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Van de redactie

Dit jaar houdt ons Historisch Genootschap weer een expositie in het kader van Open 
Monumentendag op zaterdag 12 en zondag 13 september. Plaats: de ‘Stoomhal’ van 

het rijksmonument Hollandia aan het Pakhuisplein. Het landelijk thema dit jaar is ‘Kunst 
en Ambacht’. Wij kijken niet alleen naar monumenten, kunst, kunstenaars, ambacht 
en ambachtslieden uit het verleden van Wormer, maar we geven ook aandacht aan de 
hedendaagse kunst en kunstenaars. Als vanouds wordt de expositie door Jan Blokker 
samengesteld, evenals de catalogus. Het belooft weer een bijzonder interessante en 
mooie expositie te worden. Er is naar gestreefd om een zo gevarieerd mogelijk beeld 
te presenteren. Zeer de moeite van een bezoek waard! Wij hopen dat veel leden en 
personen die (nog) geen lid zijn van ons Genootschap, de expositie zullen bezoeken. De 
openingstijden zijn: zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur en zondag van 11.00 uur tot 
16.00 uur. In deze uitgave schrijft Jan Blokker over de betrokkenheid van de gemeente 
Wormerland bij  Open Monumentendag en vertelt iets over de bijzondere poster met een 
afbeelding van de ‘Jisper Vrouw’. Voorts komen we terug op de foto van de cabrio op 
het ‘Paardenijs’ van het Zwet - in Torenklanken 36 - en er is een aardig artikel over de 
schommelwieg van de familie Jongert. ▪

Zeefdruk van ‘de Hollandia’ uit 1985 door Frans Room. Foto: Erik van der Toorn Vrijthoff. 
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3Tekst Peter Roos

Van de voorzitter

Op 21 mei hebben wij onze Algemene Ledenvergadering gehouden met 
aansluitend een interessante fi lm en lezing, verzorgd door Cees Kingma. Helaas 
was de opkomst mager, de thuisblijvers hebben wel wat gemist! Op die ALV 

hebben we ook onze nieuwe website gepresenteerd. Op www.genootschapwormer.
nl vindt u het laatste nieuws en andere informatie. Surf regelmatig naar deze website, 
dan blijft u goed op de hoogte. Op zaterdag 13 juni was in de Stoomhal de Culturele 
Erfgoedmarkt. Ook het Historisch Genootschap was daarbij aanwezig. We hebben veel 
mensen gesproken en geïnfor meerd over het Genootschap. Een geslaagd evenement.
In deze Torenklanken vindt u meer informatie over de komende Open Monumentendagen 
op 12 en 13 september. We hebben Jan Blokker weer bereid gevonden om een fraaie 
expositie te maken, gebaseerd op het landelijke thema ‘Kunst & Ambacht’. Jan Blokker 
kennende wordt dat de moeite waard. Ik wil bij voorbaat Jan bedanken voor zijn inzet 
hiervoor. U ziet, we zijn volop bezig. ▪

Even voorstellen

Gebruikelijk bij ons Genootschap is om 
van nieuwe bestuursleden een beknopte 
levensloop op te nemen in Torenklanken, 

maar bij mij is dat er tot dusver niet van gekomen. 
Hoog tijd om in deze omissie te voorzien. Ik 
ben 67 jaar en al meer dan 40 jaar gelukkig 
getrouwd met Joke. Na mijn studie aan de Rijks 
Hogere Landbouwschool  in Groningen ben ik tot 
mijn pensionering werkzaam geweest voor het 
waterbeheer in een leidinggevende functie. Eerst 
bij de provincie Groningen en vanaf 2000 bij het 
waterschap Noorderzijlvest. We hebben 30 jaar 
gewoond in Middelstum, gemeente Loppersum, 
inderdaad bekend van de aardbevingen. Hier heb 
ik diverse bestuurlijke functies vervuld. 
In de politiek ben ik actief geweest voor het 

