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Column

RUIMTE VOOR OBJECTEN

In het 14-jarig bestaan van de Historische Veren igi ng Wormerveer, hierna te noemen
HVW, is d.m.v. schenkingen een behoorlijk groot archief opgebouwd waar we 'groos' op
zijn en waar we tot nu toe nog voldoende ruimte voor hebben. De schenkingen bestaan
niet alleen uit foto's en ander 'plat' materiaal, maar ook u it boeken over Wormerveer
en een grote verzameling voorwerpen.

Over dat laatste kun je je afvragen ofhet in bewaring houden van kleine en grote
voorwerpen een taak is voor een historische vereniging. Het zijn soms objecten die
om wat voor reden dan ook zijn afgewezen door bijv. het Zaans Museum of andere
instell ingen. Soms zijn dat spu lIen met een zekere historische waarde of er zit een
bijzonder verhaal achter en soms wil je gewoon niet dat zo'n voorwerp in de container
verdwijnt. Soms zijn het voorwerpen met betrekkelijk weinig waarde zoals de BBhelm
van de laatste burgemeestervan Wormerveer, die waarschijnlijk nooit is gedragen. Maar
andere voorwerpen hebben wel een behoorlijke waarde zoals een nogal fors uitgeva Ilen
drieluik van de schilder Nicolaas Wijnberg met afbeeldingen van Wormerveer, dat
bij aanschaf destijds f 28.000,00 heeft gekost. De schen ker stelde dat het drielu ikin
Wormerveer moest bi ijven, rnaa r het was te groot om het in het onderkomen va n de
HVW onder te brengen. Gelukkig hebben we een plek gevonden in een kantoor waar
het nu in bruikleen hangt, tot volle tevredenheid van de eigenaar van dat kantoor.

Maar wat doe je als je een maquette krijgt aangeboden van het inmiddels voltooide
nieuwbouwproject rondom de Pette cacaotoren aan de Marktstraat in Wormerveer?
Het architectenbureau waar de maquette oorspronkelijk stond verhuisde naar een
kleiner kantoor en wilde en kon de maquette daar niet onderbrengen. Na de maquette
aan diverse instellingen te hebben aangeboden kwam hij uiteindelijk bij de HVW
terecht. Op onze vraag: 'Wat doen ju IIie als wij de maquette niet accepteren?' was het
antwoord: 'de container'. Dat is wel het laatste wat je wilt. Dus staat hij nu als bi ikvanger
in ons onderkomen.

Als je als historische veren iging n iet over een eigen onderkomen kunt besch ikken, dan
is het antwoord op de vraag of je iets wilt accepteren niet moeilijk, maar als je zoals wij
wel (nog) voldoende ruimte hebt dan accepteer je het dankbaar.

Ook uw schenking accepteren we met een bi ij gezicht en de koffie staat klaar.

Dick Zwart, voorzitter Historische Vereniging Wormerveer.
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