
schenkingen. Ook dit keer weer 
een imposante lijst. Alle schen
kers, hartelijk dank!

november 2010

Mevr. N. Kuijper-Boot, 40 jaar 
WFC geschiedenis (1907-1947), 
programma diamanten jubileum- 
revue 'Hup Blauwwitte Leeuwen' 
(1907-1967), boek ‘W.F.C. 50 
jaar’ en Extra editie W.F.C. 
nieuws t.g.v. opening J.W.F. Gö- 
bel paviljoen (1959), persoonlijke 
documenten van N. Kuijper, 
Tuinstraat te Wormerveer, zoals 
bewijs van inschrijving Groot 
Noord/Hollands begrafenisfonds 
15 febr. 1904, tarievenlijst en re
glement van de Maatschappij van 
Levensverzekering Rotterdam en 
Informatiefolder Pensioenverze- 
kering Raad van Arbeid;
E. Meijns, 2 kopie foto's van 
schoolvoetbalelftallen van School 
C (1947) en school B (1948);
H. Nieboer, div. promotiebrochu- 
res, drukwerk, ansichtkaarten en 
krantenknipsel van en over Druk
kerij Meijer; dhr. Walburg, foto
’s van kinderen in de Warmoes- 
straat, panden Zaanweg, Markt
straat en Noordeinde, Zaandijker- 
weg met molen Het Vool, winkel
pand hoek Wandelweg met nega
tief, afbeelding Wormerveer (ca. 
1974), 2 getekende ansichtkaarten 
met Gereformeerde Kerk Watt- 
straat en Wormerveer Dijkje; van 
N.N., foto leerlingen van ws. de 
Jozefschool (jaren ‘20 ); W. 
Breeuwer, krantenknipsels uit de 
jaren ‘20 en ‘30; Dick Crok 
(West-Knollendam), kopie foto 
brugklas School B Goudastraat 
(1945/1946); Mevr. A.E. van ’t 
Kaar-Waal (Wormer), verslag 
van de hulp door de brandweren 
van Zaandam en Wormerveer 
verleend aan de gemeente ’s- 
Gravenhage op zondag 4 maart 
1945 (‘Den Haag staat in Brand’ 
a.g.v. bombardement op 3 maart 
1945 door 18 bommenwerpers); 
Piet Koeman (Krommenie), foto 
van 1000e wagon, verzonden van
af Wandelweg Station (1941),

foto Ulo Goudastraat (ca. 1943); 
dhr. C. Smit, 19 foto’s, o.a. van 
aanleg Ned. Benedictweg en Claus- 
brug, Marktplein (1996), markt op 
de Begoniastraat, sloop oude olie- 
fabriek De Vrede (1995), oude 
schuur van boer Kat in Noorder- 
veld (1991), grocerie aan Linden
laan; dhr. Roel Larooij, 2 films 
van A.H.Gerhardschool: spelletjes- 
dag (1976) en schoolreis (1978), 
video ‘Zomaar een doodgewone 
dag op basisschool ‘t Noorderveld 
(1986); fam. Weijker, cacaoblik 
Erve de Jong; fam. Glandorff 
(Koog aan de Zaan), 5 tijdschrif- 
tfoto’s van Wormerveerse molens,
1 ansichtkaart van Weg en Zaan; J. 
