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Café Het Mooriaanshoofd te Wormer

Dit gebouw werd als herberg gebouwd in 1585 door Sijmen Moerjaen en hij noemde dit het
"Moerjaenshooft". Het familie©embleem van Sijmen Moerjaen © het hoofd van een Moerjaen, of Mooriaan siert
nog steeds de gevel. Binnen, achter de tap van het voorcafé, staat een Moriaanshoofd van hout, gemaakt door
ir. J. Wassink, te Jisp ( i.m.).
In 1591 werd de zaak overgenomen door Claesz. Waert. En zo'n tachtig jaar later, in 1675, was de herberg
eigendom van het Gilde der Gistjagers. Dit genootschap leverde gist voor het deeg van de alom bekende
"tweeback". Dit was een dubbel gebakken soort scheepsbeschuit en vrij lang houdbaar, zodat dit voor de walvis-
haring- en koopvaardijvaart een zeer geliefd en betrouwbaar voedsel was. Dit werd dan ook op grote schaal
gebakken in de ca. 150 bakkerijen van Wormer en Jisp. Hierbij inbegrepen de vele mensen die thuis in een klein
oventje ook tweeback bakten en dit leverden aan de bakkers, of dit door speciale broodventers op de markt in
Amsterdam lieten verkopen.
Vaak werd het scheepsvolk in die tijd in het Mooriaanshoofd, of in een andere herberg aangemonsterd.
Pal tegenover het Moerjaenshooft stond het Reghthuijs, waar de gemeenteraad zitting hield. Ook werden
sommige vergaderingen in het Moerjaenshooft gehouden, bijvoorbeeld door de Heemraden van de banne
Wormer, Jisp en Neck.
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In 1712 werd Willem Tijsz. Maes vennoot, tegen betaling van f. 500,=, als derde part van de verkoopsom.
Toen de Fransen in 1795 Nederland veroverden, was Manus Blaauw herbergier. Hij is nog burgemeester
geweest en heeft in het oude gemeentehuis gewoond.
Een lange rij van herbergiers hebben de zaak gerund (zie namenlijstje op de laatste bladzijde).
De oudere Wormers zullen zich nog herinneren hoe de herberg na de zondagse kerkdienst volstroomde.
Velen stalden hun paard-en-wagen aan de uitspanning in het midden, rechts van de herberg.
Het Mooriaanshoofd heeft vooral bekendheid gekregen door zijn kolfbaan waarover op de volgende pagina iets
wordt verteld.
In 1989 nam dochter GrÀ) À, van Henk en An Stam, met haar man Winfried Leegwater de zaak in handen.
De zaak wordt geheel gerestaureerd onder leiding van Winfried. Daar tussendoor serveren ze
gespecialiseerde visschotels, waaruit blijkt dat hij, behalve verbouwen, ook een uitstekend kok is. Verder is er
plaats voor bruiloften en partijen in verschillende zalen, die geheel in oudzaanse stijl zijn opgetrokken en de
spreuken op de plafondbalken, met een mooie oudhollandse letter geschilderd, spreken voor zich.
Verder kunnen liefhebbers van spelletjes hier hun hart ophalen, want er zijn diverse oudhollandse spelen zoals
de sjoelbak, een gatenbiljart, wielerboot, tolkegelspel en galkegelspel en nog diverse andere spelletjes.
Kortom het is een gezellige zaak met Gré als goede gastvrouw.

Hieronder een foto met de Kerkstraat opzij. U kunt deze foto vergelijken met die op de volgende pagina.
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Molen de Koker, Oosteinde Wormer.

De Koker. Ook wel Zwarte Hengst . Meelmolen.
Adres: Oosteinde 14, Wormer. Eigenaar: Vereniging Zaansche Molen, Lagedijk 39, Zaandijk.

