
Leuk zijn de reacties die wij van onze leden krijgen over de geplaatste foto’s 
en artikelen die in onze nieuwsbrieven staan. Ga zo door en laat wat van u 
horen want zo ontstaat er interactie en dat is precies de bedoeling van de 
redactie. Misschien heeft u al iets in de krant gelezen over Shop & Swing aan 
de Zaan op zondag 24 mei. Wij mogen dan een ruimte in het pand Hollandia 
aan de Veerdijk inrichten. Ons plan is om een expositie te houden met oude 
school- en groepsfoto’s. In deze nieuwsbrief staat een mooi voorbeeld van 
een foto van de Katholieke Arbeiders Jeugd. Hiervan hebben wij bijna alle 
namen compleet. Natuurlijk vragen wij uw hulp om de ontbrekende namen 
in te vullen, ook tijdens Shop & Swing! Voorafgaand houden wij onze Alge-
mene Ledenvergadering op donderdag 23 april in De Wijngaard. De beno-
digde stukken kunt u lezen in deze Torenklanken. Op deze avond houden wij 
onze (korte) vergadering en daarna worden er zeer interessante diabeelden 
gepresenteerd door Els Mak en Jan Vink. Wij hopen op een volle zaal en 
natuurlijk weer veel oude beelden van en over Wormer. ■
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 historischgenootschap
 wormer

welkom door Trees Korver

Molenschuur De Jonge Wolf is door de gemeente Wormerland in maart op de 
gemeentelijke monumentenlijst geplaatst. Deze molenschuur staat aan de Veerdijk 
28, is bewoond  en behoorde bij oliemolen de Jonge Wolf die daar van 1654 tot 1911 
heeft gestaan. Verheugend nieuws is dat deze molenschuur voor de toekomst 
bewaard blijft. Op de foto: de Veerdijk vanaf Wormerveer met links de Lassie-fabriek 
en rechts van de meerpaal Café Riverside met helemaal rechts de molenschuur. 
Erachter de PTT-toren van Wormer. Foto: Jan Blokker



Op de foto die Paul Tjeertes ons toestuurde staat niet Kees Borst-
lap maar pianostemmer Willem van Wijngaarden uit Wormerveer. 
Een vrolijke man die veel gezelligheid bracht en dat is aan zijn 
olijke gezicht ook wel te zien.

van het bestuur door Jan Blokker

In onze vorige nieuwsbrief stond een artikel over Dirk Stam en zijn accordeon. 
Verschillende mensen vertelden dat de pianist op de foto ene Kees Borstlap 
was. Hierover bestond bij ons al enige twijfel omdat een familielid van hem ver-
telde dat Kees Borstlap een drummer was.

Op het moment dat ik dit schrijf, ligt onze penningmeester Bert in het ziekenhuis. 
Laten we met z’n vierhonderdvijftigen maar voor hem duimen, dat hij weer gauw 
naar huis mag. Om zijn verblijf daar wat te verlichten hebben we een fraai boeket 
laten bezorgen. Dat betaalt de penningmeester zelf!
Een beter bericht is de donatie vanwege reisbureau Apollo, dat voor elke door 
een van onze leden geboekte reis een bedrag van 5 euro naar ons overmaakt.
Ook een goed bericht is de geste van de stichting Hollandia, die ons een ruimte 
biedt om onze spullen op te bergen. Ook gaan we daar een expositie houden 
op 24 mei, zoals onze secretaris Trees u al heeft uitgelegd. Hopelijk kunnen we 
in de toekomst vaker bij Hollandia aan de Veerdijk exposeren. Het belooft een 
prachtige ruimte te worden.
Aan diezelfde Veerdijk staat ook pakhuis Wormerveer, dat nu gemeentelijk 
monument is geworden. Ook dát is een ontwikkeling die ons zeer aanstaat.
We kijken vooruit, maar blikken ook graag in het verleden, zoals op onze jaarver-
gadering waar we samen met Jan Vink het Zaandammerpad gaan afwandelen. ■

Mevrouw Smit uit Wormerveer belde ons met de mededeling:
De pianist heet geen Borstlap, maar Willem van Wijngaarden uit de Soenda-
straat in Wormerveer. Hij was ook pianostemmer. Wij hadden altijd veel plezier 
met die man, het was een vrolijke snuiter.

