
nieuwsbrief nummer 30 - juli 2013

Welkom

@ Jan Blokker

Nieuws brief 29 is nog maar net ver sche nen en nu alwéér num mer 30!
Op de vol gende blad zij den zult u lezen, waarom.

De vorige nieuws brief, door som mi gen WANKLANKEN genoemd, is niet namens
het vol tal lige bestuur sameng esteld. Deze nieuws brief trou wens ook niet.
Nood ge dwongen. Na de coup van 13 sep tem ber, door 3 leden van het bestuur
gepleegd, wil dit trio de andere bestuurs le den niet meer als bestuurs lid erken nen.
Dat kan natuur lijk niet, maar tal loze gesprek ken om weer tot elkaar te komen,
heb ben niet gehol pen. Zelfs een erva ren bemid de laar niet.

Van daar dat ruim 70 leden (meer dan tien pro cent) heb ben ver zocht om een
Alge mene Leden ver ga de ring, waarin de wrij vingen bin nen het
bestuur en de jaar boekredac tie wor den
uitgelegd. Leest u op de vol -
gende blad zij den verder.
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de foto op de voor kant
De foto op de voor kant komt uit de collectie van Jan Vink bij het

Water lands Archief. Hij toont het fanfa re korps "Eendracht

maakt macht" omstreeks 1900, opge steld voor de woning van

burge meester Lourens Rempt. Daar heeft nu dokter Strootman

zijn prak tijk.

De eerste vermel ding van dit muziek ge zel schap vond ik in de

krant "Het Nieuws van de dag" van 1 september 1894. Daarin

stond dat ook het fanfa re korps uit Wormer had deel ge nomen

aan de viering van Koning in nedag, toen natuur lijk nog op 31

augustus.

De laatste vermel ding vond ik in "Schui te ma kers Purme -

render 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 illus tere muziek korps?

U moet ki ezen!

@ Jan Blok ker

Het is jam mer, dat er door de gebeur te nis sen twee kam pen zijn ont staan. Bij de
bemid de lings ge sprek ken ging het ook over "kamp Frank" en het "kamp Jan". 
Als ini ti a tief ne mer en oprich ter zie ik natuur lijk met lede ogen gebeu ren, dat de
vere ni ging wordt mis bruikt om een per soon lijk doel na te stre ven.
In de ency clo pe die Wiki pe dia staat het zo dui de lijk: "De vere ni ging wordt
gevormd door haar leden." U bent dus de baas. U zegt tegen het bestuur, wat het
moet doen.
Dat staat overi gens ook in de sta tu ten. Daar staat het doel van de vere ni ging
beschre ven. Ons voor naam ste doel is het onder zoe ken van de geschie de nis van
Wor mer en het resul taat van dat onder zoek naar bui ten te brengen.
Onder andere doen we dat door een jaar boek. Maar dat jaar boek hoort bij de
vere ni ging, het hoort bij u! Het jaar boek is geen per soon lijk eigen dom van de
eind re dac teur.

U zult moe ten kie zen. Meer niet. Lie ver laten we u ook geen pre sen tie lijst teke nen.
Ik heb dat nog eens nage vraagd bij de Kamer van Koop han del. Ner gens voor
nodig en zeker geen voor schrift of zoiets. Laten we het gezel lig hou den bin nen
onze vere ni ging en ons niet te bui ten gaan aan aller lei for ma li tei ten.

U moet kie zen. Ik heb het niet uit ge von den, maar we wor den ertoe gedwongen.
Laat het de laat ste keer zijn. U laat een mooie vere ni ging toch niet ver schrom pe -
len tot een stich ting, waarin u niets meer te zeg gen heeft?

U moet kie zen. Het spijt me. Ik zal u niet in de steek laten. Laten we elkaar ver trou -
wen en een mooie toe komst ligt in het ver schiet.

twee
vergaderingen?

In Torenk lanken 29 kunt u

lezen, hoe de groep Frank

probeert de problemen binnen

het bestuur en de redactie

onder het kleed te schof felen.

