Vrederust produceerde men kaas die werd opgeslagen in de kaaspakhuizen
achter de boerderij. Hierna werden de kazen verscheept met smakken en
boeiers naar de VOC-schepen en walvisvaarders die voor anker lagen op
de plek waar nu het Hembrugterrein zich bevindt.
Met deze geschonken ‘Jisper’ kap en mutsjes door Wil Spruit-Fontijn, de
dochter van Pieter Fontijn en Stijntje Fontijn-Wester, is de Oudheidkundige
Commissie van Jisp erg blij. U kunt het museumzoldertje in het Raadhuis
bezichtigen op afspraak met Seiny Klopper-Bruijn, 075-642 13 71.
Bron: Oudheidkundige Commissie Jisp. Bevolkingsoverzicht gemaakt door Bob Dekker in april 2000
over de periode 1600-2000 aan de hand van bidprentjes, krantenartikelen, geboorte-, trouw- en
rouwkaarten.

Agenda 2007  Trees Korver
• Dinsdag 13 november, aanvang 20.00 uur
Genootschapavond in De Wijngaard aan de Dorpsstraat 134a te Wormer
met een presentatie over ‘De groei van papierfabriek Van Gelder in de
jaren 50’, verzorgd door Cees Kingma. Na de pauze wordt het Jaarboek
2007 gepresenteerd en uitgereikt aan alle leden.
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Woord vooraf  Trees Korver
Hebt u iemand ‘stiekem’ met een kladblok en pen zien staan tijdens onze
expositie op Monumentendag in september? Een beetje verdekt opgesteld
tussen onze nieuwe publicatieborden? Ja,… dat was ik! Zoveel leuke reacties
heb ik gehoord tijdens deze druk bezochte dag. Ik heb ze allemaal opgeschreven en een aantal verhaaltjes kunt u in deze Torenklanken lezen. Zo
vergaar ik weer kopij voor onze nieuwsbrief want ieder kwartaal moeten er
toch weer twaalf pagina’s gevuld worden. Over pagina’s gesproken, ons
tweede Jaarboek komt bijna uit. Op 13 november houden wij weer een
Genootschapavond in de Wijngaard en hopen dan het Jaarboek 2007 aan
u uit te reiken. Verder kunt u in deze nieuwsbrief iets lezen over de contributiebetaling en over hulletjes of noem je dat West-Friese kappen? Veel
leesplezier en wij hopen u allemaal te zien op onze Genootschapavond.
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Een extra exemplaar van Torenklanken
is te verkrijgen voor € 1,00
Coördinatie nieuwsbrief: Trees Korver
Historisch Genootschap Wormer
p/a Merckenrif 185, 1531 MP Wormer
Opgericht: 14 december 2005
KvK-nummer: 34242956
Rabobank: 1145.40.179
Tel.: 075 - 642 3798
E-mail: post@genootschapwormer.nl
Website: www.genootschapwormer.nl
Bestuur
Jan Blokker, voorzitter
Trees Korver, secretaris
Bert Vreeswijk, penningmeester
Nico Koelemeijer, bestuurslid
Frank Tjeertes, bestuurslid

12

Een deel van het Van Gelder-complex compleet met de watertoren. De foto komt uit de collectie van
Vereniging tot Behoud van Monumenten van Bedrijf en Techniek Zaanstreek (MBTZ). Links onderaan
is het begin van de pijpenbrug over de Westerveersloot te zien. Over deze pijpenbrug liepen onder
andere de stoom- en waterleidingen vanuit het ketelhuis naar de diverse papiermachines. Een
gedeelte van deze leidingen liep rechtstreeks naar de watertoren.
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Woord van het bestuur  Jan Blokker
Jan Wolkers had een oudere broer, die op jonge leeftijd is overleden. Hij
lag geruime tijd in het ziekenhuis. Jan Wolkers zei daarover: “Toen ik hem
vanachter de ruit in het ziekenhuis voor het laatst zag, werd ik me sterk
bewust dat je het verleden moet vastleggen.” Ik las dat in het artikel van
Nico de Boer over Jan Wolkers in het Noord-Hollands Dagblad. En natuurlijk
onderschrijf ik die gedachte volledig.
Op Monumentendag heeft ons Genootschap u vele vastgelegde dorpsgezichten laten zien op een vijftigtal foto’s. U bent daar in groten getale op
af gekomen. We hadden het druk, daar. Vooral de penningmeester die vele
nieuwe leden kon inschrijven.
Ook in ons tweede jaarboek hebben we weer veel uit het Wormer verleden
vastgelegd. Het resultaat is zeker zo fraai als de eerste keer.
Inmiddels zijn we met zijn driehonderdvijftigen. Dat is voor het bestuur een
hele verantwoording. U verwacht van ons ook weer een derde jaarboek.
Dat zal er ook komen. Desondanks zullen we ons misschien toch moeten
matigen. Het bestuur kan in zijn eentje niet al die activiteiten waarmaken.
Ik zal dat op onze Genootschapavond toelichten.
Als we op de ingeslagen weg voort willen gaan, hebben we mensen nodig
die ons helpen bij het voorbereiden en tot stand brengen van onze activiteiten. Daarom de herhaalde oproep: Kom ons helpen en meld u aan!

Ganssloot,Gangsloot of Gansloot?
 René van Maanen

Ten noorden van Jisp ligt een grote doorgaande sloot die de Noorder
Ganssloot heet. Laatst sprak de heer Henk Havik uit de Faunastraat me
erop aan. Het is een grote fout want het heet eigenlijk de Noorder Gangsloot, vond hij. En daar moest de Historische Vereniging Wormer toch eens
wat aan doen, aan dat hardnekkige misverstand.
Ik kan eerlijk zeggen, ik heb me er ook dikwijls over verbaasd. Een Ganssloot, oké. Maar een Noorder Ganssloot en een Zuider Ganssloot? Terwijl
het over een brede vaart gaat, die een heel eind richting Purmerend voert?
Heel onlogisch. Ik kies ook voor Gangsloot.
Ik heb een poging gedaan om eens te kijken wat er op de oude kaarten
van het Waterlands Archief te vinden is. De beeldbank, via het Internet te
raadplegen op http://waterland.pictura-dp.nl/ toont met nummer KA00773
de oudste kaart die ik kon vinden waarbij een vermelding staat van de sloten
2
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kop van piepschuim vastgezet. Nu staan de kap en de mutsjes te pronken
op het museumzoldertje in het Raadhuis van Jisp.
Vroeger werden de fraaie kanten kappen, ondermutsjes en sieraden
bewaard in een houten kappendoos. Deze doos bestond uit twee laden,
een voor de sieraden en een voor de mutsjes. Toen de kappen uit de mode

