
H. van Enkhuizen, prijzenkast met div. 
m edailles van H engelsportvereniging 
‘Sport doet leven’; Mevr. J. Graat, 
boek Hans Kuyper, ‘Sterke verhalen uit 
de Z aa n ’; Mevr. M. de G runt, 2 fo to ’s 
van dagje naar Bergen m eisjeskoor 
o.l.v. Jo Toet en schoolreisje School C 
naar Doopsgezind Broederschapshuis in 
Schoorl; P. K oem an (Krom m enie), vlag 
W essanen Meel, plastic tas Wessanen;
N. van Krochten, 11 fo to ’s N oordeinde, 
genom en voor W ijkoverleg i.v.m. de 
slechte toestand N oordeinde; D. Krom, 
div. kopie fo to ’s van S cheepsw erf Krom, 
familie Smit/Zwart, personeel De Ster, 4 
fo to ’s van expositie A cht Staten m et o.a. 
de familie Rom eijn-Kuijper, stam boom  
fam. Rom eijn en 4 overlijdensberichten, 
kopie foto bruidspaar Slootman van 
de Timorstraat; E. Kruiver, koperen 
em m erspuit, w aarsch.afkom stig  van 
een van de fabrikantenw oningen van 
de Zaanweg, kaart van Zaanstad, 4e dr.; 
Nel Kuijper, 15 familie- en school
fo to ’s, schilderijtje van C. Tjeertes, div. 
kopie-fo to ’s van Croklaan -  H ogew eg -  
Soendastraat -  W andelweg (jaren 1935- 
1965), 7 kopie fo to ’s van w erken aan de 
Zaanbrug, 6 kopie fo to ’s voetbalelftal
len van o.a. W FC, 3 kopie fo to ’s van 
brandw eerw edstrijd  bij Croklaan; Henk  
van ’t Loo, 3 T-shirts en petten van 
W ormerveers M arktplein Festijn, katoe
nen tas W ijkbeheer Zaanstad, katoenen 
tas Zaanstad top van de Randstad, vlag 
Wormerveer, badge W orm erveer 500 ja a r  
M edewerker, theekop en koffiebeker van 
Woonmij Zaanstad, div. uitvergrotingen 
van 3 ansichtkaarten De Zaan W ormer
veer van uitg. N.J. Boon, luchtfoto com 
plex Klinkenberg, G em eentekeuken glas

in - lo o d ra a m  K lin k e n b e rg ,  3 l i js ten  v an  
g e s la a g d e n  V a k o p le id in g  B e m e te l  v an  
w e rk n e m e rs  K lin k e n b e rg ,  k ra n te n k n ip 
se ls , sch ild  v an  A lb e r t  H e ijn  W a n d e lw e g , 
a s b a k  L ass ie , f ie ts ro u te p a k k e t  b e h o re n d e  
bij S tro in e  in T o ine , v e r ja a rd a g s k a le n 
d e r  b ra n d w e e r  1998, p ro c e s v e rh a a l  v an  
d e  ‘G a n g  v a n  h e t z a a d  d o o r  een  o l ie 
m o le n ’, G V B  k a le n d e r  1984, k a le n d e r  
Z a a n s  E rfg o e d  1999 m e t f o to ’s v a n  Ja ap  
K lo m p , p e r s t r e in b r ie f  v an  de Z a a n la n d e r  
n a a r  H o o rn  1982, div. n u m m e rs  Z a a n s  
E rfg o e d ,  M e t S to o m /A n n o  1961, M e t 
S to o m , p la t te g ro n d e n  en  d o o rsn e d e s  
b e d r i j f  K lin k e n b e rg  t.b.v. H in d e rw e t 
v e rg u n n in g ,  (1 9 9 0 ) ,  k aa r t  W o rm e rv e e r  
125 x 92  cm , re p ro d u c t ie  k a a r t  W ilh e l-  
m in a p a rk ,  te le fo o n g id s  1 9 9 9 /2 0 0 0 , nr. 5 
P u rm e re n d ,  Z a a n d a m , p en  W o rm e rv e e r  
5 0 0  ja a r ,  b o u w p la te n  D e  L o rz ie  (1 9 9 7 ) ,  
‘O rn a m e n t ie k  in de  Z a a n s e  h u iz e n b o u w ’, 
p la k b o e k  Z a a n s tre e k ,  a r c h ie f  F o to s tu d io  
H en k  v an  ’t L oo ;

(voor het vervolg van de schenkingenlijst 
zie het bijgevoegde blad.)



