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Het Bestuur van het Historisch Genootschap
en de redactie van Torenklanken

wensen U

Een gezond en voorspoedig 2014

Winterbijeenkomst met Algemene
Ledenvergadering
(ALV)

Datum: donderdag 16 januari 2014

Locatie: De Stoomhal, Pakhuisplein 44 in Wormer

Aanvang: 20.00 uur
Zaal open: 19.30 uur

programma:

20.00 uur: Opening van de avond door de oude voorzitter
20:05 uur: Verslag van de secretaris
20:15 uur: Aftreden van het oude bestuur met decharge
20:25 uur: Verkiezing van het nieuwe bestuur
20:30 uur: Presentatie van het nieuwe bestuur
20.45 uur: Pauze
21.15 uur: Lezing van Dick Pranger
22.00 uur: Afsluiting van de avond door de nieuwe voorzitter.



Verslag ALV van 7 november 2013

(Er is tijdens de vergadering niet genotuleerd, maar er is geprobeerd
een zo getrouw mogelijk verslag te geven. Bij voorbaat excuus voor
omissies).

Aanwezig: de bestuursleden Frank Tjeertes, Mic Hamers, Jos Blokker,
Nico Koelemeijer en (in de zaal) Jan Blokker en ongeveer 95 leden.

1.  Opening
Frank Tjeertes heet namens het bestuur de aanwezigen welkom.

2.  Ordevoorstel
Het lid Peter Roos dient aan het begin van de vergadering een
ordevoorstel in. Bij punt 4 van de agenda, de bestuursverkiezing, wil hij
als bestuurskandidaten voordragen:
Elly Fens, Arthur van Haarlem en Peter Roos. Een korte CV van ieder
van hen is voor de vergadering uitgereikt.

3.  Verslag van de ALV van 8 augustus 2013
Het verslag wordt goedgekeurd.

4.  Voorstel van het bestuur
De voorzitter stelt voor om het bestuursvoorstel (pag. 16 TK 30/31) in
stemming te brengen. Het bestuurslid Nico Koelemeijer verklaart het
niet eens te zijn met deel 2 van het voorstel, omdat het in strijd is met het
voorstel van mevrouw Thieme van 8 augustus, waarin zij het gehele
bestuur opriep om af te treden, en spreekt zich ook uit tegen deel 3 van
het bestuursvoorstel.
De leden Peter Roos en Elly Fens stellen zich samen met Arthur van
Haarlem kandidaat als bestuurslid, maar de voorzitter wenst hun kandi-
datuur niet in stemming te brengen,omdat zij niet tijdig als kandidaat zijn
aangemeld. Vervolgens weigert de voorzitter de diverse moties in
stemming te brengen voor de bestuursverkiezing. Verschillende leden
wijzen de voorzitter er echter op dat eerst de verder reikende moties in
stemming gebracht dienen te worden.
Omdat het bestuur zich over de ontstane situatie wil beraden, wordt de
vergadering voor korte tijd geschorst. Na de schorsing komen de
standpunten niet dichter bij elkaar.
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Agenda

donderdag 16 januari 2014: Winterbijeenkomst met ALV
in de Stoomhal, Pakhuisplein 44, Wormer
aanvang 20:00 uur (zaal open 19:30 uur)

zaterdag 5 april 2014: Genootschapsdag met uitreiking van het
jaarboek 2013
in de Stoomhal, Pakhuisplein 44, Wormer
met om 10:00 uur: Algemene Ledenvergadering
en vanaf 11:00 uur: uitreiking van het jaarboek 2013

Daarop deelt Frank Tjeertes mede namens Mic Hamers en Jos Blokker
mee dat zij - teleurgesteld - een stevig brok wantrouwen ervaren en
dat zij daarom besluiten bij gebrek aan vertrouwen van de leden direct
af te treden.

5.  Besluit
De overgebleven bestuursleden zijn op dat moment Nico Koelemeijer,
achter de de tafel en Jan Blokker in de zaal. Omdat Nico in de pauze
van een lid de bereidheid heeft gehoord om zich ook kandidaat te
stellen, doet hij het voorstel de kandidatuur van Peter Roos, Elly Fens
en Arthur van Haarlem aan te houden en andere leden in de
gelegenheid te stellen zich alsnog als bestuurskandidaat te melden
voor 20 december.
Vervolgens worden de kandidaten voorgesteld in TK 33 voor de
bestuursverkiezing van 16 januari.