Renooy, 18 ansichtkaarten, foto 
van pand banketbakker Renooy 
Zaanweg; Egbert Barten, visite
kaartje van Egbert W.J. Barten, 
buurtkranten De Zuid, l e en 2e jrg., 
5 foto’s van gebouwen in de Zaan- 
wand, clubcard Filmclub Wormer
veer, pasnr. 0667880, verkoopbro- 
chure Zaanweg 36, brochure 
Grandcafé Restaurant Rinconada, 
wijkkrant Wormerveer, editie 
Wijkuitvoeringsplan 2010, brochu
re ‘Zaanstad pakt aan!’, artikelen 
over l e briefkaart verzonden door 
fa. Klinkenberg, filatelie in de 
Zaanstreek en Herman Gorter;
Tiny Benjamens-Oosthuizen, per
soonlijke documenten van Comelis 
Oosthuizen en Immetje Smit en van 
fa. D. Oosthuizen & Zn: schoolfoto 
school A, 4e klas (1915), schoolfoto 
School D (1919/1920) en foto 65 
jaar getrouwd (1993), div. rappor
ten, visitekaartje, pers. documenten 
betr. inboedel-, brand- en opstalver- 
zekering van de panden Zuideinde 
15, Madurastraat 6, Dubbele Buurt 
25a (jaren ’20), persoonsbewijzen, 
kampkaarten, brief vriendin Lena 
(1925) en brief C. Oosthuizen 
(1944), gedicht n.a.v. 60-jarig lid
maatschap Doopsgezind Vrouwen
koor (1994) door Tine Booy, bon
kaarten, treinkaartje Wormerveer- 
Alkmaar (1943), schoolboekje Im
metje Smit (1919/1920) van School 
D, proeflap lagere school (1919), 
bewijs van koepokinenting (1909), 
vrachtboek (1923-1928), etiket D

. Oosthuizen & Zn, vrachtschriftje 
Amsterdamsche Bank (1945), pro
cesverbaal KvK van beëdiging Cor- 
nelis Oosthuizen (1946), belasting- 
kaart motorrijtuigenbelasting 
(1949), internationaal rijbewijs C. 
Oosthuizen (1954); Voetbalvereni
ging C W  Blauw-Wit, boek 
‘Zwervers om de Noord: 75 jaar 
christelijk voetbal in Zaanstreek- 
Noord’; Mevr. A. de Boer, knip
werk van silhouet Leen de Boer, 
penningmeester van de HVW, over
leden 2010; dhr. G. Boon, foto van 
‘Het Achterhuis’, Zaanweg 49a; 
Maarten Gorter, scrabble in cho
colade editie, uitgereikt t.g.v. feeste
lijke oplevering van het Schrijvers
hof (2010) door Parteon, asbak Stel
ling Woninginrichting Wormerveer 
(ca. 1970) dhr. J.N. de Koning 
(Castricum), 3 kopie foto’s Wandel
weg met de Melksalon, fam. De Ko
ning, Melkinrichting en School met 
de Bijbel; Knopjes, foto in lijst van 
Schildersbuurt in aanbouw (begin 
jaren ’50), foto in lijst van Wormer
veer West en Noord.
Zie voor vervolg de inlegbladen.



Vervolg.

N. de Groot, bewijs van eigendom voor de heren Johan Hendrik en Herman Hendrik Smit 
voor huis, schuur en erf Sectie B, nr. 2183 (Pakhuis Amsterdam) gekocht van Frank Smit 
(1909), uittreksel van den Perceelsgewijzen Kadastralen Legger der gemeente Wormerveer, 
art. 2562 sectie B, nr. 2183, groot 2 a en 88 ca (1909), bewijs van eigendom voor de heer 
H.H. voor de onverdeelde helft gekocht van erfgenamen mevrouw Comelia Dolkemade, 
weduwe van Johan Hendrik Smit (overleden 19 mei 1937) en kind Frank Johan Smit (1938), 
verkoopakte stuk grond B nr. 2093, 38 ca van Petrus Johannes Ran aan Willem Thepen 
(1912); Loes van Horssen (West-Knollendam), 2 zelfgemaakte kaarten van Fina Woud met 
de teksten ‘Wie in wonderen gelooft, zal wonderen beleven’ en ‘Waar ik mij bevind, altijd is 
mijn engel daar ...ongeziene vrind’, kopie gedichten Geheelonth. Zangveren. Excelsior 
Wormerveer (1903-1923), bij Ds. H. Britzel’s jubileum te Wormerveer, 25 jaar predikant 
(1927), ‘Zaansch Vandalisme’ (1925), ‘Het Zaandijker Wegje in vroeger dagen’ (1925), boek 
‘Zaanse Zomer: over economische kracht en plattelandsidylle’; Kees Koolman,
Adresboek 1955 voor de Zaanstreek: gedeelte Gemeente Wormerveer; Janny Koomen 
(Assendelft), poster van Comelis Jetses met afb. van kinderen in de moestuin; Mevr. R. Mik 
(Goes), ‘De Zaanstreek in oude prenten’; dhr. N. van Krochten, Historische Kalender 2003: 
Wormerveer in vervlogen j aren; fam. Koper, trommel Cacao Pette Wormerveer met afb. 