(vervolg van de schenkingenlijst.)

H. Postmus, brandweeruniform 
Wormerveer, zgn uitgaanstenue; P. Rot,
2 kopie foto’s ziekenhuis en verplegend 
personeel 15 mei 1948; Martin Schaap, 
27 ansichtkaarten/briefkaarten, foto van 
RK lagere school Marktstraat en 
personeelsfoto; S. Stam, 23 foto’s 
100-jarig bestaan Wormerveerse 
stoomspuit; P. Stelling, foto St. 
Jozefschool: afscheid meester Matthijsen 
en meester Joma (1938); C. Veenstra- 
Blaauboer, 5 foto’s van De Zaan steiger 
Alkmaar Packet, oude postkantoor 
Esdoomlaan, en bouw aan de 
Wandelweg; J.A. Visbeen, verzameling 
historische postzegels, portzegels en 
spoorwegzegel, alles afgestempeld in 
Wormerveer, historische brieven, brief
en ansichtkaarten, ook afgestempeld in 
Wormerveer, boekje ‘Over de 
vestigingsplaatsen van het postkantoor 
Wormerveer’, uitg. t.g.v.opening van het 
nieuwe postkantoor Wormerveer op 12 
juli 1985; boekje ‘Saen Philex 93’, 
uitgegeven t.g.v. postzegeltentoonstelling 
in Scholengemeenschap ‘t Noorderveer 
(oktober 1993), jubileumboekje 
Onderling Begrafenisbond Jozef (1879- 
1929), notaboekje van Henk Kox 
Ijzerhandel Wormerveer; Dick Zwart, 
viervaks geldlade van Stomerij Zwart, 
Marktstraat 141; Huib Bakker, Paraplu 
QSC; Mart Boere, 5 foto’s van 
ziekenhuis, buurtjes van de Delistraat, 
School B 6e klas (1938) en schoolfoto 
Mulo 2e of 3e klas (ca. 1943), 
herinneringstegel laatste dag QSC 1915- 
2003, boekje De Arbeid 1915-1985; Piet 
Klei, boek ‘Op vleugels van ... :75 jaar 
bestaan Mercurius Groep’; uit collectie 
T. Kraaijer en T. Kraaijer-Aafjes, 2 
fotoboeken van nieuwbouw Acht Staten 
in 1953 en 70 jaar Vereeniging, 
herdenkingsschrift 450 jaar Wormerveer, 
fotoboek 450 jaar Wormerveer, fotoboek 
Huldiging Dr. H.A. Lampe, foto’s Actie 
Bloemenweelde in de Zaanbocht, 2 
bedrijfsfoto’s van Kraaijer kleding, foto 
brandweerkorps Purmerend in 
brandweerpakken van Kraaijer (1932), 
foto Maarten Kraaijer en echtgenote bij 
opening van een tunnel, foto 3 e klas 
school D Marktstraat (1930), brochures 
Hercules Hebe: feestgids 60 jaar bestaan 
Hercules (1936), 90 jaar Hercules Hebe 
1876-1966, 100 jaar Hercules Hebe, div. 
clichés van Kraaijer en In de Zaanbocht, 
3x Typhoon uit 1945 en een poster van 
Bevrijdingsfeest juli 1945, brochure 100 
jaar Willem Zijlstraschool (1966) ‘Uit de 
school geklapt’, brochure 50 jaar 
Kraaijer, liedboek bij 25-jarig 
huwelijksfeest van M. Kraaijer en A.M. 
