
zilveren vork en lepel O .G. (20-8-22), 
erepenning G em eente W orm erveer met 
docum entatie, receptieboeken 50- en 60- 
jarig jubileum, div. krantenknipsels; 
fam. B orstlap-Scherm er (West- 
Knollendam ), archiefstukken betr. Erve 
H. de Jong en Prom ena Boon w.o. boekje 
met recepten, vaktechnische knipsels over 
cacao, waarvan 2 in De Bode: orgaan 
van de Alg. Ned. Bond van Arbeid(st)ers 
in het Bakkers-, Schocolade- en 
Suikerwerkingbedrijf: no. 16 van 16 
april 1946 en no. 21 van 25 juni 1946, 
logo bedrijfsbrandweer Erve H. de Jong 
N.V., instructies bedrijfsbrandweer, 
notulenboek bedrijfsbrandweer (opgericht 
14-2-1942) tot jaarverslag 1955-1956 , 2 
boekjes “Voorschriften betreffende de 
uitkeering van de vergoeding voor het 
houden van brandw eer-oefeningen”
(1951 en 1954), brief B oon over 
praedicaat K oninklijk +  bijbehorende 
toespraak van Burg. Lycklama, 
bedankbrief dhr. Schaap, 2 gedichten: 
aan Jaap Scherm er bij zijn 25-jarig 
jubileum  (kopie) en aan Dymphna van 
der M aeden-Koenen op bevrijdingsfeest 
12-5 -1945  van Barend Aten, feestgids 
van Prom ena Boon (Boon-flitsen) t.g.v. 
150 jaar Boon, fo to ’s: bedrijfsbrandweer 
Erve H. de Jong (1942), w erknem ers 
Erve H. de Jong, feest personeel 
en introducés in Amsterdam,

herdenkingsbijeenkom st personeel, 
bevrijdingsfeest in de Franklinstraat, 
KLM -luchtfoto Kon. Fabrieken Boon 
N.V., feest 150 jaar B oon  1963, brand 
Cacao De Jong (1930), 4 vrienden op 
de Tasmankade, biljartvereniging De 
Vriendschap in cafe De Vriendschap (ca. 
1942), brandw eerfeestje n.a.v. verloving 
Jaap Scherm er (1944), fam. Scherm er- 
Verhoef met Dymphke Zwaan, Ulo 
Goudastraat 4 e klas (1 9 6 0 /6 1 ), vuurwerk 
op W.F.C. terrein; Cas C astricum , 2 
(kopie) groepsfoto’s van Klaverjasclub 
“De V isser” (jaren ’5 0 ); Mevr. Heijnen,
2 fo to’s van reisclub de Tweede Jeugd 
(jaar onbekend); Joop Koekoek, 9 fo to’s 
van nieuwbouw Mavo ‘t Veer, fo to ’s van 
school B, Goudastraat m et ju f Fabel (eind 
jaren ‘4 0 ? ), fo to ’s schoolreisje van school 
B, luchtfoto Zaanweg met Zaanbrug,
46  fo to’s clubavond en viswedstrijd 
Visvereniging Sport doet leven, 3 kaarten 
van reünie School B klas 1 leerjaar 1 9 4 3 / 
44  in de Lorzie (2003), div. brieven en 
verslagen van O penbare Mavo, 2 boekjes 
van De Arbeid: Statuten en reglement 
en Huurreglem ent van D. J. Hoogeweg, 
Populierenkade 15, oprichtingsakte 
Algemene W ormerveerse Coöperatieve 
W oningbouw Vereniging De Arbeid G.A. 
d.d. 17-2-1959 voor notaris J.H .M . van 
Reeuwijk, plastic map van Reklam e- 
atelier K oekkoek Koopm an; Jan Meijns, 
ansichtkaarten: Sluispad in de sneeuw 
en voormalige Vermaning op de Noord 
naar pentekening Frans Mars, kerstkaart 
van Fa. Corell; W. Schraal, 4 blikken van 
Pette Cacao, 3 albumplaatjes van B oon 
Cacao, klerenhanger van W asserij Hartog, 
mapje met 10 “Snapshots of W orm erveer” 
(1950), 8 ansichtkaarten, programma 
uitvoering voor HH. Donateurs en 
Genoodigden op zaterdag 21 m aart 
1891 van Gymnastiek-Vereeniging 
“H ercules”, 2 knipsels over Zaanbocht en 
sluisje bij de Dubbele Buurt; Cees Slot, 
verslag schoolreis Groep 7 de Pionier 
(1987); C or Smit, foto kleuterschool 
Zuid aan de Fröbelstraat met Juf Tanger 
(1942); P. Teiwes, lijst van overleden 
W ormerveerders voorkom ende in 
W est-Zaandam  D.T.B. 117 (1-9 -1803  
tot en met 27-2 -1811); Dhr. Koom en  
(Zaandam ), ingelijste foto van Erve H. de 
Jong, N oordeinde; P. Lebert (Wormer), 
ingelijste foto W essanen Fabriek, 
ingelijste kaart De Z aan; Mevr. H .G .C. 
Beets-Lagerw eij (O ostzaan), videoband 
W orm erveer en zijn inwoners 1930-1960 , 
Konkeltaid no. 3: speciale editie Zaandijk 
510, 28  boeken o.a.: “Van aambeeld tot 
com puter: gebr. Klinkenberg (2 0 0 0 )”, 
“Geschiedenis van de Vereniging voor 
beroepsonderw ijs in de Z aanstreek”, 
Jeroen Goudeau “M ercurius hersteld”,
“Er wasch e e n s ...”, Jubileumuitgave van 
de Ver. Van W asserijen, G. Husslage 
Dz. “Viere voor! Herinneringen van 
een Zaanse m olenaar”; M. Gorter, 31 
afleveringen “Brieven aan Krom m enieërs 
van een oud-W ormerveerder”; Klaas 
Spaander (Tasmanië), verhaal over de 
W ormerveerse Spaanders, verhaal over 
W ormerveers verzet, drukken van de 
Luistervink e.d.