De fraai gerestaureerde kap met
ondermutsje, geschonken door de
familie Spruijt-Fontijn. Te bezichtigen
in het Raadhuis van Jisp op het
museumzoldertje

raakten werden de kappendozen gebruikt als scheerdozen. De tussenbodem
werd eruit gehaald en er werd een spiegel tegen de binnenkant van het
deksel geplakt. Tegenwoordig functioneren de kappendozen ook wel als
naaidoos.
Natuurlijk gingen de leden van de Oudheidkundige Commissie op onderzoek naar het oude Jisper geslacht uit de achttiende eeuw waar de kap en
mutsjes aan toebehoorden.
Dirk Banning geboren Jisp in 1791 trouwde met Wilhelmina Peereboom,
daarna met Trijntje Reus (moeder van Dirk Banning geboren 1842) en met
Engeltje Schoenmaker. Genoemde Dirk Banning uit 1842 was doopsgezind en veehouder, hij trouwde met Trijntje van Egmond. Zij kregen samen
vier kinderen. Trijntje werd weduwe en trouwde met Pieter Klinker. Zestien
jaar na de geboorte van haar vier kinderen kreeg zij van hem een vijfde
kind: Trijntje Klinker, geboren in 1888. Deze Trijntje trouwde met Reijer
Fontijn geboren in 1884. Trijntje en Reijer kregen vier kinderen, een dochter en drie zonen: Trijntje Fontijn geboren 1910 en gehuwd met Dirk Praag
geboren 1917, Pieter Fontijn geboren 1912 en gehuwd met Stijntje Wester
geboren 1915, Reijer Fontijn geboren 1914 en Dirk Fontijn geboren 1923.
Reijer Fontijn, broer van Pieter Fontijn, vertelde eens in een interview dat
de familie oorspronkelijk woonde op boerderij Vrederust, ook wel de Anna Catharina genoemd. Deze boerderij staat aan de Dorpsstraat 20 in Jisp en
wordt momenteel bewoond door de familie Rabenberg. In boerderij >>
torenklanken 8
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Het begon allemaal bij
Dirk Banning in 1791  Trees Korver
De Oudheidkundige Commissie van Jisp kreeg dit jaar een schenking van
de familie Spruit-Fontijn uit Jisp. Tijdens het opruimen kwam Wil SpruitFontijn dochter van Pieter Fontijn, bijgenaamd Piet de Panter, een kistje
tegen met daarin een kap en twee ondermutsjes. Grote delen van het eens
zo prachtige kant waren vergaan. Wat te doen met deze zo bijzondere gift?
Seiny Klopper uit Jisp vroeg Vera Kaat van Kostuumgroep De Zaanse
Kaper om raad. Zij heeft deze verzameling kant beoordeeld en constateerde
dat er delen waren vergaan en doorgelopen, maar ze bestonden uit bijzonder
mooi kant. Vera vond het zeker de moeite waard om de kap en de ondermutsjes te laten restaureren. De Oudheidkundige Commissie kwam via

rond Wormer en Jisp. En laat hier nu, op een kaart uit 1634, gemaakt door
Jan Jansz. Backer, ‘Gansloot’ staan! De Isper (!) Gansloot en zuidelijker
de Wormer Gansloot. De volgende kaart waar deze sloot met naam op is
te vinden, is een kaart uit 1680 van Jan Jansz. Dou. Hier komt voor het
eerst de naam ‘Ganssloot’ voor, en wel als Jisper Ganssloot, Cromme
Ganssloot, en Wormer Ganssloot. Andere kaarten uit de 17e en 18e eeuw
nemen deze namen ook over, hoewel ze soms ook van Noorder Ganssloot
en Zuider Ganssloot spreken. Totdat, in 1812 een kaart wordt gemaakt,
door een onbekende cartograaf, die de naam ‘Gangsloot’ gebruikt. Daarna
wisselt het af, en tenslotte …. zijn we vanaf 1968 terug bij af; ‘Gansloot’.
Het lijkt mij dat hier, voor diegenen die historie vooral als geschiedschrijving willen zien, een juiste benaming wordt gevoerd. Maar ach, kunnen we
het voortaan toch maar niet op ‘Gangsloot’ houden? En er maar van uitgaan dat Jan Jansz. Backer het in 1634 verkeerd verstaan heeft?

Mysterie ‘Het Gat van Wormer’  Trees Korver

In het midden Teuna
Engel-Kleiberg, bezig met
het restaureren van een
kap. Foto: Teuna EngelKleiberg

Van Dick en Janny Dekker kreeg ik op Monumentendag het blad Run
Magazine, de uitgave van oktober 1959. Hierin stond een groot artikel over
‘Het Gat van Wormer’. Tijdens het bekijken van dit artikel kwamen de
herinneringen natuurlijk naar boven. Gerrie Kroon vertelde haar visie op
het gebeuren in Wormer in 1959. Dansen in het Herenlogement te Purmerend, dat vonden de zusjes Gerrie en Gré Kroon uit Wormer geweldig.
“Machtige bandjes traden daar toen op,” vertelt Gerrie. In september 1959
reden Gerrie en Gré met een aantal vriendinnen langs het Jisperdijkje terug
naar huis. Boven Wormer zagen ze een sterrenregen naar beneden dalen.
Gerrie Kroon deed toen een wens… en die kwam uit! Ze wilde graag een
leuk vrijertje. Zeer kort daarna ontmoette Gerrie de boomlange Jan Evers.
Dit werd haar vrijer en daar is ze nu, na vijftig jaar, nog steeds heel gelukkig mee. Gerrie is er bijna zeker van dat het ‘Gat van Wormer’ is ontstaan
door een inslag van een meteoriet die zij toen zagen vallen.

Vera terecht bij Teuna Engel-Kleiberg te Oudkarspel. Zij restaureert kappen,
kanten mutsjes en oude hoedjes. Teuna was direct enthousiast en met een
puntig schaartje en nieuwe stukjes kant, uit eigen voorraad, ging zij aan de
slag. Na enige tijd kreeg Seiny Klopper een telefoontje van Teuna om de
kap en mutsjes op te halen. Samen met Anke Jansen, secretaris van de
Oudheidkundige Commissie Jisp, ging Seiny naar Oudkarspel en ze waren
verbijsterd over het resultaat. De kap en twee ondermutsjes kregen zij
geheel gerestaureerd retour. Het werd door Teuna fier met spelden op de
10
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Boer Teun Jongers meldde
aan Burgemeester Loggers
dat er een gat in zijn wei zat
waaraan hij, om zo te zeggen,
geen touw aan vast kon
knopen! Uit Run Magazine,
1e jaargang nummer 29 6 oktober 1959.
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Oproep van Bram Kemp  Trees Korver

Open Monumentendag
druk bezocht!  Trees Korver
In de Nieuwe Kerk aan de Kerkstraat te Wormer was het druk op zaterdag
8 september. Vanaf tien uur ‘s morgens begon het publiek al binnen te stromen en ’s middags werd het nog veel drukker. Een succes was onze
expositie zeker. Jan Blokker heeft er een behoorlijke klus aan gehad.