paradijsvogel; Dirk Krom, Dvd ‘Mijn Nostalgische Zaanstreek’ (uitg. Bruna) en Cd-rom met 
molenfoto’s en tekeningen van G.Mol; Erven Jan van Leeuwen, ‘Jubileumboek van de 
ZBZI: 100 jaar’; T. Ooms-Herlaar, div. knipsels, exemplaar krant Buurtvereniging 
Transvalia; Marjan Pijl (Wormer), herdenkingstegel Gereformeerde Kerk Wormerveer 
(1876-1976); Mevr. Diet Regts-Keuter, div. persoonlijke documenten, luchtfoto Kon. 
Fabrieken Boon; Mevr. Wijdooge, 4 leesboekjes van de Willem Zijlstraschool, groen ovaal 
blikje Pette voor cacaopoeder; dhr. K. Aafjes, kledinghanger Smit’s Kledingmagazijn, 
Krommenieërweg 38-38a-40-42; dhr. A. Andrea, 2 boeken van Pieter Boorsma: ‘Oud 
Zaansch Molenleven’, 2e dr. 1932 en tweede bundel 1948; dhr. C. Bakker (Plüderhausen), 7 
bidprentjes verzameld door moeder Bakker; Tini Bertram-Boot, (Rüdesheim), jurkje en 
mutsje beplakt met distributiebonnen 1940-1945, kopie foto Bevrijdingsfeest 1945 in de 
Tuinstraat met school B op achtergrond, kopie foto Zaanweg 65; dhr. M. Boere, 1 paar 
schaatsen, eigendom van J.W. Meijns gewoond hebbende op Begoniastraat 10, 
jubileumtijdschriften QSC 70 jaar (1915-1985), jubileumtijdschrift QSC 75 jaar (1915-1980) 
en QSC nieuws (november 1947), QSC oorkonde uitgereikt aan M. Boere, blocnote met 
opdruk QSC, boeken: ‘Sterke verhalen van het Rooie Dorp’, ‘De Nederlandsche 
Blikindustrie’ van J.C. Westermann, ‘Stadsvernieuwing Transvaalbuurt 1987-1991’, 
persoonlijke documenten van Willem Meijns en Mart Boere, documenten betreffende W.O.
II, boekjes gebruikt op de lagere scholen, foto’s van Hercules Hebe (ca. 1935) met o.a. Bep 
Meijns en Uitje van de ijsclub Zuiderkwartier (ca. 1935); Dirk Boon, (Koog aan de Zaan), 
kaart van gedeelte Wormerveer (1937); dhr. G. Dekker (Westzaan), 2 negatieven van 
schoolfoto’s, ansichtkaart ‘Gezicht op een gedeelte van Wormerveer-Noord’; Mevr. Dolsma, 
kopie foto van School C Beukenweg met namen, zonder jaar; Mevr. Eijk (Hilversum), 
krantenartikel over Cees Hoogenboom met brieven en beschrijvingen W.O.II uit de Gooi- en 
Eemlander (1 mei 2010); Mevr. G. Emmer, extra uitgave van dagblad Trouw (1 mei 2010) 
met artikelen en foto’s van Henk Toby; Mevr. N. Heijne-Obdam, kopie foto van leerlingen 
St.Jozefschool (1944-1945); Mevr. Heimering, foto Drukkerij Meijer, Tuinstraat en foto 
Boekhandel Meijer, Goudastraat, krantenknipsel drukkerij Meijer, nieuwjaarskaart 
Wessanen’s Kon. Fabrieken, info van Wessanen naar klanten i.v.m. de brand bij de Moriaan, 
Veerdijk te Wormer (1961), gedicht t.g.v. 175 jaar bestaan van Wessanen en Laan (1940), 3 
ex. Zaans Groen: (febr. en mei 1945 en mrt/apr. onbekend), gedeelten uit een Zaans dagboek 
uit de bezettingstijd, boek ‘Met het maanmannetje in een nacht naar de schoonste plekjes van



Nederland’: uitg. van De Jong’s cacao; dhr. G. Hoogendonk, historische kalender 