Geerie Butter van het Oosteinde mailde ons het volgende:
Toen ik de eerste pagina omsloeg van het laatste nummer, zag ik onze piano-
stemmer op de foto achter de piano zitten. Dat is uit Wormerveer - woonde in de 
Soendastraat indertijd - Willem van Wijngaarden. Wanneer ik uit school thuis-
kwam en de pianostemmer was er, dan was het feest. Het was een reuze gezel-
lige man met veel humor, die de sterren van de hemel speelde. Zijn dochter Bets 

reacties 'tietenpletter' door Trees Korver

2 | torenklanken 14 | 2009



Alles over het pand Padjedijk 13 te Purmerend is te vinden in het boek 
‘Purmerend en zijn historische etablissementen’, geschreven door Ber 
de Lange in het jaar 2000. Dit boek geeft een gedetailleerd sfeerbeeld 
van de etablissementen in Purmerend die onlosmakelijk verbonden 
zijn met de geschiedenis van de stad. Deze Ber de Lange houdt een 
tentoonstelling tot de maand juni in het oude stadhuis op de Kaas-
markt in Purmerend. 

ging vaak met ons mee stappen. Hij speelde op bruiloften en partijen, maar ook 
veel bij Jan Renooy aan de Zaanweg te Wormerveer (is daar de foto niet geno-
men?). Misschien is hiermee het raadsel Kees Borstlap opgelost, die niet kon 
pianospelen! Nou, Willem kon het wel en goed!

Een schriftelijke reactie kregen wij van Piet Gans:
Bandlid Kuijper was Kees Kuijper, hij had een café aan de Padjedijk 13 in 
Purmerend. Nu is hierin een Grieks restaurant gevestigd genaamd Mykonos. Op 
zaterdag 31 december 1938 ging deze zaak over op Kees Kuijper. Een adver-
tentie van de mei kermis 1939 vermeldt dat in Lunchroom Modern tijdens de 
kermis de ‘echte kermissfeer’ heerste. ■

Onze jaarvergadering in De Wijngaard op donderdag 23 april 2009 is precies 
één week voor Koninginnedag. (Voor de Agenda zie pagina 10.)
Onderstaand bericht vond Jan Blokker in De Zaanstreek van 15 augustus 1909. 
Juliana was juist in dat jaar op 30 april geboren, dus nog geen vier maanden oud. 
Koninginnedag werd toen nog op 31 augustus gevierd, natuurlijk de verjaardag 
van Koningin Wilhelmina. In die tijd was er weliswaar een comité gevormd in 
Wormer om de viering voor te bereiden. Maar sympathie… ho maar! ■

geen oranjefeest door Trees Korver
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De foto is in 1946 genomen voor het r.-k. verenigingsgebouw. De club heette 
K.A.J. (Katholieke Arbeiders Jeugd). Deze club is later opgegaan in een deel 
Scouting en een deel Ons Huis. De namen zijn gevonden door de schenker van 
deze foto, Peter Kroon, samen met Thom Ammeraal. Kunt u de ontbrekende 
namen invullen? Graag reacties naar de redactie per e-mail of telefoon. ■