CDA, gemeenteraadslid en later afdelingsvoorzitter. Daarnaast heb ik samen met mijn 
echtgenote Joke met veel plezier, gedurende een reeks van jaren, de huisvesting van 
buitenlandse folkloredansgroepen bij gastgezinnen georganiseerd, waaraan we trouwens 
veel buitenlandse vrienden hebben overgehouden. 
Omdat onze kinderen en kleinkinderen in Wormer en Amsterdam wonen, hebben we 
besloten ook naar deze regio te verhuizen en sinds december 2013 wonen we dus 
in Wormer. We voelen ons hier al helemaal thuis en hebben nog geen moment spijt 

gehad van deze stap. Tot mijn vertrek uit Middelstum was ik voorzitter van de Historische 
Vereniging Middelstum want  kennis van de lokale geschiedenis en behoud van wat er 
nog van resteert vind ik erg belangrijk. Met dat oogmerk wil ik me ook in Wormer samen 
met vele anderen inzetten voor ons Historisch Genootschap dat deze belangen dient. ▪

Tekst Lydy van der Toorn Vrijthoff-Smit en Albert Stol

‘Winkeltjesboeken’ en historische 
afbeeldingen voor Torenerf

Enige tijd geleden kreeg het bestuur van Hans Bosma, na een bezoek van hem aan 
Torenerf, de suggestie om in Zorgcentrum Torenerf historische afbeeldingen van 
Wormer en z'n inwoners op te hangen in de publieke ruimtes. Dit in de plaats van 

de afbeeldingen die geen relatie met Wormer laten zien.
Omdat dit ons een goed idee leek, hebben de bestuursleden Lydy van der Toorn 
Vrijthoff-Smit en Albert Stol begin dit jaar contact opgenomen met Karin Latupeirissa, 
activiteitenbegeleidster van Torenerf. Deze was ook enthousiast en na de nodige 
gesprekken heeft dit geleid tot de volgende opzet. 
Er worden door het Historisch Genootschap vijftig 'Winkeltjesboeken' geschonken voor 
de psychogeriatrische afdelingen en de dagopvang. Verder wordt een aantal historische 
foto’s c.q. afbeeldingen over Wormer - op A3-formaat - opgehangen in de gangen en 
eventueel relevante verblijfsruimten. Bekend is dat het geheugen van dementerende 
ouderen vaak goed reageert op een aanbod dat het geheugen stimuleert. Maar ook voor 
‘vergeetachtige’ ouderen werkt het positief. Ervaringen en kennis uit het verleden worden 
geactiveerd. Het zien van foto’s van mensen in Wormer vóór of in hun winkels, bij hun 
dagelijkse werkzaamheden, tijdens het uitoefenen van hun beroep en het ‘weerzien' van 
Wormer zoals het vroeger was, zal herkenning oproepen en aanleiding tot discussies 
geven zoals: wie dit nu wel zijn, wanneer en waar en hoe de omstandigheden destijds 
waren. Samengevat: het levert gespreksstof op, meer contact tussen de bewoners 
onderling en stimulering van het geheugen. 
De start van het project werd gekoppeld aan de jaarlijkse feestweek van Torenerf, dit jaar 
van 1 tot 6 juni. Op 29 mei zijn, verdeeld over twee gangen, 32 wissellijsten opgehangen 
met afbeeldingen van 'Mensen in Wormer', eerder gebruikt voor Monumentendag in 
2010. Zoals te verwachten trok dit onmiddellijk de aandacht van passerende bewoners en 
bezoekers.
Op maandagochtend 1 juli, tijdens de opening van de feestweek, heeft de oprichter 
van ons Genootschap, Jan Blokker, het eerste 'Winkeltjesboek' aangeboden aan 
locatiemanager Ton van 't Veer. Het thema van de feestweek was ‘De Vliegende 
Hollander’ (naar het VOC-schip) en het was een Hollandse Week met een divers aanbod. 
Door de steeds minder vitale, oudere bewoners en de druk op de verzorgers vonden de 
activiteiten vooral tijdens de middagen plaats. De ochtenden werden ingevuld met het 

Bestuurslid Albert Stol.