Wormerveer (2003), ingelijste foto Zaanweg 44 t.g.v. 450 jaar bestaan van Wormerveer 
(1953), bewijs van eigendom pand Zaanweg 44 (1922); Mevr. Huijgens, 3 
verpakkingsblikken De Jong’s Cacao, verpakkingsblikje van De Jong’s Molenchocolade van 
Erve H. de Jong; Mevr. De Kloe, uit de nalatenschap van mevr. Van ’t Veer-Sibie (1914- 
1997), papieren uitgave van de Encyclopedie van de Zaanstreek, 9x Anno 1961, boekjes: 
Stichting Zaans Schoon, verslag over de jaren 1988-1994, 3 boekjes ‘De Zaanse Historie’ van 
G. Oosterbaan, ‘De man onder de beer’, ‘Tochtjes door en om de Zaanstreek’, ‘Vis a 
Zaandijk’, plakboek met afbeeldingen van de Zaanstreek, plakboek met krantenknipsels over 
de Zaanstreek in de bezettingsjaren, serie krantenartikelen over de Zaanse geschiedenis, foto 
Schouwstraat West-Knollendam (ca. 1930); Kees Koolman (Zaandam), tijdschrift De Kieft 
nr. 4 (2008) met artikel over Reigerinventarisatie 2008 m.b.t. Oude Begraafplaats en Zaanweg 
114, nieuwjaarskaart 2010 met afbeelding van de Nagtegaalkade; Mevr. C. Koomen- 
Nijkamp (Wormer), foto’s van toneelvereniging Strijd en Kunst (lOx), QSC revues (8x), 
buurtvrouwenclub Wormerveer-Zuid, Sinterklaas (meester de Regt) (3x), 
personeelsvereniging Jan Dekker (5x), ijspret, o.a. 1933 (2x); N. van Krochten, foto van 
Kampioenschap dubbelspel van Tafeltennisvereniging Tussen tafel en bed (ca. 1950) met o.a. 
Tini Schram, Nic Smit, Nico van Krochten; Dirk Krom, affïchebord Tentoonstelling ‘Effe 
Buurten’ (2003); Mevr. Kruijver, ingelijste afbeelding van Wormerveer vanaf molen de 
Witte Vlinder in noordelijke richting (1794), granaathuls voor een 25 ponder uit 1943 
gevonden in Wormerveer, 6 afbeeldingen MBTZ kalender: rijstpellerijen en vemen Veerdijk, 
Hotel Restaurant Café De Nieuwe Sociëteit, luchtfoto’s omgeving Plein 13, langs de Zaan 
(1924), N.V. Wessanen’s Koninklijke Fabrieken (1938), de Zaan(bocht), 2 afbeeldingen van 
Dick Vonk (2000): De Adelaar en de Jonge Prins, 2 afbeeldingen van Hartog: Oliemolen De 
Bakker aan de Tochtsloot (1999) en Meelmolen de Witte Vlinder (1990), 1 afbeelding van A. 
Swartsenburg (1994): Hervormde Kerk, 4 afbeeldingen van D. Graas: Zaanwand Rijstpellerij 
De Unie, Noordeinde, Zaandijkerweggetje en Zaanbocht, posterfoto van Zaanbrug (ca. 1900), 
2 pennen 50 jaar Z.O.V. Wormerveer; D. Kuijper, 2 foto’s aanbouw Surinamestraat 1 (1955); 
dhr. N. Luttik, 2 foto’s van sneeuwruimen door koster Nico Luttik voor doopsgezinde 
vermaning en kosterij, (ws. 1979); dhr. Ed Meijns, 2 foto’s van schoolvoetbalelftal school B 
(1948) en schoolvoetbalelftal school C (1947); dhr. P. Molenaar, boek ‘Oud Krommenie en 
Wormerveer vanuit de lucht’; J.J. Ridder, 1 ansichtkaart van Marktstraat met vermelding 
Noordeinde!, 4 foto’s van leden fam. Waal, in de achtertuin van Marktstraat 118; dhr. F. 
