nieuwsbrief nummer 30 - juli 2013

Welkom

@ Jan Blokker
Nieuwsbrief 29 is nog maar net verschenen en nu alwéér nummer 30!
Op de volgende bladzijden zult u lezen, waarom.
De vorige nieuwsbrief, door sommigen WANKLANKEN genoemd, is niet namens
het voltallige bestuur samengesteld. Deze nieuwsbrief trouwens ook niet.
Noodgedwongen. Na de coup van 13 september, door 3 leden van het bestuur
gepleegd, wil dit trio de andere bestuursleden niet meer als bestuurslid erkennen.
Dat kan natuurlijk niet, maar talloze gesprekken om weer tot elkaar te komen,
hebben niet geholpen. Zelfs een ervaren bemiddelaar niet.
Vandaar dat ruim 70 leden (meer dan tien procent) hebben verzocht om een
Algemene Ledenvergadering, waarin de wrijvingen binnen het
bestuur en de jaarboekredactie worden
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U moet kiezen!

@ Jan Blokker
Het is jammer, dat er door de gebeurtenissen twee kampen zijn ontstaan. Bij de
bemiddelingsgesprekken ging het ook over "kamp Frank" en het "kamp Jan".
Als initiatiefnemer en oprichter zie ik natuurlijk met lede ogen gebeuren, dat de
vereniging wordt misbruikt om een persoonlijk doel na te streven.
In de encyclopedie Wikipedia staat het zo duidelijk: "De vereniging wordt
gevormd door haar leden." U bent dus de baas. U zegt tegen het bestuur, wat het
moet doen.
Dat staat overigens ook in de statuten. Daar staat het doel van de vereniging
beschreven. Ons voornaamste doel is het onderzoeken van de geschiedenis van
Wormer en het resultaat van dat onderzoek naar buiten te brengen.
Onder andere doen we dat door een jaarboek. Maar dat jaarboek hoort bij de
vereniging, het hoort bij u! Het jaarboek is geen persoonlijk eigendom van de
eindredacteur.
U zult moeten kiezen. Meer niet. Liever laten we u ook geen presentielijst tekenen.
Ik heb dat nog eens nagevraagd bij de Kamer van Koophandel. Nergens voor
nodig en zeker geen voorschrift of zoiets. Laten we het gezellig houden binnen
onze vereniging en ons niet te buiten gaan aan allerlei formaliteiten.
U moet kiezen. Ik heb het niet uitgevonden, maar we worden ertoe gedwongen.
Laat het de laatste keer zijn. U laat een mooie vereniging toch niet verschrompelen tot een stichting, waarin u niets meer te zeggen heeft?
U moet kiezen. Het spijt me. Ik zal u niet in de steek laten. Laten we elkaar vertrouwen en een mooie toekomst ligt in het verschiet.

de foto op de voorkant
De foto op de voorkant komt uit de collectie van Jan Vink bij het
Waterlands Archief. Hij toont het fanfarekorps "Eendracht
maakt macht" omstreeks 1900, opgesteld voor de woning van
burgemeester Lourens Rempt. Daar heeft nu dokter Strootman
zijn praktijk.
De eerste vermelding van dit muziekgezelschap vond ik in de
krant "Het Nieuws van de dag" van 1 september 1894. Daarin
stond dat ook het fanfarekorps uit Wormer had deelgenomen
aan de viering van Koninginnedag, toen natuurlijk nog op 31
augustus.
De laatste vermelding vond ik in "Schuitemakers Purmerender Courant" van 11 juni 1902, waarin stond dat men bij
het in IJmuiden gehouden concours de derde prijs had
gewonnen.
Wie kan mij meer vertellen over dit illustere muziekkorps?
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twee
vergaderingen?
In Torenklanken 29 kunt u
lezen, hoe de groep Frank
probeert de problemen binnen
het bestuur en de redactie
onder het kleed te schoffelen.
Wij vinden, dat de leden moeten
weten, wat hun te wachten staat
en dankzij uw handtekeningen
kunnen wij nu onze eigen vergadering houden.
Wij hopen op een grote
opkomst op maandag 5
augustus in "de Wijngaard"..
Namens de ruim 70 leden,
Jan Blokker
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Wat is er gebeurd?