Wij vinden, dat de leden moeten 

weten, wat hun te wachten staat

en dankzij uw hand te ke ningen

kunnen wij nu onze eigen verga -

de ring houden.

Wij hopen op een grote

opkomst op maandag 5

augustus in "de Wijng aard"..

Namens de ruim 70 leden,

Jan Blokker
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Wat is er gebeurd?

@ Els Mak

Nadat Frank Tjeer tes op 13 sep tem ber 2012 door mid del van het ple gen van een 
coup zich door drie leden van het bestuur tot voor zit ter liet kie zen, is er sprake van
een cri sis zowel in het bestuur als in de jaar boe kre dac tie.
Er zijn nu twee par tijen:
1. Frank Tjeer tes, Jos Blok ker en Mic Hamers, die bewe ren een 'da ge lijks bestuur"
te ver te gen woor di gen.

2. Nico Koe le me ijer, Jan Blok ker, Cees Kingma en Els Mak (en vele ande ren) die
dit aan vech ten als zijnde onrecht ma tig en die de coup-ple gers ong eschikt vin den
als bestuurs lid.

Wat is er gebeurd?
1. Jan Blok ker kon digde in augus tus zijn ver trek als voor zit ter aan en bood aan
eind oktober af te tre den.
2. Frank Tjeer tes liet in een gesprek met Jan Blok ker weten dat hij Jan als voor zit -
ter wilde opvol gen. Jan wees Frank erop dat de voor zit ter door het bestuur wordt
geko zen en dat hij daar over niet in zijn een tje kon beslis sen en boven dien, dat hij
er graag voor wilde zor gen dat de lege plaats in het bestuur zou wor den opge -
vuld.
3. Frank Tjeer tes was bang dat het nieuwe bestuurs lid mis schien tot voor zit ter zou
wor den benoemd en liet zich tij dens de vakan tie van Jan Blok ker en bij afwe zig -
heid van Nico Koe le me ijer wegens ziekte door de beide over ge ble ven bestuurs le -
den tot voor zit ter benoe men. Hij liet dit feit opne men in het jaar ver slag in het
jaar boek 2012.
4. Nico Koe le me ijer, Els Mak, Cees Kingma en ande ren von den dit geen goede
gang van zaken en onder na men ver schei dene pogingen om met Frank te pra ten
en hem tot andere gedach ten te brengen.
5. Omdat het er alle schijn van had dat Frank Jan zou laten uit schrij ven als
bestuurs lid uit het Han dels re gis ter van de Kamer van Koop han del, heeft Jan na
over leg Frank laten uit schrij ven, om verder onheil te voor ko men.
6. Intus sen werd de hulp van een bemid de laar aang e zocht en uitein de lijk werd
die bereid gevon den een bemid de lings po ging te onder ne men. Bijna vier maan -
den lang werden gesprek ken gevoerd met de betrok ke nen, maar helaas zon der
resul taat.
7. Voor stel van de bemid de laar was een bre der bestuur (7 leden) met een nieuwe
voor zit ter, samen wer king van het Genoot schap met de Oud heid kun dige Com -
mis sie Jisp en uit brei ding van de jaar boe kre dac tie.
8. Dat voor stel werd afge we zen omdat Frank eind re dac teur van het jaar boek
wilde blij ven en niet met Jan en Nico in het bestuur wil zit ten.
9. Intus sen heb ben Frank, Jos en Mic via een brief de leden onjuist geïnformeerd
en willen ze een Alge mene Lede nver ga de ring hou den op 8 augus tus 2013, waar -
bij zij het wil len laten voor ko men, alsof er niets aan de hand is.
10. De groep van Nico Koe le me ijer heeft namens ruim 70 leden aan Frank laten
weten vol gens de sta tu ten een leden ver ga de ring bij een te roe pen.
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Wat gebeurt er nu?