Verbazing bij het
bekijken van de foto’s
uit vervlogen tijden.
Fotografie:Trees Korver

Het resultaat mocht er zijn, er hingen prachtige foto’s op onze nieuwe publicatieborden in de kerk. Ons thema was gebouwen van honderd jaar en
ouder, zoals boerderijen, winkeltjes en woonhuizen in Wormer. Er waren
wel enige discussies over foto’s van bepaalde woonhuizen. Vooral het
voormalige pand Dorpsstraat 303, thans bebouwd met een nieuwbouwwoning van Fred de Leeuw, riep vragen op. Er hing een foto gemaakt rond
1875 en van hetzelfde huis een foto gemaakt omstreeks 1954. Dit pand
zag er in de negentiende eeuw heel anders uit als de afbeelding van de
twintigste eeuw! Zelfs onze voorzitter Jan Blokker had hier geen verklaring
voor. Dit gaan wij nog verder onderzoeken of het dezelfde woning betreft.
“Als zo’n huissie eens kon praten,” riep Henk Floore. Hij stond samen met
zijn vrouw en enkele bezoekers naar de foto’s van zijn huisje te kijken en
vertelde dat er vroeger een gezin van Sely had gewoond. De familie Sely
hadden zeven jongens en die sliepen allemaal op de kleine zolder aan de
Dorpsstraat 333. Vader en moeder sliepen in de woonkamer in een bedstee.
Wolter Oosterveld stond naar foto’s met afbeeldingen van het huisje van
Henk Onderwater aan de Dorpsstraat 139 te kijken. Er kwamen veel herinneringen bij hem naar boven. Het pand ernaast was een galanteriezaak

4
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Onlangs kreeg ik een boekje van mevrouw van Zwam uit Wormer over de
voorposten van het 21e Regiment Infanterie, gelegerd voor en tijdens de
meidagen van 1940. Het waren de voorposten van de Grebbe-linie en de
manschappen hadden zich ingegraven in de omgeving van Scherpenzeel,
zij hielden zolang mogelijk stand tegen de Duitse overmacht. Een uniek
boekje en er is slechts een beperkte oplage van gedrukt. Het bataljon dat
in het boekje beschreven wordt bestond uit 270 officieren, onderofficieren,
korporaals en manschappen. Ieder lid van dat bataljon kreeg een exemplaar. Zo ook korporaal Joh. Th. Van Zwam uit Amsterdam.
Achter in het boekje staat een naamlijst met de toenmalige adressen afgedrukt.
Het bleek dat de meeste mannen afkomstig waren uit Noord-Holland. Ik
vond uit Wormerveer afkomstig: D. van het Kaar, A. Koene, S.J. Kooiman
en J. Ris. Uit het huidige Wormerland: W. Oortwijn uit Wijde Wormer,
D. Praag uit Jisp en A. Wezel uit Wormer. Tot mijn verbazing kwam ik ook
de naam J. Groenhart tegen, toen woonachtig in Purmerend. Dat was de
badmeester van het oude zwembad Het Zwet!
Nu waren de militairen door een ‘groots’ gebaar van de Führer Adolf Hitler,
na de capitulatie van het Nederlandse leger, in mei-juni 1940 naar huis
gestuurd. Helaas herriep Hitler in 1943 dit bevel en gelastte alle militairen
zich weer in krijgsgevangenschap te begeven. Dat gaf problemen, ook
voor het bestuur van zwembad Het Zwet, want Jan Groenhart was de enige
gediplomeerde badmeester.
Nu beschik ik over kopieën van de verzoekschriften van het zwembadbestuur en de Gemeente Wormer voor vrijstelling van Groenhart van deze
maatregel wegens persoonlijke onmisbaarheid. Deze verzoekschriften
waren gericht aan de Rijkscommissaris Dr. A. Seyss Inquart, de Wehrmachtsbefelshaber in den Niederlande Generaal der Fliegers Fr. Christiansen
en een instantie van de voormalige Nederlandse krijgsmacht.
Geen van deze rekesten had succes: Groenhart moest in krijgsgevangenschap!
Nu lees ik in het boek dat slechts een klein deel van het bataljon naar
Duitsland moest terwijl er een aantal ex-militairen is ondergedoken.
Weten de nabestaanden van de groep Zaankanters en Wormerlanders of
zij werkelijk naar Duitsland zijn afgevoerd? Van Jan Groenhart kan ik het
mij niet herinneren.
Graag uw informatie doorgeven aan Bram Kemp: Zandweg 190,
1531 AV Wormer, 075-642 57 99.

torenklanken 8
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Schenkingen  Trees Korver
• Van Kees Koolman een setje speelkaarten te leen gekregen. Deze

•
•

•

•
•
•
•

speelkaarten ‘Wormer Kwartet’ zijn uitgegeven door Gymnastiekvereniging Kwiek. Er zijn ook tijdens Wormer 700 zulke kaarten
uitgegeven.
Van Henk Onderwater, twee tekeningen van de Beschuitstoren.
Eén is gedateerd 1931.
Van Ria Noom uit Drenthe, een model van de Beschuitstoren,
uitgegeven door de Bakkersbond in 1932. Ria had het model gekregen
van bakker Zwan in de Markstraat in Wormerveer, waar zij omstreeks
1963 gewerkt heeft.
Van de heer Schoute, Jan Allanhof 5, een kopie van een briefje over
Wormer beschuiten, een kopie van een bladzijde uit Historische
Studiën van Honig, en een kopie van een bladzijde uit het Historisch
Jaarboekje van 1841.
• Van Dirk Dekker in bruikleen het blad Run Magazine uit
1959 met een artikel over het Gat van Wormer.
• Van Peter Neij een kopie van een foto van de padvinders
met namen.
• Tinnen lepel, zes pijpenkopjes en een scherf van een
baardmankruik (zie foto) van J.G. Leeuwerink.
• Foto van het Van Gelder terrein en diverse krantenknipsels,
geschonken door de Historische Vereniging Wormerveer.
• Van G. Kleij-Swan, een grote foto met daarop een koe en
drie personen, compleet met brandschade, gelukstelegrammen van
1965, een dagboek van Piet Kleij betreffende de strenge winter van
1946-1947, een grootboek uit 1938, 17 schoolschriftjes van P. Kleij
uit de periode 1923-1924 een huwelijksaankondiging uit 1933 en het
trouwboekje van Pieter Kleij en Pietertje Beers.
Van Marian Pijl, bordje met de afbeelding van de Bartelsluis, gifgele
beker van HSS en enkele foto's van een personeelsuitje van papierwarenfabriek Paveri, indertijd gevestigd in gebouw Batavia.
Van Seiny Klopper, mok van Bakkerij Kaskes, foto van Wormer 700
met Trien Ouweltjes, Chris Smit en L. Bloem-Bark.
Van Jan Aafjes, tekeningen van de Beschuitstoren, de Nieuwe Kerk en
het Rechthuys van Wormer.
Van Terrie Hessels een poster 'Zoiets sloop je toch niet'.