In 1544 stond op deze plaats al een molen en ook een tweede in 1574.
Beide werden door krijgsvolk vernield in de Spaanse tijd 1570-1576. (Deze periode wordt de "Spaanse tijd" genoemd. In die
periode waren de Spanjaarden en hun huursoldaten actief in Noord-Holland, daarna niet meer. De "Spaanse tijd" is dus een
ander begrip dan de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648).
In 1592 wordt hij voor het eerst in een akte vermeld. Cornelis Claesz. verkocht 1/4 part aan Cornelis Heijndricx voor f.
950,==.
Ook in 1654 is er een vermelding in een akte. Hij behoorde toen voor de helft aan Jan Willemsz. Molenaar. Diens weduwe
Grietje Cornelis verkocht in 1679 de helft van de molen aan Cornelis Maertensz. Hanenstaart.
De schepenakten van Westzaan vermelden een feit, waaruit de bruutheid van de molenaarsknecht van de Koker duidelijk
blijkt. Op 29 januari 1801 leggen getuigen en de chirurgijn Antonij Nellius een verklaring af over een mishandeling op 6
november 1800 van een schipper Jan Stuurman, door Lambert Schuilenburg, knecht van Dirk van Kleef, eigenaar van De
Koker te Wormer.
Jan Stuurman overleed op 19 november aan de gevolgen hiervan.
Op 23 augustus 1821 kocht Maartje Kruithof (weduwe van Joris Molenaar) molen "de Kooker" te Wormer van Klaas
Cornelisz. Dekker en zijn vrouw Guurtje Adriaans Prins (Inclusief het huis voor f. 3000,==). Zie notrs. Arch. Wormer, ntrs.
Francois de Bas invent. nr. 5658 d.d. 23-8-1821.
Na het overlijden van Maartje Kruithof (Purmerend 23-2-1824) kwam de molen aan haar zoon Leendert Molenaar. (ntrs.
Arch. Purmerend, ntrs.Simon de Vries, invent. nr. 4412 d.d. 24-11-1824.
Na de dood van Leendert Molenaar* (29-5-1832 te Purmerend) erfde zijn weduwe Maria Switzer de molen. (Ntrs. Arch.
Purmerend, ntrs. Simon de Vries d.d. 18-2-1833).
Maria Switzer verkocht "de Kooker" op 2 januari 1839 aan Dirk van Egmond, "koornmolenaar" te Warmenhuizen. (Ntrs.
Arch. Purmerend, ntrs.Simon de Vries, invent.nr. 4540 d.d. 2-1-1839.
Hij verbrandde op 8 augustus 1840 en werd herbouwd als wipmolen. Deze ging in vlammen op in 1866. De eigenaar was
toen nog steeds Dirk van Egmond, die burgemeester van Wormer was van 1854 tot 1868.
Na de brand in 1866 volgde de herbouw, nu met een uit Graft afgebroken bovenkruier. Deze was van Zaanse oorsprong,
want hij was eerder in Zaandijk als zesde papiermolen gebouwd. Dit blijkt uit het volgende: op 11-5-1679 verklaarden vijf
personen dat: "Sijluijden met malcanderen jegenswoordigh in sociëteijt sijn aent stichten en opbouwen van een nieuw 8-
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cant papiermolentgen, dat sal draegen de naem van de Hoop, int Noorteijnde van Saendeijck, binnendijcks int veld daer de
volmolen de Koper heeft gestaen".
De grauwpapiermolen de Hoop kreeg op 24-8-169 de windbrief. In 1758 werd zijn bijnaam aangetroffen: De Arme Jacob.
Tussen 1733 en 1739 fabriceerde hij wit papier. In 1848 bouwde men er een pakkamer bij, doch de molen werd in hetzelfde
jaar verkocht voor een prijs, die minder was dan de pakkamer gekost had. Hij werd afgebroken en naar Graft vervoerd. Daar
werd het een korenmolen. Hij heeft daar slechts 18 jaar gestaan,
want in 1866 werd hij naar zijn huidige standplaats verplaatst. Na eerst nog doppen en veevoer te hebben gemalen is hij
rond 1928 wegens een kapotte roe buiten bedrijf geraakt.
In 1948 werd de sterk vervallen molen aangekocht door de Vereniging Zaansche Molen en gerestaureerd in 1949 en
1950.**

Versiering: Eenvoudige baard met opschrift: 1950.
Constructie: Het uit 1697 daterende grenen achtkant staat op vrij hoge penanten, op een molenwerf die ten opzichte van het
omliggende terrein enigszins verhoogd is.
De kap kruit op klossen in een kuip zonder neuten. Het wiekenkruis bestaat uit 2 ijzeren roeden met een oud-hollands
wiekensysteem. De bovenas is afkomstig uit de in 1879 afgebroken cement- en trasmolen De Rietvink, die aan de
Wormerringdijk stond. Om het bovenwiel ligt een "stutvang". Opmerkelijk is dat de bovenbonkelaar voorzien is van ijzeren
kammen.
Vroeger lagen op de eerste zolder 2 koppels maalstenen. Een van beide koppels is nog deels in gedemonteerde staat
aanwezig. Naast het malen van graan kon er in het verleden ook nog met een koppel pelstenen worden gepeld. De pelkist
met daarin een pelsteen is, evenals de koude schepperij en waaierij, nog aanwezig. De pelsteen is direct onder de eerste
zolder aangebracht en rust op twee zware eiken binten, achtkantstijlen van een, waarschijnlijk, 17e eeuwse, indertijd
bewoonde poldermolen.

Vermoedelijk is de pellerij al bij de bouw in 1868 of spoedig daarna, aangebracht. Bekend is echter dat de pellerij al vanaf
het begin van deze eeuw niet meer in gebruik is geweest. Ook zijn nog een buil en een koekenbreker aanwezig.
Vroeger kon men vanuit de aan de oostzijde gelegen Kokersloot de molen binnenvaren, wat nog is te zien aan de vorm van
de beide oostelijke penanten en het daar ontbreken van een veldmuur. De hogere ligging ten opzichte van het polderwater
en de laag gelegen begane grondvloer houden eveneens hiermee verband.
De toegang vanaf het water was in het begin van deze eeuw niet meer aanwezig.
Technische gegevens.
Vlucht: 22.85 m.
Buitenroe: fabr. Beudeker, Zaandijk, 1949
Binnenroe: fabr. Derckx, Beegden, nr. 333, 1980
As: fabr. De Waal & co., Utrecht
Bovenbonkelaar: 24 kammen
Bovenwiel: 45 kammen, steek 14 cm.
Spoorwiel: 93 kammen, steek 9 cm.
Steenschijfloop voorm. pelsteen (c): 18 staven
Steenschijfloop west. koppel (a): 26 staven
Steenschijfloop noord. koppel (b): 21 staven
Overbrengingsverhouding: 1:6,7 (a) 1:8.3
(b) en 1 : 9,69 (c)
Maalstenen: 1 koppel 17 der kunststenen (a), is gedemonteerd, 1 koppel kunststenen rond 110

cm. op een maalstoeltje, 1 pelsteen.

