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2018 is voor het Historisch Genootschap Wormer wederom een goed jaar 

geweest. Hoogtepunt was het gereedkomen van de herbouwde 

Beschuitstoren, waarin ook het Historisch Genootschap Wormer een 

onderkomen heeft gekregen.  

De op 22 maart 2018 gehouden Algemene Ledenvergadering werd door zo’n 

150 leden bezocht. Na het korte huishoudelijk deel werd door Vibeke Kingma 

een lezing gegeven over 125 jaar Lassie. Na de pauze was er nog een 

vertoning van een historische film over Wormer.  

Medio 2018 werd de Beschuitstoren met het bijbehorende gebouw opgeleverd en kon 

worden gestart met de inrichting. De bovenruimtes in de toren heeft het Genootschap ter 

beschikking gekregen voor opslag van het archief en ander materiaal. Op de begane grond 

is een beeldscherm geplaatst waar informatie over de Beschuitstoren kan worden bekeken. 

Al het materiaal van het Genootschap dat op verschillende plaatsen in de gemeente was 

opgeslagen is inmiddels naar de toren overgebracht. 

In het gebouw achter de toren heeft het genootschap ruimte gekregen om te vergaderen en 

andere activiteiten te ondernemen. Zo kan de foto-werkgroep hier aan de slag met het 

inscannen en archiveren van historische foto’s. Een subsidieverzoek voor aanschaf van de 

hiervoor benodigde apparatuur is bij de gemeente ingediend. 

De drie kamers aan de voorzijde worden door de Stichting Beschuitstoren en in 

samenwerking met het Genootschap museaal ingericht. Zo kan men vanaf het pleintje voor 

het gebouw kennis nemen van thema’s uit de historie van Wormer. De voorbereiding voor de 

inrichting is in volle gang en naar verwachting zal dit in de zomer van 2019 gereed zijn. 

Op 7 september is de Beschuitstoren officieel geopend. Bij die gelegenheid is door 

Burgemeester Tange samen met onze voorzitter Peter Roos, op de Dorpsstraat een tegel 

onthuld die de exacte plaats aangeeft waar de vroegere beschuitstoren heeft gestaan. 

De op 8 en 9 september gehouden Open Monumentendagen (OMD) stonden dit jaar 

helemaal in het teken van de opening van de herbouwde Beschuitstoren. Door de OMD-

commissie is een catalogus gemaakt “De Beschuitstoren in beeld gevangen” dat tijdens de 

OMD werd gepresenteerd. Ook was een expositie ingericht van de foto’s en voorwerpen die 

in de brochure zijn afgebeeld en/of beschreven. De Beschuitstoren zelf was op 8 september 

ook te bezichtigen.  

Voor de scholen was er ter gelegenheid van de opening van de Beschuitstoren een wedstrijd 

georganiseerd met als thema de “bodebus”. De prijsuitreiking voor deze wedstrijd vond in de 

Stoomhal plaats. 

Ook voor de ledenontwikkeling bleek 2018 een goed jaar. Vooral naar aanleiding van de 

activiteiten rond de opening van de Beschuitstoren hebben zich veel nieuwe leden 

aangemeld. Het resultaat is dat in 2018 het ledental van 634 leden op 1 januari, was 

opgelopen naar 665 leden op 31 december.  



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 10 november 2018 werd door de Vereniging Zaans Erfgoed de “Zaanse Erfgoedprijs” 

uitgereikt. Deze prijs wordt één keer in de twee jaar uitgereikt aan een persoon of organisatie 

die zich op een uitzonderlijke wijze heeft ingezet voor het behoud en/of onder de aandacht 

brengen van het historisch erfgoed in de Zaanstreek. Door ons bestuur is ons 

medebestuurslid Nico Koelemeijer voor deze prijs voorgedragen omdat hij zich al vele jaren 

op veel plaatsen in Jisp en Wormer heel actief inzet voor het behoud van het erfgoed. Wij 

waren bijzonder blij dat onze voordracht door de toekenningscommissie van deze prijs is 

overgenomen en de prijs met bijbehorend schilderij van Jan Groenhart aan Nico is uitgereikt. 

 

Op 17 november werd in de Stoomhal de jaarlijkse Genootschapsdag gehouden. Naast het 

dertiende jaarboek konden de leden dit keer ter gelegenheid van de opening van de 

Beschuitstoren ook een beschuitbus afhalen. Zo’n 400 leden hebben van deze gelegenheid 

gebruik gemaakt.  

 

In 2018 zijn de nummers 49 t/m 52 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/   mogen zich op een nog steeds toenemende belangstelling verheugen. 

 

Kortom het Historisch Genootschap Wormer is een bloeiende vereniging die bruist van 

activiteiten en nog steeds een aanwas in het ledental kent. De activiteiten die worden 

opgezet door een aantal actieve leden kunnen meestal rekenen op grote belangstelling van 

de leden en andere belangstellenden. Daarom is een welgemeend woord van dank voor 

deze vrijwilligers hier dan ook zeker op zijn plaats. Maar uiteraard zijn nieuwe vrijwilligers 

nog steeds van harte welkom. 
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