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Spijkerboor

Let op de houten leuningen op de pont.

In december 1786 kochten de regenten van De Rijp het veerhuis voor f. 700,==. Het pand werd gesloopt en er
werd een nieuw Jacht- en Rechthuis van de polder gebouwd, met sloophout van een oude buitenplaats, het
Tolsduin, bij Velsen.
In het najaar van 1787 was het klaar en werd feestelijk ingewijd. Er werd een gedicht voorgedragen, dat nu
nog aan de muur hangt. De weduwe Nooij mocht het pachten.
In 1853 was Pieter Peek de kastelein toen notaris J.C. Pan te Avenhorn in het Heerenhuis de boerderij De
Groenlandsche Visscherij publiek verkocht in opdracht van de drie gebroeders David.
Van 1819 tot 1824 trok een leger van wel 10.000 man groot van Amsterdam tot Nieuwediep om het Groot
Noordhollandskanaal te graven. Dit bracht het veerhuis geen windeieren, want de polderjongens lustten wel
wat, zelfs buiten de zoetelaarsters om.
De drukke vaart door het Kanaal maakte van Spijkerboor opnieuw een aanleg- en stapelplaats. Trekschuiten
en beurtvaarders legden hier aan en werden van nieuwe paarden voorzien. Doch door het graven van het
Kanaal verflauwde dit zeer.
Er kwam een vlotbrug wat geen succes bleek, die daarom weer spoedig was verdwenen.
De mobilisatie van 1914-1918 bracht weer nieuw leven door de nieuwe gasten in het nabij gelegen fort
Spijkerboor in de Beemster.
De tijd had in het polderhuis ook niet stilgestaan. De namen van Lijsbeth Koopman en haar kinderen waren al
lang vergeten en vele pachters volgden.
Lang was Klaas Peek als kastelein aan het veerhuis verbonden, opgevolgd door Jan Hop, die er meer dan
veertig jaar in zat en ook de pont bediende.
Later kwamen er diverse kasteleins in (in willekeurige volgorde en misschien niet allemaal) o.a.: de familie Jb.
Knecht-Verwer, die er acht jaar in werkte; de familie Van Kleef; familie Jb. Olie-Niele; Reijer Bakker; Jannie
Beets beheerde het van 1-1-1970 en ging er uit met Ron Molenaar op 31-12-1987. In 1985 kwam het
Heerenhuis voor f.1,== aan de gemeente Jisp, van Waterschap Het Lange Rond. In dat jaar startte Ooijevaar
B.V. uit Alkmaar met een ingrijpende renovatie die f.484,927,== kostte, en tevens een project was voor
langdurig werklozen. De "zaak" ging door in een keet aan de vaart.
Voor de verbouwing kwam f.50.000,== uit het Provinciaal Stimuleringsfonds Stads- en Dorpsvernieuwing en
f.30.000,== uit het fonds Economische Ontwikkeling. Eerder al ging de Statencommissie voor maatschappelijk
welzijn akkoord met een subsidie van f.55.000,== uit het fonds Dorpshuizen en Wijkcentra en daarnaast werd
f.36.000,== beschikbaar gesteld uit het Provinciaal Monumentenfonds Mr. Kranenburg.
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Spijkerboor.

Bovendien zullen de ministeries van WVC en VROM f.165.000,== subsidiëren. In de bedoeling lag dat de
gemeente Jisp en Waterschap Het Lange Rond samen f.80.000,== voor hun rekening namen, terwijl van de
gemeenschap Spijkerboor f.15.229,== werd verwacht. Verder werden er diverse particuliere fondsen
aangeschreven om ongeveer f.30.000,== bij te dragen. Het Nationale Landschap Waterland was bereid
f.10.000,== ter beschikking te stellen. Jisp had gevraagd om in totaal f.100.000,== uit het Stimuleringsfonds
Stads- en Dorpsvernieuwing te verkrijgen, maar dat lukte niet en zo ontstond er een gat van f.20.000,==. Maar
in 1986 schonk de "Stichting Steun door RABObanken" een cheque van f. 18.500,= aan de Spijkerboorder
Gemeenschap.
De gemeente Jisp heeft het gekocht als onderkomen voor de Spijkerboorder Gemeenschap (het wordt
verpacht aan de uitbaters). Dit moet zeer prijzenswaardig worden genoemd want zo'n uniek gebouw mag toch
nooit verloren gaan? Overigens is het heel mooi geworden.
Op 1-1-1988 kwam Toon v.d. Klucht met zijn vrouw Corrie er in. Die deden het weer over aan Ellen en Bob van
Brussel, die het heden uitbaten.