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

8
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van zijn vader ‘Galanterie Oosterveld’ voorheen Siebeling. “We waren met
z’n tienen en wij als kinderen moesten van mijn vader langs de deuren om
kaartjes te verkopen. Er waren in Wormer zo’n 150 kaartjesklanten, dit was
een spaarsysteem om cadeautjes in onze winkel te kunnen kopen.
Er waren kaartjes van een dubbeltje, een kwartje en de duurste kaartjes
waren twee kwartjes. Met Sinterklaas of een verjaardag kwamen de mensen
dan van hun gespaarde kaartjes cadeautjes uitzoeken,” vertelt Wolter. Vader
Oosterveld vond het ook goed als mensen spullen op afbetaling kochten.
Daarvoor moesten zijn kinderen bij de mensen langs om een gulden op te
halen zodat ze de schuld bij Oosterveld konden inlossen. Wolter zag dan
de mensen die geen geld hadden zich achter het gordijn verstoppen.
“Hadden ze geen gulden dan doken ze weg, wij als kinderen durfden dan
niet nog eens aan te bellen en gingen weg. Ja, het was armoe troef in die
tijd en met het spaarsysteem haalden wij voor onze vader veel geld op.
Tijdens de Sinterklaas was dat dan weer een tegenvaller voor hem want
toen kwamen ze massaal de spaarkaartjes weer inwisselen.” Als vader
Oosterveld van zijn kinderen vernam dat de mensen zich verscholen achter
de gordijnen, dan kwam hij zelf in actie. Hij liep gewoon achterom door de
steeg en stapte door de achterdeur naar binnen!

Links op de foto Henk Floore met rechts van hem zijn vrouw Nel Floore-van der Hoorn.
De verhalen komen los! Fotografie: Trees Korver
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Flinke klus!  Frank Tjeertes

Publicatieborden  Trees Korver
De dag voor onze expositie op zaterdag
8 september werden onze nieuwe publicatieborden gebruiksklaar gemaakt. Bert
Vreeswijk en Nico Koelemeijer gingen voortvarend met de hulp van koster Ber Broek
in de Nieuwe Kerk aan de arbeid. Het viel
niet mee om de juiste
Bert en Nico bezig schroeven, ogen en pallemet het in elkaar
tjes aan de borden te beschroeven van de
vestigen. In het begin was
publicatieborden.
alles een wankel geheel.
Fotografie: Trees
Korver
Koster Broek liep tijdens het
optillen van de borden
bijna een hersenschudding op toen er een publicatiebord omviel. Na een
dag hard werken is het hen toch gelukt om onze borden, mooi opgesteld,
in de expositieruimte te plaatsen. Volgend jaar willen wij hier graag wat
hulp bij hebben. Dan wordt deze klus gemakkelijker want aan de borden is
het ophangmechanisme al bevestigd. Is dit iets voor u, het opzetten en
afbreken voor en na onze expositie op Monumentendag? Meldt u zich dan
aan bij een van onze bestuursleden. Vele handen maken licht werk!

Vanaf nu kunt u de
Texelsche Courant
vanaf jaargang 1887
bekijken via internet op:
www.beeldbanktexel.nl

Een jaarboek maken is een hele klus, een tweede boek niet minder. De
redactie ging met de opgedane ervaringen bij Jaarboek 2006 enthousiast
aan het werk. Velen zegden toe om een artikel te schrijven, maar niet alle
teksten kwamen er. Ook kwamen er nieuwe afspraken met andere auteurs.
Tenslotte waren er ruim voldoende artikelen om een mooi boek te
maken. Deadlines werden gehaald, maar ook ruim overschreden. Eind
augustus werd uiteindelijk het grootste deel van de kopij bij de drukker
ingeleverd. Planning: opmaak gereed op 21 september en afronding op
1 oktober, zodat er voldoende tijd overbleef voor productie, binden en inpakken.
Intussen verhuisde de drukker... En bij een verhuizing raken wel eens
dingen zoek. Zo ook onze data op de computer. Op 21 september dus
helemaal niets! Gevolg: een weekend hard werken (konden mooi nog wat
wijzigingen meegenomen worden) en maandag bij de drukker aan de slag
met de opmaak. Wat is dat toch leuk werk! Je ziet het boek groeien.
Bij het maken van de lay-out kom je toch nog het een en ander tegen.
Soms heb je veel illustratiemateriaal bij een artikel en soms bijna niets. Dan
weet de redactie vaak nog wel bij het Waterlands Archief in Purmerend en
het Gemeentearchief van Zaanstad het een en ander te vinden. Soms ook
pakken we zelf het fototoestel om een passende illustratie te maken.
De redactie kon daarna weer aan de slag met de eindcontrole en het maken
van de index. Uiteindelijk is alles toch op tijd gereed gekomen voor de productie. Daarna alleen nog 350 boeken inpakken en dan op naar de
Genootschapavond van 13 november. We hopen dat we de leden kunnen
verrassen met een prachtig Jaarboek 2007.
Moet ik al verklappen wat er allemaal in staat? U zult artikelen lezen over
Wormer gebeurtenissen van voor de 80-jarige oorlog tot heden. Het gaat
over een pastoor, over een oude vrijster, geweld, een rare vogel en nog
veel meer. Al enig idee? Zal wel niet, en dat moet ook maar zo blijven, want
dan wordt het toch nog een verrassing.
Inmiddels is de planning voor Jaarboek 2008 bijna klaar. Een aantal artikelen
is al toegezegd en voor andere is archiefonderzoek gaande. De deadline is
dit keer wat vroeger om iets minder drukte aan het eind te hebben. Zonder
productiedrukte zal het wel niet gaan, want dat hoort er nu eenmaal bij als
je een boek wilt maken.