6. Sluiting
Nico Koelemeijer sluit vervolgens de vergadering.

Na de vergadering beklom Jan Blokker het podium en stak een kort
verhaal af over een onderzoek, waarmee hij bezig was, over het
Moriaanshoofd, waarbij ook de Madonna ter sprake kwam, die
inmiddels door de burgemeester naar de parochiekerk van de Heilige
Maria Magdalena is gebracht.

Jan Blokker – Nico Koelemeijer
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Een nieuw Bestuur

De agenda van de ALV vermeldt het aftreden van de nog overgebleven
bestuursleden en het verkiezen van een nieuw bestuur.

Zoals u bekend is zijn P. Roos, mw. E. Fens en A. van Haarlem bereid
gevonden, deze taak op zich te nemen.
Daarnaast hebben Mark van der Hout en Lydy van der Toorn Vrijthoff-Smit
zich bereid verklaard als bestuurslid op te treden met eerstgenoemde in de
rol van penningmeester.
Aan de leden de keuze hen als bestuurslid aan het werk te laten gaan.

Toelichting

In de ALV van 8 augustus jl. deed mevrouw Thieme een voorstel om
uit de bestuursproblemen te komen. Ze stelde voor om het gehele
bestuur te vervangen. Het voorstel werd met applaus door de
aanwezigen ondersteund.

Het is belangrijk dat een nieuw bestuur niet is ‘besmet’ met de recente
bestuurlijke perikelen. Verder is het belangrijk dat er een bestuur komt dat
kan bogen op aantoonbare bestuurlijke ervaring.

Dit nieuwe bestuur neemt zich voor om:

Het jaarboek 2013 zo snel mogelijk te laten verschijnen;
Een redactiestatuut op te stellen waarin taken en bevoegden
van de (eind)redactie staan omschreven;
Een statutenwijziging voor te bereiden waarmee de leden
zeggenschap krijgen over de benoeming van de voorzitter,
secretaris en penningmeester;

De vereniging weer in stabiel vaarwater te brengen;

En alles wat daarmee samen hangt.
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Peter Roos
Geboren 10 mei1962 in Wormer
Huidige functie: sectorbestuurder FNV Bouw
2002-2010: wethouder en loco-burgemeester gemeente Wormerland,
o.a. financiën, cultuur en monumenten
Voorzitter Stichting Zaanse Pakhuizen

Elly Fens
Geboren 18 augustus1948
Beroep: advocaat
Bestuurlijke ervaring in Wormer: Bestuurslid en voorzitter Scwo
Bestuurslid Stichting Verenigingsgebouw
Woont in Wormer sedert 1989

Geboren 12 september 1954, sinds 1979 in Wormer woonachtig
Ruim 38 jaar werkzaam bij de FNV in verschillende HRM-functies als:
• Hoofd P&O
• Directiesecretaris
• Adviseur arbeidsvoorwaarde en pensioenen
In de periode 1996-2012 16 jaar gemeenteraadslid/fractievoorzitter
voor de PvdA in Wormerland

Marc van der Hout
geboren op 26 juni 1967 in Amsterdam, en woonachtig in Wormer
Opleiding: Mavo/Havo/MEAO/MBA/SPD/AA opleiding (alles afgerond)
Militaire dienst: onderofficier
Werkervaring: begonnen met werken maart 1990: Diversen banen wo
Adm. Medewerker: groothandel en pensioen actuaris kantoor. Assistent
Accountant: diverse kantoren.
Vanaf januari 2007 Directeur/eigenaar van een accountantskantoor
in Alkmaar.

Beknopte CV’s

Lydy van der Toorn Vrijthoff – Smit
Geboren 15 mei 1941 in Wormer; woonde er tot 1964
Opleiding Sociale Academie & Voortgezette Opleiding
Werkzaam geweest als maatschappelijk werker en o.a.
praktijkbegeleider stages & beleid- en organisatie medewerker
Berstuur: Historisch Genootschap Wormer: werkgroep en
secretariaat voorlopig bestuur; redactie Torenklanken; koerier
Woont in Krommenie sedert 1994