@ Jan Blok ker

Door het gebeurde, de hals star rige hou ding van de groep Frank en het feit dat
onze vere ni ging als het ware door de coup ple gers werd gegij zeld en er geen acti -
vi tei ten meer plaats von den, heb ben Nico Koe le me ijer, Jan Blok ker en ande ren
beslo ten gebruik te maken van arti kel 15 van de sta tu ten, waarin staat ver meld:

2. Op schrif te lijk ver zoek van ten min ste één/tiende gedeelte van de stem ge rech -
tigde leden is het bestuur ver plicht tot het bij een roe pen van een alge mene leden -
ver ga de ring, te hou den bin nen vier weken na indie ning van het ver zoek. 
Indien aan het ver zoek bin nen veer tien dagen geen gevolg wordt gege ven,
kun nen de ver zoe kers zelf tot de bij een roe ping van de alge mene leden ver ga de -
ring over gaan op de wijze als in lid 3 bepaald of door mid del van een adver ten tie
in ten min ste één in de Zaan streek veel gele zen dag blad. De ver zoe kers kun nen
als dan ande ren dan bestuurs le den belas ten met de lei ding van de ver ga de ring en
het opstel len van de notu len. 

Daarom zijn ruim 70 hand te ke ningen opge haald van leden, die:

vra gen het bestuur van het His to risch Genoot schap Wor mer om zo spoe dig
moge lijk een leden ver ga de ring bij een te roe pen om de leden te infor me ren over
de door pro ble men bin nen het bestuur en de redac tie van het jaar boek ont stane
situ a tie.

Deze hand te ke ningen zijn in het bezit van de beide bestuurs le den Nico Koe le -
meijer en Jan Blok ker.

Op maan dag 8 juli is het ver zoek aan Frank Tjeer tes gericht, zodat er uiter lijk
maan dag 22 juli gevolg aan moet wor den gege ven en de leden ver ga de ring
uiter lijk 5 augustus gehou den zal moe ten wor den.

Aan geen van beide eisen is vol daan, zodat Nico en Jan heb ben beslo ten zelf
namens de ruim 70 indie ners een Alge mene Leden ver ga de ring te hou den.
Die ver ga de ring zal wor den gehou den op maan dag 5 augus tus 2013 's avonds
om 20:00 uur in de ver trouwde zaal van "De Wijng aard" aan de Dorps straat in
Wor mer.

Natuur lijk wor den de bestuurs le den Frank Tjeer tes en Jos Blok ker van harte uit ge -
no digd om ach ter de bestuurs ta fel plaats te nemen.
Dat geldt niet voor Mic Hamers, want die heeft in een brief van 9 juni 2013 aan
de bemid de laar laten weten zijn lid maat schap op te zeg gen en hij maakt dus van -
zelf spre kend geen deel meer uit van het bestuur.

Laat uw vere ni ging niet in de steek en
kom alle maal naar de Wijng aard op
maan dag 5 augus tus!
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AGENDA
1 Ope ning door de voor zit ter

2 Ver slag van de 7e Alge mene Leden ver ga de ring van 19 april 2012 (zie Torenk -
lanken 29)

3 Aftre den en aan tre den bestuurs le den vol gens roos ter

Nico Koe le me ijer zal vol gens roos ter aftreden, maar stelt zich her kies baar

Het voor zien in de vaca ture van pen ning mees ter

4 Het ont slag van de bestuurs le den Frank Tjeer tes en Jos Blokker

5 Jaar ver slag 2012 (zie Torenk lanken 29)

6 Finan cieel Jaar ver slag 2012 en decharge pen ning mees ter (zie Torenk lanken
29)

7 Begro ting 2013

8 Benoe ming kas com mis sie 2013

9 Slui ting door de voorzitter

In tegen stel ling tot voor gaande
jaren nemen we ruim de tijd voor
de dis cus sie over onze koers.

Daarna hou den we een pauze en
dan....

krijgt Cees Kingma het woord.

