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nieuwsbrief nummer 5 - maart 2007

Woord vooraf
@ Trees Kor ver

“Het genoot schap leeft!” Dit lees ik in Torenk lanken 1 van 2006.
Pas send is deze uit spraak gedaan door Jan Blok ker. We kij ken terug op een
prach tig jaar waarin ons genoot schap groeide naar 235 leden. In novem ber
heb ben wij een “korte” jaar ver ga de ring gehou den.  Tij dens deze avond werd
ons eer ste jaar boek uit ge reikt en aan de reac ties te zien was ieder een er heel
blij mee. Wat een mooi boek is het gewor den en onze com pli men ten zijn dan
ook voor de redac tie le den, Frank Tjeer tes, Els Mak en René van Maanen.
Een col lec tors item is het zeker, je zou er heb be rig van wor den!

Helaas heb ben onze redac tie le den Joke van der Stok en Jaap Oud te ken nen
gege ven om te stop pen met het maken van onze nieuws brief Torenk lanken.
Wij wil len hen har te lijk bedanken voor hun inzet.

Een nieuw jaar is aang ebro ken met daarin weer veel plan nen, ideeën en
struc tuur. Veel lees ple zier.

Op onze Genoot schaps avond
op donderdag 16 november
2006 in "De Wijng aard" werden
de eerste twee exem plaren van
ons eerste jaar boek uitge reikt
door de burge meester van
Wormer land, Peter Tange.
De geluk kigen waren uw voor -
zitter Jan Blokker en zoon
Pieter van Bertus Gran diek (†).
Zij worden beschouwd als de
grond leg gers van het Genoot -
schap.

Iedereen werd verrast door een
soldaat uit vroeger tijden en een 
marke ten tster, die onder het
geluid van krijgs ge woel de
kerk zaal kwamen binnenge-
lopen.
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Woord van het bestuur
@ Jan Blok ker

Inmid dels heb ben we het eer ste jaar na de "geboorte" van ons Genoot schap
ach ter de rug. We heb ben ons best gedaan om het u naar de zin te maken.

Er ligt nu een nieuw jaar vóór ons. Voor het hele jaar heb ben we onze voor -
naam ste evenementen al vast ge legd. U ziet dat in de agenda ach ter in deze
nieuws brief.

Bin nen het bestuur heb ben we ons voor dit jaar voor ge no men onze acti vi tei -
ten zo veel moge lijk te stroom lij nen, zodat alles gladjes kan ver lo pen; het
"jaar van de struc tuur"!

Ambi ties genoeg. Sinds kort is er een werk groepje, dat spe ci aal onder zoek
gaat doen naar Mar ti nus Dun ca nus (Maar ten Donk), die hier in Wor mer een
Latijnse school had, zo rond 1650.
En dan gaan we u in novem ber ons tweede jaar boek aan bie den. Ook dat is
geen geringe klus, maar er wordt met groot ent hou si asme aan gewerkt.

Vooral bij het orga ni se ren van onze avon den en onze expo si tie op Monu -
men ten dag kun nen we zeker nog wel uw hulp gebrui ken. Als u denkt ons
daar bij van dienst te kun nen zijn, neemt u dan con tact met ons op.
Vele han den maken ten slotte licht werk!

Geweld tegen ambte na ren
@ René van Maanen

Je zou zeg gen; dat werd tijd…

Reeds in 1635, zo lezen we, werd Jan Cor ne lisz. Hems brock, die de impost
van het gemaal in Wor mer pachtte, ach terna geze ten door een woe dende
Jan Lam mertsz. Mole naer. 

Het gaat hier om een akte uit het Oud Nota rieel Archief van Wor mer ( inv. nr.
5626, 7 maart 1635), aan we zig in het Water lands Archief te Pur me rend.

Zo’n pach ter betaalde als het  ware belas ting voor uit aan de Sta ten van Hol -
land. De accijns op het gema len graan viel hem dan toe. Dat kon een winst ge -
vend zaakje zijn, mits de pach ter of zijn assis tent, de gaar der, de meel om zet
scherp con tro leerde
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Aan vank elijk bleef het bij ‘seer qua lijk en met harde vuijlen de lijcke woorden’ 
aan spre ken, waar bij hij dreigde met zijn vuist. Geluk kig kon Jan Hems brock
weg vluch ten.

