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Al meer en meer eist de Beschuitstoren zijn plaats op in ons dorp. De toren is inmiddels 
opgeleverd en nu kan het Historisch Genootschap beginnen met de inrichting van de 
haar toegewezen ruimtes. Een trotse Marc Grandiek, algemeen coördinator tijdens de 

bouw, vertelt: "Het realiseren van de Beschuitstoren was voor mij een bijzonder project. Als 
elfj arig jochie heb ik als zoon van de eigenaar van Houtskeletbouw Wormer in het kader van  
Wormer 700 steentjes gezaagd (schaal 1 op 2) voor de replica van de Beschuitstoren. Bijzonder 
om nu een bijdrage te leveren aan de defi nitieve plaatsing van de toren."
De samenwerking met de verschillende partijen, Gemeente, FKG Architecten en Stichting 
Beschuitstoren, is uitstekend verlopen. Met hoofdaannemer Van der Gragt, die aan de toren tot 
aan de spits heeft gewerkt, en Bouwbedrijf Somass, die de houten opbouw voor zijn rekening 
nam, is het geheel binnen zeer korte tijd uitgevoerd. De eerste paal ging in juli 2017 de grond in.
Grandiek: "De klok in de toren zal worden aangestuurd door het oorspronkelijke uurwerk, welke 
uit de kerk komt die in Oost-Knollendam heeft gestaan. Straks zal het uurwerk permanent 
worden geëxposeerd in de glazen verbindingsgang. Op het hele uur van ’s morgens 9.00 tot 
’s avonds 21.00 uur zal het zich met 1 slag laten horen. Om het geheel af te maken is het terrein 
voorzien van bestrating en zijn twee grote bomen geplant, die ’s avonds aangelicht zullen 
worden. Rond één van de bomen komt een bank te staan." Dat zal opnieuw romantisch toeven 
worden daar onder de toren!

De Beschuitstoren voltooid  door Lucie Koelemeijer

Fotocompilatie 
nieuw en oud van 

Jan Blokker naar 
een idee van Kees 

Willem Bakker. 
Bron: Jan Blokker 

en eigen collectie.
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Van het bestuur  door Albert Stol

We kunnen met grote tevredenheid terug-
kijken op onze jaarvergadering in maart 

jl. De bijdrage van Vibeke Kingma over ‘125 jaar 
Lassie’ werd zeer gewaardeerd en zal zeker bij 
hebben gedragen aan de bijzonder hoge 
opkomst van circa 150 personen.
Sindsdien is stug doorgewerkt aan het 
afwerken van de Beschuitstoren en het 
achterliggende gebouw en bij het verschijnen 
van deze Torenklanken zal alles onderhand 
zijn opgeleverd. In dit verband hebben 
zich voor het Genootschap verrassende 
ontwikkelingen voorgedaan. De bedoeling 
was dat in het gebouw Centrum Jong en 
de Monumentenwacht zouden worden 
gehuisvest. Echter om verschillende redenen 
ziet de Monumentenwacht hier nu vanaf. Wel 
komt ook de SMD (Stichting Maatschappelijke 
Dienstverlening) in het gebouw. Een en ander 
heeft er toe geleid dat drie ruimtes aan de 
rechtervoorzijde van het gebouw vrij komen 

en deze heeft de gemeente ter beschikking 
gesteld aan het Genootschap voor een museale 
invulling! Verder mag het Genootschap in 
overleg met Centrum Jong gebruik maken 
van een multifunctionele vergaderruimte. 
Momenteel wordt in overleg met de gemeente 
en de Sichting Beschuitstoren gewerkt aan een 
passende invulling.
Een heel ander punt betreft de website. Deze is 
in 2013 opgezet, maar de software wordt niet 
meer ondersteund en de beheerder, Wietske 
van Soest, heeft grote moeite deze nog in de 
lucht te houden. Het besluit is nu gevallen de 
website te vernieuwen. Hiermee komt ook 
de mogelijkheid voor het uitgeven van een 
nieuwsbrief in beeld, een wens die al langer op 
het verlanglijstje stond.
Tot slot, de voorbereidingen door de commissie 
voor de Open Monumentendagen zijn in volle 
gang, meer hierover op de pagina hiernaast.