Betaling contributie 2008  Bert Vreeswijk
Als u de contributie van het volgende jaar wilt betalen, doet u dit dan in
de maand januari 2008 en niet vooruit in de maand december.
De leden die een machtiging hebben afgegeven, hoeven helemaal niets
te doen want hun contributie 2008 wordt door mij in januari 2008
geïncasseerd via de bank.
6
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Flinke klus!  Frank Tjeertes

Publicatieborden  Trees Korver
De dag voor onze expositie op zaterdag
8 september werden onze nieuwe publicatieborden gebruiksklaar gemaakt. Bert
Vreeswijk en Nico Koelemeijer gingen voortvarend met de hulp van koster Ber Broek
in de Nieuwe Kerk aan de arbeid. Het viel
niet mee om de juiste
Bert en Nico bezig schroeven, ogen en pallemet het in elkaar
tjes aan de borden te beschroeven van de
vestigen. In het begin was
publicatieborden.
alles een wankel geheel.
Fotografie: Trees
Korver
Koster Broek liep tijdens het
optillen van de borden
bijna een hersenschudding op toen er een publicatiebord omviel. Na een
dag hard werken is het hen toch gelukt om onze borden, mooi opgesteld,
in de expositieruimte te plaatsen. Volgend jaar willen wij hier graag wat
hulp bij hebben. Dan wordt deze klus gemakkelijker want aan de borden is
het ophangmechanisme al bevestigd. Is dit iets voor u, het opzetten en
afbreken voor en na onze expositie op Monumentendag? Meldt u zich dan
aan bij een van onze bestuursleden. Vele handen maken licht werk!

Vanaf nu kunt u de
Texelsche Courant
vanaf jaargang 1887
bekijken via internet op:
www.beeldbanktexel.nl

Een jaarboek maken is een hele klus, een tweede boek niet minder. De
redactie ging met de opgedane ervaringen bij Jaarboek 2006 enthousiast
aan het werk. Velen zegden toe om een artikel te schrijven, maar niet alle
teksten kwamen er. Ook kwamen er nieuwe afspraken met andere auteurs.
Tenslotte waren er ruim voldoende artikelen om een mooi boek te
maken. Deadlines werden gehaald, maar ook ruim overschreden. Eind
augustus werd uiteindelijk het grootste deel van de kopij bij de drukker
ingeleverd. Planning: opmaak gereed op 21 september en afronding op
1 oktober, zodat er voldoende tijd overbleef voor productie, binden en inpakken.
Intussen verhuisde de drukker... En bij een verhuizing raken wel eens
dingen zoek. Zo ook onze data op de computer. Op 21 september dus
helemaal niets! Gevolg: een weekend hard werken (konden mooi nog wat
wijzigingen meegenomen worden) en maandag bij de drukker aan de slag
met de opmaak. Wat is dat toch leuk werk! Je ziet het boek groeien.
Bij het maken van de lay-out kom je toch nog het een en ander tegen.
Soms heb je veel illustratiemateriaal bij een artikel en soms bijna niets. Dan
weet de redactie vaak nog wel bij het Waterlands Archief in Purmerend en
het Gemeentearchief van Zaanstad het een en ander te vinden. Soms ook
pakken we zelf het fototoestel om een passende illustratie te maken.
De redactie kon daarna weer aan de slag met de eindcontrole en het maken
van de index. Uiteindelijk is alles toch op tijd gereed gekomen voor de productie. Daarna alleen nog 350 boeken inpakken en dan op naar de
Genootschapavond van 13 november. We hopen dat we de leden kunnen
verrassen met een prachtig Jaarboek 2007.
Moet ik al verklappen wat er allemaal in staat? U zult artikelen lezen over
Wormer gebeurtenissen van voor de 80-jarige oorlog tot heden. Het gaat
over een pastoor, over een oude vrijster, geweld, een rare vogel en nog
veel meer. Al enig idee? Zal wel niet, en dat moet ook maar zo blijven, want
dan wordt het toch nog een verrassing.
Inmiddels is de planning voor Jaarboek 2008 bijna klaar. Een aantal artikelen
is al toegezegd en voor andere is archiefonderzoek gaande. De deadline is
dit keer wat vroeger om iets minder drukte aan het eind te hebben. Zonder
productiedrukte zal het wel niet gaan, want dat hoort er nu eenmaal bij als
je een boek wilt maken.

Betaling contributie 2008  Bert Vreeswijk
Als u de contributie van het volgende jaar wilt betalen, doet u dit dan in
de maand januari 2008 en niet vooruit in de maand december.
De leden die een machtiging hebben afgegeven, hoeven helemaal niets
te doen want hun contributie 2008 wordt door mij in januari 2008
geïncasseerd via de bank.
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Schenkingen  Trees Korver
• Van Kees Koolman een setje speelkaarten te leen gekregen. Deze

•
•

•

•
•
•
•

speelkaarten ‘Wormer Kwartet’ zijn uitgegeven door Gymnastiekvereniging Kwiek. Er zijn ook tijdens Wormer 700 zulke kaarten
uitgegeven.
Van Henk Onderwater, twee tekeningen van de Beschuitstoren.
Eén is gedateerd 1931.
Van Ria Noom uit Drenthe, een model van de Beschuitstoren,
uitgegeven door de Bakkersbond in 1932. Ria had het model gekregen
van bakker Zwan in de Markstraat in Wormerveer, waar zij omstreeks
1963 gewerkt heeft.
Van de heer Schoute, Jan Allanhof 5, een kopie van een briefje over
Wormer beschuiten, een kopie van een bladzijde uit Historische
Studiën van Honig, en een kopie van een bladzijde uit het Historisch
Jaarboekje van 1841.
• Van Dirk Dekker in bruikleen het blad Run Magazine uit
1959 met een artikel over het Gat van Wormer.
• Van Peter Neij een kopie van een foto van de padvinders
met namen.
• Tinnen lepel, zes pijpenkopjes en een scherf van een
baardmankruik (zie foto) van J.G. Leeuwerink.
• Foto van het Van Gelder terrein en diverse krantenknipsels,
geschonken door de Historische Vereniging Wormerveer.
• Van G. Kleij-Swan, een grote foto met daarop een koe en
drie personen, compleet met brandschade, gelukstelegrammen van
1965, een dagboek van Piet Kleij betreffende de strenge winter van
1946-1947, een grootboek uit 1938, 17 schoolschriftjes van P. Kleij
uit de periode 1923-1924 een huwelijksaankondiging uit 1933 en het
trouwboekje van Pieter Kleij en Pietertje Beers.
Van Marian Pijl, bordje met de afbeelding van de Bartelsluis, gifgele
beker van HSS en enkele foto's van een personeelsuitje van papierwarenfabriek Paveri, indertijd gevestigd in gebouw Batavia.
Van Seiny Klopper, mok van Bakkerij Kaskes, foto van Wormer 700
met Trien Ouweltjes, Chris Smit en L. Bloem-Bark.
Van Jan Aafjes, tekeningen van de Beschuitstoren, de Nieuwe Kerk en
het Rechthuys van Wormer.
Van Terrie Hessels een poster 'Zoiets sloop je toch niet'.

