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Op de voorpagina van deze Torenklanken weer een foto uit de Beeldbank van het 
Waterlands Archief. Op de vorige foto zijn reacties gekomen die u elders in deze 
editie kunt lezen. Onderstaande foto laat een bouwactiviteit zien die er niet om liegt. 
Het heiblok is zojuist omhoog gehaald en zal de paal weer een stukje verder de 
grond in slaan. Heeft iemand een idee waar deze bouwactiviteit plaatsvond en weet 
iemand wellicht wie er op de foto staan? Wie was de aannemer, wat wordt er 
gebouwd? Kortom weer een paar vragen die deze foto in het Waterlands Archief 
meerwaarde geven doordat we weten waar het over gaat. De redactie ziet uw 
opmerkingen graag tegemoet.
Verder in dit nummer de aankondiging van de Monumentendagen in het weekend 
van 8 en 9 september en een reactie van Jan Meijer op het artikel 'Vondsten in het 
Zwanengat' van Bram Kemp. Veel leesplezier en tot ziens op de Monumentendagen. ■

 historischgenootschap
 wormer

Een foto uit het Waterlands Archief (WAT001007211) waarop een onbekende bouw-
put in Wormer is afgebeeld. Herkent u de mensen, weet u een jaartal of iets over de 
bouwactiviteit? Laat het ons weten. Reacties kunt u sturen naar de redactie, voor de 
adresgegevens zie het colofon op pagina 12.
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Van de voorzitter door Jan Blokker

Wat ik u in de vorige Torenklanken als 
wens heb voorgelegd, staat te gebeu-
ren! Ik ga me weer helemaal toeleg-
gen op het onderzoek naar de rijke 
geschiedenis van ons dorp Wormer. 
De overige bestuursleden stellen mij 
in staat om mijn bestuursfunctie op te 
geven en weer wat vaker de archie-
ven in te duiken. Tenslotte is dat ook 
één van de voornaamste doelen van 
ons Genootschap. Natuurlijk ben ik 
het bestuur daarvoor zeer erkentelijk 
en ik zal in de loop van oktober mijn 
huidige taken overdragen.
Maar eerst zijn daar nog onze Monu-
mentendagen op zaterdag 8 en zon-
dag 9 september. Die worden wat ons 
betreft weer gehouden in het Stoom-
halcomplex, waaraan weer een paar 
nieuwe ruimten zijn toegevoegd. 
Komt zien hoe fraai dat allemaal is 
geworden.
Onze expositie houdt rekening met 
het nationale thema van Open Monu-

mentendag 'Groen van toen'. Er was vroeger heel wat meer groen in Wormer. We laten 
u dat allemaal zien: Wormer toen er nog geen nieuwbouwwijken waren. U zult uw ogen 
uitkijken!
Alles wat groen is, passeert de revue, en dat is zeer de moeite waard. Ook het groen 
van Groen-Geel komt aan bod, en het groen-zwart van WSV’30. Het hoort er allemaal 
bij. De familie De Groen is zelfs aanwezig in de Stoomhal. Frans de Groen is een bege-
nadigd knipkunstenaar en komt zijn kunsten vertonen. Hij laat ook een aantal prach-
tige, ingelijste werkstukken zien.
Op de expositie wordt ook aandacht geschonken aan de verkiezingen die op woensdag 
12 september worden gehouden, met dien verstande, dat we u laten zien hoe dat er 
vroeger bij de verkiezingen aan toe ging. Onder andere gaat het over de verkiezingen 
in Wormer in de dertiger jaren. Heel interessant.
En dan is er natuurlijk nog het nieuwe boek van Klaas en Bram Kemp waarover u ver-
derop in deze Torenklanken meer kunt lezen. 
Vergeet niet op één van beide Open Monumentendagen naar de Stoomhal te komen. 
Het is er heel gezellig en de foto-expositie is zeker de moeite waard. Net als de 
vorige keren is er een catalogus beschikbaar. De toegang is gratis voor iedereen.
U bent van harte welkom! ■
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Onze voorouders schreven anders dan tegenwoordig! En dat kunt u nu leren!

Het Waterlands Archief organiseert vanaf eind september 2012 een cursus paleo-
grafie (oud schrift) voor de archiefonderzoeker die het lezen en begrijpen van oude 
handschriften wil verbeteren.