Hij gaat ons ver tel len wat er mis
ging in Water land, wat in Wor mer
wèl goed ging.

Als altijd: héél onder hou dend,
maar we zul len hem vra gen om er
om 22:15 uur mee op te hou den.
Dat zal wel met tegen zin zijn....

koeriersdienst

@ Jan Blokker

Tot twee keer toe heeft de groep Frank Tjeer tes de koe riers dienst gene geerd en
via de post zowel een brief als een nieuws brief ver stuurd. De nieuws brief zelfs in
milieu-vij an dig plas tic. De kos ten hier van komen ten laste van de club kas. Deze
manier van doen wordt door vele leden niet gewaar deerd.
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Dit is wel een oud bericht over Wormer. Ik vond het in de Amster dam sche Courant van 5 juni 1674.

Die krant bevindt zich overi gens niet bij het Water lands Archief of de Konink lijke Bibli o theek maar in

het Russisch Staat ar chief voor Oude Akten in Moskou.

Wie wat bewaart, heeft wat! Geen kermis in die tijd. Sobere tijden voor de ingeze tenen van Wormer....

Kijk nou toch eens, wat voor schit te rende foto ik zómaar kreeg van Jan Koele meij uit Wormer veer,

wiens vrouw  een Fontijn is. Op de foto in het midden de bewo ners van de boer derij, Pieter Fontijn en

zijn vrouw Aagje Brasser. Bij het paard staan zijn broer Cornelis Fontijn met zijn vrouw. Wie de dames 

rechts zijn, is onbe kend.

De foto is van omstreeks 1900. De boer derij stond aan het Oost einde, ongeveer vóór molen de

Koker, waar nu Oost einde 12 is.

Wie kan ons nog meer vertellen over de boer derij en zijn bewo ners? Het is wèl meer dan 100 jaar

geleden! Pieter Fontijn vertrok in 1911 van Wormer naar Jisp.

De foto is inmid dels al verhuisd naar een veilige plek: het Water lands Archief in Purme rend.
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Een ver lo ren jaar

@ Jan Blok ker

Het laat ste door het Genoot schap ver zorgde eve ne ment was de Genoot schaps -
dag in novem ber 2012. Daar over hing trou wens ook al de scha duw van de
machts over name. Daarna is onze vere ni ging gegij zeld door het trio en wer den
ook de voor be rei dingen voor komende eve ne men ten in gevaar gebracht.
Mee stal begin ik in janu ari al aan het wer ken aan de expo si tie op Monu men ten -
dag. Daar van is dit jaar niets terecht ge ko men. Alle tijd werd in beslag geno men
door het bestrij den van de impasse. In plaats van meer tijd te heb ben voor het
doen van onder zoek, ging vrij wel alle tijd ver lo ren aan "gedoe". Dat is jam mer.

Het is droe vig, dat we ons nu moe ten verd ie pen in juri di sche haar klo ve rij, alleen maar
omdat iemand de vere ni ging wil gebrui ken om een per soon lijk doel na te stre ven.

Het kan toch niet zo zijn, dat een deel van het bestuur - het trio -  de beide andere
bestuurs le den gewoon negeert? Ik heb in een e-mail van Frank toe ge be ten
gekre gen: "Ik vraag dan ook met klem om je niet meer met bestuurs aang ele gen -
he den te bemoeien en door je han de len de vere ni ging te blok ke ren." Hij
beschouwt mij als "afge tre den", maar durft mij toch niet uit het Han dels re gis ter te
schrij ven. U kunt het een en ander lezen via de web site van het Genoot schap.
Nico Koe le me ijer heeft te ver staan gekre gen, dat hij moet aftre den. Ons wordt
afge ra den om ach ter de bestuurs ta fel plaats te nemen.

Wie is er nu eigen lijk de baas? De Leden ver ga de ring of een verd waald bestuurs -
lid?

U mag het zeg gen.