Arthur van Haarlem
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Op 23 mei 1964 bezocht minister J.E. (Koos) Andriessen de
papierfabriek van Van Gelder Zonen in Wormer.  Hij was twee jaar
lang als het jongste lid van het Kabinet Marijnen (1963 – 1965) belast
met het ministerschap van Economische Zaken. In Wormer werd de
minister rondgeleid door het lid van de hoofddirectie ir. T.F. Hubrecht.
Op de foto op de voorpagina van ‘de Eendracht’, de Bedrijfscourant
van de Koninklijke Papierfabrieken Van Gelder Zonen N.V. te
Amsterdam, staan beide heren bij de zuigwals van de natpartij van
PM 22.
Minister Andriessen bezocht de vestiging in Wormer om ter plaatse
kennis te nemen van de mogelijkheden en de vraagstukken van deze

Minister bezoekt van Gelder te Wormer
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vestiging. De capaciteit van het totale Van Gelder concern, na de fusie
met Berghuizer Papierfabriek, bedroeg in 1947 ± 180.000 ton per jaar,
en in 1963 ± 380.000 ton per jaar. Dat was ongeveer 50% van de
totale productiecapaciteit van de Nederlandse papierindustrie.
Aangemoedigd door de grote stijging van het papiergebruik per hoofd
van de bevolking in de E.E.G. landen was de investeringsactiviteit in
de papierindustrie dermate versneld dat er in 1964 een overcapaciteit
was. Ook in Wormer waren in de jaren vijftig 2 grote nieuwe
papiermachines (PM 11 en PM 22) in gebruik genomen.
Daarnaast moest de Nederlandse papierindustrie concurreren met de
Scandinavische bedrijven, die het voordeel van goedkope energie en
grondstoffen hadden. In Scandinavië was men, door de plaatselijke
concentraties van een sterk gedifferentieerde houtverwerkings-
industrie, in staat een boom in zijn totaliteit beter en economischer te
benutten. Het was daarom niet langer economisch verantwoord om
hout vanuit verre landen aan te voeren en te verwerken in de eigen
cellulosefabrieken van Van Gelder Zonen. In de vijftiger jaren heeft
VGZ die productie dan ook gestaakt. Het ontbreken van een bruikbaar
bosareaal in Nederland werd als een grote handicap gezien voor de
nationale papierfabricage.

In zijn presentatie voor minister Andriessen wees ir. Hubrechts o.a. op
de opleiding die VGZ verzorgde via de door het Rijk erkende
Papiervakschool in Velsen en de opleidingscursussen in de overige
vestigingen van VGZ. De verbeterde opleidingen droegen bij aan zowel
de technologische kennis alsook aan het economisch denken en
handelen van de werknemers.
De aap komt uit de mouw in de laatste opmerking van ir. Hubrechts:
“Niettemin vragen wij van onze Regering begrip voor onze situatie;
het zal o.i. nodig zijn deze zeer kapitaal-intensieve industrie zonder
onderbreking ook op zondag te laten doorwerken. De vereiste
medewerking van de Overheid hiertoe zal binnenkort worden
gevraagd.”

Bron: de Eendracht juni-juli 1964
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Foto Zwetplassers

Ongeveer anderhalve maand geleden kreeg ik een mailtje van Koos
Kemp uit IJmuiden om te vragen waar na sluiting van boekhandel
Pasman in Wormerveer onze jaarboeken te koop waren. Verder
berichtte hij dat hij van zijn vader Bram Kemp – niet te verwarren met
de bekende, in 2012 overleden Bram Kemp uit Wormer – een aantal
foto’s van voor de oorlog van de Zwetplassers in bezit had. Naast een
aantal actiefoto’s op het Zwet en in de Poelsluis op een in die tijd
gebruikelijke Betrouwbaarheidstocht is er ook een prachtige foto voor
het oude gebouw van de Zwetplassers.
De foto is genomen op 30 april 1939 met een aantal leden, poserend
voor de 1e prijs van een loterij. Veel informatie bij deze foto’s en over
de beginjaren van de Zwetplassers  heb ik gekregen van Klaas Waal
en ontleen ik verder aan het jubileumnummer bij het 50-jarig bestaan
van de Zwetplassers in 1985.
Op de foto zien wij staand van links naar rechts: Cees de Vries, Klaas
Weis, Frans Termaat, Henk Stam, Alie Woud, Engel Braun, Thea de
Jong, Siem de Groot, Maarten Roos, (drie dames?), Jan Blank, Jan
Veldhuijs, Nico Bakker, Nico de Groot, Kees de Bruin, Jo Vens, Nel de
Vries en Bram Kemp (in pak, van wie de foto was).
Op de voorste rij zittend o.a. Gré Rol, Lena Slooten, Gré Kramer,
Jaap Leeuwerink, Gon Plooijer, Jaap Sikkes, Jan Termaat.
Op de voorgrond de 1e prijs: een geheel houten kano (Coperwijcks
vurenhout) met platte bodem van het type R I S en R II S, waarbij de
letters R en S de namen van de ontwerpers Rhüneman en Stadt
aanduiden. Met de eveneens houten SSR waren dat de kano’s uit de
beginjaren van de Zwetplassers.