1. Kees Bien 2. Adrie Mandjes 3. Bertus Butter 4. Bernhard Floore (schilder) 5. ? 6. Anton 
Koelenmeijer 7. ? 8. Hen Reyven 9. Piet Korver 10. Frans Götz 11. Mat Reyven (broer 
van Hen) 12. ? Butter 13. Gerrit Grandiek 14. Theo Huijgen 15. Jan Rozemeijer 16. Piet 
van Kleef 17. Kapelaan Klaver? 18. ? Zijp 19. Gerrit Heijne 20. Ben Huijgen 21. Gerard 
Ammeraal 22. Jan Schermer 23. Nico Mak 24. Joop van de Meer 25. Piet Binken 

clubfoto K.A.J. door Trees Korver
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26. ? Roozendaal 27. Jan Brandjes 28. Joop Piet 29 ? 30. Nico Hooyschuur 31. ? Brug-
geman 32. Freek Kroon 33. Jaap Hoek 34. Jaap Zijp 35. Jaap Zijp (Café) 36. Jan Klos 
37. Wim Conijn 38. Jaap Vestering 39. Thom Ammeraal 40. Piet Heijne 41. Niek Butter 
42. ? 43. Nico Fijma 44. Henk Wever 45. Piet Kaskes 46. Jan Al 47. Jan Grandiek 48. 
Lou Floris 49. Wouter Bakker 50. ? (Over het hoofd gezien bij controle). 
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jeugdherinneringen [slot] door Dirk Kuijper

BRANDBEL

Natuurlijk kan ik de vrijwillige brandweer niet vergeten, Op diverse plaatsen 
waren in het dorp slangenwagentjes neergezet. Een houten karretje met vier, 
vijf opgerolde slangen erin, een opzetstuk om op de waterleiding te kunnen 
plaatsen en uiteraard ook één of twee straalpijpen. Natuurlijk waren het alle-
maal nog slangen van vlas. Als daar water op gezet werd, dan waren het net de 
bedriegertjes, zo lekten die slangen. Maar na een korte tijd zette de slang zich 
dicht. Wij hadden ook zo’n wagentje achter het huis staan. Een ander fenomeen 
was de chauffeur van de autospuit, namelijk Jan Rezee. Voor de oorlog hadden 
de vrijwilligers al een brandbel, als ik me goed herinner. Als de bel afging dan 

Terug naar School West. In de eerste klas anno 1934, hadden we juffrouw (beffi e) 
Zijlstra. Die hield er rigoureuze maatregelen op na. Ik weet nog dat Jan de Groot, 
een boerenzoon uit de Enge Wormer, zo had zitten knoeien, dat zijn vingers 
onder de inkt zaten. Juf Zijlstra werd er zo boos over, dat ze hem meenam naar 
het stookhok, een fl es inkt in een kom omdraaide en Jan zijn beide handen erin 
dompelde. Sindsdien keken wij ook wel uit om met inkt op je handen te morsen. 
In de tweede en derde klas hadden we meester Groot, in de vierde en vijfde 
meester Stelling (bijnaam Zeeman) en in de zesde meester Ditmars, die in het-
zelfde lokaal ook de zevende en de achtste klas onder zijn hoede had. Juffrouw 
Zijlstra werd later opgevolgd door juf Westmeinse en meester Ditmars door 
meester Kapelle. Voor hij naar School West kwam, was meester Kapelle gesta-
tioneerd in Oost-Knollendam.

Het spuithuis aan de Dorpsstraat stond naast boer Havik, net voorbij de Schansbrug. 
Foto: Waterlands Archief uit de collectie van Jan Vink wat 002000508.
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vloog mijn vader naar zijn klaarhangende brandweergoed. Meestal voor hij 
klaar was, kwam de spuit al aan rijden, die toen naast boer Havik, net voor-
bij de Schansbrug, in het spuithuis stond geparkeerd. Jan Rezee moest van 
het Zaandammerpad komen en toch was de spuit altijd in no time al op het 
kruispunt. Wij verdachten hem er van dat hij in het spuithuis sliep!