Activiteiten 2018  door Albert Stol

Herhaalde oproep Beschuitstoren

Dit jaar staat voor het Historisch 
Genootschap de totstandkoming van de 

Beschuitstoren centraal, ook bij de Open 
Monumentendagen tijdens het weekend van 8 
en 9 september.
Als onderdeel hiervan willen wij alle verschij-
ningsvormen geënt op de Beschuitstoren 
verzamelen en tentoonstellen. 
Al vrij kort na de sloop van de toren werd deze 
op vele manieren nagemaakt bijvoorbeeld als 
maquette, als gegoten object of lepeltjes enz. 
Ook diverse (kunst)schilders hebben de toren 
vereeuwigd. Wij roepen iedereen op die over 
een dergelijk aandenken beschikt om contact 
met ons op te nemen, zodat we met u kunnen 
overleggen op welke wijze dit kan worden 

gebruikt bij deze tentoonstelling. Wellicht hebt 
u in het verleden iets dergelijks gehad maar 
beschikt u nu alleen nog over foto’s of fi lmpjes 
hiervan. Ook deze zijn wellicht interessant voor 
ons. Dus graag melden! 

U kunt hiervoor contact opnemen met: 
Frans Koelemeijer 06-18099499 of 
Albert Stol 075-8880279 of per mail via:
torenklanken@genootschapwormer.nl

Deze oproep stond ook reeds in Torenklanken 
nr. 49 en heeft al veel reacties opgeleverd.

De commissie Open Monumentendagen 2018

Contributie-inning
Van de leden die een machtiging voor automatische incasso hebben afgegeven, is de contributie 
in maart geïncasseerd. Heeft u geen machtiging afgegeven en heeft u de contributie voor 2018 
nog niet voldaan? Maak dan a.u.b. de contributie per omgaande over op IBAN NL 43 RABO 
0114540179 o.v.v. lidnummer en jaar. NB De contributie bedraagt € 17,50 met ingang van 2017. 
Marc van der Hout, 075-6426181 

Open Monumentendagen op zaterdag 8 en zondag 9 september 2018

In de Stoomhal
1. Een expositie met als thema ‘De Beschuitstoren in beeld gevangen’. Naast de bekende 

afbeeldingen komen ook onbekende tekeningen, maquettes en wat zo al meer in de loop der 
tijd over de Beschuitstoren is verschenen aan bod. 

2. Van het geëxposeerde materiaal zal een catalogus verschijnen met aanvullende 
achtergrondinformatie.

3. De bedoeling is een door het Genootschap samengestelde fi lm te kunnen vertonen over de 
totstandkoming van de Beschuitstoren.

4. De gemeente heeft in samenwerking met het Genootschap een wedstrijd georganiseerd over 
het onderwerp ‘De Bodebus’ voor de leerlingen van de groepen 7 en 8 van alle basisscholen. 
Tijdens OMD 2018 zullen de winnaars bekend worden gemaakt en een selectie van het 
aangebodene geëxposeerd.

De Beschuitstoren c.a.
Tijdens de Open Monumentendagen zullen de Beschuitstoren en de drie ‘museale’ ruimtes feestelijk 
worden geopend. De bedoeling is dat dan de inrichting van de toren, de glazen verbindingsgang 
en de ruimtes in het gebouw gereed is voor bezichtiging. 

Overige activiteiten

Expositie Torenerf vrijdag 1 juni t/m zondag 30 september
De expositie over het thema ‘Hoe de boer uit Wormer verdween’, vorig jaar met veel succes bij 
Groos gepresenteerd, hangt vanaf 1 juni  in Torenerf. Voor degenen die de tentoonstelling hebben 
gemist een herkansing! 

Locatievoorstelling ‘De IJzeren Duim’ te Jisp, donderdag 14 t/m zondag 17 juni 2018
De geschiedenis van de wereldberoemde ledezetters van Jisp zal op diverse locaties door het hele 
dorp heen als straattheater op een theatrale manier worden vormgegeven. Naar een toneelstuk 
van Marijke Karten en bewerkt door auteur Hans Kuyper. Uitvoering door Theatergroep PPG 
Paletkwartet uit Wormerland/Zaanstad, Herleving 1898 uit Jisp en inwoners van Jisp. Met dans, 
toneel en muziek in een sfeervolle omgeving wordt het publiek een bijzondere ervaring geboden.
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Eén dorp, twee zwembaden  door Lucie Koelemeijer

