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daar zijn ze weer, de open monumentendagen  
Lucie Koelemeijer  

De Open Monumentendagen van 2019 staan weer voor de deur. Zoals u van ons gewend 
bent, pakt het Historisch Genootschap Wormer weer uit met een aantrekkelijk programma 
op twee plaatsen in ons dorp. Op zaterdag 14 september doen we Het Moriaanshoofd aan van 
10.00 tot 18.00 uur, zondag 15 september is de Beschuitstoren geopend van 11.00 tot 16.00 uur. 
Voor het uitgebreide programma verwijzen we graag naar pagina 3 in deze Torenklanken.
Bijzondere aandacht vragen wij voor het volgende: opnieuw is een commissie van het 
Genootschap direct na de vorige succesvolle Open Monumentendagen bijeengekomen 
om zich te buigen over het thema van dit jaar: Plekken van plezier. Het resulteerde in het 
maken van een prachtige uitgave over alle cafés, kroegen en herbergen in Wormer en Jisp. 
Met veel enthousiasme is hieraan gewerkt, en dankzij hulp van vele mensen die met ons hun 
herinneringen deelden, is het weer een fraai boekwerk geworden met als titel Van schuim tot 
kraag. De presentatie van het boek vindt in de oudste kroeg van Wormer plaats, Herberg  
Het Moriaanshoofd. Bij dezen nodigen wij u van harte uit daarbij aanwezig te zijn.  
'De leutkan staat al op het vuur.'  

Fanfarekorps Eensgezindheid, opgericht op 24 november 1904, werd op donderdagavond 27 mei 1926 om 08.30 uur 
gehuldigd voor Café Billard De Viersprong. Foto: Beeldbank Waterlands Archief WAT002000280. 
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Van het bestuur Albert Stol

Op 20 mei jl. was de feestelijke opening van 
de viering van het 60-jarig jubileum van 
Zorgcirkel Torenerf. Het Genootschap heeft 
uiteraard meegewerkt aan de feeste lijkheden 
met een expositie, een lezing door Jan Blok-
ker en de vertoning van historische films. Het 
stemt altijd weer tot tevredenheid om te zien 
hoe enthousiast bewoners en bezoekers rea-
geren op de voor hen veelal heel herkenbare 
verhalen en beelden uit het verleden.
Inmiddels wordt door de commissie OMD 
2019 hard gewerkt aan een aansprekend pro-
gramma voor de Open Monumentendagen. 
Hiernaast vindt u het complete programma.
In het voorwoord is al benoemd het boek  
Van schuim tot kraag, ongetwijfeld na het 
boer-derijenboek opnieuw een bestseller. 
Dank aan de sponsoren. 
Wat u ook zeker niet mag missen is de 
uitvoering van de Beschuitstorensuite door 
het jeugdorkest Ratatouille en burgemees-
ter Tange op zondagmiddag 15 september 
op het plein bij de Beschuitstoren. De 
eerste uitvoering hiervan op 6 juli jl. was 
prachtig.
Voorts wil ik noemen het ‘trouwfotopro-
ject’, een initiatief van de familie Zwart dat 
door het Genootschap wordt ondersteund. 
Naar aanleiding van onze oproep zijn er 
meer dan 180 trouwfoto’s ingeleverd, wat 
vast zal leiden tot een unieke expositie in 
het oude raadhuis aan de Dorpsstraat 350. 
Dank aan Carla Koetsier, Rita van der Wiel 
en Henk Wijngaards van de fotowerkgroep 
en Marc Grandiek en Eva de Lange die hier 
veel werk voor verzetten.
Ook een woord van dank aan de 
gemeente, die net als de vorige jaren, de 
coördinatie op zich heeft genomen 
van alle activiteiten in Wormerland tijdens 
de Open Monumentendagen.