Ontslag

@ bestuur

Arti kel 8, lid 3 van de sta tu ten luidt:
3. Bes tuurs le den kun nen te allen tijde onder opgaaf van rede nen door de alge -
mene leden ver ga de ring wor den geschorst en ont sla gen. De alge mene leden ver -
ga de ring besluit tot schor sing of ont slag met een meer der heid van twee/derde
van de uit ge brachte stem men. 

Eén van de agen da pun ten voor ziet in het ont slag van enk ele bestuurs le den.
De reden is:
De betrok ken bestuurs le den heb ben hun eigen belang gesteld boven het belang
van de vere ni ging door te han de len met min ach ting voor de mede be stuurs le den,
voor de sta tu ten en voor de leden, zoals elders in deze nieuws brief omschre ven.

Ver der heb ben zij gehan deld in strijd met het gestelde in het Bur ger lijk Wet boek,
deel 2, Arti kel 8 lid 1:
Een rechts per soon en dege nen die krach tens de wet en de sta tu ten bij zijn orga ni -
sa tie zijn betrok ken, moe ten zich als zoda nig jegens elkan der gedra gen naar het -
geen door rede lijk heid en bil lijk heid wordt gevor derd.
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de brief van het "dage lijks bestuur"
Aan de leden van het His to ri sche Genoot schap Wor mer

Wor mer, 28 febru ari 2013

Onder werp: Infor ma tie met betrek king tot bestuur lijke pro ble men

Met deze brief wil het dage lijks bestuur van het His to risch Genoot schap Wor mer u 
infor me ren over de bestuurs pro ble men waar mee zij te kam pen heeft, als mede
over de gevol gen daar van voor ons Genoot schap .

Zoals u weet heeft Jan Blok ker zijn bestuurs func tie en het voor zit ter schap van ons
Genoot schap in 2012 neer ge legd. Hij kon digde zijn ver trek onder meer aan in
onze nieuws brief ‘Torenklanken’ num mer 27 van sep tem ber 2012 en ver vol gens
bent u in de daarop vol gende ‘Torenklanken’ num mer 28 van novem ber 2012
geïnformeerd over het bestuurs be sluit om Frank Tjeer tes tot nieuwe voor zit ter te
benoe men.

Bes tuurs be noe mingen moe ten wor den ing eschre ven in het regis ter bij de Kamer
van Koop han del.

Toen wij de bestuurs wij zi ging wil den door ge ven bleek dat Frank niet meer als
bestuurs lid stond ing eschre ven. Ver der bleek dat de door de Alge mene Leden ver -
ga de ring geko zen bestuurs le den Jos Blok ker (pen ning mees ter, geko zen in 2009)
en Mic Hamers (secre ta ris, geko zen begin 2012) des tijds niet in het regis ter van
de Kamer van Koop han del zijn ing eschre ven.

Tegen de uit schrij ving van Frank Tjeer tes is in novem ber 2012 for meel bezwaar
gemaakt bij de Kamer van Koop han del. Deze bezwaar pro ce dure loopt nog
steeds en het laat zich aan zien dat door een, ken ne lijk nood za ke lijke, hoor zit ting
de afloop nog enige tijd op zich zal laten wach ten.

Zolang de leden van het dage lijks bestuur niet staan ing eschre ven heb ben zij
geen for mele bevoegd he den zoals het aang aan van over eenk om sten e.d. (bij -
voor beeld het huren van een zaal en bank han de lingen).

Als gevolg van het boven staande heeft het dage lijks bestuur moe ten beslui ten
geen Alge mene Leden ver ga de ring (gebrui ke lijk in de maand april) te orga ni se ren 
voordat boven staande pro ble men zijn opge lost. Ver der kan de auto ma ti sche
incasso van de con tri bu tie over het jaar 2013 niet wor den uit ge voerd omdat de
pen ning mees ter daar toe offi cieel niet bevoegd is. De uit gave van ‘Torenklanken’
is voor lo pig opge schort en ook de voor be rei ding van Jaar boek 2013 loopt
helaas ernstige ver tra ging op.