In de tijd van de verzuiling in Nederland in de 
jaren twintig en dertig van de vorige eeuw 
waren twee zembaden in één dorp een veel 

voorkomend verschijnsel. In Wormer werd het 
eerste openbare zwembad, Het Zwet, geopend 
op 11 mei 1934. Het was een simpel natuurbad 
met drie bassins: het diepe, het ondiepe en het 
pierenbad. Om het zwemkostuum aan te kun-
nen trekken, waren er houten hokjes, dames en 
heren gescheiden, er was een kantoortje voor 
de badmeester en door papierfabriek Van 
Gelder Zonen werd een heuse duiktoren in 
elkaar gezet. Vanaf het eerste begin was het 
enthousiasme voor het bad groot. Er werden 
zwemlessen gegeven, eerst aan de hengel 'om 
te wennen, daarna los' en het diepe in.

Vrijwilligers
Het werk van de betaalde kracht werd 
ondersteund door een grote groep vrijwilligers. 
Jan Kuijper was de eerste badmeester van Het 
Zwet. Het geld voor een abonnement werd 
gedurende het hele jaar bij elkaar gespaard. 
Iedere week werd de contributie van twee cent 
door vrijwilligers bij de mensen opgehaald.

Jaarlijkse zwemtocht
Ieder jaar werd er in Het Zwet een zwemtocht 
gehouden. Vanaf het zwembad werd er 
gezwommen naar een eilandje in het Zwet, het 
Kneppelsoord, en weer terug. De tocht werd op 
eigen risico gezwommen. Iedere deelnemer 
was verplicht om voor zichzelf een meevarende 
boot te regelen, die bij nood als opvang kon 
dienen. Deze tochten trokken altijd veel bekijks.

Een eigen zwembad
In het Zwet werd gemengd gezwommen: 
jongens en meisjes in hetzelfde bad. Dat het 
katholieke gedeelte van het dorp daar nu niet 
bepaald enthousiast over was, was te verwach-
ten. Een eigen zwembad moest er daarom 
komen. In café Landzicht werd op 18 juli 1933 
een vergadering gehouden "om te komen tot 
de oprichting eener vereniging tot verkrij-
ging en instandhouding van eener Bad- en 
Zweminrichting". Burgemeester Kooiman, die 
als voorzitter fungeerde, heette de 26 aanwe-
zigen welkom. "Hoewel nog ontoereikend, kon 
het reeds toegezegde bedrag, namelijk ruim 
ƒ 2.000,- tot tevredenheid stemmen. Het is wel 
in te zien dat thans Wormer zijn zwembad zal 
krijgen", aldus de voorzitter.

Duidelijke taal
Op 22 mei 1937 volgde de offi  ciële opening 
van het RK Zwembad, ingewijd door de Zeer 
Eerwaarde heer Pastoor Verwer.
Om verwarring met het andere zwembad te 
voorkomen werd in het Wormer en Jisper 

Advertentieblad op 13 mei 1938 met de 
volgende tekst duidelijk gemaakt waarom men 
juist in dit zwembad moest komen:

U bezoekt zwembad Wormer om de volgende 
redenen:

1. GEEN GEMENGD BAD
2. ’t komt altijd gelegen
3. Tarieven uiterst billijk!
4. Twee grote heldere bassins
5. Volledig bevoegde badmeester

Samenwerking
De eerste badmeester was de heer L.B. Eiling. 
Hij was schoenmaker-stoff eerder in de Maria-
straat en tijdens het zwemseizoen dus 
badmeester.
In 1967 werd het bad door een storm zwaar 
beschadigd. In 1970 werd het gesloten van-
wege de slechte kwaliteit van het zwemwater. 
Reeds in 1967 besloten de besturen van de 
beide zwembaden om te gaan samenwerken.

V.l.n.r.: Mevrouw Kok, Klinkenberg, Klopper, Zijlstra en De Ruijter. Foto mevrouw Kranendonk.