Tijdens de cursus worden teksten behandeld vanaf de 16e tot en met de 18e eeuw. 
Daarbij komen ondermeer schrifttype, afkortingen, inhoud, historische context en 
gebruiksmogelijkheden van de verschillende archiefbronnen aan de orde: een ver-
kenning door onder andere de notariële en oud-rechterlijke archieven, de kerkelijke 
doop-, trouw- en begraafregisters en de gemeente- en waterschapsarchieven. 

Het lezen van oude handschriften is voor iedereen te leren maar wel tijdrovend. Van 
de cursisten wordt verwacht dat men voldoende tijd besteedt aan het voorbereiden 
van de teksten, vandaar dat de cursus van tien lessen om de week wordt gehou-
den.
 
Bij voldoende belangstelling gaat de cursus op dinsdagavond 25 september van start 
van 19.00 tot 21.00 uur in het Waterlands Archief, Wielingenstraat 75 te Purmerend.

De kosten zijn € 85,00 per cursus, inclusief lesmateriaal.

U kunt zich opgeven bij Els Mak van het Waterlands Archief, 0299-411530/546 of via 
e.mak@waterlandsarchief.nl. ■

Cursus paleografie (oud schrift) voor beginners 
door Els Mak
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Bij dit nummer van Torenklanken heeft u de brochure voor het overzichtswerk 
van de Zaanse Geschiedenis aangetroffen. Sommigen van u weten misschien 
nog wel wat de aanleiding tot het schrijven van dit werk was, maar een kleine 
toelichting om het geheugen op te frissen of om kennis te maken met wat de 
schrijvers hopen dat een standaardwerk zal worden, volgt hieronder. 

Al in 2005 werd het plan opgevat om een groot nieuw boek over de Zaanse geschie-
denis te laten schrijven. Over de Zaanse geschiedenis verschijnt veel literatuur, 
maar een overzicht waarin de nieuwste inzichten over de vroegere en meer recente 
Zaanse geschiedenis zijn te vinden, dat ontbreekt in de boekenkast. En zoals dat 
dan gaat, er kwam een Stichting die de plannen uitwerkte, sponsoren zocht voor de 
uitvoering van het project - ook de Vereniging Zaans Erfgoed draagt bij - en op zoek 
ging naar deskundige historici/auteurs om het werk uit te voeren. Voor de algehele 
leiding werd een ervaren projectmanager aangezocht en er kwam een redactie van 
mensen die zich al dan niet beroepshalve bezig houden met onze streekgeschie-
denis. Voorzitter van die redactie was prof.dr. Piet Visser uit Zaandam, hoogleraar 
Godgeleerdheid aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij was ook betrokken bij de 
voorbereiding. Tot ieders grote spijt, niet in het minst van hemzelf, moest Piet Visser 
om gezondheidsredenen afhaken. Het bestuur van de voor de uitgave verantwoor-
delijke Stichting Platform Zaanse Geschiedschrijving en de redactie waren erg blij 
toen prof.dr. Piet de Rooy, hoogleraar Nederlandse Geschiedenis aan de Universi-
teit van Amsterdam, bereid bleek zijn plaats in te nemen. 

In goed overleg werden 25 belangwekkende onderwerpen met betrekking tot de 
Zaanse geschiedenis vastgesteld. Om een paar voorbeelden te noemen:

het ontstaan van het Zaanse landschap in de prehistorie en de ontginning 
daarvan in de middeleeuwen;

•

Belangrijk overzichtswerk van de geschiedenis 
van de Zaanstreek (bijna) gereed door Mic Hamers
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de molenindustrie en scheepsbouw in de zeventiende eeuw;
de versnipperde inrichting van het bestuur in de vroegmoderne tijd;
de razendsnelle veranderingen daarin aan het eind van de 18e en het begin van  
de 19e eeuw;
de vraag hoe dat nou eigenlijk zit met de 'Rode Zaan'.

Bij elk onderwerp wordt ook aandacht besteed aan de vraag of en in hoeverre de ont-
wikkelingen in de Zaanstreek vergelijkbaar zijn met wat elders in het land speelde. Was 
de Zaanstreek in het betreffende opzicht uniek en zo ja waarom, zo nee waarom dan 
niet?
Gelijktijdig met deze redactie werd een ook een beeldredactie samengesteld, want het 
is de bedoeling dat niet alleen in woord, maar ook in beeld een goed overzicht wordt 
neergezet van de Zaanse geschiedenis. 
Bij alle vragen werden auteurs gezocht die plaatselijk en of landelijk hun sporen heb-
ben verdiend met betrekking tot hun onderwerp. En toen werd het een tijdje stil, want 
iedereen ging aan het werk. Vanaf augustus vorig jaar druppelden de teksten binnen. 
Die werden door de redactie en deskundige meelezers van commentaar voorzien en 
waar nodig leidde dat tot aangepaste versies van de artikelen. 