Tekst Albert Stol
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bekijken van de 'Winkeltjesboekjes' en een wandeling voor degenen die dit konden, 
langs de ingelijste afbeeldingen. Een bijzonder welkome en passende invulling bij deze 
Hollandse Week om ook het oude Wormer en zijn bewoners ‘te laten optreden’. 
Het ligt in de bedoeling dit najaar de afbeeldingen van 'Mensen in Wormer' te vervangen 
door andere historische afbeeldingen van Wormer en omgeving. 
Blijkens de reacties van zowel bewoners als bezoekers van Torenerf worden de boekjes 
en de afbeeldingen zeer gewaardeerd en brengen een feest van herkenning teweeg. 
Het project is fi nancieel mogelijk gemaakt door een subsidie van het Gerrit Blaauwfonds 
en stemt gezien het resultaat tot voldoening. ▪

Locatiemanager van Zorgcentrum Torenerf, Ton van ‘t Veer, neemt het eerste Winkeltjesboek van 
Jan Blokker in ontvangst. Foto: Erik van der Toorn Vrijthoff.

De schommelwieg van de Jongerts: een 
oude wieg met een nog levende traditie

In december 2013 brachten Jan 
Blokker en ondergetekende een 
bezoek aan Aya Sofi a Jongert, het 

enig nog levende  kind van de zeven 
kinderen van Jac. Jongert. Over de 
grafi cus Jac. Jongert, geboren 
Wormernees, hebt u in het Jaarboek 
2013 het nodige kunnen lezen. Aan 
het einde  van ons bezoek laat Aya 
onverwachts een geboortekaartje 
zien van één van de kinderen uit de 
familie. Op het kaartje staat een 
roodgeschilderde, houten schommel-
wieg met daarin de pasgeboren baby 
Noortje Melis. Aya vertelt dat al haar 
broers en zussen ook daarin hebben 
gelegen en dat vader Jac. de namen 
erop heeft geschilderd. Haar naam staat 
er echter niet op want zij is in Noordwijk geboren en heeft niet in de wieg gelegen. Zij had 
er zo graag op willen staan, verzucht ze. Vader Jac. was daarin echter consequent en 
wat rechtlijnig. Zij weet dat de wieg nog ergens in een museum moet staan. Het 
Purmerends Museum, opperen wij? We zullen dat nog uitzoeken. Wat speurwerk levert al 
snel resultaat op. De wieg is te bewonderen in museum In ’t Houten Huis in de Rijp.  
Tot 1974 hebben er vijf generaties borelingen in gelegen, van de families Leguit, Geerke 
en Jongert. Geerke was de achternaam van de eerste vrouw van Jac. Jongert. Vader 
Geerke werd geboren in De Rijp en het was in deze plaats dat Klaas Leguit in 1859 de 
wieg maakte voor zijn dochter Leentje. Tussen 1860 en 1880 hebben tien kinderen Leguit 
in de wieg gelegen.
Leentje Leguit trouwde met Anthony Pieter Geerke en uit haar huwelijk werd onder 
anderen Catharina geboren. Zij lag volgens de inmiddels gegroeide familietraditie ook in 
de wieg en daarna weer de kinderen uit het eerste en tweede huwelijk van Jac.
Als we de wieg in het museum nader bekijken, zien we dat ook dat de naam van Beatrijs, 
de tweede dochter uit het huwelijk van Jac., op de wieg ontbreekt.
Het museum kwam in 1987 in bezit van de wieg door een schenking van de familie 
Jongert uit Voorschoten. De enige voorwaarde die aan de schenking werd verbonden, 
was dat deze in de toekomst ook door nakomelingen van de tak Jongert-Geerke 
zou mogen worden gebruikt. Zo bracht in 2012 Noortje Jongert, dochter van Sara 
Jongert, samen met haar ouders de wieg terug naar het museum met haar naam er op 
geschilderd. Zo komen een traditie van vernoemen (Noor was de eerste dochter van 
Jac.)  en gebruik van de wieg waarin generaties gelegen hebben, mooi bij elkaar. ▪

Noortje Jongert, dochter van Sara Jongert, brengt 
samen met haar moeder de wieg terug naar het 

museum met haar naam erop geschilderd. 
Bron: Website museum In ‘t Houten Huis.