@ Els Mak
Nadat Frank Tjeertes op 13 september 2012 door middel van het plegen van een
coup zich door drie leden van het bestuur tot voorzitter liet kiezen, is er sprake van
een crisis zowel in het bestuur als in de jaarboekredactie.
Er zijn nu twee partijen:
1. Frank Tjeertes, Jos Blokker en Mic Hamers, die beweren een 'dagelijks bestuur"
te vertegenwoordigen.
2. Nico Koelemeijer, Jan Blokker, Cees Kingma en Els Mak (en vele anderen) die
dit aanvechten als zijnde onrechtmatig en die de coup-plegers ongeschikt vinden
als bestuurslid.
Wat is er gebeurd?
1. Jan Blokker kondigde in augustus zijn vertrek als voorzitter aan en bood aan
eind oktober af te treden.
2. Frank Tjeertes liet in een gesprek met Jan Blokker weten dat hij Jan als voorzitter wilde opvolgen. Jan wees Frank erop dat de voorzitter door het bestuur wordt
gekozen en dat hij daarover niet in zijn eentje kon beslissen en bovendien, dat hij
er graag voor wilde zorgen dat de lege plaats in het bestuur zou worden opgevuld.
3. Frank Tjeertes was bang dat het nieuwe bestuurslid misschien tot voorzitter zou
worden benoemd en liet zich tijdens de vakantie van Jan Blokker en bij afwezigheid van Nico Koelemeijer wegens ziekte door de beide overgebleven bestuursleden tot voorzitter benoemen. Hij liet dit feit opnemen in het jaarverslag in het
jaarboek 2012.
4. Nico Koelemeijer, Els Mak, Cees Kingma en anderen vonden dit geen goede
gang van zaken en ondernamen verscheidene pogingen om met Frank te praten
en hem tot andere gedachten te brengen.
5. Omdat het er alle schijn van had dat Frank Jan zou laten uitschrijven als
bestuurslid uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, heeft Jan na
overleg Frank laten uitschrijven, om verder onheil te voorkomen.
6. Intussen werd de hulp van een bemiddelaar aangezocht en uiteindelijk werd
die bereid gevonden een bemiddelingspoging te ondernemen. Bijna vier maanden lang werden gesprekken gevoerd met de betrokkenen, maar helaas zonder
resultaat.
7. Voorstel van de bemiddelaar was een breder bestuur (7 leden) met een nieuwe
voorzitter, samenwerking van het Genootschap met de Oudheidkundige Commissie Jisp en uitbreiding van de jaarboekredactie.
8. Dat voorstel werd afgewezen omdat Frank eindredacteur van het jaarboek
wilde blijven en niet met Jan en Nico in het bestuur wil zitten.
9. Intussen hebben Frank, Jos en Mic via een brief de leden onjuist geïnformeerd
en willen ze een Algemene Ledenvergadering houden op 8 augustus 2013, waarbij zij het willen laten voorkomen, alsof er niets aan de hand is.
10. De groep van Nico Koelemeijer heeft namens ruim 70 leden aan Frank laten
weten volgens de statuten een ledenvergadering bijeen te roepen.
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Wat gebeurt er nu?

