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De Open Monumentendagen staan weer voor de deur. Gewoontegetrouw houdt het 
Historisch Genootschap zijn expositie op zaterdag en zondag 8 en 9 september in 
de Stoomhal. Het zal u niet verbazen dat deze dagen geheel in het teken staan van 

de Beschuitstoren. Ook de Beschuitstoren zelf is voor het publiek geopend. Zie verder het 
uitgebreide programma op bladzijde 3 in deze Torenklanken.
Elk jaar vinden in heel Europa  Open Monumentendagen plaats, voor het eerst in het jaar 1991. 
Bij voorkeur worden er gebouwen opengesteld die normaal gesproken niet voor het publiek 
toegankelijk zijn. Daaromheen worden er vele activiteiten georganiseerd. Ook in de gemeente 
Wormerland. Voor een uitgebreid overzicht kunt u in diverse gebouwen een routekaart krijgen 
waarop alle monumenten aangegeven zijn. Ook de plaatselijke pers besteedt  volop aandacht 
aan deze dagen.

Wij wensen u een fi jn en interessant weekend toe.

Open Monumentendagen 8 en 9 september door Lucie Koelemeijer

De Dorpsstraat richting Jisp omstreeks 1920 met in het midden het blokje huizen waar nu de 
Beschuitstoren staat.  Bron: Waterlands Archief WAT002000860.
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Van het bestuur  door Albert Stol

Het zijn boeiende maar ook drukke 
tijden voor het Genootschap. In 
de vorige Torenklanken meldde 

ik dat wij de ruimte krijgen, niet alleen 
in de Beschuitstoren, maar ook in het 
achterliggende gebouw. 

Inmiddels is door de voortvarende aanpak 
van Mart Daas en Frans Götz en met fi nanciële 
steun van Lassie de 1e en 2e etage van de toren 
prima ingericht voor ons archief. Allen hartelijk 
dank hiervoor.

Dankzij de goede samenwerking tussen de 
gemeente, de Stichting Beschuitstoren en 
ons Genootschap zijn de plannen voor de 

inrichting van de begane grond van de toren 
en de glazen gang rond. De uitvoering hiervan 
is er op gericht u het resultaat met de Open 
Monumentendagen te kunnen tonen! Tevens 
hopen wij dan onze ontvangstruimte klaar te 
hebben om u als lid, maar natuurlijk ook andere 
bezoekers, te kunnen ontvangen. 
De bedoeling is om daarna iedere zaterdag 
tussen 13.00 en 15.00 uur open te zijn. 

De museale inrichting van de overige ruimtes 
bestemd voor het Genootschap is, als het 
mee zit, met de kerstdagen rond. Voor het 
Genootschap treedt hiermee wel een nieuwe 
fase in voor zijn activiteiten. Meer dan ooit 
zullen enthousiaste vrijwilligers nodig zijn om 
bijvoorbeeld vitrines met wisselexposities te 
vullen, om ons informatiepaneel regelmatig te 
vernieuwen enz. Hierbij een oproep om u aan 
te melden en ons mee te helpen met dit mooie 
werk. Voor ons archief hebben we gelukkig al 
iemand namelijk ons lid Joost Boersen, ook 
werkzaam in het Waterlands Archief.

Op deze plaats een woord van dank aan de 
leden van onze commissie OMD 2018 die weer 
keihard bezig zijn om een mooi programma 
te brengen. Op de pagina hiernaast ziet u het 
resultaat. U bent inmiddels van ons gewend 
dat we met de Open Monumentendagen met 
iets speciaals komen. Welnu, deze keer hebben 
wij voor alle leden een verrassingsgeschenk 
klaar staan in de Stoomhal. We hopen u hier 
allen te ontvangen, doch mocht dit niet lukken 
dan kunt u uw geschenk de daaropvolgende 
zaterdagen ophalen bij de Beschuitstoren 
tussen 13.00 en 15.00 uur. 

Ten slotte: roep uw buren, familie, vrienden 
en bekenden op om ook lid te worden van ons 
Genootschap. Het zou mooi zijn als we voor de 
jaarwisseling het 700e lid kunnen inschrijven.