Nico Koelemeijer
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Op de volgende pagina staan 2 foto’s:
Een van het personeelsuitje van de gemeente Wormer omstreeks 1955
Een van de buurtvereniging van de Nieuweweg van 1948.

Op de Algemene vergadering van 16 januari hangen er 2 posters van
deze foto’s en in de pauze kunt U de namen van de mensen op deze
foto’s, als U ze herkent, doorgeven

Schenkingen
Van Koos Kemp uit IJmuiden ontvingen wij een aantal foto’s van de
Zwetplassers.
Eén van die foto’s is hierboven afgedrukt.

Van Ko Graas uit Edam ontvingen we een mooi boekje over een oud
huisje in Jisp.

Van Co Conijn ontvingen wij een kopie van een akte uit 1889, over
grondruil bij zijn woning.

Geschonken spullen zullen wij goed bewaren, beheren en eventueel
gebruiken.

Heel hartelijk dank voor uw giften.
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Buurtvereniging Nieuwewegzoek de namen en schrijf ze opGemeente personeel
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Van de Voorzitter

U kent misschien het verhaal van Tijl
Uilenspiegel. Toen de kleine Tijl eens
alleen thuis was, kwam er iemand aan
de deur, die vroeg: “Is er hier iemand
thuis?” Waarop Tijl antwoordde: “Ik zie
hier maar anderhalve man en een
paardenkop.”
Zo is het in onze vereniging ook op het
ogenblik.

Met anderhalve man en een paardenkop organiseren we deze unieke
Voorjaarsbijeenkomst met de zo belangrijke Algemene
Ledenvergadering, waarin we een nieuw bestuur zullen kiezen.
Ik hoop op een grote opkomst.
Zelf heb ik veel vertrouwen in de nieuwe bestuursleden. Ze zijn stuk
voor stuk zeer bekwaam en sinds Oudejaarsavond 1982 weten we
van Wim Kan precies wat dat inhoudt.
De nieuwe ploeg zal de dag in april voorbereiden, waarop zowel het
jaarboek 2013 zal worden uitgereikt, als de gebruikelijke jaarlijkse
ledenvergadering zal worden gehouden.
Waarschijnlijk zal dat op zaterdag 5 april zijn, maar dat zal u
ongetwijfeld in een nieuwe Torenklanken 34 worden verteld.
En intussen is het de taak van de nieuwe penningmeester om ergens
in maart de contributies te gaan innen. Ik vraag u daarom nu alvast
nadrukkelijk om, als u zelf het bedrag overmaakt, vooral uw lidnummer
te vermelden. Dat maakt het voor de verse penningmeester een stuk
gemakkelijker. Alle gegevens, die u nodig heeft, staan achterop dit
nieuwsblad: bedrag, bankrekeningnummer en op de adressticker links
bovenaan uw lidnummer.
Geeft u ook vooral adreswijzigingen tijdig door, zodat u geen
“Torenklanken” zult missen.
Komt u vooral naar onze Winterbijeenkomst, al was het maar om het
schitterende betoog van Dick Pranger te beluisteren. Als ik het goed
heb gaat hij het onder andere hebben over Jantje van Leiden. Zeer de
moeite waard!

Jan Blokker
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Met een knipoog naar de familie Allan

Maarten Sjouw was chauffeur bij de Een-
dracht en reed veel voor de familie Allan.
Op een avond moest hij opa Allan naar het
Gooi brengen. De volgende dag vroeg
meneer Jan Allan of hij wat gekregen had.
Niets, zei Maarten. Meneer Allan zou er wat
van zeggen. De volgende keer dat Maar-
ten opa Allan wegbracht moest hij even
wachten. Na een tijdje kwam hij terug van
de zolder en gaf Maarten dit Schilderij

Dit schilderij hangt nu bij zijn zoon Marco Sjouw in Ouddorp op Goeree

De uitgaven van de winkelboekjes en jaarboeken zijn te verkrijgen bij:

Drukkerij Zaansprint, Zaanweg 21 te Wormerveer