Het boekwerk is (bijna) gereed en zal worden uitgegeven door de in geschiedkun-
dige werken gespecialiseerde Uitgeverij WBOOKS (voorheen Uitgeverij Waanders).  
Dit uniek 2-delig boekwerk over de geschiedenis van de Zaanstreek bevat totaal 800 
pagina’s met meer dan 500 illustraties en zal op 8 november aanstaande uitkomen.

De bij dit nummer van Torenklanken gevoegde brochure stelt u in staat alvast een 
exemplaar van dit mooie boekwerk voor een speciale ledenprijs te reserveren. ■

•
•
•

•
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Met belangstelling heb ik het verhaal in Torenklanken 2� over de Vondsten in het  
Zwanengat van Bram Kemp gelezen en ik wil daar graag wat aan toevoegen.

Aan de oostkant van het Zwanengat lag het land genaamd Poelven – groot 98 are en 
40 centiare – en sinds 2 april 1931 eigendom van de familie Meijer. Op dit land is de 
helft van de huidige Zonnedauwstraat gebouwd. Aan de noordkant lag het aan het 
water de Poel, waar het Wormerpad via een S-bocht over het voormalig eiland van  
H. van Petten eindigt bij de Schanssloot. Op dit eiland stonden vier of vijf kippenhokken 
waar pullen werden opgefokt tot legkip.

geen goud

In de oorlogsjaren werd in het Zwanengat door Van Gelder & Zonen fabrieksafval 
gestort in het riet langs de noord- en oostkant. Ik heb nooit begrepen dat dit zo maar 
kon gebeuren. Met mijn broer Thomas ging ik bij elke nieuwe aanvoer van afval zoeken 
naar lood, koper en ijzer. Nadat we het schoongemaakt hadden verkochten wij het dan 
aan de Fa. van ’t Kaar voor een zakcentje. We hebben daar nooit waardevolle gouden 
spullen of diamanten gevonden.

Reactie op Vondsten in het Zwanengat door Jan Meijer
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zonnedauwstraat

Op een goed moment stopte de vuilstort in het Zwanengat en werd het gedumpt aan 
de zuidwestkant van het eiland van H. van Petten. Na een aantal jaren is het vuil onder 
water verdwenen en het ligt daar nog steeds onder een laag bagger. Bij de aanleg van 
de Zonnedauwstraat is het afval van het Zwanengat op een hoop gegooid, grond er 
over, wat bomen en struiken aangeplant en de schande was verdwenen.

groentetuin

Toen de oorlog was uitgebroken en alle voedsel op de bon ging, zijn we begonnen met 
de aanleg van een tuin op de Poelven. Elk jaar nam de voedselschaarste toe en werd 
er weer een akker meer omgespit. Vader Meijer had zeven zonen die in de loop van de 
oorlog op de boerderij kwamen werken, om zodoende deportatie tegen te gaan voor 
de tewerkstelling in de Duitse oorlogsindustrie. Wie voor de voedselvoorziening werkte 
hoefde niet naar Duitsland.

aardappelen schillen

Ons gezin bestond uit veertien personen, later kwamen daar nog twee jongens bij, daar 
was het thuis niet zo goed met het dagelijkse voedsel. Aardappelen werden gekookt 
in een wekketel, elke avond moesten vier jongens piepers schillen. In tijden van nood 
moet je ook slim zijn, wij mochten tijdens de warme maaltijd zelf opscheppen, als je 
meteen een vol bord opschepte, kwam je nooit aan een tweede bord toe: dan was de 
pan leeg. Beginnen met een kleine portie, dan kon je daarna nog een keer opschep-
pen.