Begeleidingsboten liggen klaar voor de zwemtocht naar Kneppelsoord. Foto mevrouw Kranendonk.
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Hoog badtarief
Het tegenwoordige zwembad Het Zwet is er 
vanaf 1973. 12 mei kon er voor het eerst 
gezwommen worden. De offi  ciële opening was 
26 mei. Chef badmeester was Jan Butter. Het 
ontwerp kwam van adviesbureau Arnhem en 
het gehele werk werd uitgevoerd door de fi rma 
Vet uit Wormerveer. De totale kosten, inclusief 
de groene delen van het terrein, bedroegen 
ƒ 2,2 miljoen. Daarvan werd ƒ 80.000,- opge-
bracht door de ingezetenen van Wormer. Tegen 
het badtarief werd door sommige inwoners 
bezwaar gemaakt. Dat was volgens hen aan de 
hoge kant, getuige de foto in De Typhoon van 3 
mei 1973 waarop een groot bord
te zien is met de tekst: "Als u per jaar 
ƒ 23.000,- verdient, mag u hier wonen. Ver-
dient u het dubbele, mag u hier zwemmen".

Inmiddels leven we in 2018, honderd jaar na 
beëindiging van de Eerste Wereldoorlog. 
Deze oorlog greep diep in in de menselijke 

verhoudingen in die jaren in Europa. Alleen al 
in Rusland verloren 1.7 miljoen mensen hun 
leven. Uit België kwam een grote vluchtelingen-
stroom op gang naar Nederland.
Nederland was neutraal in die oorlog maar 
kreeg op deze manier direct met de gevolgen 
te maken. Daarmee werd een groot beroep 
gedaan op de Nederlandse bevolking, die toch 

al zuchtte onder de schaarste aan voedsel die 
het gevolg was van de oorlog.

Landbouwbedrijf 
In Wormer werd het levensmiddelenbedrijf 
opgericht, een unieke onderneming waar-
mee de landelijke pers werd gehaald. Dat ini-
tiatief van de gemeente werd een succes, al 
klinkt dat misschien tegen het licht van de oor-
logsomstandigheden wrang. Het in diezelfde 
tijd opgerichte landbouwbedrijf was minder   

Het jaar 1917 - deel 2  door Frans Koelemeijer

Het landbouwbedrijf van Hellenaar

De gemeenteraad in 1919 na de verkiezingen in dat jaar. V.l.n.r.: C. Groen, M. Koster (VD), wethouders C.P. Keet (RK) 
en D. Louw (VD), burgemeester P. Kooiman en mevrouw Kooiman, secretaris, J.N.H. Schippers, G. Kramer (SDAP), 
T. Schouten-Leeuwerink (SDAP) en W. Visser (SDAP). Op de achterste rij volontairs en ambtenaren. Foto Collectie 
Historisch Genootschap Wormer.

Honderdduizendste bezoeker
Ook de hoofden van scholen reageerden via 
een ingezonden brief tegen de "ongehoord 
hoge toegangstarieven'" De bevolking heeft 
bijgedragen om een zwembad te krijgen maar 
kan er nu niet eens gebruik van maken. Ook de 
CPN klom in de pen. Dit alles nam niet weg dat 
twee jaar later al in derde maand van het 
zwemseizoen de honderdduizendste bezoeker 
kon worden verwelkomd.

Bronnen:
 - De heer Dik Kuijper, mevrouw Kranendonk
 - De Typhoon 3 mei 1973
 - Wormer en Jisper Advertentieblad 1 augustus 1934,

15 januari 1934, 1 juni 1937, 13 mei 1938
 - Archief Zwembad Het Zwet

Op weg naar het eiland Kneppelsoord. Foto mevrouw Kranendonk.
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succesvol. Al na betrekkelijk korte tijd werd dat 
bedrijf weer opgeheven. 

Bestrijding werkeloosheid
Het raadslid Hellenaar nam het initiatief tot 
de oprichting van het landbouwbedrijf en dat 
werd overgenomen door burgemeester en 
wethouders. Op 27 april 1917 werd het bedrijf 
opgericht. Wethouder Keet wilde onmiddellijk 
2 hectare grond beschikbaar stellen, dat vol-
gens deskundigen van goede kwaliteit was.
Er werd een commissie uit de raad ingesteld 
onder leiding van Hellenaar. Twijfel was er 
of aardappelen zouden moeten worden ver-
bouwd. De heer Louw merkte op dat op een 
vers stuk land in Oost-Knollendam de aardap-
pelen slecht waren; eerst na een jaar of vier wer-
den ze goed. Het bedrijf behoefde geen winst 
te maken, hoofdzaak was volgens Hellenaar de 
bestrijding van werkloosheid.
Hellenaar was ook de man die in de raad rap-
porteerde over de gang van zaken bij het be-
drijf. Hij was secretaris van een ingestelde com-
missie voor het landbouwbedrijf waarin voorts 
zitting hadden de heren M. Koster Mz. als 
voorzitter en de heer J. Koster Pz. als gewoon 
lid. Als externe deskundige fungeerde de heer 
Hazeloop.

