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In 2019 is het het Historisch Genootschap Wormer voor de wind gegaan. De 
georganiseerde activiteiten waren een succes en werden goed bezocht. Meer 
mensen werden enthousiast en wilden zich inzetten voor het Genootschap en 
ook het ledental is opnieuw gegroeid. Kortom een goed jaar. 

De op 28 maart 2019 gehouden Algemene Ledenvergadering werd door zo’n 
140 leden bezocht. De, na het gebruikelijke huishoudelijk deel, gegeven lezing 
door Sjors van Leeuwen over de molens die in Wormer hebben gestaan werd 
goed ontvangen. Tot slot werden na de pauze nog twee films getoond. Een film 
over het in 1948 gehouden bevrijdingsfeest en een film over het gat van Wormer.   

De ruimtes bij de Beschuitstoren worden inmiddels volop gebruikt voor vergaderingen en 
andere activiteiten zoals de fotowerkgroep en het uitreiken van jaarboeken na de 
Genootschapsdag. Door het organiseren van activiteiten in of rond de Beschuitstoren, weten 
ook steeds meer mensen de weg naar de Beschuitstoren te vinden. Helaas verloopt de 
inrichting van de geplande stijlkamers wat moeizamer. De plannen zijn er wel, maar het blijkt 
vrij lastig te zijn om de voor uitvoering van de plannen benodigde middelen via fondsen en 
subsidies te verkrijgen. De verantwoordelijkheid voor de inrichting van deze stijlkamers ligt bij 
de Stichting Beschuitstoren en de Gemeente, maar daar waar mogelijk probeert het 
Genootschap te ondersteunen en druk uit te oefenen.  

Op 6 juli vond op het plein voor de beschuitstoren de opening van het Door het lint-festival 
plaats. Door het jeugdorkest Ratatouille werd met medewerking van Burgemeester Tange de 
Beschuitstorensuite opgevoerd. 

Door de door de gemeente toegekende subsidie hebben wij de voor de fotowerkgroep 
noodzakelijke apparatuur kunnen aanschaffen waardoor de fotowerkgroep volop aan het 
werk kan. Alle beschikbare en aangeboden foto’s worden gescand en zo mogelijk van een 
onderschrift voorzien. De fotobank die hierdoor ontstaat is via het Waterlands archief voor 
iedereen toegankelijk.  

Uit deze fotobank wordt ook geput voor de expositie die jaarlijks in het zorgcentrum Torenerf 
wordt ingericht. In 2019 was vanaf 20 mei t/m eind juni een expositie te zien met als thema 
“mensen in Wormer”. Juist voor de bewoners van Torenerf is het zien van deze foto’s vaak 
een feest van herkenning. 

De op 14 en 15 september gehouden Open Monumentendagen (OMD) stond in het teken 
van het landelijk vastgestelde thema ‘Plekken van plezier’. Door de OMD-werkgroep is aan 
dit thema invulling gegeven door het samenstellen van het boek Van schuim tot kraag. Een 
boek over de herbergen, cafés, feestzalen en andere horecagelegenheden in Wormer. Op 
14 september is dit boek in Het Moriaanshoofd gepresenteerd, samen met een expositie van 
de foto’s uit het boek. Op 14 september kon men in de woning van de familie Zwart ook een 
expositie bezoeken van trouwfoto’s die in het verleden in het voormalig raadhuis van Wormer 
zijn gemaakt. Mensen die dat wilden konden op dezelfde plaatst de trouwfoto nog eens 
overdoen. Een erg mooi initiatief van de familie Zwart waaraan het Genootschap en met 
name de fotowerkgroep met veel plezier haar medewerking heeft verleend. 



Op 15 september werd in de Beschuitstoren een boekenmarkt gehouden en de slideshow 
getoond.  

Tijdens de OMD maar ook in de maanden daarna vond het boek Van schuim tot kraag veel 
aftrek. Inmiddels zijn … exemplaren van dit boek verkocht.   

In Torenerf werd ook weer de jaarlijkse expositie van historische foto’s ingericht. Dit keer met 
de foto’s uit onze brochure Hoe de boer uit Wormer verdween. Door de bewoners en 
bezoekers van Torenerf wordt deze expositie zeer op prijs gesteld en is voor de bewoners 
vaak aanleiding voor het ophalen van oude herinneringen. 
 
Op 23 november werd in de Stoomhal de jaarlijkse Genootschapsdag gehouden. Tijdens 
deze Genootschapsdag is door René van Maanen het eerste exemplaar van het veertiende 
jaarboek uitgereikt aan burgemeester Tange. Naast het in ontvangst nemen van het jaarboek 
en het bekijken van de expositie van de foto’s uit het jaarboek kon men ook de lezing van 
Nico Koelemeijer over de weverijen van Koster & Co bijwonen. Na de Genootschapsdag was 
het op twee zaterdagen mogelijk om in de beschuitstoren het jaarboek alsnog af te halen. 
Hoewel vrij veel leden het jaarboek zelf komen afhalen, zijn er ieder jaar ook nog (te) veel 
leden die dat niet doen. Om deze niet afgehaalde jaarboeken alsnog bij de betrokken leden 
te krijgen is een behoorlijke belasting voor de verspreiders. Daarom roepen we de leden op 
het jaarboek zoveel mogelijk zelf af te halen. 
 
De succesvol georganiseerde activiteiten en de publiciteit daaromheen hebben ook een 
positieve invloed op de ledenontwikkeling. In 2019 is het ledental opgelopen van 665 leden 
op 1 januari naar … leden op 31 december.  

In 2018 zijn de nummers 53 t/m 56 van de Torenklanken uitgekomen. Iedere keer weer met 
aansprekende artikelen en verslagen van de activiteiten van het Genootschap. 
 
De website van het Genootschap (www.genootschapwormer.nl) en de facebookpagina van 
het Genootschap (https://nl-nl.facebook.com/Historisch-Genootschap-Wormer-
683885491777889/  worden goed bezocht. Ook de digitale nieuwsbrief die regelmatig wordt 
verzonden voor de aankondiging van activiteiten wordt door de ontvangers op prijs gesteld. 
Leden die deze digitale nieuwsbrief nog niet ontvangen, kunnen zich daarvoor via de website 
aanmelden. 
 
Met genoegen kunnen we vaststellen dat het Historisch Genootschap Wormer een bloeiende 
vereniging is die bruist van activiteiten en in ledental nog steeds groeit. De activiteiten 
kunnen meestal op grote belangstelling van de leden en andere belangstellenden rekenen. 
Daarom is een welgemeend woord van dank voor de vrijwilligers die betrokken zijn bij deze 
activiteiten, of zich op een andere wijze voor het Genootschap inzetten, hier dan ook zeker 
op zijn plaats. Uiteraard zijn nieuwe vrijwilligers nog steeds van harte welkom. 
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