bommenwerpers

De Poelven heeft in de oorlog een ongelooflijke indruk bij mij achtergelaten. De tuin 
heeft een groot deel van mijn jonge jaren beheerst door het spitten, aardappelen poten 
en oogsten, bruine bonen zaaien en oogsten en vliegtuigen kijken. Wat zich in de lucht 
afspeelde was indrukwekkend. ’s Morgens tussen 10.00 en 11.00 uur kwamen honder-
den viermotorige bommenwerpers over ons heen richting Duitsland, die werden aan de 
kust zwaar beschoten door Duits luchtafweergeschut. 
‘s Middags om 16.00 uur kwamen zij min of meer gehavend terug. In het voorjaar van 
1944 zagen wij een viermotorig vliegtuig heel laag aan komen vliegen uit de richting 
Purmerend. Hij kwam bijna niet meer vooruit, tot hij geen draagvermogen meer had en 
als een kurketrekker naar beneden stortte. Hij kwam aan de noordkant van de Kromme 
Schanssloot aan het Jisperdijkje terecht. Wij konden er  niet bijkomen: er brak geen 
brand uit.

neergestort

Zo waren wij op 14 januari 1945 met vier man aan het spitten op de Poelven. Wij zagen 
boven Zaandijk en Wormerveer een bommenwerper die in moeilijkheden was aanko-
men. Alsmaar rondjes draaiend ging hij steeds lager vliegen, er was ook rook zichtbaar. 
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Hij kwam uit het zuiden zeer laag vliegend over de Zandweg recht op ons af, wij renden 
heel hard weg, maar waarheen? Boven de Zandweg week hij plotseling uit naar links 
richting Noordeinde in Wormerveer net naast de silo’s van Wessanen over de wonin-
gen, daarna was hij uit het zicht verdwenen. [In de bommenwerper was Ned Benedict 
co-piloot. Naar hem is de weg in Wormerveer genoemd, red.]

veel geluk

Waarom het vliegtuig op het laatste moment nog wist uit te wijken naar links, zullen 
we nooit weten. De kans is groot, dat de piloot de vier mannen op het land heeft zien 
werken en de draai naar links nog kon maken om onze levens te sparen. Wij hebben 
in elk geval heel veel geluk gehad. Net als op 2 juli 1943, toen vonden twee Engelse 
jongens het nodig om met hun boordwapens een salvo af te geven op de kapberg van 
de familie Meijer aan de Dorpsstraat. Op dat moment waren er vier mannen, waaronder 
ikzelf, een reparatie aan het verrichten aan de hijsinstallatie. De flitsen vlogen langs 
ons heen, het was een wonder dat er niemand geraakt werd. ■

Co's visie op Van Gelder Zonen anno 19�1

Vervolg reactie op Vondsten in het Zwanengat

In de serie kunstwerken van Co van Assema nu een aquarel van Van Gelder Zonen 
uit 1981. Meer werk van Co is te zien op www.covanassema.nl.
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Expositie archeologische vondsten in Jisp  
door Nico Koelemijer

De laatste jaren heeft de Archeologische Werkgemeenschap verschillende 
opgravingen verricht in Jisp, onder andere op de plaats van het nieuwe Land 
van Belofte aan het Weiver en op het perceel Dorpsstraat 33. Op dit laatste per-
ceel werd in 2007 een gedempte sloot ontdekt, waaruit opmerkelijke vondsten 
aan het licht kwamen. Zij vertellen het verhaal over de bewoners van deze plek 
in de periode 1�00 tot 1��0.

Bijzonder was de vondst van glasfragmenten met onder meer delen van een 
gebrandschilderd ruitje. De stukjes glas werden gefotografeerd en opgeslagen in de 
computer, waardoor eenvoudig de afbeelding kon worden gereconstrueerd. 
De afbeelding op de foto van de Archeologische Werkgemeenschap Zaanstreek 
toont een bijbelse voorstelling: de jongelingen, die door koning Nebukatnesar in de 
vuuroven worden geworpen, maar ongedeerd blijven. Het ruitje verwijst zo naar de 
grote brand die in 1664 bijna  honderdvijftig huizen van Jisp in de as legde. In 1686, 
het jaartal op het ruitje, zou Jisp dan met de bouw van een nieuw huis op Dorps-
straat 33 uit de as herrijzen.
Behalve het ruitje zijn er veel stukken aardewerk, glas, huisraad en verder botjes, 
zaden en pitten gevonden. Zo is er een haast compleet beeld over het eten en drin-
ken in die tijd ontstaan.
De tentoonstelling wordt in samenwerking met de Oudheidkundige Commissie Jisp 
in de Jisperkerk ingericht door leden van de archeologische vereniging. Tijdens de 
tentoonstelling wordt een film vertoond over archeologie en over de opgraving in 
Jisp en voor schoolkinderen wordt een speurtocht samengesteld.
De expositie is geopend gedurende vier weken op zaterdag en zondag van 1 tot 
en met 23 september tussen 11.00 en 16.00 uur. Op zondag 9 september kun-
nen bezoekers ook hun eigen vondsten tonen aan een groep deskundigen, die dan 
eventuele aardewerk-, metaal- en botvondsten kunnen beschrijven en dateren. ■