VLOEDGOLF

Nog een fenomeen uit die tijd was de Alkmaar Packet, die van Zaandam 
naar Alkmaar voer. En dan had je de Alkmaar Packet van de goeie en van 
de verkeerde kant. Wat was namelijk het geval? Kwam hij van de Zaandam-
mer kant, dan ontstond door de zuiging die de boot maakte in de hoek bij de 
Mol (tegenwoordig Gerkens) een droog stuk. Dat was voor ons een waag-
stuk om daar even op te lopen, voor de vloedgolf het stuk weer in beslag 
nam. Die vloedgolf denderde tegen de wal van de Mol aan en stroomde 
zelfs op de dijk. Prachtig vonden wij dat. Kwam de Alkmaar Packet van de 
verkeerde kant, dan ontstond die zuiging niet zo en de eventuele golf liep 
dus de andere kant op. Dan renden we niet naar de Mol. Wat we ook heel 
spectaculair vonden als er een 1000-tonner door de Zaan voer. Bijna alles 
wat over het water ging werd met beurtvaarders van 100 tot zo’n 250 ton 
vervoerd. Dan was zo’n 1000-tonner een enorm schip. Dat er nu zelfs sche-
pen met een capaciteit van meer dan 3000 ton door de Zaan gaan was toen 
ondenkbaar.
Ik hoop dat vele ouderen zich terug kunnen vinden in mijn geschreven 
Jeugdherinneringen en het zal bij hen ongetwijfeld ook vele herinneringen 
ophalen. Ik zou zeggen schrijf ze ook op en voorzie de vereniging van veel 
gegevens over de historie van Wormer. ■

Deze advertentie staat in het 
boekje ‘De Zaanstreek’ van de 
Zaansche Vereeniging voor 
Vreemdelingenverkeer, die 
gevestigd was aan de Parallel-
weg 230 te Koog aan de Zaan. 
Het boekje is geschonken 
door D.C. de Haan (zie ook de 
schenkingslijst).
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verslag jaarvergadering 15-5-08
Aanwezig: bestuur - Jan Blokker (voorzitter), Trees Korver (secretaris), 
Nico Koelemeijer, Frank Tjeertes en circa 100 leden

1. Opening
 Welkom aan de aanwezigen door de voorzitter.
 Jan vertelt wat er in het afgelopen jaar gedaan is en wat de plannen
 zijn voor het komende jaar.

2. Verslag Jaarvergadering 2007
 Geen opmerkingen. Verslag wordt vastgelegd.

3. Bestuursverkiezing
 a.  Jan Blokker is aftredend, maar stelt zich herkiesbaar. Hij wordt
  door de vergadering voor de volgende 4 jaar herkozen.
 b. Kascommissie:
 Jan Zandbergen en Paul Tjeertes controleerden de boeken en 
 bevonden deze akkoord. De penningmeester wordt decharge
 verleend. Jan Zandbergen treedt af, Mario Koeman volgt hem
 op en als reserve lid stelt Joke Koelemeijer zich beschikbaar.

4. Jaarcijfers 2007 en begroting 2008
 Frank Tjeertes vervangt penningmeester Bert Vreeswijk.
 Vraag: subsidie 2007 € 2.000 hoger dan in 2008?
 Antwoord: Kwestie van praten met subsidiegevers van het Jaarboek.
 Vraag: voorziening Jaarboek € 6.200?
 Antwoord: dit is een spaarpotje voor komende Jaarboeken.
 Begroting wordt goedgekeurd.

5. Rondvraag
 a. Verzoek om met het oog op nieuwe leden de mensen aan de tafel
  voor te stellen.
 b. Namen bij de foto’s in Torenklanken vermelden.
 Aan beide verzoeken wordt voldaan c.q. zal voldaan worden.