Kraaijer-de Vries (1944), div. persoonlijk 
documenten, div. brandweerdocumenten, 
Gids voor de Zaanstreek, Uitgave 
Zaansche VVV (jaren ‘20?), 2e druk 
Liederenbundel GVB, div. 
oorlogskranten: Typhoon, Ons Volk,

Trouw; Dhr. en Mevr. Postmus- 
Brinkhuis, trouwkaart 1967, haarstrik 
van Hanneke en zusje Brinkhuis, 
gedragen in periode 1945-1950, boek 
‘Wederdopers -  menisten - 
doopsgezinden in Nederland 1530— 
1980’; Willem Schraal, div. stukken van 
Personeelsvereniging Erven de Jong; 
Fam. Slot (Zaandijk), 6 kisten van Erven 
De Jong in diverse maten en groottes, 
blikje Chocolatulips van Promena Boon, 
blik Wessanen’s cacao, pak Siam rijst 
van Wessanen, stuk zeep Adelaar, 
brochure W.F.C. (seizoen 1987/1988): 
WFC Kampioen Tweede Klasse A; S. 
Velthuis, 2 foto’s van Sluispadbrug met 
ziekenhuis (ca. 1955) en Noordersluis (ca. 
1955); Eduard Visser (Muiden), 3 foto’s 
in passe-partout van Wormerveer: 
Zaanbocht, Bloemendaal, pakhuis 
Amsterdam; Mart Boere en Ed Meijns 
(archief QSC), 2 foto’s derby QSC- 
WFC (sept. 1975) + bijbeh. 
Krantenartikelen, officieel programma 
Ajax-QSC (1949), div. informatie QSC,
4 foto’s 60 jaar QSC + 1 foto 
schoonmaakploeg; Wilma Duinmeyer, 
foto van Adelaar in wissellijst, 2 
groepsfoto’s van Hercules Hebe, foto van 
Herecules Hebe op gasfabriekterrein 
Krommenie (1906); Gert Feberwee, 
boek ‘De Sfeer van Wormerveer: 
vastgelegd in ansichtkaarten uit de 20ste 
eeuw’; P.J. Molenaar, ‘33 
ansichtkaarten van molens’ getekend 
door G. Mol, uitgave Spaander 
Wormerveer; Ed van Velzen, kaart van 
Fabrieken en Ondernemingen langs de 
Zaan (2008), ansichtkaart uit 1928: 
Groeten uit Wormerveer: ‘In dit schortje 
uitgespreid, wordt gij met wat moois 
verblijd’; Mevr. van Westervoort, 4 
kopie foto’s van o.a. Dirk en Nico Krom, 
Nel Westervoort, dames Meijer en Krom 
met kinderen en groepsfoto van ?; Van 
N.N., bruidsfoto van Dirk Grin (1949), 
naambord D. Bakker Melk en 
Zuiverproducten; Mevr. G. Heijne- 
Lesage, kopie foto School D, klas 6, 
Marktstraat (ca. 1915/1918?); J. Meijns, 
3 kopie schoolfoto’s van ULO 
Goudastraat 3e klas (1943), 5e klas 
(1940) School B Goudastraat en 4e klas 
School B Goudastraat (1938); J. Nielen, 
kopie foto van Gymver. Saenden, kopie 
foto van Kath. Arbeiders Jeugd K.A. J. 
(1948-1949); G. Timmer, kalender 
1982: De Zaanstreek, gezien door Jan 
Groenhart; Mevr. W. Swart (Wormer), 
div. afleveringen van Met Stoom, Anno 
1961, Zaans erfgoed, enveloppen van 
Jeugdcentrum De Boerderij; Van N.N., 
Menukaart Huis te Zaene t.g.v. 12/ 2-jarig 
huwelijk van C. de Roy van Zuyderwijn 
en C. M. Neuhaus (7-12-1933), 
dinerkaart t.g.v. 10-jarig bestaan der N.V. 