Twee maan den later ech ter kwam Jan Lam mertsz. Mole naer de arme pach -
ter weer opzoe ken. Omdat die dag de zee len van het gemaal wer den geïnd,
rook Jan Hems brok niet gelijk onraad. Hij groette dan ook vrien de lijk, maar
kreeg “goe den dach, stucke dieffs’ als groet terug. En daar bij bleef de agres -
sie tegen het over heids per so neel niet.

Jan Mole naer roste er gelijk op los, sloeg hem drie of vier maal toe op het
hoofd, zodat ‘hem díe hoet vant hooft is gevallen’ en toen Hems brock zijn
hoed wilde opra pen, kreeg hij nog een schop na.

“Wat schort u op mij” pro beerde Jan Hems brock nog. “Wij sijn in een plaets
van recht. Heb ick u wat mis daen?” 

Dit kon Jan Lam mertsz. Mole naer niet beda ren. Inte gen deel. “Wat recht is
hier een deel botte boe ven, ik heb de bruij vant recht ofte sche pen ende
schout en alle het orle ment.”

Toen hij daarop zijn hand in zijn zak stak, was voor Jan Hems brock ken ne lijk
de tole ran tie grens over schre den, want hij vluchtte over het ijs (ja ja, toen
waren er nog win ters) naar het huisje van de schout. De razende Jan Mole -
naer ging hem tot in de keu ken van het schouts huis achterna.

Blijk baar was de schout zelf niet thuis, en het zou er slecht uit heb ben gezien
voor Jan Hems brock, als de vrouw van de schout ook niet thuis zou zijn
geweest. Maar geluk kig voor Hems brock was de ‘schoutin,’  zoals zij
genoemd wordt, er wel. En geluk kig was zij ook niet bang uit ge val len. Eerst
riep zij de woes te ling tot de orde. “Compt hier uut, ick heb u wat te seg gen,”
en werkte hem daarna de deur uit. Dat Mole naer daar bij zijn hand in zijn zak
stak, alsof hij zijn mes daar uit wilde trek ken, bevreesde haar niet.

Weer bui ten schreeuwde Mole naer van een afstandje, ter wijl hij met zijn
vuist zwaaide; “ick sal de schelm noch wel vin den.”

Pas toen enk ele collega’s van Hems brock erbij geko men waren, en hem toe -
zeg den dat zij “hemt wel sul len lee ren,” durfde onze pach ter zijn col lec teurs -
huisje weer te betreden.
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Het Zaansch Liedeken werd door Nico laas Beets in 1841 gepu bli ceerd in de Almanak van 't Nut.
Het gezicht op de Zaan is ontleend aan een gravure van van J.E. Grave naar een teke ning van
J. Bulthuis (uit de collectie Honig van het Gemeen te ar chief Zaan stad).

Zaans Lie de ken
@ Nico laas Beets 

Het IJ is breed, de Zaan is breed.
Wie wil de Zaan beva ren?
De meis jes zijn er net gekleed
Zoo als voor hon derd jaren.
Haar oogen blaauw en blank haar vel
Ik mag de Zaan sche meis jes wel.

Het IJ is breed, de Zaan is breed
Wie wil de Zaan beva ren?
Men vindt er molens bij de vleet
En rijke mole na ren.
Maar wie de slanke doch ters ziet
Denkt aan de dikke molens niet.

Het IJ is breed, de Zaan is breed
Wie wil de Zaan bezoe ken?
Czaar Peter droeg er ‘t ambachts kleed
En at er pan ne koe ken.
Maar ‘t heeft hem levens lang berouwd
Dat hij geen Zaan sche had getrouwd.
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Con ser ve ring van een make laar
@ Trees Kor ver 

Bij toe val stuitte Jan Blok ker enige tijd gele den via inter net op een rap port
over de con ser ve ring van een make laar die gestaan heeft op de gevel van het
pand Dorps straat 356. Dit hou ten huis staat naast het voor ma lige gemeen te -
huis van Wor mer.

De hou ten make laar in de vorm van de beschuit sto ren is in 2003 gecon ser -
veerd door de der de jaars stu den ten van de res tau ra to ren oplei ding aan het
Insti tuut Col lec tie Neder land. Deze zijn gespe ci a li seerd in hout en meu be len. 
De ver moe de lijke date ring van deze make laar is tus sen 1620-1650. De afme -
tingen van de make laar zijn: 258 cm hoog, 17 cm breed en 17,5 cm diep. Het is 
gemaakt naar een model van de beschuit bak kers to ren die van 1620 tot 1896
in Wor mer heeft gestaan. De make laar was in een zeer slechte con di tie. Oor -
zaak hier van is dat delen van het hout zijn weg ge rot en de verf is gaan afblad -
de ren. Er ont bre ken ook wat onderd elen, zoals lijst werk en het ‘basement’
van de toren dat op de gevel van het huis rustte. 