In 1749 was de molenaar Barent Nooij, van 1784 - 1818 was de molenaar Dirk van Kleef.
De heer J. Broerse, Dorpsstraat 302 te Wormer, heeft een prachtige foto-serie van de restauratie en bouw, ook van de
molenschuur.

* Leendert Molenaar was een voorvader van Leendert Muts (van moederszijde). De fam. L. Muts woonde tot 1 juli 1969 te
Jisp op Dorpsstraat 3, waar nu de fam. E. Eggers woont.
(De "notariële" informatie kreeg ik van de heer L. Muts).

** De molen was van Dirk Wakker tot (rond) 1904, daarna van Cornelis Koomen uit Wormer tot de verkoop in 1948 aan de
Vereniging Zaansche Molen, en staat nog steeds achter de werf van het transportbedrijf Koomen.

Op de Open Monumentendag (en vaak op zaterdag), kunt u hier meel verkrijgen, gemalen door de molenaars van de Koker
Toon Besseling en Dirk Jan Braay.
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Foto Gré Leegwater-Stam
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Vóór de restauratie
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Korte geschiedenis van het Jisper Raadhuis.

Eigenlijk past het niet om over zo'n prachtig gebouw een kort uittreksel te maken.
Hier kan een heel boek aan worden gewijd.

Boven de deur in de voorgevel (aan het water) staat het jaartal 1650. Hier weer
boven bevindt zich een steen waarin het dorpswapen, de Lepelaar, is ingehouwen.
Het bovenstuk van de voorgevel loopt uit in een fraaie top, geflankeerd door de
beelden der Gerechtigheid en Liefde.
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Het Jisper Raadhuis.

De hoofdingang is aan de oostkant. Treedt men via deze deur binnen, komt men via de hal in de ruimte die
voorheen gebruikt werd als waag en tot einde 1990 als secretarie. Aan deze ruimte grenst een kamertje dat als
burgemeesterkamer in gebruik was. Deze ruimtes zijn verhuurd aan Tekstra Grafische Produkties te Jisp.
Boven bevindt zich de raadzaal, tevens trouwkamer. Na de samenvoeging tot Wormerland worden in deze zaal
nog steeds huwelijken voltrokken. Aan de andere zijde grenst de wezenkamer. Hier vergaderden de wees- en
armenvoogden. De wezenkamer werd later ingericht als oudheidkamer. Hierin bevindt zich ook de wezenkast en
tegenwoordig vergadert de Oudheidkundige Commissie Jisp eens per maand in de wezenkamer. Boven op de
vliering is het museum ingericht.
Er zijn twee belangrijke vragen omtrent dit schitterende renaissance bouwwerk. Ten eerste wanneer werd het
gebouwd en ten tweede: wie was de architect. Hier is al heel wat speurwerk naar gedaan.
Ten eerste: het merkwaardige feit doet zich voor dat men in de meeste gevallen, als er iets over het Jisper
Raadhuis werd geschreven, Soeteboom als leidraad hanteerde. Maar dan nog merkwaardiger hoe men hem
interpreteerde. Hij schreef in zijn Saenlants Arcadia (1658) het volgende:
"hun Raadt-Huijs is op de Kercklaan gebouwt,
ten tijden doense van Wormer afgesondert wierden; en
nu voor drie of vier jaaren seer voortreffelijk
herbouwt".
Die scheiding tussen Wormer en Jisp vond plaats eind 1611.
Nu rijst bij mij de vraag: waarom dacht men dat herbouw op dezelfde plaats geschiedde?

a Op de kaart van Lucas Jansen Sinck (kort na 1612) beschrijvinge vande Banne van Wormer ende
Jiphs, ms., gekleurd, 67x90 cm. schaal ca. 1:14.000, het noorden boven, A.R.A. Hingman nr. 2250,
staat ten zuiden achter de kerk aan de oostkant een rechthuijs aangegeven. Dus voor die tijd stond er al
een recht- of raadhuis te Jisp. En uiteraard stond dit ook op de Kercklaan.

b De boerenbewoners in Jisp noemen nu nog steeds het land achter hun huis een "laan".
c Als een functioneel gebouw wordt gesloopt en iets verder weer verrijst, noemt men dit nu nog herbouw.

(En er staat geen verbouw).
d Op 1 april (zal de verwarring soms in de datum zitten?) 1650 staat in een resolutie van Burgemeesteren

en Vroetschappen: "Noch hebben denselven ten voornoemden dagen geresolveert dat binnen deses
dorps met de eersten gelegenheijt gebouwt sal worden een nieuw Raedthuijs ende dat die bestedingen
daer van int openbaer zal worden gedaen, actum uts(upra). = gedaan als boven, of: op dezelfde datum.
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Het Jisper Raadhuis.

Het prachtige bouwwerk verrees op het
grondgebied dat de gemeente van de van
de kerk had gekocht.
De grond erom heen is heden ten dage

nog van de kerk. Dit nieuwe raadhuis werd
volgens mij wel 1650. En dat ze hier vier jaar
over hebben gedaan, verwondert mij niets.