Tekst Frans Koelemeijer
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Open Monumentendagen 2015
Tekst en ontwerp poster Jan Blokker

Een nieuwe wethouder, een nieuw geluid. ‘Ik wil dat dit lied klinkt als het gefl uit...
van een scheidsrechter, die het startsein blaast.’ Maar dan héél hard, zodat 
iedereen in Wormerland het zal horen en zich afvraagt: wat gebeurt er? Ik moet 

maar eens gauw gaan kijken.
Herman Gorter zal het mij hopelijk niet kwalijk nemen, dat ik de  beginregels van zijn 
gedicht Mei gebruik, en dan nog wel in augustus. Maar het is waar: onze wethouder van 
cultuur, Elly Fens, heeft er  alles aan gedaan om er voor te zorgen dat de Open 
Monumentendagen in Wormer weer nieuw leven worden ingeblazen. Samen met de  
mensen van de historische verenigingen en de eigenaren van de talloze monumenten in 
Wormer geven we gehoor aan haar oproep. Voor het Historisch Genootschap Wormer 
betekent dat een expositie als vanouds in de Stoomhal, op beide monumentendagen, 
zaterdag  en zondag. Het gaat dit jaar over kunst en ambacht. Op onze poster staat de  
‘Jisper vrouw’, afkomstig van een paneeltje uit de zestiende eeuw. Het paneeltje is al 
kunst op zich en de vrouw verbeeldt het ambacht van de kaasmaker, want zij heeft een 
kaasvorm in haar hand (of is het toch een botervorm?).
Kom kijken, het zal heel gezellig, leerzaam en interessant zijn. Zie hierboven een 
impressie van onze expositie in 2012. ▪

Hierboven: Impressie Open Monumentendagen 2012. Foto Jan Blokker. Rechterpagina: Foto 
Stedelijk Museum Alkmaar. 
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Herinneringen van Mart Hartog

In Torenklanken 36 hadden we een foto staan van een open sportwagen op het Zwet.
Het was het jaar 1963 met een zeer strenge winter. De sportauto op het ijs had 
veel bekijks. Tijdens een etentje dit jaar kreeg Mart Hartog deze foto onder ogen. 

Onmiddellijk herkende hij zichzelf op de foto en kwamen de herinneringen aan deze 
winter terug. Wie naast hem in de auto zat, weet hij niet meer. Zijn vader had een 
transportbedrijf en had deze auto, een Singer Roadster, gekocht van een boer ergens 
in Noord-Holland. Toen wij Mart spraken kwam meteen ook het verhaal van het bedrijf 
Hartog langs, van de fi etsenzaak in een oude schuur achter de Dorpsstraat tot het 
transport- en garagebedrijf even verderop in het dorp. En passant laat hij nog een foto 
van dezelfde Singer zien bij de garage van zijn vader Harmen Hartog en hijzelf weer 
achter het stuur. 
In het familieboek dat hij erbij haalt zien we talrijke oude foto’s van de vrachtauto’s van 
het transportbedrijf. Maar voordat het transportbedrijf er was, had vader Harmen als 
beroep fi etsenmaker en bezat hij een fi etsenzaak. Later combineerde hij deze winkel met 
een transportbedrijf.

De�fi�etsenzaak�aan�de�Dorpsstraat�
Mart Hartog is de zoon van Harmen Hartog en is geboren in 1944. Hij volgde zijn vader 
op in het transport- en garagebedrijf. Zijn vader, geboren op 7 mei 1908, was zijn carrière 
begonnen als fi etsenmaker, dicht bij de plek waar hij met zijn ouders woonde. Dat was 
in een dubbel woonhuis aan de Dorpsstraat, de plek waar nu de fotozaak van Weenink 
staat. Achter de Schutse had hij een oude schuur waar hij fi etsen verkocht. Bijzonder was 
dat hij ook fi etsen zelf maakte. 
In 1934 namen hij en zijn oom de rijwielhandel van Jaap van Vlaanderen over, die 

gevestigd was aan de Dorpsstraat 129. In 1937 is de rijwielhandel vervolgens verplaatst 
naar de Dorpsstraat 69. 
In een advertentie in het Wormer en Jisper Advertentieblad van 15 oktober 1937 roepen 
de gebroeders Hartog hun clientèle op de dynamo even bij hen te brengen ‘want voor het 
komende jaar 1938 moet u een brandend achterlicht hebben en wij sterken hem weder 
voor u op en u krijgt hem weer als nieuw terug. De prijs is slechts 65 cent’.
Jaap Oud, oud-onderwijzer in Wormer, heeft in zijn herinneringen het volgende 
geschreven over de fi etsenzaken in Wormer:
‘Fietsenzaken waren er vier: verderop in het dorp was dat De Wit, bij slager Rood in de 
buurt vestigde zich later Jacob de Boer en aanvankelijk in de Knollendammerstraat en 
later op de hoek met de Verlengde Zandweg had je de zaak van Jacob Leeuwerink. Net 
voor de kruising Dorpsstraat/Zaandammerpad had je ook nog Harmen Hartog.’ 
In 1953 is de rijwielzaak verhuisd naar de Dorpsstraat 105, het huidige pand van Natalies 
Hairdesign. Het gezin trok in een huis op het P.E. Kramerplein, of het Gasplein zoals Mart 
het noemt, naast de oude gasfabriek die daar vroeger heeft gestaan. De fi etsenzaak is op 
nummer 105 gevestigd tot 1962.