Met de publicatie hierover in het augustus-
nummer van Aktief wordt nog eens het geza-
menlijke karakter hiervan benadrukt. Al met 
al weer een aantrekkelijk programma.
Wij hopen u graag te ontvangen, zaterdag 
in Het Moriaanshoofd en zondag bij de 
Beschuitstoren, en neem vrienden en familie 
mee. Voor zover u nog geen lid bent van 
het Genootschap wellicht dan een prima 
moment om dat alsnog te worden. Naast alle 
andere voordelen ontvangt u dan tevens, 
zolang de voorraad strekt, als welkomstge-
schenk een mooie beschuitbus met opdruk. 

programma open monumentendagen 2019
zaterdag 14 september 2019
Locatie: Het Moriaanshoofd, Dorpsstraat 417, Wormer
Thema: Plekken van plezier
10.00 - 16.00 uur: Expositie Langs cafés, kroegen in Wormer en Jisp. Een expositie met 
afbeeldingen van de vele herbergen, cafés en kroegen in Wormer en Jisp van toen en nu, 
waaronder verschillende uit particuliere verzamelingen.
11.30 uur: Presentatie van het boek Van schuim tot kraag. In dit boek wordt de historie van de 
cafés, herbergen en kroegen van Wormer en Jisp op een aansprekende wijze beschreven met 
leuke anekdotische verhalen van vroeger. Het boek is rijk geïllustreerd met veel afbeeldingen, 
onder meer uit particuliere verzamelingen, en is vanaf de presentatie te koop bij het 
Genootschap voor € 17,50. 
10.00 - 16.00 uur: Doorlopende diashow van een omvangrijke verzameling foto’s van de cafés, 
herbergen en kroegen in Wormer en Jisp.
15.30 - 18.00 uur: Gezellige nazit met bitterballen en live muziek van het trio The Menessaurs 
met een bluesy repertoire.

zondag 15 september 2019
Locatie: de Beschuitstoren, Dorpsstraat 125, Wormer
11.00 - 16.00 uur: Boekenmarkt met verkoop van oude boeken en tijdschriften over de 
geschiedenis van de Zaanstreek en Amsterdam. Het betreft materiaal dat dubbel in het archief 
van het Genootschap aanwezig is. Daarnaast worden uiteraard ook alle door het Genootschap 
zelf uitgebrachte publicaties te koop aangeboden en verder de boeken met betrekking tot de 
Beschuitstoren uitgebracht door Stichting Uitgeverij Noord-Holland.
11.00 - 16.00 uur: Doorlopende diashow van een omvangrijke verzameling foto’s van de cafés, 
herbergen en kroegen in Wormer en Jisp.
11.00 - 16.00 uur: Openstelling van de Beschuitstoren.
13.30 - 14.00 uur: Uitvoering van de Beschuitstorensuite. Een speciaal optreden van het 
jeugdorkest Ratatouille op het plein voor de Beschuitstoren. Aan de hand van het verhaal 
van Jacob en de torenschilder, een boek van Hans Kuiper over de geschiedenis van de 
Beschuitstoren, wordt door het orkest de Beschuitstorensuite gespeeld waarbij onder meer 
burgemeester Tange een belangrijke rol vervult.

Organisatie: Frans Koelemeijer, Lucie Koelemeijer, Albert Stol, Henk Wijngaards - Historisch Genootschap Wormer

zaterdag 14 september  2019
Locatie: Oude Raadhuis, Dorpsstraat 350, Wormer
10.00 - 16.00 uur: Expositie van ca. 180 trouwfoto’s ooit genomen in het oude raadhuis van 
Wormer. Mogelijkheid om opnieuw een foto te laten maken onder het poortje.

Organisatie: familie Zwart, Carla Koetsier, Rita van der Wiel, Henk Wijngaards, Marc Grandiek, Eva de Lange  
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Als opwarmertje voor de presentatie van ons nieuwe 
boek Van schuim tot kraag op 14 september in Het 
Moriaanshoofd alvast een voorproefje van wat de lezer 
 te wachten staat. Het is een gedeelte uit het hoofdstuk 
over De Bonte Os in Jisp.