Het ruitje verwijst naar de grote 
 brand van Jisp in 1664. 
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Er komt binnenkort een nieuw boek uit over de crisisjaren, oorlogsjaren en de bevrijding 
van Wormer opgetekend en geïllustreerd door Bram en Klaas Kemp. Via Torenklanken 
hebben we reeds kennis kunnen maken met de boeiende verhalen van Bram en de 
fraaie illustraties van Klaas dus naar verwachting wordt dit een interessant boekwerk.

Enkele onderwerpen die in het boek aan bod komen zijn onder andere de crisisjaren in 
Wormer, de luchtbeschermingsdienst in Wormer, de meidagen van 1940, de vrijwillige 
brandweer, het verzet en de ontmanteling van Van Gelder & Zn.

Het boek komt net uit voor de Monumentendagenexpositie in de Stoomhal op 8 en 9 
september, en de uitgeverij Amor Vincit Omnia staat borg voor het drukwerk.

Bij monde van Jaap Leguijt kunnen wij u meedelen dat de prijs van het boek € 15,- 
bedraagt als het tijdens de tentoonstellingsdagen wordt gekocht. Daarna wordt de prijs  
€ 17,50. 

Het omslag van het nieuwe boek publiceren we hierbij alvast. ■

Nieuw boek van Bram en Klaas Kemp door Mic Hamers
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Volgens ons genootschapslid Jan 
Vink is deze foto omstreeks 1933 
genomen ter gelegenheid van 
een schoolreisje. De man links 
voor de bus is Jan Smit, de jon-
gen in het midden met een duif 
in zijn handen is Kees Sluis [van 
de woningbouw in Jisp, red.], en 
de jongen rechts met ook een 
duif in zijn handen is Jaap Klei-
meer. Het jongetje links op de rug 
gezien is niet bekend. De bus is 
natuurlijk van Kobus Fontijn (De 
Zeemeeuw). 

Ons genootschapslid Jan Bolleman heeft ontdekt dat ook deze foto tweemaal in het 
archief zit, net als de vorige foto uit Torenklanken 25. Onder nummer WAT002001880, 
rubriek 1.15 Verkeer/Vervoer, staat dezelfde foto, maar nu met het onderschrift: ‘Auto-
bus van garage Fonteijn N.V. De Zeemeeuw tijdens uitstapje van de school te Jisp met 
links chauffeur Jan Smit en Cees Sluis met postduif die later losgelaten werd om te 
melden dat ze ergens waren.’ De foto is gedateerd 1948. 

Behoudens de spelling kloppen de namen met de meer uitgebreide informatie van Jan 
Vink. De data 1933 versus 1948 kloppen niet! Misschien kan iemand de redactie meer 
vertellen over de datum, het schoolreisje, de duiven en de Jispers op de foto. Voor 
contactgegevens zie pagina 12. ■

Reactie op foto WAT0010072�� uit de beeldbank van 
het Waterlands Archief door Jos Blokker

Schenkingen
Een honderd jaar oude wandklok uit het directiekantoor van Van Gelder en Zonen 
geschonken door de heer C. Brantjes.
Het Wormer-kwartet uitgegeven door de Gymnastiekvereniging Kwiek plus  
een tiental clubbladen en enkele krantenknipsels geschonken door de heer  
C. Brantjes, erevoorzitter van Kwiek.

Geschonken spullen zullen wij goed bewaren, beheren en eventueel gebruiken. Heel 
hartelijk dank voor uw giften. ■

•
•
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� en 9 september: Open Monumentendagen van 10:00 resp. 
11:00 tot 1�:00 uur. Het thema voor dit jaar is Monumenten en 
Groen.
10 november: Genootschapsdag - van 10:00 tot 1�:00 uur.  
Met uitreiking Jaarboek 2012. 

De bijeenkomsten zijn in de Stoomhal, Pakhuisplein ��, 
Wormer

Agenda 2012

TORENKLANKEN is een kwartaaluitgave 
van het Historisch Genootschap Wormer
Een lidmaatschap kost € 15,- per jaar.
Een extra exemplaar van Torenklanken 
is te verkrijgen voor € 1,-.
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