6. Sluiting
 Dank aan alle medewerkers van deze avond.

Wormer, 16 mei 2008, Corrie de Wit-Steijn (notulist)
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Begroting 2008 Exploitatie 2008 Begroting 2009
Baten
Contributies 6.750 6.725 7.125

Subsidies jaarboek boekjaar 4.000 5.975 2.750

Donaties 200 196 300

Opbrengst jaarboeken 2.500 3.670 1.375

Opbrengst overige artikelen 300 3.070 250

Rente bank 150 383 400

13.900 20.019 12.200

Lasten
Kosten jaarboek 8.500 10.292 8.750

Kosten overige artikelen 500 1.339 150

Kosten verenigingsblad 1.300 401 500

Bestuurskosten 450 231 300

Kosten evenementen 750 442 550

Contrib., drukw., kantoorben. 600 144 300

Publiciteit ledenwerving 1.200 678 250

Bankkosten 250 290 350

Portikosten 350 236 350

Afschrijving inventaris 0 188 700

13.900 14.241 12.200

Exploitatieresultaat 0 5.778 0

                      Balans per 31 december 2008
Activa Passiva
Inventaris 2 Verenigingsvermogen per 1 januari 1.000

Rabobank rekening courant 2.271 Exploitatieresultaat boekjaar 5.778

Rabobank spaarrekening 10.132 Naar voorziening jaarboek vlg jaren 4.778

Voorraad jaarboeken 825 Verenigingsvermogen per 31 december 2.000

Te ontvangen contributies 30 Voorziening jaarboek vlg jaren per 01 01 6.259

Overige te ontvangen posten 0 Donatie boekjaar 4.778

Voorziening jaarboek vlg jaren per 31 12 11.037

Vooruitontvangen contributies 150

Te betalen posten 73

13.260 13.260

Hierboven treft u de jaarcijfers 2008 en de begroting 2009 aan. Indien hierover technische 
vragen zijn, kunt u contact opnemen met de penningmeester Bert Vreeswijk: 075-6424307.
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voorjaarsbijeenkomst 23 april 2009
VOORJAARSBIJEENKOMST MET ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV) 

Datum: 23 april 2009 
Locatie:  De Wijngaard, Dorpsstraat 134a, Wormer
Aanvang:  20.00 uur
Zaal open: 19.30 uur

PROGRAMMA

20.00 uur - Opening van de avond door de voorzitter.
20.10 uur - Algemene Ledenvergadering.

Opening.
Verslag Algemene ledenvergadering 15 mei 2008 
(zie pagina 8).
Jaarcijfers 2008 en begroting 2009 (zie pagina 9).
Verslag kascommissie 2008; decharge penningmeester; 
benoeming kascommissie 2009/2010.
Bestuursverkiezing: penningmeester Bert Vreeswijk en 
algemeen bestuurslid Nico Koelemeijer zijn reglementair 
aftredend, zij stellen zich herkiesbaar. Tegenkandidaten 
dienen zich uiterlijk een week voor de Algemene Leden-
vergadering te melden bij het bestuur.
Rondvraag: korte vragen, het liefst voor de vergadering 
bij het bestuur indienen, zodat beantwoording kan worden 
voorbereid.
Sluiting.

20.30 uur - Interessante diabeelden, verzorgd door Els Mak, met 
commentaar van Jan Vink.

20.45 uur - Pauze.
21.10 uur - Vervolg diabeelden met Jan Vink.
21.55 uur - Afsluiting van de avond door de voorzitter.
22.00 uur - Einde.