De oude verkeerspont, die op 14 maart 1970 ten onder ging na een aan(rijding of –varing) met een vrachtwagen.

De pont met op de achtergrond de oude brug, gebouwd in 1927, vanaf het Kamerhop naar het Verloren End in
de Beemster. In datzelfde jaar werd dus het veer Kamerhop – de Beemster opgeheven.
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Gedurende de 17e en 18e eeuw werden vele meren ingepolderd. Het water uit deze polders moest
worden afgevoerd en later op peil worden gehouden. Dit betekende een aanslag op de
bergingscapaciteit van de "Schermerboezem". Het kwam in regenrijke perioden herhaaldelijk voor
dat het boezemwater daardoor zo
hoog steeg, dat het water op plaatsen met lage polderkaden de polders weer binnenstroomde.
Hierdoor werd er een zodanig systeem van seingeving ontworpen, dat de watermolenaars binnen het
Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en Westfriesland binnen korte tijd
tijdelijk met de bemaling dienden te
stoppen. Een aantal molens werd in 1795 daartoe aangewezen als seinmolens. Het stopsein bestond
uit een donkerblauwe vlag overdag en bij nacht een lantaarn met drie kaarsen, die aan de top van
een molenroede moest worden bevestigd. Bepaald werd dat de zgn. bovenmolen bij Spijkerboor, een
uitmaalder van de Starnmeer, door zijn centrale ligging, "principale seinmolen" (hoofdseinmolen) zou
zijn. In de ringvaart bij die molen, werd een peilschaal aangebracht, die door de molenaar moest
worden gecontroleerd. Wanneer het peil in de ringvaart een bepaalde hoogte had bereikt, diende het
stopsein te worden doorgegeven aan alle watermolenaars, die hierop moesten letten.
De molenaars die het sein moesten overnemen waren die van de "Rijpergang" in de Beemster; De
Jisper- of Keizersmolen aan de Wijdewormerringvaart; de Krommenieërmolen "De Pulp" aan de
Nauernaschevaart en de Zuidschermer middelmolen van de middengang, nr. 8. Dit waren de
aangewezen "eerste district ªseinmolens".
Verder moesten ook de Starnmeerder bovenmolen bij Oostgraftdijk, de molen van het Markerveld
"De Spin" en de molen van het Kamerhop het sein van de hoofdseingever overnemen.
Molenaars op de "tweede district©seinmolens" moesten het sein overnemen van de eerste districtªseinmolens. Vervolgens
werden er nog derde, vierde, vijfde en zesde district©seinmolens aangewezen,
waarvan de molenaars steeds het sein moesten overnemen van de seinmolen in het eerste district.
Het sein op de bovenmolen van de Rijpergang in de Beemster diende te worden overgenomen door "De Knevelaar" bij De
Rijp en de Grootschermermolen. Van de Knevelaar door de molen van de "Minnemeer" (Menningweer), de bovenmolen bij
de Noordtimmerwerf in de Schermer en door de Beemster bovenmolen van de "Woudergang".
De Jisper molen (1e©district) gaf het sein door naar drie molens van de Wijdewormer, de molens van de Engewormer, de
Nekkermolen, de Beemstermolen van de Jispergang en de Purmerlander molen "De Kibbelaar" bij Neck.