Schorn, foto van Oude Begraafplaats (winter 2010); Mevr. G. Schotman, kaartspel en 
dobbelstenen in houten doosje met opschrift Herenkapsalon Dirk Sluijs, suikerzakje Wastora 
Zaandam-Wormerveer, zakje van de Jong’s Cacao met puzzelstukjes Kruispuzzel, 
lucifersdoosjes van Sigarenmagazijn H. Kuyper, Krommenieërweg 10a, Sigarenmagazijn De 
Specialist J. Oostwoud-Wijdenes, Wandelweg 11, Party Center ’t Wapen van Wormerveer Ab 
Kok, Warmoesstraat 37-39, stenen asbak Bella Musica Wormerveer (Vreeling), houten jojo 
van Stelling, t.g.v. 50 jaar fa. Stelling, porseleinen servetring van Stelling t.g.v. 20 jaar eigen 
atelier en kaartje met de tekst ‘Onze gordijnen zijn om door een ringetje te halen’, 
platenhoezen van Pranger & Verhoeven Zaanweg 61 en van Ger Vreeling Wandelweg 41, 
jubileumkaart met 1 cent t.g.v. 60 jaar Maatschappij van Onderlinge Glas-assurantie, 
bedankkaartje met 25 cent voor telefonische boeking bij Hooijberg Reizen, Loodsweg, West- 
Knollendam; Mevr. Stuurman (Zaandijk), persoonlijke archiefstukken van Johannes Bos 
betr. de families Kuik, Kelder en Bos, schrift met voordrachten, toneelstukken enz. van J. 
Kuik: ‘Gemeentedag 20 juli 1921’, ‘Moederliefde, een drama te geven op mijn 80e 
geboortedag in de Nieuwe Sociëteit of bij het graf, ‘Ouder worden’: toneelspel in 2 
bedrijven, ‘Gedenkboek van Wormerveer voor 81 jaar terug beschreven, bezongen en 
geteekend’ door J. Kuik, oud 81 jaar (ws. 1926), menukaarten, gedichten en voordrachten,



div. oude foto’s: schoolfoto Jo Bos, sigarenkiosk Breeuwer, Schoolpad/Hennepad met fam. 
Bos voor de winkel, foto Wandelweg met gasfabriek en bloemenwinkel v.d. Meulen; fam. 
Winter-van Berg (Assendelft), 13 foto’s van bewoners Delistraat op div. locaties, 2 foto’s 
van Fröbelschool, Fröbelstraat (1948/1949 en 1949/1950); Dick Zwart, boekje: Operette De 
Graaf van Luxemburg (2009), foto van receptie t.g.v. 50-jarig bestaan toneelvereniging 
Thalia, brochure WTG 90 jaar, jaargang 2009 van de Yemeemstok, brochure ‘Zaans 
evenwicht: een toekomstrichting’; Mevr. Dik-Niele, div. boeken van Dick Laan: ‘Pinkeltje en 
zijn vriendjes’ ( le dr), ‘Pinkeltje gaat naar Pinkeltjesland’ (21® dr.), ‘Pinkeltje in Madurodam’ 
(26e dr.), ‘Pinkeltje Omnibus’ (1982), ‘Avonturen van Pinkeltje’ (7e dr.), ‘Lach jij maar, 
Pinkeltje (3e dr.)’, ‘O! O die Wolkewietje toch!’ (7e dr.), ‘Pinkeltje en de flonkersteen’ ( le en 
23e dr.), ‘Nieuwe geographische Nederlandsche Reis- en Zakatlas’, facs. van uitg. 1773; dhr. 
