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Nadat in 2020 als gevolg van de coronacrisis de meeste activiteiten plat 
hadden gelegen, was de hoop gevestigd op dat in 2021 de draad weer kon 
worden opgepakt en bijeenkomsten konden worden gehouden. Helaas was dat 
niet het geval en moesten ook in 2021 de meeste activiteiten worden 
afgeblazen. Een uitzondering was er voor de ALV die in een rustige periode in 
oktober en op vertoon van een QR-code wel kon worden gehouden. 

Het gevolg van de nog steeds voortdurende coronacrisis was dat wederom 
veel activiteiten op een laag pitje moesten blijven, maar dat wil zeker niet 
zeggen dat we stil hebben gezeten.  

De werkgroep voor de Open Monumentendag (OMD) had als thema gekozen voor Wormer 
toen en nu. Ter ondersteuning van dit thema is een boek gemaakt “Kijk! Wormer toen en nu” 
waarin een groot aantal foto’s zijn opgenomen hoe Wormer er rond 1900 uitzag, wat er 
veranderd is en hoe het er anno 2021 uitziet. De bedoeling was dit boek tijdens de OMD op 
11 september te presenteren. Helaas was de situatie rond de coronavoorschriften op die 
datum zo dat de OMD niet op de geplande wijze kon plaatsvinden. Daarom moest worden 
gekozen voor een presentatie in een besloten zitting, alleen voor genodigden. Later op de 
dag kon het boek in De Stoomhal worden gekocht en vanaf 14 september ook bij Foto 
Weenink/Goedheer. De reacties op het boek waren erg positief en enthousiast. Eind 
2021waren ruim 400 exemplaren van het boek verkocht. Toch een mooie opsteker voor deze 
enthousiaste werkgroep die er nu al een aantal jaren achtereen in slaagt een mooi en 
aansprekend themaboek te maken. 

In een net even wat rustiger coronaperiode lukte het wel om op 21 oktober een fysieke 
Algemene Ledenvergadering te houden. Echter wellicht als gevolg van de nog voortdurende 
pandemie en het feit dat toegang alleen met een QR-code mogelijk was, was het aantal 
bezoekers aanzienlijk lager dan gebruikelijk. Na het huishoudelijk gedeelte dat soepel verliep 
werd door Gé Sombroek een zeer aansprekende lezing gehouden met lichtbeelden over de 
Zaanse Houtbouw met het vertonen van een historische film over de brandstoffenhandel van 
de familie Gravensteijn. De avond werd afgesloten met de première van een korte film 
gemaakt door Cameron Studio, over de geschiedenis van de Beschuitstoren en de herbouw 
in 2017-2018. De aanwezigen waren zeer tevreden over het programma en het feit dat men 
elkaar eindelijk weer eens in levende wijze kon ontmoeten. 

Helaas was dit voor korte duur, want de voor 20 november geplande Genootschapsdag met 
de presentatie van het jaarboek 2021 moest in eerste instantie worden uitgesteld en 
vervolgens volledig worden afgelast. De presentatie op 20 november kon niet doorgaan 
omdat wegens een tekort aan karton voor de omslag, het jaarboek niet tijdig gereed kon zijn. 
Vervolgens stak het coronavirus weer dusdanig de kop op dat de voor 11 december 
geplande bijeenkomst ook moest worden afgezegd. 

Echt heel spijtig voor de redactie van het jaarboek die wederom een jaar hard had gewerkt 
aan een mooi en aansprekend jaarboek. Het is dan erg jammer dat dit harde werken niet kan 
worden afgerond met de presentatie van het jaarboek in een goed gevulde Stoomhal. 



Het besluit om de Genootschapsdag te annuleren had meteen tot gevolg dat we opnieuw 
een extra beroep moesten doen op onze vrijwilligers om het jaarboek toch nog voor de 
feestdagen bij onze leden thuis te bezorgen. Wij zijn erg trots op deze vrijwilligers want ook 
deze klus werd weer geklaard. Bijna al onze leden konden onder de kerstboom van het 
jaarboek genieten.  

Medio 2021 werden wij gewezen op de gedenksteen die in 1734 in de Bartelsluis was 
geplaatst. Deze steen is op enig moment uit de sluis verwijderd en (in stukken gebroken) 
neergelegd in de tuin van het Honing Breethuis in Zaandijk. De steen is behoorlijk in verval 
geraakt en dreigt op enig moment verloren te gaan. 