Zo "liep" het signaal door heel de Schermerboezem, van Monnickendam tot Petten in het noorden en
tot in de Assendelverpolder in het zuiden en Uitgeest in het westen.
Wanneer de overlast gepaard ging met stormachtige wind voldeed het systeem niet voor de volle
honderd procent. Er vond dan een aanzienlijke opwaaiing plaats waardoor, b.v. bij een zuidwester
storm, het boezempeil bij Berkhout al tot stoppen met malen dwong, terwijl dat peil bij Spijkerboor
nog niet was bereikt.
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Om hieraan tegemoet te komen werd in 1827 aan enige molenaars in de "uithoeken", die aldus bedreigd konden worden,
de bevoegdheid verleend als "noodseingever" op te treden. Als noodseinmolens werden aangewezen de Grootdammer
molen bij Groet, de Uitgeestermolen nr. 4, de molen bij Avenhorn, de Zaandijker molen "Het Leven". Ook de toren van de
Westzijderkerk te Zaandam werd als nood©seingever aangewezen. Van deze nood-seinmolens c.q. de Westzijderkerktoren
diende het noodsein te worden doorgegeven aan de principale seinmolen, vanwaar dan op de gebruikelijke manier het
stopsein in het hele boezemgebied werd doorgegeven.

Toen in 1875 het polderbestuur van Starnmeer en Kamerhop besloot de molengang bij Spijkerboor te
laten slopen omdat die, wegens de bouw van het stoomgemaal tegenover Oost-Graftdijk niet meer
nodig was, moesten dijkgraaf en hoogheemraden van Uitwaterende Sluizen omzien naar een andere
principale seingever.
Gedeputeerde Staten van Noord©Holland, die altijd toezichthouders op de besturen van de
waterschappen in deze provincie waren, hadden de bouw van het gemaal en de sloop van de twee
molens goedgekeurd in mei van dat jaar. In een schrijven bepleitte de heer Bek de molenaar van de
hoofdseinmolen, blijkbaar een weduwe, in
haar functie van peilopnemer te laten, daar zij op dezelfde plaats zou blijven wonen, terwijl het slopen
van de molen al een ernstig verlies voor haar betekende.

Bek stelde, namens het polderbestuur van de Starnmeer, dijkgraaf en hoogheemraden van Uitwaterende Sluizen
ook voor de Starnmeerder bovenmolen bij West-Graftdijk (vermoedelijk een vergissing en werd Oost©Graftdijk bedoeld)
met molenaar Velthuijs aan te wijzen als nieuwe seinmolen.
Daarmee bleken, volgens correspondentie in augustus d.a.v., dijkgraaf en hoogheemraden akkoord te kunnen gaan. In
plaats van de bovenmolen bij Spijkerboor werd de bovenmolen van de Rijpergang in de Beemster als hoofdseinmolen
aangewezen. Maar Leegwater, de molenaar van de te slopen molen bij Spijkerboor, bleef voorlopig belast met het dagelijks
opnemen van de waterstand op de Schermerboezem aan de Starnmeerdijk. En de molen van Velthuijs werd aangewezen
als doorgever van het sein van de nieuwe hoofdseinmolen, waar Jacob de Graaf als molenaar resideerde. De buitenkolk
van zijn molen werd voorzien van een peilschaal, nadat de burgemeester/dijkgraaf van de Beemster, de heer C. Hartog,
daarmee namens zijn dagelijks bestuur akkoord was gegaan. Echter, ook deze situatie is slechts tijdelijk geweest. Ook de
Beemster molens was geen lang leven meer beschoren, terwijl elders ook watermolens uit het landschap verdwenen en
stoombemaling zijn intree deed.

De komst van het elektriciteitsnet luidde een nieuwe fase in: waar de aloude seinmolens
werden

gesloopt, werden seinpalen opgericht. Zo ook op de oude vertrouwde plek aan de oostelijke ringdijk
van de Starnmeer. Anno 1934 waren nog 13 molens als seinmolens in gebruik, naast de inmiddels
19 seinpalen. De donkerblauwe (bijna zwarte) vlaggen waren nog altijd overdag in gebruik, maar de
kaarsenlantaarns waren vervangen door sterke elektrische lampen. De seinpaal bij Spijkerboor was
weer hoofdsein, waar wederom een Leegwater de peilschaal in de gaten hield.