"Ontzettend duur en onproductief"
Hazeloop adviseerde welke gewassen het beste 
te telen waren op de verschillende daarvoor 
in aanmerking komende gronden, de werk-
wijze, de hulpmeststoff en en de kosten en 
baten die te verwachten waren. Het ging om 
grond in de Engewormer, het land van Keet en 
de weduwe Kuiper. Vervolgens ging de discus-
sie over het aantal te huren hectare grond en 
de periode van de huur. Kooiman pleitte voor 
het direct huren van de twintig hectare want 
de huidige werkverschaffi  ng is "ontzettend 
duur en hoogst onproductief". 
De discussie ging ook over de vraag of de prijs 
die De Leeuw vroeg niet te hoog was, of er wel 
voldoende ploegers te krijgen waren (vrees 

van raadslid Schoenmaker) en of het wense-
lijk was grond te huren van boeren die bij de 
Kaasfabriek waren aangesloten. De voorzitter, 
de doortastende burgemeester Dirk Kooiman, 
discussieerde hartstochtelijk mee en gaf uitein-
delijk de doorslag (zie notulen hiernaast).

Regendagen uitbetalen
Onduidelijk is hoeveel mensen, naast de aan-
gestelde professionele bedrijfsleider, bij het 
landbouwbedrijf betrokken waren, wat er pre-
cies geteeld werd en wat er met de opbrengst 
gebeurde. In de notulen van de gemeenteraad 
wordt daarover althans niets vermeld. 
Op 27 februari 1918 wordt de voorlopige ver-
lies- en winstrekening door Hellenaar gepre-
senteerd: een verlies van ruim f 6.000,-. Het 
verlies van het bedrijf werd aangevoerd in een 
discussie in de raad naar aanleiding van een 
adres van de ‘Afdeling Wormer van de Bond van 
Werklieden in openbare diensten en bedrijven’. 
Daarin werd verzocht het loon van de werk-
lieden bij het landbouwbedrijf te verhogen 
tot 18 gulden per week en in het vervolg de 
regendagen uit te betalen. Hellenaar was het 
in principe eens met de stelling 'gelijk werk 
gelijk loon' maar zei hij: "Ze verschilden zeker 
van bekwaamheid, waren niet in vaste dienst 
zodat regendagen geen argument konden 
zijn". Namens de commissie adviseerde hij 
negatief. Volgens Koster Mz. kon het bedrijf 
deze hogere lonen ook niet lijden. Visser echter, 
lid van de SDAP, achtte de grieven van de bond 
billijk. Volgens hem was er geen sprake van 
losse arbeid indien men meer dan zes tot zeven 
weken in geregelde dienst werkte en voorts 
kon men de regendagen niet missen. De raad 
besloot het advies van de commissie te volgen.
Een jaar later werd er opnieuw gesproken 
over de hoogte van het loon. Wederom was 
het Visser die dat op de agenda zette. Hij 
stelde voor het uurloon te brengen op 40 
cent. C. Groen, van beroep agrariër, was tegen 
omdat er volgens hem straks onder de boeren 
geen volk meer te krijgen zou zijn. Hellenaar 

voerde opnieuw het argument aan dat het 
landbouwbedrijf zeer veel kostte en dat dat de 
reden was om het te laten zoals het was. Het 
voorstel van Visser werd verworpen.

Beëindiging landbouwbedrijf
Op voorstel van burgemeester en wethouders 
werd in december 1919 met algemene 
stemmen besloten het landbouwbedrijf op 
te heff en. Hellenaar was er niet meer bij en 
Dirk Kooiman was opgevolgd door Pieter 

Kooiman. Het college motiveerde het voorstel 
met 'veranderde omstandigheden en de 
ongunstige fi nanciële uitkomst van het bedrijf'. 
De raad wijdde er geen discussie meer aan. Zo 
kwam aan wat aanvankelijk een mooi initiatief 
leek, al snel een einde.