A. Halff (Zaandam), reglement van de Anti Revolutionaire Jongeren Actie ‘Schrift en 
Historie’ (1938); Nora en Johan van Poelgeest, brochure Informatie & Programma seizoen 
2006-2007 de Fortuna Fans; Mevr. Smak, 3 schoolkranten Willem Kwetter (1978 en 1981), 
foto’s afscheidsmusical ‘Pompelmoes in Groente en Fruit’ met rolverdeling van de Willem 
Zijlstraschool; dhr. Herman J. Visser (Krommenie), 2 kopie foto’s van molen de 
Koperslager, kopie foto gezicht op Wormerveer genomen vanaf pand drukkerij Meijer, 4 dia’s 
met voorstelling gezicht op de Zaan en slootje langs de Nagtegaalkade, 9 negatieven van 
o.a.drukkerij Meijer, molen de Koperslager, bruggetje Sluispad, spoor Wormerveer, fotokopie 
van uitslag fotowedstrijd van Wormerveerse Gemeenschap t.g.v. 4e lustrum van de 4-5 
meiherdenking (1965); P. Aafjes (Wormer), boek ‘Zwaaiende Wieken’; J.J. Ridder, div. 
documenten betr. aankoop percelen land van de erven van boer Waal; dhr. Jan Toby, 6 
foto’s van bemanning luchtafweer, luchtafweer op de meelfabriek, optocht bevrijding 1945: 
optocht ‘Trouw werd hier gedrukt, ‘Colijn voor herstel van de welvaart’, optocht op de 
Zaanweg (genomen vanuit pand Toby) en winkel Krommenieërweg; Sietske Koene, 2 oude 
briefkaarten Wilhelminapark; Ron van der Does & Florence Wassink (Egmond a/d/ Hoef),
5 foto’s van plaatsen Zaanbrug (ca. 1965), 3 foto’s van brand bij pakhuis de Moriaan (1961), 
luilakvuur Hof Saenden en stoomsleepboot Maakenwanger (1962/1963) in de Zaan ter hoogte 
van Jan Dekker; Dick Fijma, sigarendoosje met 1 sigaar en speldje van vader Nanne Fijma, 
t.g.v 100 jaar Wessanen; Dick Floor, baanvegers collectebus Jaap Eden; dhr. Fortuin (hoofd 
basisschool Toermalijn), div. diaserie’s betreffende de Johan Boumanschool (voorheen Cor 
Bruijnschool); 2 mapjes negatieven van kleuters (1994/1995); Klaas de Graaff (Beverwijk), 
kopie foto sloot Bankakade/Billitonkade met brug over Celebesstraat (ca. 1946); Mevr. 
Groenland, afl. 80 van Hollands Noorderkwartier, jrg. 23, nr. 4 (2009) betr. kwartierstaat 
Groenland/Abelen; D. Hartman (Westzaan), 2 versch. medailles van 45 km toertocht 
‘Rondom de Watermolen’, 2 kaartjes idem en poster; Mevr. N. Keuter-Visser (Koog aan de 
Zaan), fotoalbum van D.N. Kat (1903), ook Wandelweg 73 t.g.v. afscheid van laboratorium 
van de BPM (1947), 2 ansichtkaarten Zaanbrug en Zaangezicht, foto interieur fabriek Kon. 
Pellerij Mercurius met persoonlijke info, foto Silo nr.2 (Mercurius) (1933), 4 etiketten o.a. 
van vlugkokende havermout en gortmout, 2 stroken met handtekening van G.W. Kat met 
datum 7 mei 1900, reclamekaart van Mercurius Havermout vlugkokend; Jaap Klomp, 2 
boeken: ‘Zaanstreek Waterland’, 3e serie van 50 tekeningen van Maarten Oortwijn en ‘De 
Vlucht naar Kautokeino’ van Cor Bruijn; Dirk Krom, foto van binnentuin Hof Saenden, bord 
Ijsvereniging De Jeugd, handschoenen en vlag Ijsvereniging De Jeugd; dhr. Kuiper, 2 
digitale schoolfoto’s School B? en 3 foto’s van Zaans Opera en Operette Orkest en 1 ws. van 
Ons Genoegen; Mevr. Loes Schoemaker-Koene (Westzaan), digitale foto’s van 
schoolreisjes o.a. naar Schiphol en kleuterklas 1952 met juf Alfrink en Mevr. Mastrandrea; 
Jola Zwart, 45 digitale foto’s van leerlingen Kabouters en Kwetterhof.