Na het con ser ve ren van de 
toren ma ke laar blijft het
een kwets baar object.
Delen van het hout zijn
ver molmd waard oor
trans port bijna niet moge -
lijk is. Er is een kist op
maat ver vaar digd om de
make laar te bescher men
en te onder steu nen. Het
rap port met alle gege vens
over deze make laar was
ver meld in de aan win sten -
lijst van de Bibli o theek
Rijks dienst voor
Monumen ten zorg Zeist
van mei/juni 2006. Jan
Blok ker heeft het via het
Water lands Archief in
samen wer king met de
Bibli o theek Water land te
Pur me rend opge vraagd.
Het opvra gen gaat via IBL
(Inter bi bli o the cair Leen -
ver keer). 
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Onder trouw kaartje
@ Trees Kor ver 

Van Agaath Rijks uit Krom me nie heb ben wij drie onder trouw kaart jes uit
1902, 1907 en 1911 gekre gen. Hie ron der ziet u het oud ste onder trouw kaartje
van het aan staande bruids paar E. Woud Wz. en J. Groot Dd. U kunt zien hoe
prach tig het papier is uit ge sne den. Een bloe sem tak hangt door het ven ster
met twee hoorns aan weers zij den om het huwe lijk aan te kon di gen. In de
bloe sem tak hangen twee ringen. 

Huwe lijkse ving er hoeden. 
Puri tei nen wei ger den trouw ringen te dra gen omdat zij sie ra den fri vool acht -
ten. In kolo ni ale tij den wis sel den paar tjes huwe lijks ving er hoe den uit, een
bruik baar en prak tisch geschenk. Maar na de trouw par tij zaag den ze vaak de 
bodem eraf om zo een ring te maken. Wat ook de cul tuur mag zijn, welke
eeuw, men sen heb ben altijd het belang van de ver ze ge ling van hun ver bond
met een ring er kend.

Maar waarom de derde vinger aan de linker hand?
Er zijn vele the o rieën waarom spe ci aal deze vinger de huwe lijkse trouw sym -
bo li seerde. De oude Romei nen en Egyp te na ren geloof den dat er een ader
genaamd vena amo ris (lief des ader) direct van die vinger naar het hart liep.
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Schenk ingen
@ Thérèse Kor ver

• Twee foto’s van de brand bij Rem mert Dek ker, ont vangen Van Dick Zwart.

• Ver sla gen over de bejaar den uit jes vanaf 1948, notu len van het comité orga -
ni sa tie bejaar den uit jes. Ontvangen van de laat ste voor zit ter de heer Lut tik -
hui zen.

• Plak boe ken met o.a. oude school te ke ningen van kin de ren die op school
West zaten. Ontvangen van de Cul tu rele Raad Wor mer land, Tiny van Soo -
lingen.

• Doos met knip sel boe ken, ont vangen van SHOK, Thijs Ris.

• Drie pracht ige onder trouw kaart jes van Agaath Rijks uit Krom me nie. 

• Arti ke len met her in ne ringen over gebeur te nis sen in Wor mer, met name
gedu rende de Tweede Werel door log en met betrek king tot de Papier fa briek
Van Gel der, geschre ven door Abram (Bram) Kemp, gebo ren 20.09.1928 te
Wor mer en zijn twee ling broer Klaas Kemp (over le den 1994). Ontvangen van 
Bram Kemp.

• Drie plak boe ken met kran tenk nip sels van Clea Boer lage.

Geschonken spul len zul len wij goed bewa ren en behe ren.
Har te lijk dank hier voor!
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Beschuit sto ren 1620 – 1896 
@ Trees Kor ver 

De loca tie van de oude beschuit sto ren was het mid den van de hui dige
Dorps straat. Toen lag er een pad met een weg sloot. De weg sloot is in de loop
der jaren gedempt en het pad is een Dorps straat gewor den met heuse klin -
ker tjes. Daarom heeft de Stich ting Beschuit sto ren geko zen voor de meest
haal bare plek. Dat is tus sen Dorps straat 125 en 135, waar nu een rij arbei -
ders wo ningen uit 1920 staat. Een nieuw plan gete kend door FKG Archi tec ten
in samen wer king met Wonings tich ting Wor mer. Er komen twee blok ken met
drie hui zen omheen te staan. Hierd oor ont staat er een half open plein tje met
bank jes en bomen.