Zijn signaal moest worden overgenomen door de seinpaal van gemaal 't Leven te Zaandijk; de seinpaal aan het
gemaal van de Wijdewormer; de molen van Bommer in de Graftermeer en de Zuidschermer molen nr. 8 bij WestªGraftdijk
en de seinpaal bij Marken©Binnen. (De molen bij West©Graftdijk en van de Graftermeer zijn nadien nog vervangen door
een seinpaal).

In de jaren '60 is het hele systeem buiten gebruik geraakt, nadat het boezemgemaal te Zaandam en
de "Helsdeur" bij Den Helder in gebruik waren genomen. Nadien is het oude systeem ook op voorstel
van dijkgraaf en hoogheemraden en bij besluit van hoofdingelanden officieel buiten gebruik gesteld.
Het systeem van 1795 was niet meer nodig, want sinds de "Helsdeur" in1970 ging draaien ('t
gemaal in Zaandam reeds in 1967 heeft de Schermerboezem niet meer voor peil gestaan.
Het idee de Schermerboezem te kunnen bemalen, in plaats van gebruik te maken van de natuurlijke
afwatering via sluizen te Den Helder, Edam en Schardam (hetgeen bij hoge zeestand tengevolge van
bijv. noordwester stormen werd verhinderd), dateerde al van 1866.
In 1822 werd al gedacht het oude seinsysteem te vervangen door de telefoon. Bijna jaarlijks werd
daarover gesproken. Toen in de jaren '60 van deze eeuw de boezem een aantal keren voor peil
kwam te staan, werd het systeem van seinvlaggen en ªlampen prompt belachelijk verklaard door
actievoerders, die het een "Middeleeuwse vorm van communicatie" of zelfs "pre©historisch"
noemden.
Toch hebben dijkgraaf en hoogheemraden, ofschoon gevoelig voor de argumenten en de
mogelijkheden van moderne technische hulpmiddelen, altijd op "goede gronden" het oude systeem
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gehandhaafd totdat het niet meer nodig was (telefoonkabels konden door camaliteiten of sabotage of
oorlogshandelingen onklaar raken).
Er werd wel gebruik gemaakt van telefonische verbindingen, maar daarnaast werd, juist vanwege de
mogelijkheid van het onklaar raken der telefoon, het aloude beproefde systeem gehandhaafd tot het
Zaangemaal en "De Helsdeur" het overbodig maakten.
Sindsdien is de seinpaal te Spijkerboor, als blijvende herinnering aan het systeem van 1795, officieel
tot monument verklaard en als zodanig in stand gehouden.
Ook elders staan nog oude seinpalen van Uitwaterende Sluizen als min of meer
vergeten wachters in het landschap. Wellicht zullen zij eerlang aan de tand des tijds ten prooi vallen.

De hoofdseinmast echter zal als (Spijkerboors tweede) monument in ere worden gehouden.
Oostknollendam.

We komen over het sluisje. Vroeger lag er een rustiek ophaalbruggetje overheen. De brug
daarnaast, naar de sluisstraat, had een houten dek dat in de loop der jaren losraakte van de
brugspan-ten en daardoor
een hels kabaal
veroorzaakte. Vele malen
werd verzocht de brug te
herstellen.
De sluis is inmiddels
buiten gebruik en tegen
het lekken is er een stalen
scherm voor geplaatst.

Zoals hij was

(foto collectie Jasper Sint).

En zoals hij thans (1993) is.

5 jaar later:
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Oostknollendam.

.