Gerkens’ Olieraffinaderij ‘De Mol’, (25 
mei 1938) in Astoria Amsterdam met 
kaartje ‘Minny heeft uitzicht op de Mol 
-  Roet krijgt zij cadeau, de lakens zitten 
vol’; fotoboekje met 33 foto’s Renovatie 
Wandelweg in 1995, 4 foto’s van

oorlogsvoertuigen op de Wandelweg 
(mei 2000), 1 foto winter 1946/1947, 
doosjes met 26 en 36 dia’s, diaprojector, 
-tafel en -aanwijslampje; Jaap Klomp, 
kistje met leren handvat De Jong’s 
Chocolade (gebruikt als potlodenkistje); 
Gonnie Kramer, foto personeel firma 
Dekker; uit nalatenschap van de ouders 
van Mevr. W. Kruijver-Luttik 
(Zaandam), div. krantenknipsels uit de 
jaren ‘50 en ’60, bevrijdingsnummer De 
Typhoon (1965); Nora van Poelgeest, 
foto van bakker Ber Brussel, incl. kopie 
krantenartikel uit 11-11-1953 betr. brand 
in de bakkerij; Henk Borstlap (West- 
Knollendam), 3 grote foto’s 
tentoonstelling Bruidsfoto’s en 
overzichtsvel met 6 foto’s; Dhr. Eijman 
(Wormer), lepeltje Wormerveer 450 jaar; 
P. Jongert, blikje verf van Schilder De 
Wit, Dubbele Buurt 21-25, Provinciaal 
blad van Noord-Holland, jaargang 1866; 
J. Komen-Tesink (Assendelft), 
herinneringsplak t.g.v. 40-jarig jubileum 
R. Bruyn 1897-1937 bij Wessanen, 
speldje Lassie, uitnodigingskaart voor 
herdenking van 175-jarig bestaan 
Wessanen (1975) voor R. Bruijn 
werkzaam bij de Ster; Dick Bruin, 
receptiealbum melkhandelaren 
Zaanstreek; Fam. Korvemaker- 
Huisman, 7 kopie trouwfoto’s van 
familie Huisman uit de jaren 1939, 1942, 
1948, 1950, 1955 en 1968; P.K. Neij, 
foto ijs in de Zaan met De Vlijt en De 
Tijd; Cees Slot, trouwkaart Comelis Slot 
en Wouterina Pols (1971), kaart 
Wormerveer, no. 311, uitgave 1911 op 
katoen; Mevr. Tuin-Pels, 4 foto’s van 
slagerij Pels en familie: 50-jarige bruiloft 
van Comelis Pels en Neeltje de Gooijer, 
2x bedienden met paarden voor slagerij 
Pels en ringsteken; Walter Prinsze, 
‘Essenstraat -  Wormerveer -  Bewoners: 
mijmeringen over de Essenstraat van 
toen’; N. Boot, aangifte van geboorte van 
Comelia Boot op 10-9-1880, foto 
Wormerveers Mannenkoor (1927), 
geboortekaartje van Juliette Maria Wong 
Lun Hing, communiekaartjes van Freddy 
en Roy Wong Lung Hing in O.L. Vrouw 
Geboortekerk; Mevr. Dirkzwager, 
herdenkingsmedaille uitgegeven ter 
herdenking van de oprichting der Firma 
Wessanen en Laan te Wormerveer 1765- 
1915; G.J. Honig, partij kranten uit de 
jaren ‘20, o.a. Zaanlandsch Nieuws- en 
Advertentieblad en De 7000; Dirk 
Krom, longdrinkglas Hercules Hebe 
1876-1976; Martin Schaap, plaatje 
Boon’s Cacao; Dhr. Slot, 
contributieboekje Bejaardenkoor d’Acht 
Staten 1980 t/m 1983; Dhr. Visbeen, 
postzegelalbum met postzegel, 
briefkaarten (alles in Wormerveer 
afgestempeld), oranjepaspoort en 
bedankbrief van Prinses Wilhelmina van 
en aan mevr. T. Koomen, toeristenkaart 
van Douwe Mulder die een troostprijs 
kreeg op een avond met ESA en 
reisbureau Gerkens + brief van Openbare 
School B waarin hij gelukgewenst wordt



met zijn terugkeer, sticker Jeans voor 
Winnaars van Kraaijer Corner 
Wormerveer; Dick Zwart, portemonnee 
GVB Brandweerdag 5-9-1992, De 
Zaanstromer, jrg. 15, nr. 4, ParkEren, 1 
ex. jrg 37, brochure ZOV: The New 
Moon (2006); Huib Bakker, div. QSC- 
tenues: 6 shirtjes, 1 broekje en 3 paar 
kousen, Magazine Mercurius , no. 2, juni 
2005, jaarverslag Mercurius 2004, 
luchtfoto Nieuwbouw Plan West tijdens 
sanering (gekregen van Luxora), foto 
Tentoonstelling schoolfoto’s in de 
bibliotheek (2005), informatie & 
programma seizoen 2005-2006 van de 
Fortuna Fans, spaarbankboekje Ver. 