@ Jan Blokker
Door het gebeurde, de halsstarrige houding van de groep Frank en het feit dat
onze vereniging als het ware door de coupplegers werd gegijzeld en er geen activiteiten meer plaats vonden, hebben Nico Koelemeijer, Jan Blokker en anderen
besloten gebruik te maken van artikel 15 van de statuten, waarin staat vermeld:
2. Op schriftelijk verzoek van ten minste één/tiende gedeelte van de stemgerechtigde leden is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering, te houden binnen vier weken na indiening van het verzoek.
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven,
kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene ledenvergadering overgaan op de wijze als in lid 3 bepaald of door middel van een advertentie
in ten minste één in de Zaanstreek veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen
alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en
het opstellen van de notulen.
Daarom zijn ruim 70 handtekeningen opgehaald van leden, die:
vragen het bestuur van het Historisch Genootschap Wormer om zo spoedig
mogelijk een ledenvergadering bijeen te roepen om de leden te informeren over
de door problemen binnen het bestuur en de redactie van het jaarboek ontstane
situatie.
Deze handtekeningen zijn in het bezit van de beide bestuursleden Nico Koelemeijer en Jan Blokker.
Op maandag 8 juli is het verzoek aan Frank Tjeertes gericht, zodat er uiterlijk
maandag 22 juli gevolg aan moet worden gegeven en de ledenvergadering
uiterlijk 5 augustus gehouden zal moeten worden.
Aan geen van beide eisen is voldaan, zodat Nico en Jan hebben besloten zelf
namens de ruim 70 indieners een Algemene Ledenvergadering te houden.
Die vergadering zal worden gehouden op maandag 5 augustus 2013 's avonds
om 20:00 uur in de vertrouwde zaal van "De Wijngaard" aan de Dorpsstraat in
Wormer.
Natuurlijk worden de bestuursleden Frank Tjeertes en Jos Blokker van harte uitgenodigd om achter de bestuurstafel plaats te nemen.
Dat geldt niet voor Mic Hamers, want die heeft in een brief van 9 juni 2013 aan
de bemiddelaar laten weten zijn lidmaatschap op te zeggen en hij maakt dus vanzelfsprekend geen deel meer uit van het bestuur.

Laat uw vereniging niet in de steek en
kom allemaal naar de Wijngaard op
maandag 5 augustus!
4

Torenklanken 30

AGENDA
1 Opening door de voorzitter
2 Verslag van de 7e Algemene Ledenvergadering van 19 april 2012 (zie Torenklanken 29)
3 Aftreden en aantreden bestuursleden volgens rooster
Nico Koelemeijer zal volgens rooster aftreden, maar stelt zich herkiesbaar
Het voorzien in de vacature van penningmeester
4 Het ontslag van de bestuursleden Frank Tjeertes en Jos Blokker
5 Jaarverslag 2012 (zie Torenklanken 29)
6 Financieel Jaarverslag 2012 en decharge penningmeester (zie Torenklanken
29)
7 Begroting 2013
8 Benoeming kascommissie 2013
9 Sluiting door de voorzitter
In tegenstelling tot voorgaande
jaren nemen we ruim de tijd voor
de discussie over onze koers.
Daarna houden we een pauze en
dan....
krijgt Cees Kingma het woord.
Hij gaat ons vertellen wat er mis
ging in Waterland, wat in Wormer
wèl goed ging.
Als altijd: héél onderhoudend,
maar we zullen hem vragen om er
om 22:15 uur mee op te houden.
Dat zal wel met tegenzin zijn....

koeriersdienst

@ Jan Blokker
Tot twee keer toe heeft de groep Frank Tjeertes de koeriersdienst genegeerd en
via de post zowel een brief als een nieuwsbrief verstuurd. De nieuwsbrief zelfs in
milieu-vijandig plastic. De kosten hiervan komen ten laste van de clubkas. Deze
manier van doen wordt door vele leden niet gewaardeerd.
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Dit is wel een oud bericht over Wormer. Ik vond het in de Amsterdamsche Courant van 5 juni 1674.
Die krant bevindt zich overigens niet bij het Waterlands Archief of de Koninklijke Bibliotheek maar in
het Russisch Staatarchief voor Oude Akten in Moskou.
Wie wat bewaart, heeft wat! Geen kermis in die tijd. Sobere tijden voor de ingezetenen van Wormer....

Kijk nou toch eens, wat voor schitterende foto ik zómaar kreeg van Jan Koelemeij uit Wormerveer,
wiens vrouw een Fontijn is. Op de foto in het midden de bewoners van de boerderij, Pieter Fontijn en
zijn vrouw Aagje Brasser. Bij het paard staan zijn broer Cornelis Fontijn met zijn vrouw. Wie de dames
rechts zijn, is onbekend.
De foto is van omstreeks 1900. De boerderij stond aan het Oosteinde, ongeveer vóór molen de
Koker, waar nu Oosteinde 12 is.
Wie kan ons nog meer vertellen over de boerderij en zijn bewoners? Het is wèl meer dan 100 jaar
geleden! Pieter Fontijn vertrok in 1911 van Wormer naar Jisp.
De foto is inmiddels al verhuisd naar een veilige plek: het Waterlands Archief in Purmerend.
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Een verloren jaar

