
Overdracht 31 juli 2018 aan Waterlands Archief, Purmerend 

 Cassette bandjes interview met 
o Bart Zaal - band I en band II -master copie en duplicaat  
o Barend Aten - 18/3/82 en 24/2/82 - diverse kopieën - master en duplicaat  
o Hr. Romeijn - Band 1 en band 2 - 23/12/81 
o Hr. Kingma band 1 en band 2 - 12-8-81 

 Uitgetypte/handgeschreven interviews met: 
o Nicolaas Rozemeijer - 10-09-1893 
o Romein, gehouden 23 dec 1981 (ook de cassette bandjes zijn nog aanwezig) 
o Barend Johan Aten 25-10-1906 (ook de cassette bandjes zijn nog aanwezig)  
o Bard Zaal, van 4 november 1982 (ook de cassette bandjes zijn nog aanwezig) 
o Nicolaas Kingma 28-10-1917 (ook de cassette bandjes zijn nog aanwezig) 
o Adriaan Aten  7-7-1910 

 MBTZ - rapporten m.b.t. interviews  
o Sectie Leven en Werken - Het maken van papier - Voorbereiding van de interviews met vroegere 

werknemers van VGZ te Wormer. 
o Samenvatting van de onderdelen lonen, werktijd etc. 
o Het bedrijf in Wormer in de dertiger jaren 
o De werkomstandigheden in de fabriek 
o De techniek bij VGZ te Wormer 
o Vragenlijsten m.b.t. project VGZ Wormer 
o Notulen vergaderingen Sectie Leven en Werken 
o Gerubriceerd interview met de heer J.K. Kaper, gehouden 1 en 12 oktober 1981  

 2 x Bestelbon H.J. Nestelroij & Co, Papierwarenfabriek Bloemgracht 61-79, Amsterdam uit 190x  

 Afleveringsbon J. Zwart, Cz. Mechanische Papierwarenfabriek, Zaandam 

 Grondstoffenstaat met watermerk Koninklijke Marine en datering 18xx 

 Vrachtbrief van P. van Son & Co, Deventer per Eendracht II 

 Productieboek 1883-1884 
o afnemers naar initialen 
o papierkwaliteiten onderscheiden in stofsoorten 
o formaten en mg aanduidingen  
o voor verschillende afnemers ook de rollen 
o monsters met soortaanduiding 

 Brief (2 juli 1946) van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie aan VGZ in Wormer t.a.v. B.J. Aten (chef de 
bureau) met een verslag van een bespreking op 21 juni 1946. Deze bespreking ging over het deelnemen van de 
VGZ medewerkers in Wormer aan de februari staking in Amsterdam. In het verslag staat o.a. de reactie van 
Duitsers op deze deelname aan de staking in Wormer. 

 Diverse bedrijfscouranten: 
o Eendracht - Tijdschrift van directie en personeel van Gelder Zonen - dec 1945 
o Papier Vizier - Uitgave Kon. Papierfabrieken Van Gelder Zonen - Velsen en Wormer - November 1961 

met o.a. groot artikel over personeelswerving in de kop van Noordholland  
o Papier Vizier - Uitgave Kon. Papierfabrieken Van Gelder Zonen - Velsen en Wormer - Juli 1962 met o.a. 

groot artikel over PM 22 

 Getekende grafiek personeel-stand (personeel op weekloon - op maandsalaris) vanaf 1910 tot 1951 

 Map met o.a. foto R.D.M. 355 pk Schorch Motor en enkele nog onbekende foto’s 

 Incomplete serie ‘Wormer Nieuws’  vanaf mei 1975 tot februari 1979  

 Stageverslag HTS Amsterdam van oktober 1959 - Onderwerp: Het poeder uit de welkast van PM 11 

 Handgeschreven overzicht “Gefabriceerd papier 1910 - 1969”  

 Jaarproduktie in tonnen papier 1913 - 1961 Tabel met overzicht van de produktie  

 Papier gemaakt bij de Fabriek: de Eendracht 1886 - 1898 Produktieoverzichten van de fabriek in Wormer aan het 
einde van negentiende eeuw 

 Asbestproductie fabriek Wormer - Gegevens van het Bedrijfsbureau uit februari 1974 

 Grafiek pakpapier en karton in Nederland 1930 - 1960 Bron: nog onbekend 

 Document ‘Enkele cijfers’ Een kort overzicht van de productie en de productiemiddelen van de fabriek in 
Wormer, (waarschijnlijk) kort na het opstarten van PM 22 



 Dossier met gegevens en situatietekeningen van de diverse gebouwen op het complex van VGZ. Dossier dikte is 
1 cm. 