Open Monumentendagen 2018
Programma van het Historisch Genootschap Wormer

Zaterdag 8 september van 10.00 - 16.00 uur

Locatie de Stoomhal, Pakhuisplein 44, Wormer
10.00-16.00 uur Expositie De Beschuitstoren in Beeld gevangen Een expositie van alle bekende
 afbeeldingen van de Beschuitstoren en aanverwante zaken. Tot ons genoegen
 is op grote schaal voldaan aan onze oproep, om onbekende schilderijen, 
 tekeningen, maquettes en wat zoal meer is gemaakt van de Beschuitstoren na
 de sloop, aan te melden. Ook deze soms verrassende items maken onderdeel
 uit van de expositie.
11.00 uur  Presentatie van het (kinder)boek Jacob en de torenschilder geschreven door
 Hans Kuyper. Uitreiking van het eerste exemplaar aan burgemeester Tange.
11.20 uur Presentatie van de catalogus ter gelegenheid van de expositie De Beschuits-
 toren in beeld gevangen en uitreiking van het eerste exemplaar aan de heer
 Dick Zwart, secretaris van de Stichting Support Cultuur & Sport Wormerland.
11.45-16.00 uur  Slideshow: doorlopende vertoning van een collage van foto’s en fi lmbeelden
 van de oude Beschuitstoren en bouw van de nieuwe.
13.30-15.30 uur Kolfwedstrijd om de Beschuitstorentrofee (bij goed weer).

Locatie de Beschuitstoren, Dorpsstraat 125, Wormer
10.00-16.00 uur Bezichtiging van de onderbouw van de toren, het uurwerk en een informa-
 tiepaneel met tal van wetenswaardigheden over de geschiedenis van Wormer.

Zondag 9 september van 11.00 - 16.00 uur

Locatie de Stoomhal, Pakhuisplein 44, Wormer
11.00-16.00 uur Expositie De Beschuitstoren in beeld gevangen.
11.00-16.00 uur Slideshow.
14.00-15.30 uur Demonstratie kolven door de kolfclub (bij goed weer).

Verrassingsgeschenk voor alle leden!
Op beide Open Monumentendagen staat voor alle leden een verrassingsgeschenk klaar.
De leden die in Jisp wonen kunnen hier voor ook terecht op 8 september in de kerk van Jisp.
Voor verdere informatie zie onze vernieuwde website.

We hopen u allen weer te treff en in de Stoomhal waar de koffi  e of thee klaar staat, of in de 
Beschuitstoren, en neem vrienden of buren mee.

Organisatie: Jan Blokker, Frans Koelemeijer, Henk Wijngaards, Lucie Koelemeijer en Albert Stol  van het Historisch Genootschap Wormer.

Titelpagina van de catalogus 2018. 
Bron: Collectie Historisch Genootschap Wormer.
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De koeschuit van Dirk van der Lingen door Albert Stol

In december 2017 werd door een bergings-
bedrijf, in opdracht van de gemeente en 
in samenwerking met het Hoogheemraad-
schap, een verweesde oude boerenpraam 
opgeruimd. 

De praam dreef al enige tijd half onder 
water in een sloot aan de zuidkant van 
Wormer, niet ver van het Kerkepad. Het 

ging om een eikenhouten praam van een meter 
of acht en volgens Ed Zijp van de gemeente 
was-ie al heel oud: 'Misschien wel honderd jaar.'

IJzeren ringen
Toen de praam boven water kwam en dichter bij 
de kant, was te zien dat er in ieder geval koeien 
mee konden worden vervoerd. Aan stuurboord 
en bakboord zaten om en om ijzeren ringen 
waaraan zij werden vastgemaakt. 

De praam is afgevoerd naar de werf van het 
Hoogheemraadschap te Kwadijk. De bodem 
was nog gaaf maar de zijkanten zodanig 
aangetast dat de praam niet kon worden 
behouden.

Koeschuitenbouwer
Naar aanleiding van een bericht over deze 
berging in Dagblad Zaanstreek kwam via 
het Hoogheemraadschap een reactie bij ons 
binnen van Jan van der Lingen uit Assendelft,
wiens overgrootvader, Dirk van der Lingen, 
sinds 1865 koeschuiten bouwde te Jisp. Zijn 
relaas willen wij u niet onthouden.

Het verhaal van Jan van der Lingen:
'Mijn overgrootvader, Dirk van der Lingen 
(1840-1923), bouwde sedert 1865 koeschuiten 
in Jisp op het adres Dorpsstraat 14.