Ten tweede: de architect. Stond het
bouwjaar niet helemaal vast, nog minder
zeker zijn we van de architect. De
overlevering bestaat dat het gebouwd werd
door Jan Adr. Leeghwater uit De Rijp, doch
dit wordt door geen enkel bewijs gestaafd.
J.G. de Roever schrijft in zijn werk over Jan
Adriaenszoon Leeghwater
het volgende over de bouw van het Rijper
raadhuis:
"Maar is J.A. ook werkelijk de architect? We
hebben geen andere aanwijzing dan
Leeghwaters eigen mededelingen:

Het Raedthuis van De Rijp/ het
welcke ghebouwt ende ghetimmert
is omtrent achtien jaren geleden/
waer ick Jan Adriaenszoon
Leeghwater het besteck/ ende
teijkeninge ende model daer van
ghemaekt heb; ende Sijmen
Jacobsz. van De Rijp heeft Meester
Timmerman van gheweest/ ende
Adriaen Claesz van Muijden was de
Meester Metselaer/.

Dit is alles wat Leeghwater ons in het hoofdstuk "Van het Raedthuijs in De Rijp" meedeelt. Maar vervaardigde
niet Pieter Post in 1647 "besteck ende teijkeninge ende model" van het achtste wereldwonder, terwijl toch
iedereen weet, dat Jacob van Campen de architect was? Is het daarom niet wat erg hypothetisch om
Leeghwater
alleen op grond van deze mededeling ook als ontwerper van het Rijper Raadhuis aan te merken, terwijl - wat
ook uiterst merkwaardig is - geen enkel ander bouwwerk van hem bekend is?"
Tot zover De Roever. We zouden er nog aan kunnen toevoegen, dat Jan Adr. Leeghwater er de man niet naar
was om zijn daden te verzwijgen, want hoe vaak ontmoeten wij in zijn werken niet de zinsnede "Ick, Jan
Adriaenszoon Leeghwater" enz.
Wat hier dus voor de bouw van het Rijper Raadhuis is gezegd, menen we zonder bezwaar te mogen toepassen
op het Raadhuis van Jisp. Daar komt nog bij dat het Gemeentearchief ons hieromtrent volkomen in de steek laat
en niets over de bouw zelf onthult.
Daar echter Leeghwater in 1650 overleed en het besluit pas in dat jaar werd genomen een nieuw raadhuis te
bouwen en de plannen hiervan nog moesten worden uitgewerkt, kunnen we haast met zekerheid zeggen dat
Leeghwater in ieder geval de architect niet geweest kan zijn. Maar wie dan wel? Deze vraag is (nog?) niet te
beantwoorden.
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Vroeger stond op het plein voor het
raadhuis een "kaeck"
(=schandpaal). Op 10 maart 1663
werd een verzoek gedaan aan de
Baljuw van Kennemerland, de
kaeck weer te mogen plaatsen.
In het jaar 1851 werd een der
muren vernieuwd en in 1863
werden er ook nog enige
herstellingen gedaan. Doch in
1874 zag het er voor het Raadhuis
niet rooskleurig uit. De
Rijksadviseurs voor Monumenten
van Geschiedenis en Kunst
schreven, dat zij bij geruchten
hadden vernomen dat het gebouw
gesloopt zou worden en indien dit
waar was verzochten zij het
gebouw te doen opmeten en in
tekening te brengen.
Gelukkig is die afbraak niet
doorgegaan, maar ondertussen
werd er ook voor het onderhoud
geen geld meer uitgegeven.
Zo verkeerde het gebouw rond
1900 in een zodanige toestand dat
het ergste moest
worden gevreesd.
Er werd in de gemeente een
commissie gevormd die zich een
waardige restauratie
ten doel stelde. De kosten hiervoor
werden geraamd op f. 8000,==. Er

werd een
oproep tot restauratie geplaatst in het "Bouwkundig Weekblad", warm aanbevolen door diverse
Oudheidkundige, of historische verenigingen in den lande .
Op 31 oktober 1903 was er f.6800,== bijeen gebracht en de ontbrekende f.1450,= kwam er ook en zo kon men
onder de bekwame leiding van J.F. Frowein, architect te 's Gravenhage, aan de slag. De aannemer was de fa.
Stam uit Wormerveer. In 1952 werd er een post op de begroting gezet van f.800,= ter bestrijding van de
houtworm.
Op 29-2-1956 opperde men het plan om te restaureren. De gemeente moest f.20.000,= opbrengen en het Rijk
de rest. Doch in 1959 was dit nog niet rond. In 1962 besloot men toch het gebouw opnieuw te restaureren. Op
21-12-1962 werden de restauratiekosten geraamd op f.56.080,== door architect H.F. Rappange uit Amsterdam.
Het ministerie van O.K.&W. vond dat f.50.000,= subsidiabel was.
Dus van het Rijk 40% van f.50.000,= is f.20.000,=. Van de Provincie 12 1/2% van f.50.000,= is f. 6250,==. Dus
de gemeente moest f.29.830,= betalen.
Het werk is gegund voor f.51.500,= aan aannemersbedrijf J. Prett te Oostzaan. Dit was f.1500,= meer als
begroot (de architect genoot f.6080,=), maar dit kwam door de steeds duurder wordende tijd. Beneden werden
de houten balken van het interieur tegen de houtworm geprepareerd en geschilderd..... Er moest worden
gekozen tussen twee kwaden. Ruim 300 jaar was het houtwerk puur natuur geweest. Smaken verschillen
uiteraard en vele inwoners waren het hier lang niet mee eens. Doch als men het raadhuis van Graft binnenstapt,
waar het houtwerk nog in originele staat verkeert, hoewel daar veel aan is gezaagd, is het daar een sombere
toestand vergeleken met het raadhuis te Jisp. Het restauratiewerk kwam gereed in 1963.
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Korte geschiedenis van de Nederlands Hervormde Kerk.