@ Jan Blokker
Het laatste door het Genootschap verzorgde evenement was de Genootschapsdag in november 2012. Daarover hing trouwens ook al de schaduw van de
machtsovername. Daarna is onze vereniging gegijzeld door het trio en werden
ook de voorbereidingen voor komende evenementen in gevaar gebracht.
Meestal begin ik in januari al aan het werken aan de expositie op Monumentendag. Daarvan is dit jaar niets terechtgekomen. Alle tijd werd in beslag genomen
door het bestrijden van de impasse. In plaats van meer tijd te hebben voor het
doen van onderzoek, ging vrijwel alle tijd verloren aan "gedoe". Dat is jammer.
Het is droevig, dat we ons nu moeten verdiepen in juridische haarkloverij, alleen maar
omdat iemand de vereniging wil gebruiken om een persoonlijk doel na te streven.
Het kan toch niet zo zijn, dat een deel van het bestuur - het trio - de beide andere
bestuursleden gewoon negeert? Ik heb in een e-mail van Frank toegebeten
gekregen: "Ik vraag dan ook met klem om je niet meer met bestuursaangelegenheden te bemoeien en door je handelen de vereniging te blokkeren." Hij
beschouwt mij als "afgetreden", maar durft mij toch niet uit het Handelsregister te
schrijven. U kunt het een en ander lezen via de website van het Genootschap.
Nico Koelemeijer heeft te verstaan gekregen, dat hij moet aftreden. Ons wordt
afgeraden om achter de bestuurstafel plaats te nemen.
Wie is er nu eigenlijk de baas? De Ledenvergadering of een verdwaald bestuurslid?
U mag het zeggen.

Ontslag

@ bestuur
Artikel 8, lid 3 van de statuten luidt:
3. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. De algemene ledenvergadering besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid van twee/derde
van de uitgebrachte stemmen.
Eén van de agendapunten voorziet in het ontslag van enkele bestuursleden.
De reden is:
De betrokken bestuursleden hebben hun eigen belang gesteld boven het belang
van de vereniging door te handelen met minachting voor de medebestuursleden,
voor de statuten en voor de leden, zoals elders in deze nieuwsbrief omschreven.
Verder hebben zij gehandeld in strijd met het gestelde in het Burgerlijk Wetboek,
deel 2, Artikel 8 lid 1:
Een rechtspersoon en degenen die krachtens de wet en de statuten bij zijn organisatie zijn betrokken, moeten zich als zodanig jegens elkander gedragen naar hetgeen door redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd.
Torenklanken 30
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de brief van het "dagelijks bestuur"

Deze brief is verzonden
buiten medeweten van
de bestuursleden Jan
Blokker en Nico Koelemeijer.