De bouw van de koeschuiten was fi nancieel 
niet zo eenvoudig. Een boer bestelde 
bijvoorbeeld een nieuwe schuit in ’t najaar. 
Mijn overgrootvader bestelde dan het hout en 
kon aan de slag. Mijn vader heeft het nog wel 
gezien, en vertelde dat zijn grootvader ijzeren 
staven in de grond had staan om de kromming 
in delen te krijgen. Zijn grootvader hield dan 
een soort koekepan met brandend hout onder 
een deel en door het verzetten van de ijzeren 
staven kon hij zo de kromming verkrijgen. Het 
was alles zwaar hout en kostte veel geld. Het 
gezin leefde op de pof. Als mijn overgrootvader 
de schuit afl everde, voorjaar of zomer, kwam de 
boer betalen tussen Kerst en Nieuwjaar en dan 
moest er ook een borreltje zijn. Maar dan kon 
de kruidenier weer betaald worden.

'Werk zolang het dag is'
In een koeschuit konden tien koeien, vijf gericht 
naar de ene kant, vijf naar de andere kant en 
dan om en om. Mijn overgrootvader verkreeg 
zijn opleiding onder andere in Monnickendam. 
Ik weet van mijn vader, Lourens van der Lingen 
(1892-1979), dat er in 1902 een confl ict was 
met een boer. Mijn overgrootvader had de 
gewoonte om het jaar van gereed komen in te 
hakken in de voorplecht. Die boot kwam klaar 
in 1902, het jaartal dat mijn overgrootvader 
inhakte. Maar de bestellende boer meende 
dat 1903 dan wel op z’n plaats was, bij een 
eventuele verkoop leek dan de boot iets 
jonger. Mijn overgrootvader was toen 62 jaar. 
Hij zal daarna zeker nog wel gebouwd en of 
gerepareerd hebben. Zijn devies was: "Werk 
zolang het dag is."

Dienstmeisje uit de Palts
Mijn overgrootvader was twee keer getrouwd. 
Eerst met Antje Spaander, waarmee hij vier 
kinderen had, met als eerste mijn grootvader, 
die hij alle vier overleefde. Mijn grootvader 
stierf in voorjaar 1923 en m’n overgrootvader in 
najaar 1923. De eerste vrouw stierf betrekkelijk 
jong. Uit het tweede huwelijk had mijn 

overgrootvader zeven kinderen. Deze tweede 
vrouw was een weeskind uit het weeshuis in 
Krommenie, later dienstmeisje in het herenhuis 
in Spijkerboor. Mijn overgrootvader leerde haar 
kennen, voorbijvarende voor de afl evering van 
een roeiboot. Zij heette Geertruida Seebach, 
oorspronkelijk geloofsvluchteling uit de Palts  
(Duits Pfalz). Zij leerde lezen en schrijven bij de 
toenmalige familie Peek, die de eerste boerderij  
in de Starnmeer bewoonde.

Palt'rok'molen
Aan de Zaan werden houtmolens gebouwd 
met een ‘lijf’ van hout, strak en zwart geteerd. 
Omdat het lijf van deze molens leek op de 
rokken van de vluchtelingen uit de Pfalz 
werden deze molens verbasterd paltrokmolens 
genoemd. Op de Zaanse Schans staat nog 
zo’n molen. Ze waren zwart geteerd, maar 
latere barbaren hebben deze molen groen 
geschilderd, een regelrecht schandaal.

Zilveren scheepje
Ik herinner me dat mijn overgrootvader, toen 
hij vijftig jaar koeschuiten bouwde en repa-
reerde, van de Jisper bevolking een zilveren 
scheepje kreeg, dat door een kleinzoon werd 
geërfd omdat die ook Dirk heette. Heel wat 
jaartjes geleden alweer zocht ik deze Dirk op 
met de vraag of ik het scheepje mocht zien. 
Het was niet bij hem thuis, zei hij... (?!)

Stoomfi ets
Mijn overgrootvader kwam wat vervelend 
aan zijn einde. Een naaister in Jisp had een 
broek voor hem gemaakt. Dat huis waar zij 
woonde, een oud huis, stond tot op de rand 
van de weg. Toen mijn overgrootvader daar de 
steeg uit kwam, werd hij aangereden door een 
stoomfi ets. Mijn overgrootvader had zijn milt 
gescheurd en overleed nog diezelfde avond.
Ik heb ooit een stoomfi ets gezien, die stond in 
een schuur van kartonnagefabriek De Jong in 
Westzaan.