Bron: Notulen 
vergaderingen 
gemeenteraad 

1917-1919.
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Expositie in Torenerf  door Lucie Koelemeijer

Het succes van het door het Genootschap 
uitgegeven boek Hoe de boer uit Wormer 
verdween gaat nog even door. Niet alleen 

wordt nog regelmatig een boek verkocht, ook 
de expositie gaat op tournee. In de maanden 
juni t/m september zijn de panelen met de 
foto’s uit het boek, zoals die ook te zien waren 
tijdens de afgelopen Monumentendagen 
in Groos, te bewonderen in Torenerf. Karin 
Latupeirissa, hoofd activiteitenbegeleider van 
Torenerf, vertelt: "Ieder jaar organiseren we een 
feestmaand rond een bepaald thema. Al een 
aantal jaren is de expositie, georganiseerd door 
het Genootschap, een vast onderdeel daarvan. 
We hebben onder andere al gehad fotopanelen 
met iconen en symbolen en de prenten uit het 
winkeltjesboek. Voor onze bewoners is het vaak 
een feest der herkenning. Onze doelgroep zijn 
somatische cliënten (mensen met lichamelijke 
problemen) en cliënten met dementie (mensen 
met geheugenproblemen). Door het bekijken 
van oude foto’s komen de verhalen weer naar 
boven. Het geeft het gevoel aan de mensen 
van ik hoor erbij, dit is mijn tijd en ik weet dat 
allemaal nog. Het roept allerlei herinneringen 
op, vaak prettige, ook wel eens verdrietige, 
maar ook dat hoort bij het leven. De catalogi 
van de exposities worden door ons tevens 
gebruikt in kleinere groepjes. We bekijken 
samen de foto’s en stellen vragen aan elkaar. 
Daarbij komen hele verhalen los die anders 
verborgen zouden blijven. De samenwerking 
met het Genootschap wordt door ons dan ook 
zeer op prijs gesteld. Niet alleen onze bewoners 
genieten ervan, maar ook mensen uit de buurt 
komen binnenlopen en raken aan de praat 
met de bewoners. De wereld wordt voor hen 
op deze manier vergroot. Door deze exposities 
halen we als het ware de buitenwereld naar 
binnen".

NB In het gesprek met Karin kwam naar voren, 
dat Torenerf al jaren zijn eigen Beschuitstoren 
heeft: een verpleegafdeling van drie verdiepin-
gen waar zorg wordt verleend aan mensen met 
dementie. Zo zijn er dus straks twee Beschuits-
torens!

Schenkingen

•	 Van de heer Cees Meijer, Plantage 39, Wormerveer, de sleutel van Poort Noord van VGZ.
•	 Van de heer J. van Exter, Genieweg 69, Assendelft (6425190), 14 koperen etsplaten van Van 

Gelder Papier.
•	 Van mevrouw Warrink, foto’s van het transport  van een glanscilinder naar Van Gelder Zonen.
•	 Van Corry de Wit, Merckenrif 139, een schoolfoto met rechtsonder Neeltje Kwadijk.
•	 Van de heer B. Fritz, Zandweg 90, twee oude kranten te weten het Wormer- en Jisper Advertentie-

blad van 16 april 1940 en Het Parool van 27 februari 1955.
•	 Van de Historische Vereniging Wormerveer, enkele foto’s o.a. van Van Gelder en Loggers en een 

ansichtkaart van Wormer met daarop een huis met tegeltableau Jan van Oort en verder wat 
knipsels.

•	 Van Frans Dekker het boek Het veranderend gezicht van Noord-Holland, Meijer Pers bv, 1976. 
Verder enkele oude strijkbouten en een reclame-asbak van de fi rma K. Hos, Interieurverzorging.

•	 Van de familie Baak uit Wormer vier dvd’s/cd’s gekregen ter kopiëring: 1. Monumentaal Wormer-
land – alle monumenten in beeld (staan ook in het boek Monumentaal Wormerland) 2. Gesprek 
met Klaas Kingma (alleen geluid)  over Van Gelder Papier Wormer (2 cd’s) 3. Een fi lm over Van 
Gelder Papier in bedrijf met als titel De Edele Kikker.

