in dank ontvangen
We hadden wat kastruimte tekort (een
goed teken overigens). Vandaar dat we
onlangs drie grote archiefkasten erbij
hebben gekocht met een kleine kluis voor
de unica. Trouwens, u weet toch dat het
archief op maandag- en vrijdagmiddag te
bezoeken is. Kom gerust eens langs, k o f
fie en thee staan klaar. We melden het
alvast; op zaterdag 13 oktober wordt weer
de landelijke archievendag gehouden en
het HVW archief zal dan voor een ieder
open zijn met een selectie van bijzondere
archiefstukken. Hieronder de laatste
beschrijvingen uit 2006 waaronder een
bijzondere schenking van Klinkenberg
materiaal, gedaan door de heer Beets.
Alle gevers weer hartelijk dank.

N.N., boek J. Aten ‘De Wormerveersche
dichter Jan Claasz. Schaap’, ‘De mannen
van overste Wastenecker: de geschiedenis
van de B.S.’, ‘In en om de grutterij’, ‘Kwart
eeuw Swart’, ‘Leerboek machine-schrijven’ van D. Boot, foto huis van Visser
(Seramstraat 6), krantenknipsel brand
slagerij Raa, fotokopieën bevrijdingskrant
De Typhoon (1965), Noord-Holland Ma
gazine, nr. 9 1984: Nieuw gebouw PEN/
PWN, boek Ko Graas, ‘Spiegel van ‘de
Zaan’, advertenties en knipsel uit Zaanstad-Noord d.d. 2-12-1981 over schilders
bedrijf Kooyman aan de Krommenieërweg; W. Beets (Zaandam), 6 clichés en
19 glasplaatnegatieven van projecten
Klinkenberg: draaibrug Westzaan (1898/
1899), seinmast bij gemaal ‘Het Leven’ te
Zaandijk (ca. 1916), Zwaantjes Weesp
(1914), Los- en laadinstallatie pakhuis
Saigon, Zaanbrug (1926), Noordeinde
(1888), Constabelbrug Edam (1922), op
haalbrug Noordersluis (1923), Kwadijkerbrug over Purmerringvaart (1922),
Groote Brug over de Achtergracht in
Weesp, westelijke gevel van pand Klin(zie voor het vervolg van in dank
ontvangen het losse vel)
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kenberg (vóór 1928), watervijzel voor
polderbemaling, 3x (waarschijnlijk) De
Vrede in West-Knollendam, archiefmateri
alen Klinkenberg: 4 mappen met foto’s en
documentatie van div. projecten: map I:
Zaanse bruggen en geschiedenis Klinken
berg, map II: Diverse bruggen elders in
het land, map III: Diverse bruggen, leidingbruggen Croklaan en documentatie
uit Jan Aten over molens, map IV: Reno
vatie Spanjaardsbrug Rotterdam, 1983,
herdenkingsboek 'Vernieuwing der Span
jaardsbrug 1886-1986 Gemeente Rotter
dam’, ca. 250 foto’s van diverse projecten,
documentatie op microfiches o.a. van
Zaanbrug en Noordersluisbrug te Wormerveer, Prins Bernhardbrug te Zaandam,
Brug te Weesp enz., brochure Loopkra
nen, tekening d.d. 9-7-1904 Compound
Stoompompwerktuig voor het pompsta
tion te Soesterberg voor de Utrechtse wa
terleiding; N.N., foto Krommenieërweg
(ca. begin 20e eeuw), ansichtkaart Noordersluis Zaanweg (uitg. Spaander), kwi
tantie voor dhr. F. Houkoop gedateerd
1899 a ƒ 50 voor lidmaatschap Vereeniging Volksgezondheid, originele brief d.d.
13-6-1908 van Cornelis Schoute aan
Remmert Laan over aanpassing gewicht
brood; Mevr. Bak (Krommenie), diverse
(kopie) foto’s van Trias VMBO o.a. diploma-uitreiking (2003); Mevr. E. Groeneveld (Koog a/d Zaan), reproductie in
gelijst en op groot formaat van schilderij
van K. van Vliet, voorstellende ijstafereel
bij Zaanbrug; Mevr. Haakmeester-Hoveling (Assendelft), foto’s Mulo Goudastraat
met meester Van der Ven, School B (ca.
1930), 21 foto’s verbreding Zuideinde,
kopie familiefoto’s van o.a. receptie
C. Hoveling 40 jaar bij Wessanen en
trouwfoto Dirk en Gon Oosthuizen; Piet
Stelling, div. originele foto’s: Noordeinde
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- complex Klinkenberg, 60 jaar toneelver
eniging Oefening kweekt kennis (1926),
School B (1942), Alkmaar Packetboot
Graaf Adolf (ca. 1900), div. familiefoto’s
Velthuijs, Wormerveerse aannemers gaan
uit, De reisclub bij de Eiffeltoren, Voetballandje om de Noord (ca. 1938), melkboer
G. Visser, Erve H. de Jong Noordeinde,
Molen De Noordster, Marktstraat, echt
paar Veeken - pachters Noorderveer,
l e steenlegging woningbouwver. Antonius
op De Ruyterkade door pastoor Rombouts (1922), 3 fotoboeken van de Wandelwegclub, 3 ansichtkaarten: NH Kerk,
Zaanweg, Noordeinde, gedicht voor Jan
Velthuijs t.g.v. 50 jaar Aannemersbedrijf
Velthuijs geschreven door J. Harrewijn,
gedicht Aan Wormerveer’, artikelen over
molens, feestdagen in 1898, Begrafenis
vereniging Eensgezindheid, gebeurtenis
sen uit het jaar 1927, brand pakhuizen
Amerika, Dakota, Bombay en Azof, betonfabriek Stam, 3 potjes en een afsluitkogel opgegraven uit de oude dijksloot ter
hoogte van de Evertsenstraat; Dhr.