Wij hopen dat er snel een einde komt aan deze onver kwik ke lijke situ a tie. Zodra
de pro ble men zijn opge lost zul len we u daar over infor me ren en de Alge mene
Leden ver ga de ring als nog uit schrij ven.

Met vrien de lijke groet,

Het dage lijks bestuur van het

His to risch Genoot schap Wor mer

Deze brief is ver zon den
bui ten mede we ten van
de bestuurs le den Jan
Blok ker en Nico Koe le -
me ijer.



Torenklanken 30 9

het ant woord van bestuurs lid Nico Koelemeijer
Beste Franc, Mic en Jos,

Na ont vangst van jul lie schrij ven vorige week was ik met stom heid gesla gen. Mijn ver bij -
ste ring veran derde ech ter snel in boos heid, toen ik deze brief aan de leden nog eens goed
had gele zen.
Het leek mij daarom raad zaam niet direct impul sief te rea ge ren.
Maar de erger nis over dit schrij ven blijft en wel om de vol gende rede nen:

1. De onjuiste weer gave van de fei ten in ali nea 2: Jan Blok ker zou zijn bestuurs func tie en het voor -
zit ter schap heb ben neer ge legd. Jan heeft ech ter slechts zijn ver trek aang ekon digd in Torenk lanken
om zich meer aan his to risch onder zoek te kun nen wij den. Ver vol gens heeft hij tij dens zijn vakan tie
moe ten erva ren dat er een nieuwe voor zit ter was benoemd en hij in feite was afge zet.

2. De onjuiste voor stel ling van zaken dat de leden van het bestuur niet kun nen func ti o ne -
ren, als zij niet in het regis ter van de Kamer van Koop han del staan ing eschre ven.

De pen ning mees ter heeft zijn func tie op nor male wijze uit ge oe fend sinds zijn aan tre den in
2009 en heeft alle han de lingen ver richt, die uit zijn func tie voort vloeien. Dat zelfde geldt
voor de secre ta ris na zijn aan tre den begin 2012, hoe wel hij noch de pen ning mees ter bij
de KvK ston den ing eschre ven.

Dat zij ver vol gens in decem ber 2012 heb ben beslo ten alle bestuur lijke acti vi tei ten te sta -
ken, was en is niet in het belang van ons genoot schap.

3. Het laten uit gaan van een brief van het bestuur aan de leden zon der dat ik als bestuurs -
lid daarin ben gekend.

4. De intro duc tie van een apart “dage lijks bestuur“, een orgaan dat nooit door het bestuur 
in een ver ga de ring is ing esteld.

5. Het zon der enig over leg bin nen het bestuur ver strek ken van een zij dige infor ma tie aan
de leden, waar bij het ele men taire prin cipe van “hoor en weder hoor “ aan de andere par tij
ont zegd wordt.

Deze han del wijze schept slechts ver war ring en dient aller minst het belang van ons genoot -
schap. Hier wil het bestuur bestu ren, ter wijl het de nood za ke lijke bestuurs za ken zoals de
inning van de con tri bu tie ver zaakt.

6. Het onno dig en waar schijn lijk door eigen be lang ing ege ven beschik ken over de gel den
van het genoot schap door het ver stu ren van de brief. Tot nu toe vond het con tact met de
leden plaats door gebruik te maken van de coördinator met haar groep koe riers. Zij vraagt
zich af welk hoger belang er is gediend door geen gebruik te maken van hun dien sten.

7. De slot zin, waarin sprake is van “wij “, d.w.z. de onder te ke naars van de brief.

Ik kan niet anders dan con clu de ren dat jul lie “drie man schap “ (de ver ge lij king met het drie -
man schap in Rome van 60 v. Chr. dringt zich op) niet alleen Jan Blok ker, maar nu ook mij
uit het bestuur heb ben gezet en van plan zijn de zaken voort aan met zijn drieën te rege len.