 De berging van een oude koeienpraam in volle gang. Bron: Hoogheemraadschap Noorderkwartier.
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Toeval?
Laten we zeggen dat mijn overgrootvader 
zijn laatste schuit in 1917 heeft gebouwd 
en het is toevallig die schuit die nu is 
gevonden, dan is hij toch honderd jaar oud. 
Niet zo waarschijnlijk, maar zoals gezegd: 
mijn overgrootvader hakte de datum in de 
voorplecht.

Verborgen werfhelling
Het werfhuis is na de oorlog gesloopt, en toen 
heeft men daar een dubbel woonhuis gezet.

Toen bleek dat de helling in de grond zat, 
maar dat hoorde men te laat.

Wel, dit is het relaas over mijn overgrootvader.'

Jan van der Lingen
Dijkgraaf IJff straat 16
1566 JX Assendelft

Volgens insiders is dit een foto van Piet Duijf die een boerderij had aan de Kanaaldijk 5 te Jisp met op de achter-
grond de boerderijen van vroeger Witkamp en Marrees. Bron: Collectie Historisch Genootschap Wormer.

 - In Torenklanken nr. 50 stond abusievelijk vermeld in het artikel over zwembad Het Zwet, dat de 
eerste badmeester L. Eiling was. Dit moet zijn de heer Ebbelaar.

 - Jaarlijkse zwemtocht: naast de tocht naar het Kneppelsoord werden ook tochten gehouden 
vanaf Weromeri naar Jisp.

 - Voordat men 'aan de hengel' ging, werd er 'droog gezwommen' met de buik op een kruk in het 
kantoor van de badmeester.

Deze reacties werden ontvangen van de heer Kingma, de heer Gravensteijn en de heer Buter.

Van de penningmeester: 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 

Aanvullingen en verbeteringen  door Lucy Koelemeijer

Zaanse Erfgoedmarkt
Op zaterdag 1 september a.s. wordt van 10.00 
tot 17.00 uur in de Oostzijderkerk in Zaandam 
de Grote Zaanse Erfgoedmarkt gehouden. Ook 
het Historisch Genootschap Wormer zal daar 
met een stand vertegenwoordigd zijn.

De hele dag zullen er activiteiten plaatsvinden 
voor jong en oud, waaronder lezingen en 
rondleidingen.

Een uitgebreid programma voor die dag is te 
vinden op: www.zaanserfgoedmarkt.nl.

Arthur van Haarlem
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Het mannenbolwerk bleek taai te zijn. 
In 1917 werd het passief kiesrecht 
(gekozen kunnen worden) voor zowel 

vrouwen als mannen ingevoerd. Maar het 
actief kiesrecht (stem uitbrengen) werd alleen 
opengesteld voor mannen, voor vrouwen pas 
in 1919. Op voorstel van het kamerlid Marchant 
van de Vrijzinnig Democratische Bond werd 
uiteindelijk het vrouwenkiesrecht geregeld (zie 
Marchants wetsvoorstel op pagina 10).

'Is het koper wel gepoetst?'
Dat de tijd ten koste zou gaan van het gezin, 
kreeg het eerste vrouwelijke raadslid in Wormer 
direct bij haar aantreden te horen, subtiel maar 
ook onverholen vijandig.
Was het eerst burgemeester Pieter Kooiman 
die met enige scepsis ‘mejuff rouw’ Schoute 
welkom heette met de volgende woorden: 

‘Gij zijt de eerste vrouw die haar intrede doet in dit 
bestuur. In hoeverre het goed is gezien dat eene 
vrouw tot een dergelijke functie wordt toegelaten, 
kan en wil ik niet beoordelen. De tijd zal daarop 
een antwoord geven’. Het raadslid Koster deed 
er een schepje bovenop: ‘Heeft u niets anders 
te doen? Is het koper wel gepoetst? De toon was 
gezet maar mejuff rouw Schoute was niet op 
haar mondje gevallen.

Schoute op plek twee
In mei 1919 vonden er verkiezingen plaats voor 
de gemeenteraad in Wormer. De SDAP had op 
de eerste plaats de heer Visser staan en op plek 
twee Trijn Schoute-Leeuwerink. Visser had al 
enige ervaring met het gemeenteraadswerk. 
Trijn Schoute was nieuw en het enige 
vrouwelijke kandidaat raadslid.