•	 Van Sylvia Deen en Jan Ruy, een postkaart van de Beschuitstoren.
•	 Van Simone Rainbird, Mariastraat 3, 1531 JA Wormer, een omvangrijke verzameling foto’s uit de 

jaren negentig, kennelijk bedoeld voor publicatie bij persberichten van personen en groepen 
uit Wormer.

•	 Van A.J.A. Hendriks, De Weer 1, 1504 AG Zaandam, een postkaart van de Beschuitstoren.
•	 Van mevrouw Van Ingen, Krommenie, twee grote en twee kleine patroonhulzen stammend uit 

WO II. Alle zijn vermaakt tot bloemenvaas, op de onderzijde van de twee grote staat het jaartal 
1941 en 1944 vermeld, de twee kleine zijn ongedateerd.

•	 Van de heer Piet Aafj es, Wormerringdijk 3A, 1531 MC Wormer, een grote verzameling foto’s, jubi-
leumboeken en krantenknipsels over de Zwetplassers.

•	 Van de familie Duijn uit Wormer, een tweetal boeken over de geschiedenis van de LTB en een 
door H.F. van Straaten beschilderd wandbordje met een afbeelding van de Beschuitstoren.

•	 Van Diet List-Hildering, Ventjagersplein 86, 1531 GK Krommenie, twee schoolfoto’s van de Oos-
terschool uit de jaren twintig met vermelding van de namen van de personen op deze foto’s. 
Verder een groepsfoto van de visclub uit 1926 en een groepsfoto van het volksonderwijs uit 
Wormer van 1928. 

Geschonken foto's en dia's zullen door onze fotowerkgroep worden gescand en ingevoerd in de 
beeldbank van het Waterlands Archief en daarna in beheer worden overdragen aan dit archief. De 
overige objecten zullen wij goed bewaren en eventueel gebruiken. Heel hartelijk dank voor uw 
giften.

De redactie



Agenda

Colofon
Torenklanken is een kwartaaluitgave van het Historisch Genootschap Wormer. 
Een lidmaatschap kost € 17,50 per jaar.

Redactie
Frans Koelemeijer, Lucie Koelemeijer; Albert Stol (eindredactie),
Wietske van Soest (opmaak)
Redactieadres: De Lindeboom 22, 1531 PM  Wormer
E-mail: torenklanken@genootschapwormer.nl

Bestuur
Peter Roos, voorzitter
Arthur van Haarlem, secretaris
Marc van der Hout, penningmeester
Nico Koelemeijer
Albert Stol

Jaarboek
Redactie: Nico Koelemeijer; René van Maanen, Els Mak, Dick Pranger
E-mail: jaarboek@genootschapwormer.nl

Fotowerkgroep
Carla Koetsier, Joke Weenink-Butter, Rita van de Wiel

Beschuitstorencommissie
Donny Bom, Frans Hanegraaf, Eric van der Toorn Vrijthoff, Albert Stol

Historisch Genootschap Wormer
De Lindenboom 22, 1531 PM  Wormer, 075-8880279
Opgericht: 14 december 2005
KvK-nummer: 34242956
Rabobank: IBAN NL43 RABO 0114 5401 79 
E-mail: secretaris@genootschapwormer.nl
Website: www.genootschapwormer.nl
Facebook: Historisch Genootschap Wormer

Gaat u verhuizen? Of heeft u een ander e-mailadres?
Laat het ons weten! Schriftelijk: Historisch Genootschap Wormer p/a De Lindenboom 22, 
1531 PM Wormer. E-mail: secretaris@genootschapwormer.nl

Vrijdag 1 juni t/m zondag 30 september – Expositie in Torenerf
Thema: 'Hoe de boer uit Wormer verdween' met historische afbeeldingen van 
boerderijen en de boerenstand vroeger in Wormer.

Zaterdag 8 en zondag 9 september – Open Monumentendagen
Stoomhal 
•	 Expositie met als thema 'De Beschuitstoren in beeld gevangen'
•	 Presentatie van de catalogus over de expositie
•	 Film over de totstandkoming van de Beschuitstoren
Beschuitstoren
•	 Feestelijke opening van de Beschuitstoren
•	 Expositie in de Beschuitstoren en het achterliggende gebouw

Half november 2018 – Genootschapsdag
•	 Presentatie en uitreiking van het Jaarboek 2018 aan de leden
•	 Expositie van in het jaarboek opgenomen afbeeldingen