Aan de leden van het Historische Genootschap Wormer
Wormer, 28 februari 2013
Onderwerp: Informatie met betrekking tot bestuurlijke problemen
Met deze brief wil het dagelijks bestuur van het Historisch Genootschap Wormer u
informeren over de bestuursproblemen waarmee zij te kampen heeft, alsmede
over de gevolgen daarvan voor ons Genootschap .
Zoals u weet heeft Jan Blokker zijn bestuursfunctie en het voorzitterschap van ons
Genootschap in 2012 neergelegd. Hij kondigde zijn vertrek onder meer aan in
onze nieuwsbrief ‘Torenklanken’ nummer 27 van september 2012 en vervolgens
bent u in de daarop volgende ‘Torenklanken’ nummer 28 van november 2012
geïnformeerd over het bestuursbesluit om Frank Tjeertes tot nieuwe voorzitter te
benoemen.
Bestuursbenoemingen moeten worden ingeschreven in het register bij de Kamer
van Koophandel.
Toen wij de bestuurswijziging wilden doorgeven bleek dat Frank niet meer als
bestuurslid stond ingeschreven. Verder bleek dat de door de Algemene Ledenvergadering gekozen bestuursleden Jos Blokker (penningmeester, gekozen in 2009)
en Mic Hamers (secretaris, gekozen begin 2012) destijds niet in het register van
de Kamer van Koophandel zijn ingeschreven.
Tegen de uitschrijving van Frank Tjeertes is in november 2012 formeel bezwaar
gemaakt bij de Kamer van Koophandel. Deze bezwaarprocedure loopt nog
steeds en het laat zich aanzien dat door een, kennelijk noodzakelijke, hoorzitting
de afloop nog enige tijd op zich zal laten wachten.
Zolang de leden van het dagelijks bestuur niet staan ingeschreven hebben zij
geen formele bevoegdheden zoals het aangaan van overeenkomsten e.d. (bijvoorbeeld het huren van een zaal en bankhandelingen).
Als gevolg van het bovenstaande heeft het dagelijks bestuur moeten besluiten
geen Algemene Ledenvergadering (gebruikelijk in de maand april) te organiseren
voordat bovenstaande problemen zijn opgelost. Verder kan de automatische
incasso van de contributie over het jaar 2013 niet worden uitgevoerd omdat de
penningmeester daartoe officieel niet bevoegd is. De uitgave van ‘Torenklanken’
is voorlopig opgeschort en ook de voorbereiding van Jaarboek 2013 loopt
helaas ernstige vertraging op.
Wij hopen dat er snel een einde komt aan deze onverkwikkelijke situatie. Zodra
de problemen zijn opgelost zullen we u daarover informeren en de Algemene
Ledenvergadering alsnog uitschrijven.
Met vriendelijke groet,
Het dagelijks bestuur van het
Historisch Genootschap Wormer
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het antwoord van bestuurslid Nico Koelemeijer
Beste Franc, Mic en Jos,
Na ontvangst van jullie schrijven vorige week was ik met stomheid geslagen. Mijn verbijstering veranderde echter snel in boosheid, toen ik deze brief aan de leden nog eens goed
had gelezen.
Het leek mij daarom raadzaam niet direct impulsief te reageren.
Maar de ergernis over dit schrijven blijft en wel om de volgende redenen:
1. De onjuiste weergave van de feiten in alinea 2: Jan Blokker zou zijn bestuursfunctie en het voorzitterschap hebben neergelegd. Jan heeft echter slechts zijn vertrek aangekondigd in Torenklanken
om zich meer aan historisch onderzoek te kunnen wijden. Vervolgens heeft hij tijdens zijn vakantie
moeten ervaren dat er een nieuwe voorzitter was benoemd en hij in feite was afgezet.
2. De onjuiste voorstelling van zaken dat de leden van het bestuur niet kunnen functioneren, als zij niet in het register van de Kamer van Koophandel staan ingeschreven.
De penningmeester heeft zijn functie op normale wijze uitgeoefend sinds zijn aantreden in
2009 en heeft alle handelingen verricht, die uit zijn functie voortvloeien. Datzelfde geldt
voor de secretaris na zijn aantreden begin 2012, hoewel hij noch de penningmeester bij
de KvK stonden ingeschreven.
Dat zij vervolgens in december 2012 hebben besloten alle bestuurlijke activiteiten te staken, was en is niet in het belang van ons genootschap.
3. Het laten uitgaan van een brief van het bestuur aan de leden zonder dat ik als bestuurslid daarin ben gekend.
4. De introductie van een apart “dagelijks bestuur“, een orgaan dat nooit door het bestuur
in een vergadering is ingesteld.
5. Het zonder enig overleg binnen het bestuur verstrekken van eenzijdige informatie aan
de leden, waarbij het elementaire principe van “hoor en wederhoor “ aan de andere partij
ontzegd wordt.
Deze handelwijze schept slechts verwarring en dient allerminst het belang van ons genootschap. Hier wil het bestuur besturen, terwijl het de noodzakelijke bestuurszaken zoals de
inning van de contributie verzaakt.
6. Het onnodig en waarschijnlijk door eigenbelang ingegeven beschikken over de gelden
van het genootschap door het versturen van de brief. Tot nu toe vond het contact met de
leden plaats door gebruik te maken van de coördinator met haar groep koeriers. Zij vraagt
zich af welk hoger belang er is gediend door geen gebruik te maken van hun diensten.
7. De slotzin, waarin sprake is van “wij “, d.w.z. de ondertekenaars van de brief.
Ik kan niet anders dan concluderen dat jullie “driemanschap “ (de vergelijking met het driemanschap in Rome van 60 v. Chr. dringt zich op) niet alleen Jan Blokker, maar nu ook mij
uit het bestuur hebben gezet en van plan zijn de zaken voortaan met zijn drieën te regelen.
Ik meende tot voor kort – in ieder geval tot jullie ongepaste schrijven - dat het mogelijk was om
de spanningen en fricties in het bestuur, de redactie van het jaarboek en tussen bestuur en
redactie van Torenklanken als volwassen mensen op te lossen met behulp van een mediator.
Dat wij er met elkaar niet meer uitkwamen, was al langer duidelijk. Maar nu hebben jullie
geheel onnodig de leden in verwarring gebracht en de bestuurlijke relaties op scherp gezet.
Ik had van weldenkende mensen, werkzaam als vrijwilliger, anders verwacht.
Nico Koelemeijer
Torenklanken 30
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het jaarboek