-
-

-

-

-

-
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Via Peter Kroon diverse digitale foto’s van Oud-Wormer.
Van Herman Meijer een digitale foto van de r.-k. kerk.
Seiny Klopper gaf ons lijsten met naam, adres en woonplaatsgegevens 
en beroepen van inwoners te Wormer uit 1948. Ook kregen wij van haar 
de memoires van Pieter Bloem.
Van Antoon de Vries uit Wormerveer een cassettebandje met een 
opname van de TROS Radio uit 1979 waarop een interview staat van 
Kees Brusse met vioolbouwer Andries Johannes de Vries uit Wormer.
Via J. Aten, de zoon van B.J. Aten, kregen wij een Delftsblauw bord met 
de tekst 'Ter herinnering aan uw werkzaam leven bij Van Gelder Zonen 
N.V. 1923-1971' (zie foto).
Van Bram Kemp via Dik Kuijper een foto van het dempen van de
Zandwegsloot.
Via Jan Vink van Dick Zwart (HWV) een aantal foto’s.
Marion Brouwer schonk ons prachtige foto’s van Oud-Wormer gemaakt 
door haar moeder Truus Brouwer-van Keulen.
Per post van D.C. de Haan uit Driebergen een brochure van de Zaan-
sche Vereeniging voor vreemdelingenverkeer met beschrijvingen van 
Fietstochten door de Zaanse dorpen. Daarbij een uitvouwbare kaart uit 
de jaren 20-30. Een brochure met 72 foto’s over de Zaanstreek in de 
Franse Taal. Twee foto’s in kleur van 
de kleine villa aan het Zaandam-
merpad 17 waarin D.C. Breet 
en A. Breet-van der Haagen 
(grootouders van D.C. de 
Haan) hebben gewoond 
van 1918 tot 1954. Een 
zwart-witfoto voor deze 
villa met de families de 
Haan en Breet erop.
Via mevrouw Duits 
kregen wij een gedicht 
‘Zaans Aroma’, geschre-
ven door Antoon de Vries, 
ooit kruidenier in de 
Goudastraat te Wormer-
veer. Van zijn hand is dit 
prachtige gedicht over de 'geur' 
van het Zaanse verleden.

Geschonken spullen zullen wij goed bewaren, beheren en eventueel 
gebruiken. Hartelijk dank voor uw giften. ■

►
►
►

►

►

►

►
►

►

►

schenkingen door Trees Korver
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Donderdag 23 april om 20.00 uur onze Algemene 
Ledenvergadering in De Wijngaard, Dorpsstraat 134a 
te Wormer, met aansluitend een interessante lezing 
met lichtbeelden.
Zondag 24 mei van 14.00-18.00 uur houden wij 
tijdens Shop & Swing aan de Zaan een expositie van 
oude school- en groepsfoto’s. In het pand Hollandia 
(de Zaankant) aan de Veerdijk te Wormer. 
Zaterdag 12 september Monumentendag in de r.-k. 
H. Maria Magdalenakerk, Dorpsstraat 351 te Wormer. 
Donderdag 12 november, 20.00 uur Genootschaps-
avond met uitreiking Jaarboek 2009 (LET OP: alleen 
voor leden) in de Nieuwe Kerk achter het Moriaans-
hoofd.

U bent van harte welkom en alle bijeenkomsten zijn 
gratis toegankelijk.

►

►

►

►

Gaat u verhuizen? Of heeft u een ander e-mailadres? Laat het ons weten! 
Schriftelijk: Historisch Genootschap Wormer, p/a Merckenrif 185,  
1531 MP Wormer. E-mail: post@genootschapwormer.nl

agenda 2009

colofon
TORENKLANKEN is een kwartaaluitgave 
van het Historisch Genootschap Wormer
Coördinatie nieuwsbrief: Trees Korver
Een lidmaatschap kost € 15,00 per jaar.
Een extra exemplaar van Torenklanken 
is te verkrijgen voor € 1,00.

HISTORISCH GENOOTSCHAP WORMER 
p/a Merckenrif 185, 1531 MP Wormer 
Opgericht: 14 december 2005 
KvK-nummer: 34242956 
Rabobank: 1145.40.179 
Telefoon: 075 - 642 37 98 
E-mail: post@genootschapwormer.nl 
Website: www.genootschapwormer.nl 
http://wormer.geschiedenisbank-nh.nl

BESTUUR 
Jan Blokker, voorzitter 
Trees Korver, secretaris 
Bert Vreeswijk, penningmeester 
Nico Koelemeijer, bestuurslid 
Frank Tjeertes, bestuurslid

12 | torenklanken 14 | 2009