In het jaar 1434 schijnt op de plaats waar nu de kerk staat reeds een kapel te hebben gestaan. Soeteboom heeft
in zijn Saenlandts Arcadia uit 1658 geschreven dat de kerk in 1434 daar gebouwd werd, hoewel de juiste
stichtingsdatum 6 maart 1438 was. De start van de bouw zal wel 1434 zijn geweest.
Op 6 maart 1435 gaf Hertog Philips van Bourgondië met een akte te kennen dat er een kerk gebouwd mocht
worden. Deze werd toegewijd aan de schutspatroon der vissers Petrus. Niet ten onrechte, daar de bevolking
grotendeels leefde van de binnenvisserij en de haringvangst.
Deze eerste kerk werd in of omstreeks 1542 door brand verwoest. Een legende die zichzelf hardnekkig in stand
hield vertelt dat de brand werd veroorzaakt door fanatieke Wederdopers (Doopsgezinden, die te Jisp een flinke
aanhang hadden) als onderdeel van hun felle strijd tegen het toen nog heersende Roomse kerkgezag.
Kort hierna werd de verbrande kerk vervangen door een tweede kerk die in de loop der jaren zeer verfraaid
werd.
Na de reformatie vonden in 1609, 1619, 1634 en 1661 restauraties plaats.
In 1701 werd het gebouw ingrijpend gerestaureerd.
Door de economische terugval hadden ook de inkomsten van de kerk te lijden, zodat er alleen maar
provisorische reparaties plaats vonden met als gevolg dat het koor moest worden afgebroken. In 1820 was de
rest zo bouwvallig dat de kerk moest worden gesloopt.

Boven: de kerk van voor 1822, het jaar waarin het huidige bedehuis werd gebouwd, was een laatgotisch
driebeukig gebouw uit de 16e eeuw. Het was, met het gemeentehuis, op een omgracht kerkhof geplaatst.
(Anonieme tekening in kleur).
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Rechts: een veel
kleinere kerk,
de derde dus,
werd op de
funderingen
van haar
voorgangster
gebouwd,
naar ontwerp van
architect Arend
Latenstein
door de
Zaandijker
aannemers Klaas
Jacobsz. de
Vries en Jan van
der Meer Jsz.
voor de prijs van
f. 10.000,==.
Op 27 juni 1822
legden Adrianus en Willem Wildschut Johz. de eerste steen en op 22 december vond de plechtige inwijding
plaats door ds. M.van der Veen.
De toren werd door de gemeente betaald
en een bedrag van f 4000,== werd
geschonken door koning Willem I.
Het interieur komt voor een belangrijk deel
uit de vorige.
In 1955, 1972 en 1974 werd de kerk door
de zware stormen zwaar beschadigd. En
er was bij de kerkvoogden niet genoeg
geld voor de broodnodige reparaties. De
Hervormde Gemeente en de hulp van
nagenoeg het hele dorp was genoeg voor
de grondige opknapbeurt door het
aannemingsbedrijf Gebr. Klopper uit Jisp.
Sinds 1981 bezit de kerk een nieuw orgel
gebouwd door de firma Bernhard Koch te
Apeldoorn voor f 30.000,==. Dit geld werd
bijeengebracht door collectes,
rommelmarkten en incidentele giften.
De vloer van de kerk bestaat uit vele
grafstenen met daarop gerenommeerde
namen uit de grote economische bloeitijd
van Jisp o.a. burgemeesters, olieslagers,
gemeentesecretarissen, commandeurs
van walvisvaarders etc. De steen van Mr.
Cornelis Ploegh, onze beroemde
ledenzetter, ligt in het keukentje, waarop
men met
een kluit cement het aanrecht heeft
gezet.....

Tegenwoordig worden er regelmatig
concerten gehouden onder de naam
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Nederlands Hervormde Kerk

Concert bij kaarslicht. Vele beroemde musici gaven reeds hun acte de prÀ) Àsence en men komt van heinde en
ver om hiervan te genieten.
Verder wordt er af en toe een expositie in gehouden van uiteenlopende aard.
Kortom geen Jisper zou willen, ongeacht hun al of niet kerkelijke inslag, dat dit gebouw ooit zou verdwijnen.