De func tie van de beschuit sto ren was een soort vei lig heids to ren om brand te 
voor ko men. De bel klonk om 18.00 uur en dan wis ten de beschuit bak kers dat
zij hun vuren moes ten doven. Om 0.00 uur luidde de klok opnieuw, dan
moch ten zij de vuren weer aan ste ken.

Vanaf de Zan dweg en van uit Jisp is de nieuwe toren goed te zien. Het wordt
een soort baken in Wor mer, een her ken nings punt voor de inwo ners. Het ont -
werp is gemaakt n.a.v. foto’s en teke ningen die nog beschik baar waren uit die 
tijd. De toren wordt 28 meter hoog en heeft aan de oost- en west kant een wij -
zer plaat. Of de klok weer gaat lui den in de toren, dat moe ten wij afwach ten.
De pro ject ont wik ke laar Wonings tich ting Wor mer hoopt samen met Bouw be -
drijf van der Gragt en Somass BV het Beschuit sto ren pro ject  eind 2008 gere a -
li seerd te heb ben.

Na “112” jaar heeft Wor mer weer een beschuit sto ren. Een vei lig heids to ren
toen... een alarm num mer nu! 

Tijdens de voor lich tings bij -
eenk omst in "Torenerf"
werden de belang stel lenden
door de archi tect Jan Goed -
hart op de hoogte gebracht
van de plannen.
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Monu men ten toe ge licht
@ Frank Tjeer tes

Op ini ti a tief van vere ni ging Zaans Erfgoed en Wonings tich ting Wor mer wor -
den de veer tien Rijk smo nu men ten in Wor mer voor zien van een bordje aan
de gevel met toe lich ting over het betref fende monu ment. 

Op 25 janu ari 2007 heeft wet hou der Roos een over zichts bord bij de Zaan -
brug ont huld. Het bijna vol tal lige bestuur van ons genoot schap was aan we -
zig bij de fees te lijke ont hul ling van dat eer ste bord. Op het bord wordt uit leg
gege ven over de pan den van het Las sie-com plex.

Het bestuur is blij met het in deze vorm ‘onder de mensen’ brengen van een
stuk his to rie van ons dorp. 

Oproep
@ Thérèse Kor ver

De redac tie co ördinator van Torenk lanken roept jul lie allen op his to ri sche 
ver ha len en losse foto’s van en over Wor mer bij mij in te leve ren.

Stuur kopij het liefst als Word-bestand, zon der al te veel opmaak. Foto’s
graag als losse bestan den (jpeg en gescand op 300 dpi) mees tu ren.
Gebruik ons E-mail adres: redac tie@genoot schap wor mer.nl 

Kan het niet digi taal, stuur het dan per post naar Merc ken rif 185, 1531 MP
Wor mer. Inge zon den foto's krijgt u altijd terug. 
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Hong er sta king dienst wei ge raars
@ Nico Koe le me ijer 

Enkele weken gele den ont ving ik van de heer C. Bak ker, woon ach tig in Duits -
land in de omge ving van Stutt gart, een kran te nar ti kel over een hong er sta -
king van dienst wei ge raars op Spij ker boor.

Het Fort bij Spij ker boor is een van de 42 for ten van de Stel ling van Amster -
dam. Het is gebouwd tus sen 1899 en 1911 en was inder tijd één van de
modernste en zwaarst bewa pende for ten van de Stel ling van Amster dam,
voor zien van een hef koe pel met een dub bel loops 10,5 cen ti me ter kanon.

Tij dens de Eer ste Werel door log werd het fort gemo bi li seerd. Er waren toen
200 sol da ten gele gerd.

Van 1918 tot 1920 was het fort in gebruik als gevang enis voor dienst wei ge -
raars.

De schrij ver Her man de Man was eind 1918 onder andere in dit fort gevangen
gezet wegens dienst wei ge ring.

De dienst wei ge raars in het fort gingen in hong er sta king, omdat naar hun
mening de aard ap pe len niet te eten waren. De sta king duurde van 12 tot 17
maart  (1919 of 1920: het kran te nar ti kel ver meldt geen jaar tal).