In de jaren zestig was onder Pim van 
Droogenbroek De Bonte Os druk beklant, 
en menig feest werd daar gevierd. Voor 

Jan Duijvis uit Zaandijk was De Bonte Os een 
beetje zijn tweede kroeg waar hij regelmatig 
kwam: 'Veelal eindigde de avond ver na 
sluitingstijd. Nog even een borrel samen met 
zijn ouders.' 
Jan Klos heeft een soortgelijke ervaring: 
‘Als het in De Bonte Os gezellig was tegen 
sluitingstijd, stelde Pim Droogenbroek voor 
om na sluitingstijd door te gaan. Er werd in 
dat geval door de geïnteresseerden geld 
gelapt, de deur ging op slot en de tap bleef 
open. Agent Christaans kwam dan om 2 
uur 's nachts aan de deur voelen of deze 
gesloten was (omdat hij licht zag branden en 
mensen in het pand verwachtte) en vroeg om 
binnengelaten te worden. Aldus gebeurde 
en met een stalen gezicht zei Pim dat de 
zaak gesloten was, dat dit een besloten 
bezoek was en dat er niets in rekening werd 
gebracht. Christiaans ving elke keer bot.’
Vriendschappen ontstonden en menig 
jonge man of vrouw vond daar vriendschap 
of zelfs zijn toekomstige geliefde zoals de 
uitbater Pim zelf overkwam. Het was tijdens 
de bruiloft van Ria Korver en Jaap van 
Vlaanderen in De Bonte Os dat Ellie Korver 
en Pim met elkaar dansten. Uitbater Pim was 
druk aan het werk om iedereen te voorzien 
van drankjes en hapjes toen hij Ellie zag. Hij 
had wel even tijd om met haar te dansen. 

liefde in de bonte os  Frans Koelemeijer

De Bonte Os voorheen De Verwachting omstreeks 1915. Bron: Collectie Henk Wester.

Jisp omstreeks 1915. Bron: Gemeentearchief Zaanstad GAZ 2100119.

Hij zei tegen Ellie: 'Wat jammer dat je geen 
tweelingzus hebt want ik vind je zo leuk!' 
Ellie was toen getrouwd met Jan Schoen uit 
Zaandam; zij hadden twee kinderen van 5 
en 2 jaar. In november 1969 kwam haar man 
Jan om het leven door een auto-ongeluk. In 
maart 1970 vroeg Ellie aan haar broer Kees of 
ze eens met hem mee mocht naar De Bonte 
Os. Kees waarschuwde daarop Pim: 'Zorg dat 
jij er een beetje netjes uitziet want ik neem 
zaterdag mijn zuster mee.' Pim was vrijgezel 
en kon er nog wel eens armoedig gekleed 
bijlopen in die tijd. De vonk was tijdens dat 
feest in 1969 al overgesprongen. Ellie en 
Pim hadden de eerste date op zaterdag 14 
maart 1970, zij kregen verkering en werden 
dolverliefd op elkaar. Op 21 april 1970 gingen 
zij samen stappen in Purmerend, die nacht is 
De Bonte Os verbrand. Pim sliep elders... Het 
stuk grond aan de Dorpsstraat in Jisp werd 
aan Cor van Diepen verkocht. Pim en Ellie 
trouwden op 17 februari 1971 en verhuisden 
naar zijn geboortestreek, het dorp Harmelen 
in Utrecht. Daar werd zoon Stan geboren. Na 
een gelukkig huwelijk van veertig jaar is Pim 
(73) op 2 september 2011 overleden. 

Met dank aan Trees Korver.  

Ellie Korver en Pim van Droogenbroek. 
Bron: Collectie Trees Korver.
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Op 11 april jl. werd tijdens een bijeenkomst bij Linoleum-
fabriek Forbo het boek Vernuftelingen en kooplieden 
in een bijzonder landschap van schrijver Jur Kingma ten 
doop gehouden. Het eerste exemplaar werd overhandigd 
aan de Commissaris van de Koning, Arthur van Dijk.