Het gezin Schoute
Catharina, zoals ze voluit heette, was de doch-
ter van Jacob Leeuwerink en Johanna Volger. 
Zij woonden met hun gezin aan de Torenlaan. 
Catharina werd geboren in 1882. Zij huwde 
met de chocolademaker Jan Schoute uit Wor-
merveer. Zij kreeg met Jan drie kinderen, allen 
dochters. Het gezin woonde in de Knollendam-
merstraat.

Sociale vraagstukken
Catharina was lid van de SDAP, haar ouders 
waren ook lid van deze partij en dat was in die 
tijd in Wormer met zijn overwegend katholieke 
bevolking geen sinecure. In september 1919 
werd Catharina geïnstalleerd als raadslid voor 
de SDAP. In de raad voerde haar partijgenoot 
Visser meestal het woord. Maar dat betekende 
niet dat zij zich niet liet horen. Zij was zoals van 
een SDAP'er verwacht kon worden vooral bezig 
met sociale vraagstukken. Met name zaken 
die het dagelijks leven betreff en, hadden haar 
aandacht. 

Het eerste vrouwelijke raadslid in Wormer 
door Frans Koelemeijer

Catharina Schoute-Leeuwerink, het eerste 
vrouwelijke raadslid in Wormer. Bron: Collectie 
Historisch Genootschap Wormer.

In 1919 kwamen er in de Zaanstreek voor het eerst vrouwen in de gemeen teraad. Zo ook in 
Wormer. Daaraan voorafgegaan was een lange strijd voor gelijke rechten voor vrouwen en 
vrouwenkiesrecht. Een strijd die vooral door vrouwen zelf gevoerd moest worden. 

Melkprijzen
In het boekwerkje ‘De Rode Zaan, Honderd jaar 
strijd en solidariteit’ (Zaandam, 1999) is een 
passage opgenomen over haar rol in de raad. 
Zo was ze voorstander van een verhoging van 
de kinderaftrek, had een klacht over de haardas 
die niet regelmatig genoeg werd opgehaald, 
informeerde naar de melkprijzen en over de 
rekening van de gasfabriek bij huizen waar 
twee gezinnen woonden. Zij was een fervent 
tegenstander van drankmisbruik en derhalve 
voor een subsidie aan de Algemene Neder-
landse Geheel-Onthouders Bond.

Kinderzorg
Haar betrokkenheid bij dergelijke dagelijkse 
beslommeringen van de mensen in Wormer 
was waarschijnlijk ook de reden dat zij actief 
was voor de afdeling Wormer van het Centraal 
Genootschap van Kinderherstellings- en Vacan-
tiekolonies. Zij was daarvan jarenlang penning-
meesteres, in 1922 tot tevredenheid van haar 

Betoging voor vrouwenkiesrecht in Amsterdam in 1916. Bron: Atria, Kennisinstituut voor Emancipatie 
en Vrouwengeschiedenis.

Wormer en Jisper Advertentieblad 1922 en 1928.
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Schenkingen
•  Van mevrouw E.C. Knaap-Klos, Washington (New Jersey), VS, via ons lid Jan Klos, Zandweg 51 te 

Wormer een aantal personeelsbladen van Van Gelder Zonen van de jaren 60 tot begin jaren 70.
•  Van de Karin Minke-Fuhr, Arisstraat 8, Wormer, een verzameling ansichtkaarten van Wormer en 

een super-8-smalfi lm van een halfuur over de viering van Wormer 700 jaar, Wormer kwartetspel 
uitgegeven door Gym Vereniging Kwiek, een schilderij van molen De Mol geschilderd door B. 
Zaal, een jubileumboekje Gerkens 1928-1953 met beschrijving van molen De Mol en 25 jaar Ger-
kens, een telescoop van een geallieerd afweergeschuut, gebruikt in de omgeving van Wormer, 
drie tegels van respectievelijk ‘t dorp Wormer, molen De Koperslager 1725 en molen Het Prinsen-
hof anno 1722, ca. 30 kleurenfoto’s van de afbraak van Van Gelder, een veiligheidsinstruktiekaart 
van Van Gelder uit 1961, 2 werkbriefj es van machine nr. 20 van Van Gelder uit 1980, een mede-
delingenblad van de OR van 15 april 1981 en een kopie van oorlogskrantje Je Mantiendrai, 2 juni 
1944.