Ik meende tot voor kort – in ieder geval tot jul lie ong epaste schrij ven - dat het moge lijk was om
de span ningen en fric ties in het bestuur, de redac tie van het jaar boek en tus sen bestuur en
redac tie van Torenk lanken als vol was sen men sen op te los sen met behulp van een medi a tor.
Dat wij er met elkaar niet meer uit kwa men, was al langer dui de lijk. Maar nu heb ben jul lie
geheel onno dig de leden in ver war ring gebracht en de bestuur lijke rela ties op scherp gezet.

Ik had van wel denk ende men sen, werk zaam als vrij wil li ger, anders ver wacht.

Nico Koe le me ijer
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het jaarboek

@ Cees Kingma

In een nor maal func ti o ne rende orga ni sa tie streeft men naar het schei den van
func ties en verant woor de lijk he den. Het zal dus nooit zo zijn dat een uit voe rende
instan tie uitein de lijk ook zijn of haar werk beoor deelt of fiat teert. En toch is dat niet 
wat Frank Tjee rtes nastreeft. Hij vindt zelf dat hij heel goed kan func ti o ne ren als
eind re dac teur van het Jaar boek en tevens voor zit ter kan zijn van het bestuur dat,
bij voor beeld zijn decla ra ties moet goed keu ren. Natuur lijk heeft de redac tie van
het Jaar boek een geheel eigen verant woor ding als het gaat over de invul ling van
dat Jaar boek. Maar het wordt natuur lijk altijd uit ge ge ven uit naam van de vere ni -
ging His to risch Genoot schap Wor mer. En dus moet het bestuur onafhan kelijk
kun nen beslui ten of het Jaar boek vol doet aan de kwa li teits ei sen die het bestuur
aan dat Jaar boek stelt. Boven dien zal het bestuur een onaf hank elijk oor deel moe -
ten kun nen heb ben over de finan cie ring van deze, voor het Genoot schap, sub -
stantiële uitgave. 

Frank Tjeer tes heeft, in zijn dub bel rol als eind re dac teur en voor zit ter, al bewe zen
er niet voor terug te dein zen om het Jaar boek geheel voor zijn eigen pro pa ganda
in te zul len zet ten. Tot nu toe was het gebrui ke lijk dat er uit slui tend vere ni gings -
nieuws uit het voor gaande vere ni gings jaar in het Jaar boek werd opge no men. In
het Jaar boek van 2012 moest er plot se ling, vlak voor de publi ca tie en zon der
over leg met de ove rige redac tie le den, een bericht in over de benoe ming van
Frank Tjeer tes tot voor zit ter van het HGW. En dat ter wijl er nog geen enkel
bestuurs be sluit over geno men was op het moment dat het in het Jaar boek werd
opge no men. Je kunt zelfs ach teraf je twij fels heb ben over een bestuurs be sluit dat
ver na de datum van het naar de druk ker gaan van het Jaar boek, werd genomen. 

Als regel ma tig auteur van arti ke len in het Jaar boek durf ik mijn werk niet meer toe
te ver trou wen aan een der ge lijke mani pu la tieve eind re dac teur. 

jubi leum
In een krant van 1895 werd in een

adver tentie gemeld, dat Andries

Bieren brood spot 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 adver tentie werd geplaatst door

zijn dochter Grietje, die met Muus

Roozen daal was getrouwd.

Andries over leed in mei 1909. Hij

woonde toen in bij zijn zoon, die ook

Andries heette.



Teke ning

@ Jan Blok ker

In de zomer maan den van 1993 werd in het Rijk smu seum te Amster dam een ten toon -
stel ling gehou den met als onder werp "teke ningen van oude mees ters". Onder de
geëxposeerde teke ningen was er ook één uit de col lec tie van Jaco bus A. Kla ver, voor -
stel lende een "gezicht in Jisp", in de zeven tiende eeuw gete kend door Abra ham Rut gers.
Deze teke ning kwam omstreeks 2008 terecht in een vei ling bij Sot he by's in Lon -
den en werd voor een bedrag van rond € 100.000.- ver kocht aan het J. Paul
Getty Museum in Los Ange les.
Op de afbeel ding is te zien, hoe Jisp er uit zag in de zeven tiende eeuw. Hou ten hui -
zen en met riet gedekte daken. Daar uit leidt men af, dat de teke ning is gemaakt
vóór de grote brand van 1664, want daarna wer den rie ten daken ver bo den.