In het boek wordt op uitgebreide wijze  
450 jaar Zaanse industrie beschreven.
De Zaanstreek is een uniek gebied waar 
heden en verleden moeiteloos in elkaar 
overgaan. De streek is al 450 jaar een bonte 
mengelmoes van wonen en werken in een 
middeleeuws ontginningslandschap. Er is 
geen streek in de wereld waar je op zo wei-
nig vierkante kilometers ruim vier eeuwen 
industriegeschiedenis kunt zien en 
beleven. Dit boek geeft antwoorden 
op de vragen hoe in een gebied met 
als enige natuurlijke hulpbronnen 
wind en water, het eerste plattelands-
industriegebied in Europa heeft kun-
nen ontstaan. Drie factoren zijn bij 
deze ontwikkeling van enorm belang 
geweest: de vernuftelingen -  
de molenmakers, de uitvinders, de 
ingenieurs en de technici -; de kooplie-
den - die zich tot fabrikant en onder-
nemer ontwikkelen -; en het landschap 
- de basis voor een verkeersinfrastruc-
tuur die steeds is aangepast. Deze 
factoren komen steeds terug in het 
boek. In de loop der jaren is industrieel 
erfgoed zelf een belangrijke economi-
sche factor geworden.
De Zaanse industrie weet zich sinds de 
zestiende eeuw steeds te transforme-
ren, waardoor zij levensvatbaar blijft en 
nog steeds bestaat. Industrie en indus-
trieel erfgoed hebben tot op heden 

Vernuftelingen en kooplieden in een bijzonder 
landschap

Bron: website Kamp Amersfoort

bijgedragen aan een nieuw bloei van de 
Zaanstreek.
Jur Kingma is voor ons geen onbekende, hij 
publiceert regelmatig over de Zaanse indus-
triële geschiedenis. Zijn laatst verschenen 
boek heeft al veel lovende reacties opgele-
verd, en is beslist een aanrader voor een ieder 
die geïnteresseerd is in de historie van de 
Zaanstreek.

Het boek kost € 39,95 en is verkrijgbaar bij 
Stichting Uitgeverij Noord-Holland:  
bestellen@uitgeverijnoordholland.nl  

oproep fotoproject kamp amersfoort 
'geef geVangen een gezicht'

Van de leiding van het Nationaal Monument Kamp 
Amersfoort ontvingen wij het navolgende verzoek 
hetgeen wij hierbij graag onder uw aandacht willen 
brengen.

Geachte mevrouw, mijnheer,

Op 19 april 1945 is het Polizeiliches Durch-
gangslager Amersfoort, het beruchte Kamp 
Amersfoort, door de geallieerden bevrijd. 
In het kamp hebben gedurende de oorlog 
ongeveer 35.000 gevangenen korte of lange 
tijd verbleven.
De gedenkplaats van Kamp Amersfoort 
wordt grondig verbouwd. In het nieuwe 
museum is ruimte voor een Fotomonument. 
Het plan is om door middel van deze foto-
wand de gevangenen zichtbaar te maken, 
hen letterlijk en figuurlijk een  gezicht te 
geven door van hun een afbeelding op te 
nemen. Waarschijnlijk is niet van iedere 
gevangene een foto beschikbaar maar we 
willen alles opnemen wat er aan foto’s of 
tekeningen nog vindbaar is. 
Dit is waar u als historische kring of vereni-
ging in beeld komt. We willen u vragen of 
u in het bezit bent van afbeeldingen van 

gevangenen van Kamp Amersfoort of u ons 
wilt helpen om foto’s van gevangenen uit uw 
gemeente te verzamelen of dat u ons in con-
tact kan brengen met personen die mogelijk 
een foto bezitten. We denken hierbij aan 
nabestaanden of familieleden.
We willen graag een naamsvermelding, 
geboortedatum en eventueel de tijd van het 
verblijf in Kamp Amersfoort erbij ontvangen.
U kunt rekenen op onze eeuwige dankbaar-
heid als u ons kan helpen zo veel mogelijk 
gevangenen aan de vergetelheid te ont-
trekken.
Voor meer informatie kunt u contact opne-
men met ondergetekende Leen Bogers 
(leen@kampamersfoort.nl) of met ons foto-
team (foto@kampamersfoort.nl). Neemt u 
ook eens een kijkje op de projectwebsite 
www.geefgevangeneneengezicht.nl.
 
Bij voorbaat dank voor de moeite die u doet!