Geschonken spullen zullen wij goed bewaren, beheren en eventueel
gebruiken. Hartelijk dank voor uw giften.
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van zijn vader ‘Galanterie Oosterveld’ voorheen Siebeling. “We waren met
z’n tienen en wij als kinderen moesten van mijn vader langs de deuren om
kaartjes te verkopen. Er waren in Wormer zo’n 150 kaartjesklanten, dit was
een spaarsysteem om cadeautjes in onze winkel te kunnen kopen.
Er waren kaartjes van een dubbeltje, een kwartje en de duurste kaartjes
waren twee kwartjes. Met Sinterklaas of een verjaardag kwamen de mensen
dan van hun gespaarde kaartjes cadeautjes uitzoeken,” vertelt Wolter. Vader
Oosterveld vond het ook goed als mensen spullen op afbetaling kochten.
Daarvoor moesten zijn kinderen bij de mensen langs om een gulden op te
halen zodat ze de schuld bij Oosterveld konden inlossen. Wolter zag dan
de mensen die geen geld hadden zich achter het gordijn verstoppen.
“Hadden ze geen gulden dan doken ze weg, wij als kinderen durfden dan
niet nog eens aan te bellen en gingen weg. Ja, het was armoe troef in die
tijd en met het spaarsysteem haalden wij voor onze vader veel geld op.
Tijdens de Sinterklaas was dat dan weer een tegenvaller voor hem want
toen kwamen ze massaal de spaarkaartjes weer inwisselen.” Als vader
Oosterveld van zijn kinderen vernam dat de mensen zich verscholen achter
de gordijnen, dan kwam hij zelf in actie. Hij liep gewoon achterom door de
steeg en stapte door de achterdeur naar binnen!

Links op de foto Henk Floore met rechts van hem zijn vrouw Nel Floore-van der Hoorn.
De verhalen komen los! Fotografie: Trees Korver
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Oproep van Bram Kemp  Trees Korver

Open Monumentendag
druk bezocht!  Trees Korver
In de Nieuwe Kerk aan de Kerkstraat te Wormer was het druk op zaterdag
8 september. Vanaf tien uur ‘s morgens begon het publiek al binnen te stromen en ’s middags werd het nog veel drukker. Een succes was onze
expositie zeker. Jan Blokker heeft er een behoorlijke klus aan gehad.

Verbazing bij het
bekijken van de foto’s
uit vervlogen tijden.
Fotografie:Trees Korver

Het resultaat mocht er zijn, er hingen prachtige foto’s op onze nieuwe publicatieborden in de kerk. Ons thema was gebouwen van honderd jaar en
ouder, zoals boerderijen, winkeltjes en woonhuizen in Wormer. Er waren
wel enige discussies over foto’s van bepaalde woonhuizen. Vooral het
voormalige pand Dorpsstraat 303, thans bebouwd met een nieuwbouwwoning van Fred de Leeuw, riep vragen op. Er hing een foto gemaakt rond
1875 en van hetzelfde huis een foto gemaakt omstreeks 1954. Dit pand
zag er in de negentiende eeuw heel anders uit als de afbeelding van de
twintigste eeuw! Zelfs onze voorzitter Jan Blokker had hier geen verklaring
voor. Dit gaan wij nog verder onderzoeken of het dezelfde woning betreft.
“Als zo’n huissie eens kon praten,” riep Henk Floore. Hij stond samen met
zijn vrouw en enkele bezoekers naar de foto’s van zijn huisje te kijken en
vertelde dat er vroeger een gezin van Sely had gewoond. De familie Sely
hadden zeven jongens en die sliepen allemaal op de kleine zolder aan de
Dorpsstraat 333. Vader en moeder sliepen in de woonkamer in een bedstee.
Wolter Oosterveld stond naar foto’s met afbeeldingen van het huisje van
Henk Onderwater aan de Dorpsstraat 139 te kijken. Er kwamen veel herinneringen bij hem naar boven. Het pand ernaast was een galanteriezaak

4
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Onlangs kreeg ik een boekje van mevrouw van Zwam uit Wormer over de
voorposten van het 21e Regiment Infanterie, gelegerd voor en tijdens de
meidagen van 1940. Het waren de voorposten van de Grebbe-linie en de
manschappen hadden zich ingegraven in de omgeving van Scherpenzeel,
zij hielden zolang mogelijk stand tegen de Duitse overmacht. Een uniek
boekje en er is slechts een beperkte oplage van gedrukt. Het bataljon dat
in het boekje beschreven wordt bestond uit 270 officieren, onderofficieren,
korporaals en manschappen. Ieder lid van dat bataljon kreeg een exemplaar. Zo ook korporaal Joh. Th. Van Zwam uit Amsterdam.
Achter in het boekje staat een naamlijst met de toenmalige adressen afgedrukt.
Het bleek dat de meeste mannen afkomstig waren uit Noord-Holland. Ik
vond uit Wormerveer afkomstig: D. van het Kaar, A. Koene, S.J. Kooiman
en J. Ris. Uit het huidige Wormerland: W. Oortwijn uit Wijde Wormer,
D. Praag uit Jisp en A. Wezel uit Wormer. Tot mijn verbazing kwam ik ook
de naam J. Groenhart tegen, toen woonachtig in Purmerend. Dat was de
badmeester van het oude zwembad Het Zwet!
Nu waren de militairen door een ‘groots’ gebaar van de Führer Adolf Hitler,
na de capitulatie van het Nederlandse leger, in mei-juni 1940 naar huis
gestuurd. Helaas herriep Hitler in 1943 dit bevel en gelastte alle militairen
zich weer in krijgsgevangenschap te begeven. Dat gaf problemen, ook
voor het bestuur van zwembad Het Zwet, want Jan Groenhart was de enige
gediplomeerde badmeester.
Nu beschik ik over kopieën van de verzoekschriften van het zwembadbestuur en de Gemeente Wormer voor vrijstelling van Groenhart van deze
maatregel wegens persoonlijke onmisbaarheid. Deze verzoekschriften
waren gericht aan de Rijkscommissaris Dr. A. Seyss Inquart, de Wehrmachtsbefelshaber in den Niederlande Generaal der Fliegers Fr. Christiansen
en een instantie van de voormalige Nederlandse krijgsmacht.
Geen van deze rekesten had succes: Groenhart moest in krijgsgevangenschap!
Nu lees ik in het boek dat slechts een klein deel van het bataljon naar
Duitsland moest terwijl er een aantal ex-militairen is ondergedoken.
Weten de nabestaanden van de groep Zaankanters en Wormerlanders of
zij werkelijk naar Duitsland zijn afgevoerd? Van Jan Groenhart kan ik het
mij niet herinneren.
Graag uw informatie doorgeven aan Bram Kemp: Zandweg 190,
1531 AV Wormer, 075-642 57 99.
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Het begon allemaal bij
Dirk Banning in 1791  Trees Korver
De Oudheidkundige Commissie van Jisp kreeg dit jaar een schenking van
de familie Spruit-Fontijn uit Jisp. Tijdens het opruimen kwam Wil SpruitFontijn dochter van Pieter Fontijn, bijgenaamd Piet de Panter, een kistje
tegen met daarin een kap en twee ondermutsjes. Grote delen van het eens
zo prachtige kant waren vergaan. Wat te doen met deze zo bijzondere gift?
Seiny Klopper uit Jisp vroeg Vera Kaat van Kostuumgroep De Zaanse
Kaper om raad. Zij heeft deze verzameling kant beoordeeld en constateerde
dat er delen waren vergaan en doorgelopen, maar ze bestonden uit bijzonder
mooi kant. Vera vond het zeker de moeite waard om de kap en de ondermutsjes te laten restaureren. De Oudheidkundige Commissie kwam via