Ik kwam de teke ning op het spoor toen ik bij het Konink lijk Oud heid kun dig
Genoot schap (zeg maar het archief van het Rijk smu seum) een teke ning van onze
beschuit sto ren wilde bekij ken. Het omslag van de cata lo gus van de al eer der
genoemde ten toon stel ling wordt gesierd met de teke ning van Jisp!

Intus sen is Nico Koe le me ijer al eens afge reisd naar Los Ange les en heeft het Paul
Getty museum bezocht. Op die manier is er een con tact ont staan tus sen de Oud -
hei dkun dige Com mis sie Jisp en het museum in de Ver enigde Sta ten.

De teke ning is ook prach tig afge drukt op het infor ma tie pa neel over de weg sloot
bij de Jis per Kerk, aan het ont werp waar van ik heb meegewerkt. Gaat u daar
maar eens kij ken!
Ver der staat de plaat in de recent ver sche nen "Geschie de nis van de Zaan streek".
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Colofon
Torenk lanken is een kwar taal uit gave
van het His to risch Genoot schap Wor -
mer

His to risch Genoot schap Wor mer
p/a Merc ken rif 185, 1531 MP Wor mer
opge richt 14 decem ber 2005
KvK-num mer 34242956
Rabo bank 1145.40.179
tele foon (075) 642 3798
e-mail: post@genoot schap wor mer.nl
web site: www.genoot schap wor mer.nl

Be stuur:
Jan Blok ker, voor zit ter
Jos Blokker, pen ning mees ter
Frank Tjeer tes
Nico Koe le meijer

de krant van 22 maart

Bemid de laar voor
bestuur HG Wor mer
VAN ONZE VERSLAGGEVER

WOR MER - Voor zit ter Jan Blok ker van 

het His to risch Genoot schap Wor mer is

tij dens zijn va kantie door drie

medebestuurs leden uit zijn func tie gezet.

Zo ziet Blok ker het ten min ste zelf. „Ik

heb wel aang ege ven dat ik als voor zit ter

wilde stop pen van het genoot schap. Ik

wil meer tijd heb ben om onder zoek te

doen. De publi ca ties, dat is waar het bij

een his to ri sche vereni ging om draait.

Maar toen ik van vakan tie terug kwam

bleek dat Frank Tjeer tes zich tot voor zit -

ter heeft laten uit roe pen. Een drie -

manschap pro beert de indruk te wek ken

dat ik ben afge tre den. Ze zeg gen zelfs

afscheid van mij ge nomen te heb ben."

Het drie man schap bestaat naast Tjeer tes 

uit Mic Hamers en Jos Blok ker.  Zij

stuur den de le den van het His to risch

Genoot schap kort gele den een brief

waarin te lezen was dat er voorlo pig geen

leden ver ga de ring wordt gehou den.

Er zijn met de Kamer van Koop han del

pro ble men met de inschrij ving van

bestuurs le den. Blok ker en Hamers zijn

nooit in geschreven na hun benoe ming

en Tjeer tes is uit ge schre ven. Dat bete -

kent dat geen van de drie be stuursleden

bevoegd is. Ook niet tot het uit voe ren

van de automa tische  contributie-

incasso.

Jan Blok ker ver trouwt er op dat het alle -

maal goed zal komen met het His to risch

Genoot schap. „Er is een bemid de laar

aange trokken om uit de pro ble men te

komen."

Alweer een berichtje uit de krant. Ditmaal het Haar -

lems 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 bijzon dere gebeur -

tenis?