Rond 1600 bestond er een straat achter de kerk: de Kercklaen (het land achter de kerk en de parkeerplaats bij
de kerk) aan weerszijden van de sloot gebouwd. Het eerste gebouw achter de kerk was, zoals uit de beschrijving
van het raadhuis bleek, het rechthuijs. Daarna, zuidelijker, stond aan de westkant de Kercklaen de school, of
althans een huis waarin school werd gehouden. Daarvoor was een bruggetje wat blijkt uit het boek van de
Kerckmeesters, waarin staat dat op 15110-1639 (folio 129) geld voor onderhoud "aen het brughien bij het school
is betaelt".
Ook over de sloot die het westelijke- en het oostelijke kant van de Kercklaen van elkaar scheidde lagen enkele
bruggen. Twee hiervan zijn duidelijk te zien op de afbeelding gemaakt t.g.v. de ambtsaanvaarding van
stadhouder Willem V, op 8 maart 1766.
Resolutie 231 d.d. 7-6-1675 van de gemeente vermeldt dat er besloten werd "tot het maken van een brug
beoosten de kerck over het gat deses dorpsstraat". Deze brug kwam waarschijnlijk naar het erf, waar nu de fam.
Spruit woont, Dorpsstraat 52.
In dit pand hebben diverse veldwachterfamilies gewoond, o.a. H. Wit, S. Meijer, Laan en Duursema, allen na K.
v.d. Lingen, die nog enige tijd raadslid is geweest.
Bijna 200 jaar wordt over deze brug niets meer vermeld, maar op 24-4-1867 wordt in de gemeenteraad besloten:
dat door de gemeente haar deel zal betaald worden in de kosten van de te maken nieuwe brug, beoosten de
kerk, nabij het huis van Jan Husslage, ten einde toegang te behouden naar het dorpserf, thans in huur bij Simon
de Gooijer.
3-2-1902. Wederom gesproken over het maken van een toegang naar het land achter de kerk, door het leggen
van een brug over de wegsloot en een pad over het erf, thans in huur bij K. v.d. Lingen. Husslage wordt
gevraagd om prijs te maken.
1-9-1908. Bij de rondvraag vraagt de heer Korver een brug te maken over de wegsloot naar het erf in huur bij K.
v.d. Lingen en een verbinding van dit erf, door een dam met het daar achter gelegen land der gemeente, een
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toegang te maken, afgescheiden van het kerkhof. Er zal opgave aangevraagd worden en bij de begroting van
1909 ter sprake gebracht.
1-9-1914. Weer gesproken over het maken van een brug tussen de weg en het erf ten oosten van het kerkhof.
21-1-1957 werd besloten een nieuwe brug te maken. Raming f. 37.500,==
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Korte geschiedenis van het Polderhuis.

Het pand dateert uit het begin van de 19e eeuw. Het is volgens de Rijksmonumentenlijst het enige monument in
de Wijdewormer. Oorspronkelijk was het in gebruik en in eigendom van het Waterschap "De Wijde Wormer" en
was de vergaderlokaliteit van het polderbestuur.
Kort na de oorlog was er een plan van het waterschap om het te slopen. Toen het geverfd moest worden, dacht
men er aan het gebouw te carbolineren. Doch met behulp van de Rijksdienst voor Monumentenzorg wist
burgemeester De Groot dit te voorkomen.
Het Polderhuis werd in 1979 op de Monumentenlijst geplaatst.
Na de samenvoeging van waterschappen was het in eigendom gekomen van het waterschap "De
Waterlanden". Met deze instantie kreeg het gemeentebestuur te maken toen het plan ontstond de van oudsher
aanwezige klokkestoel te voorzien van een luidklok. Op 3 mei 1984 werd deze in gebruik gesteld. De klok kostte
f. 7500,==. Zo werd een oude traditie: het luiden bij begrafenissen in ere hersteld.
Iets later moest het gebouw nodig worden hersteld, want het was totaal verwaarloosd. Van binnen was het al
niet meer mogelijk het in de oude toestand te herstellen. En toch wilde men het echt de status van monument en
dijkhuis geven. Het waterschap ging accoord, maar wilde niet meebetalen. De gemeente was hiertoe wel bereid,
maar wilde het dan in eigendom en kocht het gebouw voor de somma van f. 1,==. De bijbehorende grond bleef
aan het waterschap. De Rijksdienst voor Monumentenzorg was bereid bij te dragen.
De opdracht voor het maken van een plan kreeg architect W. Schagen uit Nieuwe Niedorp.
De begroting kwam op f. 475.000,==. Het rijk zou hiervan f. 332.500,== terugbetalen.
Desalniettemin bleef het een hele investering, die door de huur van het grotendeels als woonhuis in gebruik
zijnde gebouw niet werd goedgemaakt.
Maar de restauratie is zeer de moeite waard geweest.
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De brug over de Jispersluis.

Waarschijnlijk kwamen de eerste bewoners in ons gebied rond de jaren 950 – 1000 .
Ons gebied lag toen 3,50 m. boven de zeespiegel (nu 1,50 onder N.A.P.) en was een hoogveen/mosmoeras.
Door erosie en overstromingen door de verschrikkelijke stormen, die er toen heersten, verdween het hoogveen.
Door de verhoging van de zeespiegel en het afwateren der landen door het graven van sloten (waardoor het
land steeds meer inklonk), moest men rond de 13e eeuw het gebied bedijken, daar de rondom ons heen
liggende meren een constant gevaar vormden voor overstromingen. Zo ontstond de Oude Dijksloot een paar
honderd meter vanaf het meer De Beemster. De eerste sluis werd hieraan gebouwd, met aan dezelfde sloot
nog drie andere sluisjes (waarschijnlijk rond 1200). Door deze sluisjes kwam men in de Beemster die in 1612
werd drooggemalen. Vroeger noemde men deze de Oostersluis. Voor het schutten was er uiteraard een
vergoeding verschuldigd en werd de sluis verpacht door de kerkmeesters. Later werden de sluizen verpacht door
de gemeente (zie lijstje met brug© en sluiswachters na blz. 65).
Jisp is heel wat land kwijt geraakt in 1612 door het graven van de Beemsterringvaart, waarbij men de grond
gebruikte voor de Beemsterdijk van het gebied tussen de Oude Dijksloot en het meer De Beemster. Immers,
men had de "oude dijk" een 150/200-tal meter van het meer af gemaakt om zodoende de voorliggende grond als
buffer te laten dienen.
Toen rond 1821/22 het Noordhollandskanaal werd gegraven, werd bij het Verloren End, van de ringvaart
afgeweken om de bocht te vermijden die anders in het kanaal zou zijn ontstaan en is toen zoals de naam al
suggereert, deze strook land van onze banne afgescheiden.