@ Cees Kingma
In een normaal functionerende organisatie streeft men naar het scheiden van
functies en verantwoordelijkheden. Het zal dus nooit zo zijn dat een uitvoerende
instantie uiteindelijk ook zijn of haar werk beoordeelt of fiatteert. En toch is dat niet
wat Frank Tjeertes nastreeft. Hij vindt zelf dat hij heel goed kan functioneren als
eindredacteur van het Jaarboek en tevens voorzitter kan zijn van het bestuur dat,
bijvoorbeeld zijn declaraties moet goedkeuren. Natuurlijk heeft de redactie van
het Jaarboek een geheel eigen verantwoording als het gaat over de invulling van
dat Jaarboek. Maar het wordt natuurlijk altijd uitgegeven uit naam van de vereniging Historisch Genootschap Wormer. En dus moet het bestuur onafhankelijk
kunnen besluiten of het Jaarboek voldoet aan de kwaliteitseisen die het bestuur
aan dat Jaarboek stelt. Bovendien zal het bestuur een onafhankelijk oordeel moeten kunnen hebben over de financiering van deze, voor het Genootschap, substantiële uitgave.
Frank Tjeertes heeft, in zijn dubbelrol als eindredacteur en voorzitter, al bewezen
er niet voor terug te deinzen om het Jaarboek geheel voor zijn eigen propaganda
in te zullen zetten. Tot nu toe was het gebruikelijk dat er uitsluitend verenigingsnieuws uit het voorgaande verenigingsjaar in het Jaarboek werd opgenomen. In
het Jaarboek van 2012 moest er plotseling, vlak voor de publicatie en zonder
overleg met de overige redactieleden, een bericht in over de benoeming van
Frank Tjeertes tot voorzitter van het HGW. En dat terwijl er nog geen enkel
bestuursbesluit over genomen was op het moment dat het in het Jaarboek werd
opgenomen. Je kunt zelfs achteraf je twijfels hebben over een bestuursbesluit dat
ver na de datum van het naar de drukker gaan van het Jaarboek, werd genomen.
Als regelmatig auteur van artikelen in het Jaarboek durf ik mijn werk niet meer toe
te vertrouwen aan een dergelijke manipulatieve eindredacteur.

jubileum
In een krant van 1895 werd in een
advertentie gemeld, dat Andries
Bierenbroodspot 55 jaar in dienst was
bij Van Gelder Zonen.
Andries werd geboren op 25 april
1832. Hij was 8 jaar oud, toen hij bij
VGZ ging werken.
De advertentie werd geplaatst door
zijn dochter Grietje, die met Muus
Roozendaal was getrouwd.
Andries overleed in mei 1909. Hij
woonde toen in bij zijn zoon, die ook
Andries heette.
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Tekening