Omdat deze steen een mooi stuk van de Wormer historie vertegenwoordigt heeft het bestuur 
het plan opgevat een poging te doen de steen te laten lichten en vervolgens te restaureren. 
Regelmatig horen wij over plannen om de Bartelsluis te restaureren, een plan dat wij van 
harte ondersteunen. Het zou mooi zijn als de gerestaureerde gedenksteen in een 
gerestaureerde Bartelsluis teruggeplaatst zou kunnen worden. In afwachting daarvan zou de 
gedenksteen in- of bij de Beschuitstoren tentoongesteld kunnen worden. Ook is het plan 
opgevat om Cameron Studio te vragen een filmpje over de geschiedenis en restauratie van 
de gedenksteen te maken. 

Om de kosten van de restauratie te dekken zijn de Stichting Support Cultuur en Sport 
Wormer en het Gerrit Blaauwfonds aangeschreven. Deze fondsen hebben samen € 4500,-- 
voor de restauratie van de steen toegezegd. Voor de nog ontbrekende middelen is een actie 
gestart onder de leden van het Genootschap. Dit initiatief is zeer positief opgepakt en op 31 
december was € 1192,50 op onze rekening binnengekomen. Daarom kon het bestuur de 
opdracht voor de restauratie en het maken van het filmpje verstrekken in de hoop dat medio 
2022 de gerestaureerde steen met het bijbehorende verhaal aan de Wormer bevolking kan 
worden getoond.  

Ondanks het feit dat we elkaar bijna niet fysiek kunnen ontmoeten en plannen voor 
activiteiten regelmatig geannuleerd moeten worden gaat het nog steeds goed met het 
Genootschap. Veel nieuwe leden hebben zich aangemeld, maar ook een aantal leden 
hebben o.a. i.v.m. verhuizing opgezegd of zijn ons ontvallen. In 2021 is het ledental iets 
gedaald van 671 leden op 1 januari naar 665 leden op 31 december.  

In 2021 zijn de nummers 61 t/m 64 a en b van de Torenklanken uitgekomen. Door het 
ongebruikelijke tijdstip van de ALV was het noodzakelijk nr. 64 in een a en b versie te 
splitsen zodat in de Torenklanken zowel aandacht kon worden besteed aan de ALV als aan 
de Genootschapsdag, in de veronderstelling dat de Genootschapsdag gewoon gehouden 
zou kunnen worden. Opnieuw is de redactie van de Torenklanken er in geslaagd vier edities 
uit te brengen met aansprekende verhalen en artikelen.  
 
Ook in 2021 speelde het digitaal onderhouden van contact met onze leden en 
belangstellenden een zeer grote rol. De website van het Genootschap 
(www.genootschapwormer.nl) en de facebookpagina van het Genootschap (https://nl-
nl.facebook.com/Historisch-Genootschap-Wormer-683885491777889/   hebben daarbij een 
grote rol gespeeld en werden goed bezocht. Ook de digitale nieuwsbrief die regelmatig wordt 
verzonden voor de aankondiging van activiteiten wordt door de ontvangers op prijs gesteld. 
Leden die deze digitale nieuwsbrief niet ontvangen, kunnen zich daarvoor via de website 
aanmelden. 



 
Helaas moet worden geconcludeerd dat 2021 wederom een bijzonder jaar is geweest en met 
de opkomst van weer een nieuwe variant, omikron, is het nog maar de vraag wanneer hier 
eindelijk een einde aan komt. Inmiddels is duidelijk geworden dat we ook in de toekomst met 
dit virus rekening moeten blijven houden, maar hopelijk slagen we er snel in om dat te doen 
op een wijze waarbij het normale leven weer zo goed mogelijk kan worden opgepakt en 
activiteiten en de sociale contacten weer op een normale wijze kunnen plaatsvinden. 

Uiteraard willen we niet afsluiten zonder een welgemeend woord van dank voor de 
vrijwilligers die betrokken zijn bij de activiteiten, of zich op een andere wijze voor het 
Genootschap inzetten en uiteraard zijn nieuwe vrijwilligers ook in 2022 nog steeds van harte 
welkom. 
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