In het jaar 1662 op 28 juli werd besloten tot reparatie. De sluis werd bediend door een sluiswachter, die deze in die tijd van
de kerk pachtte.
Op 15-8-1840 zal eerlang plaats hebben vernieuwing van de draaibrug.
In 1844 besloten enige ellen te verleggen: de zuidelijke vleugel van de Jispersluis
Het baggerwerk was al geschied in maart 1840.
Op 14-3-1844 kreeg de sluis nieuwe deuren en 4 nieuwe binnenstijlen.
Op 1-9-1854 werd er een reparatie aan de sluis uitgevoerd.
Op 24-3-1891 waren er klachten over de slechte staat van de brug.
19-5-1893 Inschrijving in de Bonte Os; alleen gepatenteerde timmerlieden uit Wormer en Jisp worden toegelaten.
13-10-1902 Geld geleend van Cornelis Laan, koopman fabrikant te Wormerveer, f.11.000,== tegen 4%. Aflossing f.500,==
m.i.v. 1-1-1903. (Bij brief van 29-7-1929 kreeg men bevestiging dat de schuld was afgelost, doch toen men de
schuldbekentenis terugvroeg, was die niet te vinden. Advocaat Cremers dacht dat die bij aflossing meteen was vernietigd).
(L 65, banne Jisp) 29-5-1902. Besteding van het amoveren van een houten schutsluis en bouwen van een nieuwe met een
woning. Aannemer werd Dirk Woud te Grootschermer voor de prijs van f. 11.299,== onder borgstelling van E. Woud te
Wormer.
3-2-1909. Bij de rondvraag van de gemeenteraadsvergadering wilde de heer Korver een lantaarn bij de Jispersluis. De
voorzitter zegt dat de sluiswachter Buijten zelf moet zorgen voor verlichting, daar hij verplicht is door het Rijk bij het
overzetveer verlichting te hebben.
Op 9-8-1921 kwam er een klacht dat er bij de sluis te snel werd gevaren.
Op 9-5-1922 klaagde de sluiswachter dat er in zijn huisje allemaal roestwater naar binnen liep; de brievenbus was niet
helemaal goed bevestigd.
Op 4-7-922 werd het herstellen van de deuren begroot op f.485,==. De uitkering, die door het rijk werd betaald aan de
brugwachter, voor het ophalen van de brug (Rijksbrug!) was jaren lang f.40,==; dit werd f. 100,== op 1-4-1923.
28-2-1923 werd een ijzeren veerschuit geleverd, door Jan de Wit Pz., te Broek op Langedijk voor f.195,==. Er was n.l. een
overzetveer naar de Beemster, waar de schoolkinderen van de Kanaaldijk naar school gingen. (Tevens voer men op
verzoek naar het dorp Jisp).
Op 23-1-1926 verzocht G. Zeilemaker, sluiswachter, 2 ijshaken en 1 ijsklopper om door het bevroren Noordh. Kanaal te
kunnen overzetten.
Op 12-2-1931 mocht de sluiswachter een garage bouwen.
Op 9 augustus 1954 was er sprake van demping van de sluis, de brug weg te halen en deze
te vervangen door een dam met een zogenaamde inlaatduiker. Hierover ontstond veel commotie en er is in het
Streekarchief Waterland een dossier dat de dikte van vijf centimeter haalt, want op 9 –1-1961 wilde men dit nog! De
sluissloot moest n.l. ook uitgebaggerd worden. Raming der kosten f.141.000,==, niet inbegrepen het herstel van de sluis, dit
moest uit andere middelen worden betaald. De brug was van Rijkswaterstaat, die hem, na de bouw, over wilde doen aan de
gemeente Jisp. Deze hadden hier, begrijpelijk, bezwaar tegen. Immers, de kosten van onderhoud werden al duurder en zij
moesten de brugwachter op de loonlijst zetten. Tevens moest de gemeente de sluissloot uit laten baggeren. De fa. P. Gaal
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was de aannemer voor f.17.000,==, maar er waren geen goede afspraken gemaakt met de boeren op wier land de bagger
moest komen. Daardoor kwam het werk geruime tijd stil te liggen.
In het begin van december 1964, kwam de onderbouw klaar voor de nieuwe brug. Voor het verbeteren van de sluis en de
onderbouw kreeg J. van 't Hek uit De Beemster de gunning voor f. 25.684,55. Aan subsidie werd ontvangen f. 12.710,==.
Daarna werd de brug gebouwd en was klaar op 10 november 1965.
In het jaar 1913 werd G. Zeilemaker sluiswachter, die dit 53 jaar lang is geweest.

Uitgaven in de jaren 1948 t/m 1950:

Sluis brug woning tot.uitg. ontv. nad.versch.

Poelsluis 2052,16 359,68 1333,31 3750,14 1111,90 2638,24
Bartelsluis 5533,90 1061,30 585,84 7181,04 1350,== 5831,04
Knollend.sl. 21,== 661,21 682,21 30,== 652,21
Jispersluis 48,30 527,85 576,15 375,== 201,15
De schutgelden over het jaar 1970 voor de Jispersluis f. 123,75.