@ Jan Blokker
In de zomermaanden van 1993 werd in het Rijksmuseum te Amsterdam een tentoonstelling gehouden met als onderwerp "tekeningen van oude meesters". Onder de
geëxposeerde tekeningen was er ook één uit de collectie van Jacobus A. Klaver, voorstellende een "gezicht in Jisp", in de zeventiende eeuw getekend door Abraham Rutgers.
Deze tekening kwam omstreeks 2008 terecht in een veiling bij Sotheby's in Londen en werd voor een bedrag van rond € 100.000.- verkocht aan het J. Paul
Getty Museum in Los Angeles.
Op de afbeelding is te zien, hoe Jisp er uit zag in de zeventiende eeuw. Houten huizen en met riet gedekte daken. Daaruit leidt men af, dat de tekening is gemaakt
vóór de grote brand van 1664, want daarna werden rieten daken verboden.
Ik kwam de tekening op het spoor toen ik bij het Koninklijk Oudheidkundig
Genootschap (zeg maar het archief van het Rijksmuseum) een tekening van onze
beschuitstoren wilde bekijken. Het omslag van de catalogus van de al eerder
genoemde tentoonstelling wordt gesierd met de tekening van Jisp!
Intussen is Nico Koelemeijer al eens afgereisd naar Los Angeles en heeft het Paul
Getty museum bezocht. Op die manier is er een contact ontstaan tussen de Oudheidkundige Commissie Jisp en het museum in de Verenigde Staten.
De tekening is ook prachtig afgedrukt op het informatiepaneel over de wegsloot
bij de Jisper Kerk, aan het ontwerp waarvan ik heb meegewerkt. Gaat u daar
maar eens kijken!
Verder staat de plaat in de recent verschenen "Geschiedenis van de Zaanstreek".
Torenklanken 30
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de krant van 22 maart

Bemiddelaar voor
bestuur HG Wormer
VAN ONZE VERSLAGGEVER

WORMER - Voorzitter Jan Blokker van

Alweer een berichtje uit de krant. Ditmaal het Haarlems Dagblad van 15 september 1887.
Het zal je maar gebeuren!
Wie zou deze vrouw geweest zijn? Kan iemand van u
wat licht laten schijnen op deze bijzondere gebeurtenis?

Colofon
Torenklanken is een kwartaaluitgave
van het Historisch Genootschap Wormer
Historisch Genootschap Wormer
p/a Merckenrif 185, 1531 MP Wormer
opgericht 14 december 2005
KvK-nummer 34242956
Rabobank 1145.40.179
telefoon (075) 642 3798
e-mail: post@genootschapwormer.nl
website: www.genootschapwormer.nl
Bestuur:
Jan Blokker, voorzitter
Jos Blokker, penningmeester
Frank Tjeertes
Nico Koelemeijer
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het Historisch Genootschap Wormer is
tijdens zijn vakantie door drie
medebestuursleden uit zijn functie gezet.
Zo ziet Blokker het tenminste zelf. „Ik
heb wel aangegeven dat ik als voorzitter
wilde stoppen van het genootschap. Ik
wil meer tijd hebben om onderzoek te
doen. De publicaties, dat is waar het bij
een historische vereniging om draait.
Maar toen ik van vakantie terugkwam
bleek dat Frank Tjeertes zich tot voorzitter heeft laten uitroepen. Een driemanschap probeert de indruk te wekken
dat ik ben afgetreden. Ze zeggen zelfs
afscheid van mij genomen te hebben."
Het driemanschap bestaat naast Tjeertes
uit Mic Hamers en Jos Blokker. Zij
stuurden de leden van het Historisch
Genootschap kort geleden een brief
waarin te lezen was dat er voorlopig geen
ledenvergadering wordt gehouden.
Er zijn met de Kamer van Koophandel
problemen met de inschrijving van
bestuursleden. Blokker en Hamers zijn
nooit ingeschreven na hun benoeming
en Tjeertes is uitgeschreven. Dat betekent dat geen van de drie bestuursleden
bevoegd is. Ook niet tot het uitvoeren
van de automatische contributieincasso.
Jan Blokker vertrouwt er op dat het allemaal goed zal komen met het Historisch
Genootschap. „Er is een bemiddelaar
aangetrokken om uit de problemen te
komen."
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