Spaarbank te Wormerveer van J. Wester 
1957/1961, radiopreek van Ds. J.A. 
Hamers d.d. 30 juni 1974, De Schakel, 2e 
jrg., extra editie juli 2005 (Clubblad 
Fortuna Wormerveer), Samenspraak nr. 
10, 5e jr. mei 2002 (Bewonersblad De 
Woonmij Zaanstad), brochure 
Kroonmsmart 11 september 2005, 
Politiewijzer 2005, CD met opera Don 
Giovanni van Mozart met Gre 
Brouwensteijn en Gerrit Visser, interview 
‘Lokaal bestuur November 1998’ met 
Anton Schuurman: van ‘Rode Raspoetin’ 
tot reformist; Mart Boere, tegel QSC 
1915-2003 + standaard, boekje ‘De 
Arbeid 1915-1985’, 6 foto’s: buurtjes 
Delistraat, Ziekenhuis Wormerveer, 
School B 6e klas 1938, Mulo 2e of 3e klas 
1940; H. van Enkhuizen, archief 
Hengelsportvereniging Hoop doet leven 
(1906 t/m 1968); Loes van Horssen 
(West-Knollendam), boek Eduard Visser: 
‘Zondagsliefde’, 2 boeken van de Zaanse 
auteurs Theo Hoogstraaten en Magda 
Berman; N.C.J. van der Idsert 
(Krommenie), gedenkboek 30 jaar Bond 
van Zaanse Brandweercorpsen (1922- 
1952), Mei Klanken 1945-1970: een 
boeketje, samengesteld door en voor de 
kinderen uit de eerste vier klassen van 
Wormerveerse scholen; persoonlijk 
archief 4 mei Comité; P. Kan 
(Wieringerwerf), artikel over finales 
Schoolvoetbal Zijlstraschool 1971; Kees 
en Els Koolman (Zaandam), boek Dick 
Laan: ‘Pinkeltje en de flonkersteen’, 8e 
dr.; Hans Metselaar (West- 
Knollendam), krentendoos van bakkerij 
Sman; van N.N., Geschiedenis van de 
L.O. Wormerveer (Verzet in 
Wormerveer); Dhr. Sanders (Brunssum), 
familiefoto’s van de Boldings, vader en 
moeder, zoon Klaas Bolding en Jantje 
Romeyn tijdens 50-jarig huwelijk, 6 
fotootjes familie Bolding in papieren 
zakje van K. Stoffels, Iepenweg 1 en 
Stationskiosk, 19 glasnegatieven 8x8 cm, 
65 glasnegatieven 9x12 cm en 10 
normale negatieven o.a. van 50-jarig 
huwelijk in 1930, allen gemaakt door 
Klaas Bolding te Wormerveer; feestrede 
t.g.v. 40 jaar huwelijk Klaas en Jantje 
Bolding; WRV De Zaan, boek:
‘100-jarig Jubileum WRV “De Zaan’, 
1896-1996; Dhr. Zwart Jr. (Engeland), 
via ouders fam. Zwart, kaart de

Zaanstreek, uitg. Meijer Pers; Mart 
Boere, foto personeel De Vlijt + 
namenlijst, programmaboekje ‘Is het 
Wat? Of is het Niks?’; Marianne Boere 
(Wormer), map Zaanzangertjes, 
oorkonde 25 jaar trouw lid NVV van 
C.D. Boere, werkzaam bij Wessanen); 
Nel Kuijper, boek Dick Laan: ‘Pinkeltje 
op reis’, l l e dr.; Loes Nijdam, kruiken 
Gladoortje, kruikje De Zaanbrug 120 
jaar!; QSC, via Mart Boere en Ed 
Meijns, QSC sporttas met broekje, shirt, 
trainingsjack, kousen en schoenen, 2 
foto’s van elftallen, beeldje QSC-speler,
2 plakboeken van QSC: van Hans Lesage 
periode 1962/66 en Bart v.d. Laan 
periode 1955/56, medaille QSC 1915- 
1975, badge Controle QSC, doosje Frans 
Kuyper met Medailles 
Kampioenschappen QSC 10 1974/1982. 