•  Van J.C. Schoone-Groot 'Kortje', vijf foto’s van de ‘Waterratten’ bij het zwembad De Zwet.
•  Van mevrouw Rozemijer uit Krommenie een ingelijste tekening van de Beschuitstoren, getekend 

door Kees de Lange uit Wormerveer.
•  Van ons lid mevrouw Th. W. Rozemeijer, Waterzolder 32, Wormer een gedenkboek Van Gelder 

Zonen 1784-1934 van Dr Jan de Jongh uitgegeven in 1934 en Herinneringen aan Van Gelder 
Zonen, Wormer, speciale uitgave Met Stoom nummer 11, november 1992.

•  Van ons lid de heer Jan Bolleman, Amstelveen, een krantenknipsel over de Beschuitstoren.
•  Van mevrouw A. Meijer de Leeuw, het notulenboek van de R.K. Toneelvereniging St. Joseph te 

Wormer opgericht in 1920. De notulen beslaan de periode 1920 t/m 1934.
•  Van ons lid Nel Peetoom van Hoogstraten, Wim Binkenhof te Wormer, een overzichtsfoto met 

namen van het voltallige personeel van Lassie genomen waarschijnlijk kort voor WO II. Wie weet 
de foto nauwkeurig te dateren?

•  Van mevrouw De Vries, Wandelweg 77, Wormerveer, een pentekening van de Beschuitstoren 
door A. Mol en een foto van vier broers De Vries (van de vioolbouwer Andries de Vries).

•  Van Jan Rijken, Noorderweg 86, Wijdewormer een oude ansichtkaart uit ca. 1933 met daarop het 
winkeltje van de familie Bark, Dorpsstraat 106 te Wormer.

•  Van Henny Leeuwerink, Wormer een borduurset van de Beschuitstoren.
• Via ons lid Wietske van Soest van Tine de Ruijter in Wormer, een foto uit omstreeks 1920 van de 

Zaanoever en het achterland, genomen vanaf het dak van een van de industriepanden aan de 
Veerdijk.

 
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

medebestuurders, onder andere burgemeester 
Kooiman en de arts Noordanus. In 1928 deed 
zij dat nog steeds geheel belangeloos.

Rechtvaardig
Schoute kwam op voor de rechten van de 
raadsleden. Toen in 1922 besloten werd dat de 
stukken voor de raad niet meer thuis bezorgd 
zouden worden, maar op het gemeentehuis ter 
inzage zouden worden gelegd, protesteerde zij. 
Ze woonde immers een half uur lopen van het 

gemeentehuis (van de Knollendammestraat  
naar het raadhuis aan de Dorpsstraat 350), en 
had ook nog de zorg over haar kinderen.

Ondervertegenwoordigd
Lang bleef Schoute niet actief in de gemeente-
raad, slechts één periode. Anno 2018 is het iets 
beter gesteld met de vertegenwoordiging van 
vrouwen in de Wormer politiek, maar nog altijd 
zijn zij ondervertegenwoordigd. Catharina 
Schoute-Leeuwerink overleed in 1958.

Het gezin Schoute: moeder verdiept in de stukken van de raad, vader Jan met pijp 
en de drie dochters Ali, Gerrie en Coba. Gerrie zou later ook raadslid worden in 
Koog aan de Zaan. Bron: De Rode Zaan.

Bron: https://www.parlement.com/id/vi6da99jvsh5/90_jaar_vrouwenkiesrecht.
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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, Mart Daas, 
Frans Götz

Historisch Genootschap Wormer
De Lindeboom 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 Lindeboom 22, 
1531 PM Wormer. E-mail: secretaris@genootschapwormer.nl

Expositie in Torenerf met als thema Hoe de boer verdween uit Wormer
Vrijdag 1 juni tot 30 september

Open Monumentendagen (zie pagina 3 voor het volledige programma)
Zaterdag 8 september van 10.00-16.00 uur
Locatie: Stoomhal, Pakhuisplein 44 
Locatie: Beschuitstoren, Dorpsstraat 125
Zondag 9 september van 11.00-16.00 uur
Locatie: Stoomhal, Pakhuisplein 44

Elke zaterdag open huis Beschuitstoren: vanaf 15 september a.s. houdt het 
Genootschap elke zaterdag van 13.00-15.00 uur zitting in de ontvangstruimte 
bij de Beschuitstoren. 

Genootschapsdag in de Stoomhal - zaterdag 17 november 
• Presentatie en uitreiking van het Jaarboek 2018 aan de leden.
• Expositie van in het jaarboek opgenomen afbeeldingen.