Met vriendelijke groet,

Willemien Meershoek, directeur
Remco Reiding, projectleider
Leen Bogers, onderzoeker fotoproject  
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witbaard en bierenbroodspot  Frans Koelemeijer

In Wormer komen de namen van de families Groot, Rem, 
Kramer, Rozemeijer, De Leeuw en Stam veelvuldig voor. 
De naam Groot spant de kroon, in de periode 1862-1923 
zo’n 408 keer. Minder bekend zijn namen zoals Witbaard 
en Bierenbroodspot.

ijf en lourens witbaard
Over Klaas en Cornelis Witbaard is een en 
ander door Jan Blokker geschreven in het 
Jaarboek 2018. Een andere Witbaard was Nun, 
timmermansknecht van beroep, de zoon van 
Klaas Witbaard, en dat was weer de zoon van 
Cornelis Witbaard en Jannetje Woud. 
Nun had een groot gezin waarvan twee kin-
deren, IJf en Lourens, al op jeugdige leeftijd 
met justitie in aanraking kwamen. In het 
Haarlem's Dagblad van 3 november 1899 
verscheen het hiernaast afgedrukte bericht 
over het toebrengen van lichamelijk letsel 
aan zijn kameraad. Zijn jongere broertje 
Lourens gaf ook niet bepaald het goede voor-
beeld. Hij werd in de periode 1892 tot 1897 
vijf keer veroordeeld, in 1896 zelfs voor een 
jaar gevangenisstraf. Wie hij in 1896 oplichtte, 
is niet bekend want het vonnis is niet open-
baar. Hoe het de broers op latere leeftijd is 
vergaan, vertelt het verhaal niet. Waren de vrij 
hoge straffen voor deze jeugdige personen 
afschrikwekkend genoeg geweest? 

willem bierenbroodspot
De naam Bierenbroodspot1 kwam veelvuldig 
voor in Hoorn, en is op een gegeven moment 
door huwelijk in Wormer terecht gekomen. 
Willem Bierenbroodspot werd in 1870 in 

Wormer geboren en was de zoon van Andries 
Bierenbroodspot en Jacoba Hop. Andries 
woonde al in Wormer en Jacoba kwam uit 
De Rijp. Willem huwde in 1893 en stond toen 
bekend als fabrieksarbeider. 

Zijn vrouw Elisabeth Goedhart was de 
dochter van een boer uit de Engewormer. 
De familie Goedhart verhuisde later naar 
Wormer, naar de boerderij die op Oosteinde 
50 stond en waaraan Niek Kramer de naam 
Oog van de Dageraad gaf. Uit dit huwelijk 
werden vier kinderen geboren waarvan 
de oudste dochter Jacoba al na drie jaar 
overleed. Dat was in 1896. Moeder Elisabeth 
was ook geen lang leven beschoren, zij 
overleed als inwoner van Amsterdam in 1913 
in Bloemendaal, in de kliniek Meerenberg 
waar ze sinds 1903 verbleef. 
De familie is op een gegeven moment ver-
huisd naar Amsterdam; daar trouwden de 
overige drie kinderen en was Willem venter 
van beroep. Hij overleed vermoe delijk in 
1944.
Voor die tijd woonde hij dus in 
Wormer, vertrok in 1903 volgens de 
bevolkingsadministratie van de gemeente 
Wormer naar Velsen, waarschijnlijk om dicht 
bij zijn vrouw te kunnen wonen, en later naar 
Amsterdam.
Willem heeft het nodige gedaan in zijn 
leven: hij was fabrieksarbeider, loswerkman, 
bezorger van boodschappen in Wormer, Wor-
merveer en Jisp en op een gegeven moment 
deed hij ook baggerwerk.
Hij moet ook bier- en koffiehuishouder in 
Wormer zijn geweest getuige de berichten 
die in 1898 in de landelijke pers verschenen. 
Hij zou op 22 maart 1898 als zodanig failliet 