QSC 9 1982/83, 7 balpennen met 
verschillende QSC opdruk; Mevr. J. 
Stuurman (Zaandijk), persoonlijke 
documenten van Comelis Bos, gewoond 
hebbende op Marktstraat 62, div. foto’s 
en ansichtkaarten, haar van Duifje Kuik; 
Hannie Blokker en Cobie Voorn 
(Westzaan), DVD ‘Herinneringen aan de 
AJC in de Zaanstreek’; Mevr. J. Bruijn, 
div. afleveringen van Zaans Erfgoed, 
Windbrief en Heemschut; C. Gravesteijn 
(Wormer), 2 DVD’s o.a. over kapper 
Sluis uit Zaandijk aan het werk in 
ziekenhuis Wormerveer (1953) en 
Biljartclub in Cafe Koomen aan de 
Wandelweg in periode 1948-1952; 
Tineke Ooms, kopie foto’s Jan 
Ligthartschool; W. Schaar-Brussel 
(Zaandam), 1 kopie foto van de oude 
Delistraat, 5 foto’s van fam. Brussel-de 
Graaf uit o.a. 1932 en 1936 en opoe de 
Graaf op het Rooie Dorp; Cees Stelling, 
overdruk over Dirk Stelling van website 
Kamp Vught; erven Jan van Leeuwen,
5 dozen materiaal (boeken, documenten, 
kalenders), ijsmuts de Noordster met 
initiaal CvL, Beelden van Beelden: kaart 
van beelden in de Zaanstreek 1972, div. 
stukken Bestemmingsplan West- 
Knollendam 1973/1978, extra uitgave 
van de Theo Thijssen -  toeter n.a.v. 
nieuwbouw school, mei/juni 1976, 
brochure Sociografisch Bureau 
Zaanstreek m.b.t. de benodigde 
voorzieningen in West-Knollendam als 
daar ca. 50 woningen worden 
bij gebouwd, div. tekeningen en 
brochures m.b.t. Guisveld, boeken: J.J. ’t 
Hoen: ‘De Rode Zaanstreek’, WKF 
nieuws 1959-1960 (dl. IX) en 1971-1972 
(dl. XXI), extra Huisorgaan t.g.v. 
nieuwbouw en renovatie van 
bejaardenoord d’Acht Staten, H.L.M. van 
Heynsbergen 2 dln ‘Brandalarm’, Prof. 