Het�transportbedrijf
In 1931 startte Harmen Hartog ook een transportbedrijf,  aanvankelijk met één auto.
Deze auto met een open laadbak werd gebruikt voor het vervoer van zand en allerlei 
andere zaken. Op de foto van de eerste auto staat op de treeplank vader Hartog met 
sigaret in de mond. 
Het bedrijf werd begin jaren zestig van de vorige eeuw defi nitief gevestigd op de 
Dorpsstraat nummer 60. Daar werd voor f 11.000,- een bestaand woonhuis gekocht.
De fi etsenzaak werd eraan gegeven en de familie begon zich nu helemaal te concentreren 
op het transport. Het bedrijf begon toen ook een wat hogere vlucht te nemen. 
De eerste echt grote vrachtauto was een Mercedes Benz. Via het Amerikaanse 
Marshallplan kon na de Tweede Wereldoorlog een tweedehands Dodge worden 
verkregen. Deze kon ook als veewagen worden gebruikt. De opbouw van de veewagen  
stond op een terrein aan de noordzijde van het dorp en werd op dinsdagen, als er 
veemarkt was in Purmerend, op de bak van de vrachtauto gezet. Mart reed als kind 
regelmatig met deze auto, volgeladen met koeien en kippen, mee over de Jisperdijk naar 
de veemarkt.
Het bedrijf groeide gestaag uit tot zeven vrachtauto’s. De auto’s werden geschilderd in de 
kleuren crème en rood, de eerste grote auto werd met de hand beschilderd door Frans 
Breed. Dat was de schilder die bij het Zaanse transportbedrijf Albert Keijzer in dienst was. 
Op de Dorpsstraat was er op den duur onvoldoende plaats voor de grote vrachtauto’s. 
De auto’s werden dan ook gestald op het terrein van de papierfabriek Van Gelder Zonen. 
Dat bedrijf was uiteindelijk ook de grootste opdrachtgever van Hartog, 90 tot 95% van de 
opdrachten kwam van dat bedrijf en zo werd de onderlinge afhankelijkheid nog versterkt. 
Mart is zelf acht jaar chauffeur geweest.
Vanuit de fabriek werden onder meer grote rollen papier vervoerd, onder andere naar 
Venlo waar een bedrijf voor de fabricage van enveloppen stond. Begin jaren zeventig 

Mart Hartog in de Singer Roadster, voor de garage aan de Dorpsstraat 60. Hij heeft dan net zijn 
rijbewijs.

Tekst Frans Koelemeijer
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NB�Door�ruimtegebrek�dit�keer�geen�lijst�met�schenkingen.

besloot Hartog te stoppen met het transportbedrijf. De resultaten begonnen terug te lopen 
mede omdat Van Gelder Zonen ook met minder opdrachten kwam. In deze jaren zet de 
ondergang van het Van Gelder-concern in. 
De auto’s en een deel van het personeel werden overgenomen door de VEB (Verenigde 
Expeditiebedrijven Beverwijk). Dit bedrijf werkte ook al jaren voor Van Gelder Zonen en 
reed dagelijks met zware trailers oud papier/cellulose door de straten van Wormer.
Na het overlijden van zijn vader in 1973 nam Mart het bedrijf over.
Mart gaat zich nu uitsluitend concentreren op het garagebedrijf, dat wil zeggen verkoop 
en onderhoud van auto’s en exploiteren van een benzinestation.
Hij haalt het benodigde  diploma en besluit tevens een autospuiterij te bouwen op het 
terrein Dorpsstraat 60.