rond Wormer en Jisp. En laat hier nu, op een kaart uit 1634, gemaakt door
Jan Jansz. Backer, ‘Gansloot’ staan! De Isper (!) Gansloot en zuidelijker
de Wormer Gansloot. De volgende kaart waar deze sloot met naam op is
te vinden, is een kaart uit 1680 van Jan Jansz. Dou. Hier komt voor het
eerst de naam ‘Ganssloot’ voor, en wel als Jisper Ganssloot, Cromme
Ganssloot, en Wormer Ganssloot. Andere kaarten uit de 17e en 18e eeuw
nemen deze namen ook over, hoewel ze soms ook van Noorder Ganssloot
en Zuider Ganssloot spreken. Totdat, in 1812 een kaart wordt gemaakt,
door een onbekende cartograaf, die de naam ‘Gangsloot’ gebruikt. Daarna
wisselt het af, en tenslotte …. zijn we vanaf 1968 terug bij af; ‘Gansloot’.
Het lijkt mij dat hier, voor diegenen die historie vooral als geschiedschrijving willen zien, een juiste benaming wordt gevoerd. Maar ach, kunnen we
het voortaan toch maar niet op ‘Gangsloot’ houden? En er maar van uitgaan dat Jan Jansz. Backer het in 1634 verkeerd verstaan heeft?

Mysterie ‘Het Gat van Wormer’  Trees Korver

In het midden Teuna
Engel-Kleiberg, bezig met
het restaureren van een
kap. Foto: Teuna EngelKleiberg

Van Dick en Janny Dekker kreeg ik op Monumentendag het blad Run
Magazine, de uitgave van oktober 1959. Hierin stond een groot artikel over
‘Het Gat van Wormer’. Tijdens het bekijken van dit artikel kwamen de
herinneringen natuurlijk naar boven. Gerrie Kroon vertelde haar visie op
het gebeuren in Wormer in 1959. Dansen in het Herenlogement te Purmerend, dat vonden de zusjes Gerrie en Gré Kroon uit Wormer geweldig.
“Machtige bandjes traden daar toen op,” vertelt Gerrie. In september 1959
reden Gerrie en Gré met een aantal vriendinnen langs het Jisperdijkje terug
naar huis. Boven Wormer zagen ze een sterrenregen naar beneden dalen.
Gerrie Kroon deed toen een wens… en die kwam uit! Ze wilde graag een
leuk vrijertje. Zeer kort daarna ontmoette Gerrie de boomlange Jan Evers.
Dit werd haar vrijer en daar is ze nu, na vijftig jaar, nog steeds heel gelukkig mee. Gerrie is er bijna zeker van dat het ‘Gat van Wormer’ is ontstaan
door een inslag van een meteoriet die zij toen zagen vallen.

Vera terecht bij Teuna Engel-Kleiberg te Oudkarspel. Zij restaureert kappen,
kanten mutsjes en oude hoedjes. Teuna was direct enthousiast en met een
puntig schaartje en nieuwe stukjes kant, uit eigen voorraad, ging zij aan de
slag. Na enige tijd kreeg Seiny Klopper een telefoontje van Teuna om de
kap en mutsjes op te halen. Samen met Anke Jansen, secretaris van de
Oudheidkundige Commissie Jisp, ging Seiny naar Oudkarspel en ze waren
verbijsterd over het resultaat. De kap en twee ondermutsjes kregen zij
geheel gerestaureerd retour. Het werd door Teuna fier met spelden op de
10
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Boer Teun Jongers meldde
aan Burgemeester Loggers
dat er een gat in zijn wei zat
waaraan hij, om zo te zeggen,
geen touw aan vast kon
knopen! Uit Run Magazine,
1e jaargang nummer 29 6 oktober 1959.
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Woord van het bestuur  Jan Blokker
Jan Wolkers had een oudere broer, die op jonge leeftijd is overleden. Hij
lag geruime tijd in het ziekenhuis. Jan Wolkers zei daarover: “Toen ik hem
vanachter de ruit in het ziekenhuis voor het laatst zag, werd ik me sterk
bewust dat je het verleden moet vastleggen.” Ik las dat in het artikel van
Nico de Boer over Jan Wolkers in het Noord-Hollands Dagblad. En natuurlijk
onderschrijf ik die gedachte volledig.
Op Monumentendag heeft ons Genootschap u vele vastgelegde dorpsgezichten laten zien op een vijftigtal foto’s. U bent daar in groten getale op
af gekomen. We hadden het druk, daar. Vooral de penningmeester die vele
nieuwe leden kon inschrijven.
Ook in ons tweede jaarboek hebben we weer veel uit het Wormer verleden
vastgelegd. Het resultaat is zeker zo fraai als de eerste keer.
Inmiddels zijn we met zijn driehonderdvijftigen. Dat is voor het bestuur een
hele verantwoording. U verwacht van ons ook weer een derde jaarboek.
Dat zal er ook komen. Desondanks zullen we ons misschien toch moeten
matigen. Het bestuur kan in zijn eentje niet al die activiteiten waarmaken.
Ik zal dat op onze Genootschapavond toelichten.
Als we op de ingeslagen weg voort willen gaan, hebben we mensen nodig
die ons helpen bij het voorbereiden en tot stand brengen van onze activiteiten. Daarom de herhaalde oproep: Kom ons helpen en meld u aan!