Dr. A. van Braam: ‘Westzaandam in de 
tijd van de Republiek’, ‘Kijk op de Zaan’ 
t.g.v. 75 jr Dep. Zaanstreek v.d. Ned. Mij 
voor Nijverheid en Handel, ‘De 
geschiedenis van een smederij’ 
(Klinkenberg), B.W. Schipper: ‘Herman 
Gorter’, uitgegeven t.g.v. 100e 
geboortedag in 1964 met 2

toegangskaarten voor de 
herdenkingsbijeenkomst in De Jonge 
Prins, G. Grandiek: ‘Zaanstreek: 
Bakermat van industrie’, ‘Zaanstreek in 
cijfers: statistisch jaaroverzicht over 
1975 en 1976’, ‘Economisch jaarboek 
van de Zaanstreek’: verslagen van 1965, 
1966, 1967, 1969, 1970 en 1971 Kamer 
van Koophandel en fabrieken voor 
Zaanland, C.J. Schoone-Slop: ‘Het 
Zaanse kostuum’, Ina van der Wal-Bosse: 
‘Zaans stikwerk’, Wim Klinkenberg: 
‘Omtrent de Zaan’, J.H. Bruseker: ‘Op 
weg naar Zaanstad’, C. Koene Ezn : 
‘Gedenkboekje uitg. t.g.v. 50-jarig 
bestaan van het Gemeente-Ziekenhuis te 
Wormerveer’, ‘Beklemmende jaren: 
Kroniek van Wormer in de Tweede 
Wereldoorlog’, J.C. Westermann: ‘Blik 
in het verleden: De Nederlandsche 
blikindustrie’, ‘Herman Gorter’, uitgave 
Kontrast (1964), ‘Herman Gorter en 
Henriette Roland Holst in hun tijd’, 
Henriette Roland Holst: ‘Herman 
Gorter’, René Heijnis: ‘Vogels 
onderweg’, ‘Zaanstreek Vandaag’: div. 
maandelijkse uitgaven uit periode 1967 
t/m 1973, Jan en Kasper Luiken: ‘Spiegel 
van het menselijk bedrijf’, ‘Betekenis 
van het waterschap en de toekomst van 
Noord-Holland’, J. Belonje: ‘Het 
hoogheemraadschap van de uitwaterende 
sluizen in Kennemerland en West- 
Friesland’, ‘De toekomst en het 
afvalwater’, rapport bestuursproblemen 
Zaanse agglomeratie; 2 dln, S. Lootsma: 
‘Friesch-doopsgezinde gemeente West- 
Zaandam 1687-1937, Frans Mars: ‘De 
Zaanse Schans’, Bemard F. Eilers en 
Wim Zaal: ‘Destijds in Nederland’, H.A. 
Visser: ‘De Nederlanden in de 
negentiende eeuw: Merkwaardige 
klederdrachten en beroepen’, C.J. 
Stelleman: ‘Zaanstreek kwaliteitsstreek’, 
productie Meijer Wormerveer, proefdruk 
van ‘Een groet uit Noord-Holland’, uitg. 
Meijer Pers 1977, div. nummers van 
‘Zaanbreed’ en Personeelsblad 
Stadsontwikkeling Openbare Werken 
Zaanstad, ‘De derde eeuw gaat in: 200 
jaar Wessanen Koninklijke Fabrieken 
N.V.’, J.C. Westermann: ‘Korte 
geschiedenis der Nederlandsche 
Blikindustrie’, gedicht van S. de Vries: 
‘Twee eeuwen Wessanen’ en ‘Klaas
Klinkenberg vertelt ’, kaart ‘Beelden
van beelden: Zaanstreek vandaag’, 
fotoboek en correspondentie van 
Zangver. ‘Zingend ten Strijde’; A. van 
den Wijngaard, 7 bidprentjes; Mevr. 
M.G. de Wit (Zaandijk), bidprentje van 
Elisabeth Luttik; Mevr. Bakker 
(Krommenie), bidprentje van Pietertje 
Botman; Fam. Ria Koeman, 
ansichtkaart Zaanbocht (ca. 1950); 
Oudheidscommissie Jisp via Jan 
Aafjes (Jisp), entreelied voor de Bonte 
avond van QSC (sept. 1937), brochure 
1941: ‘Herinnering Bonte avonden 
Q.S.C.’, brochure 1915-1935: ‘’tK om t 
allemaal terecht’, brochure 1915-1930: 
‘Bij ons in Wormerveer’.


