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de fam
ilie Bom

, 

schilderij, 1657

Portret van de familie Bom. 

Het familiewapen staat linksboven op 

het schilderij. 

Grote hagelslagver-

pakking van Cacao 

de Zaan, 1964

Melkchocolade- 

letter ‘Digitaal’ 

van Verkade

Bril van predikant J. Walig, 1864

Macaroni-
verpakking van 
Honig, 1900 – 1974

Bedrijfsschool 

Artillerie 
Inrichtingen, 1966 

Th
ee

po
t, 

18
25

 - 
18

74

Schooltas van Aafje Gijse, 1750-1770

Mobile van een 

walvis met vier 

sloepen, 1751

Chocoladegietvorm 

in de vorm van een 

vis, 1950 - 1990

Schoolbordverf van 

het bedrijf Pieter 

Schoen, 1950-1970

Zaangezicht, schilderij, 1980

Speelgoed 
hijskraan, 
1947 - 1953

De ingewikkelde 

doos werd met de hand 

beplakt. Ontwerper Tom de 

Heus won er een prijs voor 

het beste verpakkings-

ontwerp mee.

Deze 

mobile was 

van Pieter 

Groen. 

Hij was 

walvisvaarder 

en ving in 37 

jaar maar 

liefst 161 

walvis-

sen. 

Een paarse 
doos met rode, 
gele en blauwe 

strepen. In de doos zit 
een melkchocolade letter G. 

Er staat geen 
houdbaarheidsdatum op. 

We weten 
niet uit welk 
jaar de letter 
is. 

Bril met dun gouden montuur van 
doopsgezind predikant J. Walig te 

Krommenie

Eikenhouten 

schooltas van 

Aafje Gijse. 

Kinderen 

   gebruikten      

hun houten tas 

ook als tafeltje 

in de klas.

Trekpot of theepot met 
deksel, onderdeel van Engels 

aardewerken theeservies. 

Rechthoekig 
kartonnen pakje 
met in oranje met 

witte letters 
‘macaroni’ er op.

De macaroni zit nog 
in het doosje! 

Deze vorm is door de 
firma Boon uit Wormerveer 
gebruikt voor het maken van 

grote chocoladevissen. 

Na de Tweede 
Wereldoorlog hadden veel 

ouders geen geld voor Sinterklaas-
cadeautjes. Medewerkers van de 
Artillerie Inrichtingen maakten zelf 
speelgoed voor hun kinderen. Zoals    

dit hijskraantje.

Schilderij van een uitzicht 
op de Zaan. Bovenaan zie je 

de William Pontbrug met 
bootjes in de jachthaven. 

 Aan 
de voorkant het 

logo van de Zaanse 
verffabriek van Pieter Schoen. 

Aan de achterkant de 
gebruiksaanwijzingen in verschillen-
de talen. De verf zit nog in 

het blik.

Bedrijfsschool Artillerie Inrichtingen 
met Turkse gastarbeiders. 

De leraar is meneer Koster, 
we weten niet hoe 
de andere mensen 

heten.

Knipvel
Natuurlijk verzamelen jullie je museumstukken zelf. 
Maar het museum heeft ook een aantal museumstukken die jullie mogen gebruiken! 
Ze staan op dit knipvel. Knip uit of teken na en gebruik in je maquette.