De minis ter van Jus ti tie Th. Heem skerk ant woordt op 22 april op kamer vra -
gen van de heer Kol thek:

Naar de gel dende voe dings re ge ling wor den niet elken dag, en nim mer aard -
ap pe len alleen ver strekt, en wordt een niet geringe hoe veel heid brood gege -
ven.
Aar dap pe len vor men dan ook niet het hoofd be stand deel van de voe ding.
Dit moge blij ken uit het vol gende over zicht van het geen naar die rege ling als 
mid dag voe ding moet wor den ver strekt:
vier maal per maand erw ten soep,
twee maal per maand bruine boonen met spek,
twee maal per maand capu cij ners met spek,
vier maal per maand vleesch soep,
twee maal per maand gort niet kar ne melk,
twee maal per maand aard ap pe len met stok visch,twee maal per maand aard -
ap pe len met zou te visch,
twaalf maal per maand aard ap pe len met groen ten,
ter wijl het dagrant soen brood zes ons per per soon bedraagt.
Bij gebreke van kar ne melk wordt zoe te melk en van zou te visch of stok visch
wor den groen ten of peul vruch ten ver strekt.

Nieuws gie rig gewor den rijst de vraag, of er ook men sen uit Wor mer land 
gevangen zijn gezet als dienst wei ge raars en of er ook andere bekende Neder -
lan ders vast heb ben geze ten.

We komen zeker nog op dit onder werp terug!
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Voor jaars avond
@ Jan Blok ker

Op dins dag 13 maart
hou den wij onze voor -
jaars avond in "De Wijn -
gaard" aan de
Dorps straat 134A.

We zet ten dan onze
wan de ling door het
dorp voort.
De vorige keer zijn we
bij de Mid den til geble -
ven en deze avond wil -
len we ferm door lo pen
tot Hoek van Bosch.

En zoals gebrui ke lijk zal
Jan Vink ons dan bij pra -
ten over het geen wij
onder weg tegenk omen.

Dat wordt weer heel
gezel lig!

Beta lings ver zoek
@ pen ning mees ter 

Ver re weg de meeste leden heb ben voor de beta ling van de con -
tri bu tie een incasso-macht i ging afge ge ven, maar er is ook een
aan tal leden, dat er de voor keur aan geeft, om zelf ieder jaar het
ver schul digde bedrag over te maken.

Wij vra gen hun daarom de con tri bu tie van € 15,00 voor het jaar
2007 bin nen twee weken over te maken op bank re ke ning
1145.40.179 van His to risch Genoot schap Wormer te Wor mer?

Voor die ge nen, die het aang aat, is een her in ne rings kaartje gehecht aan deze
nieuws brief.

Ove ri gens, u kunt altijd als nog een mach tiging afge ven. Dan bent ú van de
romp slomp ver lost en wíj zijn geluk kig...

€
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Colofon
Torenk lanken is een kwar taal uit gave van
het His to risch Genoot schap Wor mer

Coördinatie nieuws brief: Trees Korver

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: postbus@genoot schap wor mer.nl
web site: www.genoot schap wor mer.nl

Be stuur:
Jan Blok ker, voor zit ter
Trees Kor ver, secretaris
Bert Vrees wijk, pen ning mees ter
Frank Tjeer tes
Nico Koe le meijer

Agenda 
@ Trees Kor ver 

• Dins dag 13 maart 2007 aan vang 20.00 uur voor jaars le zing met licht beel den
gepre sen teerd door Jan Vink in De Wijng aard.

• Dins dag 15 mei 2007 aan vang 20.00 uur jaar ver ga de ring in De Wijng aard.

• Zater dag 8 sep tem ber 2007 expo si tie op Monu men ten dag in de Nieuwe Kerk
ach ter het Mori aans hoofd.

• Dins dag 13 novem ber 2007 aan vang 20.00 uur genoot scha pa vond met een
lezing, tevens wordt dan ons jaar boek 2007 gepre sen teerd. 

Genoeg leuke avon den voor u als lid van
het genoot schap, schrijft u het alvast in
uw agenda?

Jaar boek 2006
@ Frank Tjeer tes

Het Jaar boek 2006 is weer te koop.
Een exem plaar kost € 20,00.
Wij heb ben Pas man Boek en hobby
aan de Zaan weg 100 te Wor mer veer
bereid gevon den de losse ver koop
van ons Jaar boek op zich te nemen.

Er zijn 50 stuks bij ge maakt, dus
haast U!