E. Braun, luchtfoto Wormerveer Zuid
(1933-1936); N. van Krochten, div. stuk
ken Wijkoverleg Wormerveer; H. Kruiver
(Wormer), blikje de Jong’s molenchoco
lade van De Erve H. de Jong Wormerveer,
blikje voor 12 kroontjespennen met op
druk D. Spaander Wormerveer, stan
daardbriefje van het Gemeente gasbedrijf
Wormerveer m.b.t gasrantsoen 1943;
J. Maarssen, certificaat van deelname
grondaankoop in het Guisveld t.n.v. J.W.
Maarssen, 2 plakboeken met foto’s van
werkzaamheden omgeving Plein 13/OostIndische kade (eind jaren ‘60, begin jaren
’70) met o.a. bouw tankstation Garage
Zwart, sloop marechausseekazerne;
P. Molenaar, emaille voordeurnaamplaatje van burgemeester J.C. Lycklama; Rob
Rensen, herdruk ‘Landt-Caerte van Oost
ende West-Saenen, De Wormer Banne
ende Assendelfver Banne’ uit 1680, door
Jan Jansz. Dou (op papier van papiermo
len De Schoolmeester), 3 oude foto’s ge
maakt door Atelier Gebr. Ypma, Wandel
weg, Wormerveer, voorstellende Simon
Veeken, een vrouw en een kind; Vinkenest, diverse boeken van Cor Bruijn,

wandkleed 1975 Wormerveer
1980 gemaakt door handwerkgroep o.l.v. Mevr. Meijns t.g.v. heropening
Rinus Hille Centrum in 1980, penteke
ning groenteboer Nico de Jong (1975),
tegeltableau Zaanbocht 8-5-1980 (aange
boden door winkelcentrum Wormerveer
In de Zaanbocht?), ingelijste foto’s van
postkantoor met stoomspuit (ca. 1920),
Zaanweg met afgebrand pand Gorter (nr.
100) (jaren ’30), kiosk Stationsstraat,
gemeentehuis met politiebureau, Nieuwe
Sociëteit; Loes van Horssen, 3 tentoonstellingspanelen over Cor Bruijn, adres
boekje PCOB, 2 ansichtkaarten Wormer
veer (1909) en Noorderbrug (1905), Zuid
einde (1903), 5 foto’s van literair diner in
Wilhelminapark (30-6-2006); Archief groep Croklaan, concept Stichtingsakte
en reglement van het pensioen- en uitkeeringsfonds van de N.V. Koninklijke Pel
lerij Mercurius; Loes Nijdam, foto Ulo
Goudastraat (jr. onb.); Rick Pauw, ‘Zie
door de bomen het bos: een ontdekkings
reis door het Wilhelminapark te Wormer
veer’, brief bewoners Warmoesstraat, Fröbelstraat en Schoolpad aan Wijkoverleg
Wormerveer d.d. 13 februari 1991 met
handtekeningenlijst ter afkeuring van
nieuwbouw d’ Acht Staten; Tom Tulleken,
boeken van Dick Laan ‘Circusjong’ en
‘Rudi’s Spaansche avonturen’; ‘Zaanlandsch jaarboekje, voor het schrikkeljaar
1844’, uitgave Heynis Tsz; Mart Boere,
2 foto’s bevrijding Wormerveer, Canade
zen op stationsemplacement Wandelweg;
G.B.D. van Schaik, boek ‘De Zaanstreek:
ik groei uit mijn wieken’; Piet Aafjes
(Oost-Knollendam), foto speeltuin Elek
trische buurt ca. 1944, foto Bevrijdings
feest Stationsplein, knipsel WKF-nieuws
met foto van intocht Canadezen; Piet
Bruijn, getypt manuscript van het oor
logsverhaal van Frits Brussel; Piet Jonges
(Wijdewormer), boek ‘Pieter Cornelisz
Jongens, grutter’ door M.C. Schaap-Jongens; Martin Kolvers (Purmerend), repro
bouwtekeningen Marktstraat jaren ’60,
adresboeklijsten Marktstraat diverse jaren
vanaf 1897 tot 1962; Eg en Laila Boot
(West-Knollendam), bedankkaartje van
Dr. P.C. Korteweg aan Mej. De Wed. C. de
Ruyter, Houtkade, voor bijdrage t.b.v.
stichting van een Wormerveersch Zieken
huis; Dirk Krom, kopie foto in lijst van
Nico de Jong voor de Nieuwe Sociëteit in
de oorlogsjaren; J. de Vries, ansichtkaart
Coöp. Melkinrichting Marktstraat, 2 foto’s
voor en na sloop pand Marktstraat 85
(1989); J.J. Kuiper (Wormer), 9 (kopie)
foto’s van o.a. station Wormerveer, De
Jonge Prins, Zaanbrug; Rie van Westervoort, 27 foto’s van operetteuitvoeringen
(1946 tot 1955), krantenartikel ‘Terugblik
op Rooie Dorp en Krommenieërpad’; Atie
Bouwmans, boek ‘Aan een kronkel in de
Zaan’ (1995); N.N., 4 schoolfoto’s van De
Rietvelden (1988, 1989, eindexamenjaar
1989-1990, z.j.)
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