 ‘Fabricageproces’ Een 4 pagina’s tellend document met beschrijving van het fabricageproces, waarschijnlijk uit 
het midden van de twintigste eeuw 

 Instruktieboekje - Algemeen overzicht. Door de afdeling ‘opleidingen’ bestemd voor vacantie-werkers in het 
bedrijf 

 Dossier (ca 1 cm) Arbeidsvoorwaarden en bekendmakingen 1928-1932 

 2 tekeningen bouwen kolksluis bij de Bartelsluis door P. Wakker uit november 1931 

 Brochure ‘Voorschriften voor uw veiligheid’ fabriek Wormer 

 Document Bedrijfsgeschiedenis Van Gelder Zonen 

 Map met memorabilia van Van Gelder met o.a.  
o Feestlied t.g.v. het 40-jarig jubileum van de heer J.J. Allan op 1 september 1961, met als watermerk een 

portret van de heer Allan.  
o Diverse formele aankondigingen van management wisselingen 
o Oproepen tot staking door de Roode Vakbewegings-Oppositie uit 1932  
o Wijzigingen in bedrijfslokaties 
o Welkomslied door het Feestvierend Personeel in de Fabriek ’De Eendracht’ aan hun geachten Patroon en 

Jubilaris de WelEdele Heer P. Smidt van Gelder op Zaterdag 21 Juli 1900 
o Feestzang den WelEd. Heer P. Smidt van Gelder bij diens 25 jarig jubileum op 21 Juli 1900 
o Potpourri te zingen door de arbeiders der Papierfabriek De Eendracht ter gelegenheid van het 50-jarig 

jubileum van hun Directeur P. Keet Czn. (1 mei 1912) 
o Ontboezeming van het verheugde Personeel, bij de viering van het 50-Jarig jubileum van den Heer P. 

Keet Czn, Directeur der Koninklijke Fabriek ’De Eendracht’ 1912 
o Portret van directeur J.J. Allan  

 Map met memorabilia van Van Gelder met o.a. 
o Boekje opgedragen N.F. Allan ter eere van ter herinnering aan het veertig-jarig jubileum in 1928 
o Syllabus: ‘Betekenis en aktiviteiten van de verwerking door’C. Simons - datum onbekend 
o Poster 'Zoiets sloop je toch niet' Protest poster tegen de mogelijke afbraak van woningen rondom het 

Van Gelder complex begin jaren tachtig 
o Cursus ongevallenbestrijding voor niet toezichthoudend personeel Van Gelder Papier fabriek Wormer 
o Cursus ongevallenbestrijding voor toezichthoudend personeel Van Gelder Fabriek Wormer feb. 1975 
o Syllabus: Opleiding - Regionaal Symposium West 30 sept - 1 okt 1970 
o Aankondiging aan het gehele personeel - Zoals u ongetwijfeld bekend is, verkeert Van Gelder Papier in 

ernstige financiële zorgen. Van 8 maart 1977 
o Organisatieschema per januari 1968 - met heel veel wijzigingen en aantekeningen 
o Gewijzigd schema januari 1963 - met heel veel wijzigingen en aantekeningen 
o Organisatieschema per 1 oktober 1970 
o Blanco getuigschrift van de Bedrijfsschool 
o Periodiek van de Personeelsvereniging VGZ Wormer van 5 april 1950 
o Copie van de NieuwsBrief van MBTZ met o.a. artikel over VGZ Wormer van oktober 1981 
o Mededeling aan alle medewerkers - Er is de laatste weken veel en onrustige publiciteit - van jan. 1980 
o Verslag lezing over asbest, gehouden door dr. J. Stumphius op 6 maart 1974. Initiatie van de 

ondernemingsraad van VGZ Wormer    

 