zijn verklaard door de rechter-commissaris 
in Haarlem. De reden is niet bekend, het 
archief over faillissementen in deze periode 
is verloren gegaan. In ieder geval duurde het 
faillissement niet lang, want drie weken later 
werd het weer opgeheven. Het is gissen naar 
de redenen daarvan. 
Waar Willem zijn bier- en koffiehuis had, 
is niet bekend. Wellicht had hij connecties 
met Jan Keet en Wouter en Willem van 
Kleef, die een tapperij hadden op het 
dorp op nummer 128. In 1893 staat in het 
huisnummerregister op nummer 128 ook een 
Willem Bierenbroodspot geregistreerd (de 
nummering is van toendertijd). 
Hoe het ook zij, niet veel later vertrok Willem 
met zijn kinderen uit Wormer en kwam 
uiteindelijk in Amsterdam terecht. Daar ging 
ook niet alles over rozen en werd hij, als 
venter van berlinerbollen, tijdens de oorlog 
in 1940, opgelicht.

Bronnen: website De Wormerlander, Waterlands Archief,  
website Wie was Wie, Stadsarchief Amsterdam, facebookpagina 
Bierenbroodspots Worldwide, Wikipedia, Nederlandse 
familienamenbank.  

1 Bierenbroodspot is een van oorsprong Nederlandse achternaam. De naam komt van bierenbroodspot (lees: bier-
en-broods-pot), een 17e-eeuws gerecht van verwarmd dun bier en gebrokkeld roggebrood. Bronnen: Wikipedia en 
Nederlandse familienamenbank.
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contributie 2019

De contributie is sinds 2017 € 17,50 per jaar. Voor zover dit nog niet is gebeurd, verzoeken wij 
u dit bedrag alsnog over te maken op ons rekeningnummer iban nl 43 rabo 0114 540 179 onder 
vermelding van uw lidmaatschapnummer en 'contributie 2019'.
Heeft u ons gemachtigd, dan hoeft u niets te doen. Het bedrag is dan net als vorig jaar eind 
maart door ons automatisch afgeschreven.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met Marc van der Hout:  
075-6426181 of penningmeester@genootschapwormer.nl

Marc van der Hout, penningmeester   

De foto’s zullen zo mogelijk gebruikt worden bij een artikel in het jaarboek van het 
Historisch Genootschap Wormer. Herkent u mensen op de foto’s, dan stellen wij het 
op prijs als u ons daarover wilt berichten. 
Reacties graag naar Nico Koelemeijer: 075 6423431 of nm.koelemeijer@quicknet.nl

gezocht: de namen Van de mensen op deze foto's, werknemers Van papierfabriek Van gelder zonen

Foto 1. Zes arbeiders voor machine, circa 1930. Bron: Waterlands Archief WAT002002536. Namen v.l.n.r.

Foto 2. Vooraan midden: Cornelis Keet, circa 1950. Bron:Waterlands Archief WAT002002509. Namen v.l.n.r.

Foto 3. Groepsfoto, circa 1950. Bron: Waterlamds Archief WAT002002531. Namen v.l.n.r.



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
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colofon
Torenklanken is een kwartaaluitgave van het Historisch Genootschap Wormer. 
Een lidmaatschap kost € 17,50 per jaar.
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De Lindeboom 22, 1531 PM  Wormer, 075 - 888 02 79
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Rabobank: iban nl43 rabo 0114 5401 79 
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Website: www.genootschapwormer.nl
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 ` open monumentendagen (zie p. 3 voor het volledige programma)
Zaterdag 14 september 2019 van 10.00 tot 18.00 uur
Locatie: Het Moriaanshoofd, Dorpsstraat 417, Wormer
Locatie: Oude Raadhuis, Dorpsstraat 350, Wormer
Zondag 15 september 2019 van 11.00 tot 16.00 uur
Locatie: De Beschuitstoren, Dorpsstraat 125, Wormer

 ` genootschapsdag
Zaterdag 23 november 2019 van 10.00 tot 16.00 uur
Uitreiking Jaarboek 2019 en expositie van de in het jaarboek opgenomen 
afbeeldingen.
Verkoop eigen publicaties
Locatie: De Stoomhal, Pakhuisplein 144, Wormer