Garagebedrijf�Hartog
Het garagebedrijf heeft tot 1997 bestaan. Het huis en terrein met garage heeft Mart in 
1997 verkocht. Hij verhuisde naar elders in Wormer. Hij heeft altijd met heel veel plezier 
gewerkt in het garagebedrijf, had daar een aantal trouwe vaste klanten onder andere 
de fi rma Koelemeijer. Deze fi rma tankte daar altijd haar bedrijfsauto’s maar die kwamen 
’s ochtend altijd wel erg vroeg als hij nog niet open was. De benzinetank stond op het 
terrein, dus moest hij vroeg op om de poort te openen. Vanwege de ligging van de 
benzinetank op het eigen terrein en niet langs de weg liep de klandizie langzamerhand 
terug. Dat was, naast zijn eigen fysieke ongemak - op zestienjarige leeftijd kreeg hij 
een bromfi etsongeluk wat hem daarna vele jaren parten heeft gespeeld bij zijn werk als 
garagehouder en autospuiter -  de reden dat hij besloot de zaak te verkopen.
Op advies van een plaatselijke bank belegde hij de opbrengst van de verkoop in 
aandelen want op deze manier zou hij zijn pensioenvoorziening veilig kunnen stellen. 
Als hij daarover praat, kan hij zich nog steeds behoorlijk opwinden. Op een gegeven 
ogenblik daalde de waarde van deze aandelen zodanig dat hem geadviseerd werd deze 
te verkopen. Hij verloor daarmee tweederde van de waarde, zijn pensioenvoorziening 
verdampte en hij was zijn oude vertrouwde stek op de Dorpsstraat ook nog eens kwijt. 
‘Had ik dat maar nooit gedaan’, verzucht hij tijdens ons gesprek. De bank kan hij wel 
schieten. Over de directeur van de bank wil hij nog wel een verhaal kwijt dat mede zijn 
boosheid nu heeft gevoed. Tot drie maal toe kwam deze terug met een band van zijn auto 
die Mart had geplakt en het steeds weer begaf. Was hij nou gek, moest hij aan zijn eigen 
deskundigheid twijfelen? Toen hij op onderzoek uitging kwam hij tot de ontdekking dat 
de man zijn auto op een vaste stek parkeerde en daar zag hij een aantal spijkers op de 
grond liggen. Woedend stap hij op de bank af en wierp met een harde klap de spijkers op 
de balie, ‘die zijn voor uw baas’, de receptioniste in verbijstering achterlatend. 

Bronnen: Website de Wormerlander, Winkeltjesboek Historisch Genootschap Wormer en informatie 
van de familie Hartog. Foto’s uit familiearchief.

Naschrift: Ons lid Cees Gravesteijn uit Wormer liet de redactie weten dat hij dacht dat de auto op 
het Zwet in Torenklanken 36 een Engelse Riley Roadster is, gefabriceerd tussen 1948 en 1951. 
Hij vertelde bovendien hoe hij voor het bezorgen van steenkool in de barre winter van 1962/1963 
verschillende keren een ton steenkool op een grote slee heeft geladen en zo de slee, getrokken door 
een paard, naar zijn klanten in Jisp heeft gebracht. ▪

De eerste vrachtauto van transportbedrijf Hartog, begin jaren dertig. Op de treeplank, met sigaret in 
de mond, vader Hartog.

De vrachtwagens van Hartog geparkeerd op het terrein van de papierfabriek Van Gelder Zonen. 
Daarnaast de Chrevolet van vader Hartog. Alleen deze Chrevolet was volgens hem groot genoeg om 
reservebanden voor de vrachtwagens mee te vervoeren. 



�� Zaterdag�12�en�zondag�13�september�2015�
Monumentendag met als thema 'Kunst en Ambacht'. Foto-
expositie in de Stoomhal, Pakhuisplein, van 10 tot 16 uur 
(zondag vanaf 11 uur). Toegang vrij.
�� 2e�week�november�2015
Genootschapsdag met uitreiking van het Jaarboek 2015.

Agenda

Colofon
Torenklanken is een kwartaaluitgave van het Historisch Genootschap Wormer. 
Een lidmaatschap kost  € 15,- per jaar.
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Van de 455 leden die een machtiging voor automatische incasso 
hebben afgegeven is de contributie in maart geïncasseerd. 
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