Ganssloot,Gangsloot of Gansloot?
 René van Maanen

Ten noorden van Jisp ligt een grote doorgaande sloot die de Noorder
Ganssloot heet. Laatst sprak de heer Henk Havik uit de Faunastraat me
erop aan. Het is een grote fout want het heet eigenlijk de Noorder Gangsloot, vond hij. En daar moest de Historische Vereniging Wormer toch eens
wat aan doen, aan dat hardnekkige misverstand.
Ik kan eerlijk zeggen, ik heb me er ook dikwijls over verbaasd. Een Ganssloot, oké. Maar een Noorder Ganssloot en een Zuider Ganssloot? Terwijl
het over een brede vaart gaat, die een heel eind richting Purmerend voert?
Heel onlogisch. Ik kies ook voor Gangsloot.
Ik heb een poging gedaan om eens te kijken wat er op de oude kaarten
van het Waterlands Archief te vinden is. De beeldbank, via het Internet te
raadplegen op http://waterland.pictura-dp.nl/ toont met nummer KA00773
de oudste kaart die ik kon vinden waarbij een vermelding staat van de sloten
2
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kop van piepschuim vastgezet. Nu staan de kap en de mutsjes te pronken
op het museumzoldertje in het Raadhuis van Jisp.
Vroeger werden de fraaie kanten kappen, ondermutsjes en sieraden
bewaard in een houten kappendoos. Deze doos bestond uit twee laden,
een voor de sieraden en een voor de mutsjes. Toen de kappen uit de mode

De fraai gerestaureerde kap met
ondermutsje, geschonken door de
familie Spruijt-Fontijn. Te bezichtigen
in het Raadhuis van Jisp op het
museumzoldertje

raakten werden de kappendozen gebruikt als scheerdozen. De tussenbodem
werd eruit gehaald en er werd een spiegel tegen de binnenkant van het
deksel geplakt. Tegenwoordig functioneren de kappendozen ook wel als
naaidoos.
Natuurlijk gingen de leden van de Oudheidkundige Commissie op onderzoek naar het oude Jisper geslacht uit de achttiende eeuw waar de kap en
mutsjes aan toebehoorden.
Dirk Banning geboren Jisp in 1791 trouwde met Wilhelmina Peereboom,
daarna met Trijntje Reus (moeder van Dirk Banning geboren 1842) en met
Engeltje Schoenmaker. Genoemde Dirk Banning uit 1842 was doopsgezind en veehouder, hij trouwde met Trijntje van Egmond. Zij kregen samen
vier kinderen. Trijntje werd weduwe en trouwde met Pieter Klinker. Zestien
jaar na de geboorte van haar vier kinderen kreeg zij van hem een vijfde
kind: Trijntje Klinker, geboren in 1888. Deze Trijntje trouwde met Reijer
Fontijn geboren in 1884. Trijntje en Reijer kregen vier kinderen, een dochter en drie zonen: Trijntje Fontijn geboren 1910 en gehuwd met Dirk Praag
geboren 1917, Pieter Fontijn geboren 1912 en gehuwd met Stijntje Wester
geboren 1915, Reijer Fontijn geboren 1914 en Dirk Fontijn geboren 1923.
Reijer Fontijn, broer van Pieter Fontijn, vertelde eens in een interview dat
de familie oorspronkelijk woonde op boerderij Vrederust, ook wel de Anna Catharina genoemd. Deze boerderij staat aan de Dorpsstraat 20 in Jisp en
wordt momenteel bewoond door de familie Rabenberg. In boerderij >>
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Vrederust produceerde men kaas die werd opgeslagen in de kaaspakhuizen
achter de boerderij. Hierna werden de kazen verscheept met smakken en
boeiers naar de VOC-schepen en walvisvaarders die voor anker lagen op
de plek waar nu het Hembrugterrein zich bevindt.
Met deze geschonken ‘Jisper’ kap en mutsjes door Wil Spruit-Fontijn, de
dochter van Pieter Fontijn en Stijntje Fontijn-Wester, is de Oudheidkundige
Commissie van Jisp erg blij. U kunt het museumzoldertje in het Raadhuis
bezichtigen op afspraak met Seiny Klopper-Bruijn, 075-642 13 71.
Bron: Oudheidkundige Commissie Jisp. Bevolkingsoverzicht gemaakt door Bob Dekker in april 2000
over de periode 1600-2000 aan de hand van bidprentjes, krantenartikelen, geboorte-, trouw- en
rouwkaarten.

Agenda 2007  Trees Korver
• Dinsdag 13 november, aanvang 20.00 uur
Genootschapavond in De Wijngaard aan de Dorpsstraat 134a te Wormer
met een presentatie over ‘De groei van papierfabriek Van Gelder in de
jaren 50’, verzorgd door Cees Kingma. Na de pauze wordt het Jaarboek
2007 gepresenteerd en uitgereikt aan alle leden.

historisch

genootschap

torenklanken
wormer
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Woord vooraf  Trees Korver
Hebt u iemand ‘stiekem’ met een kladblok en pen zien staan tijdens onze
expositie op Monumentendag in september? Een beetje verdekt opgesteld
tussen onze nieuwe publicatieborden? Ja,… dat was ik! Zoveel leuke reacties
heb ik gehoord tijdens deze druk bezochte dag. Ik heb ze allemaal opgeschreven en een aantal verhaaltjes kunt u in deze Torenklanken lezen. Zo
vergaar ik weer kopij voor onze nieuwsbrief want ieder kwartaal moeten er
toch weer twaalf pagina’s gevuld worden. Over pagina’s gesproken, ons
tweede Jaarboek komt bijna uit. Op 13 november houden wij weer een
Genootschapavond in de Wijngaard en hopen dan het Jaarboek 2007 aan
u uit te reiken. Verder kunt u in deze nieuwsbrief iets lezen over de contributiebetaling en over hulletjes of noem je dat West-Friese kappen? Veel
leesplezier en wij hopen u allemaal te zien op onze Genootschapavond.
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Een deel van het Van Gelder-complex compleet met de watertoren. De foto komt uit de collectie van
Vereniging tot Behoud van Monumenten van Bedrijf en Techniek Zaanstreek (MBTZ). Links onderaan
is het begin van de pijpenbrug over de Westerveersloot te zien. Over deze pijpenbrug liepen onder
andere de stoom- en waterleidingen vanuit het ketelhuis naar de diverse papiermachines. Een
gedeelte van deze leidingen liep rechtstreeks naar de watertoren.
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