In juli 1975 werd er begonnen aan de reparatie der achterdeuren van de sluis en dit zou tot het voorjaar in 1976 duren.
In 1989 vroeg Jisp subsidie aan voor reparatie aan de sluisdeuren, die verrot waren.
In april 1990 werden de werkzaamheden gegund aan de Heidemij. voor een bedrag van f.67.500,=. Er kwam een bijdrage
van f.17.500,= van het recreatieschap en de resterende f.50.000,= werden eerlijk verdeeld over de begrotingen van Wormer
en Jisp.
Doch de bagger gooide roet in het eten. Zie pagina 63.
Overigens werd in het jaar 1984 de sluiswachtster: mevr. Prins-Olij, nadat mevr. Fontijn-Wijnands was vertrokken.
Er werd f.35.000,== subsidie verstrekt voor een opknapbeurt der sluiswachterswoning.

Maten brug:
l. 5,36 m.
br. 4,22 m.
h. 1,12 m.
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Jispersluis.

Het pittoreske Jispersluisje. Voordat de Beemster werd drooggemalen in 1612, lag dit sluisje een dikke 100
meter meer naar achteren met nog drie andere sluisjes in het dijkje naast de Oude Dijksloot, die nu door de
bewoners De Were wordt genoemd.
Van dit sluisje werd rond de jaren 1600 veelvuldig gebruik gemaakt.

Onder: een opname tijdens de bouw van de nieuwe brug. De oude was een draaibrug en lag, zoals u ziet, meer
naar het kanaal toe.
Van de vele sluis- en brugwachters is een lijst gemaakt (hetzij niet volledig), geldend voor alle sluizen en
bruggen waarop die nodig waren in onze banne.
Tevens was hier een overzetveer naar de Beemster.
Op de onderste foto ziet u rechts vooraan het pad naar het nieuwe gemaal.
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Het Heerenhuis te Spijkerboor.

Het Heerenhuis is gebouwd op de noordoosthoek van de Starnmeer in de Gemeenschap Spijkerboor, dat tot 1991 bij Jisp
behoorde en na de samenvoeging is dit gedeelte ook bij Wormerland gekomen. Hier is een kruispunt van land- water- en
luchtwegen. De vliegtuigen richten zich via de radiomast op Spijkerboor om vandaar naar Schiphol te vliegen.

Op de foto: van boven naar onder het Noordhollandskanaal. Van links naar rechts de ringvaart van de Starnmeer,
overgaand in het Spijkerboorderwijd (met brug) en Beemsterringvaart. Links boven de polder Starnmeer; rechtsboven Het
Kamerhop; linksonder het Jisperveld en rechtsonder Het Verloren End, met daarnaast de Beemster. Het Verloren End
behoorde ook tot Jisp, want bij het graven van het Groot Noordhollandskanaal is dit van de Jisperbanne afgescheiden.
(Dit was om de trekpaarden niet zo’n grote bocht te laten maken.)

De ringvaart om de Beemster was in 1612 al een feit. En toen de ringvaart van de Starnmeer in de beginjaren van 1640
klaar kwam, kwamen deze vaarten in het vanouds gevormde "Wijd" bijelkaar. Dit water had de vorm van een stuk
gereedschap om gaten te boren voor de zware smeedijzeren spijkers. Zo ontstond de naam
Spijkerboor.
Na de verkaveling in 1643 werd er in 1644 een gemeenlandshuis gebouwd tegen de dijk in de noordoosthoek van de
polder.
In 1649 vonden de Schout van De Rijp en de Heemraden, dat het huis wel verkocht kon worden en deden dit voor f.
3100,== aan Jan Pietersz. Bel en zijn zus Marijtje Pieters. Het was nu geen polderhuis meer; slechts alleen een veerhuis.
Dit veer was er van meet af aan al met Het Verloren End en Het Kamerhop. Overigens werden de veren verpacht.
Op 21 juni 1663 werd Jan Pelgrim de eigenaar. Zijn zoon Cornelis Jansz. Pelgrim
nam het later over.
Bij diens overlijden in 1739 verkochten de erfgenamen het aan hun neef Jan Pietersz. Pelgrim voor f. 1400,==. In 1744 blijkt
dat hij het tekort van f. 800,== reeds had afgelost. Waarschijnlijk verkocht hij het veerhuis aan Wullem Wullemsz. Laaman.
Want Wullem Laaman verkocht op 8©1©1756, een huis en erf, staande en gelegen int Noordwest op 't Spijkerboor, ten
Oosten van de Beemsterringdijk en ten westen van de Starremeerdijk, met 't recht van 't veer om over te zetten, aan Pieter
Garmensz. Hoogeboom uit Schagervaart.
Op 3-5-1758 koopt Sijmen de Gooijer, watermolenaar van de Schaalsmeer, het huis met een nieuwe veerschuit voor f.
400,== van deze Pieter Garmensz. Hoogeboom.
Rond het jaar 1770 was één van de pachters van het veer: Jan Nooij met zijn vrouw Lijsbeth Pieters Koopman met 3
kinderen. Deze verkocht ook bier, dat de mensen dronken voor de gezondheid. Toen Jan overleed, runde zijn vrouw het
veer met haar zoon Barend, die toen 12 jaar was.