Voordat we het dorp uit zijn komen we aan de rechterkant langs een oud pakhuis.
Tegenwoordig eigendom van de heer C. Husslage.
Vroeger stond dat pakhuis in Jisp en heette Koningsbergen, genoemd naar de plaats waar de
eigenaar mee handelde in graan. Het stond toen op het landje over de Eerste Koepelsloot ten westen
van het Jisper Weiver (op Wormer grondgebied dus). Het was in bezit van burgemeester Johannes
Wildschut, maar werd op 5 mei 1889 verkocht aan Pieter Groot, wonende te Krommenie, ver weg
familie van fouragehandelaar J. Groot te Oostknollendam.
Het werd geamoveerd (uitelkaar genomen) en te Knollendam weer opgebouwd.
Het pakhuis werd al eens eerder geveild n.l. op 1 juli 1746. De koper werd Cornelis Bos voor f.
310,==. De standplaats werd als volgt omschreven:
Een pakhuis, en erff, staande in de banne Wormer, belend ten oosten het Jisp Weijver, ten westen burgemeester Claes
Neven, ten suijden Claes IJp, ten noorden Claes Schoenmaker. Als voetnoot stond erop: Voors. settelhouders van kassen
op 't zolder behooren niet tot het pakhuijs, maar het kraantouw met zijn toebehooren al (=wel). Plokgelt f. 3,==.
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Doopsgezinde Vermaning te Wormer, Dorpsstraat 371.

Rond 1533 woonden er in Wormer en Jisp al vrij veel doopsgezinden, maar de overheid trad streng
op tegen andersdenkenden.
In 1535 werd in Wormer een huis verwoest omdat daar doopsgezinden "vergaderd" hadden. Zo ook
in Knollendam waar eveneens al veel doopsgezinden woonden, werden in 1535 vier huizen met de
grond gelijk gemaakt. Op 10 april van dat jaar werd Claesz. Matthijs van Knollendam wegens
wederdoperij in Den Haag verbrand. Begin 1600 stond er in dat dorp een houten (Waterlandse)
Vermaning, die in 1842 werd vervangen door een stenen kerk, die op zijn beurt in 1972 werd
gesloten en gesloopt.
In het jaar 1543 werd er in Wormer en Jisp een grote razzia gehouden om alle doopsgezinden op te
pakken. De meesten wisten echter te ontvluchten. Vanaf ca. 1637 groeide Jisp uit tot een belangrijk
centrum van waaruit de walvisvangst werd beoefend en de meeste schepelingen waren
doopsgezinden. Jisp had zelf een Vermaanhuis op de plaats waar nu Weiver 9 1 op staat. Deze
Vermaning werd na de grote brand van 1534 gebouwd. Deze werd in 1798 grondig gerestaureerd
maar ca. 35 jaar later gesloopt (rond 1833/34).

In Wormer waren de doopsgezinden in de 16e eeuw zeer talrijk. Na de vervolgingen werden ze
geduld en ze bouwden hun eerste Vermaning aan de zuidzijde van de Dorpsstraat, schuin tegenover
de huidige rooms-katholieke kerk. In 1755 bouwden ze op die plaats een nieuwe houten kerk. De
samenwerking die tussen Wormer en Jisp ontstond, door toeleveringen voor de uitrusting van de
"Groenlandvaarders" (die ter walvisvangst trokken), werkte door bij de beide doopsgezinde
gemeenten. De kerkdiensten werden beurtelings gehouden in Wormer en Jisp.
In 1851 bouwde men in Wormer een nieuwe stenen kerk, iets meer oostwaarts, maar nu aan de
noordzijde, waar hij nu nog staat.
De kerk in Jisp was toen reeds (1833/34)2 verkocht en gesloopt. Zowel in Wormer als in Jisp
behoorden de doopsgezinden tot de Waterlandse richting. Deze gemeente heet nu de Doopsgezinde
Gemeente Wormer en Jisp en telt thans 50 leden. Een saillant detail is dat wanneer er dienst werd
gehouden in de Wormer Vermaning, de Jispers in de kerk aan de rechterkant plaats namen en de
Wormers links.

De doopsgezinden zijn in heel Europa vervolgd en uit vele landen verdreven. In gebieden met een
katholieke meerderheid vermengde katholieke godsdienstijver zich dikwijls met sociale haat en
onverdraagzaamheid. Hoewel hun gemeenschappen veelal uit armoe en ellende zijn ontstaan
ontplooiden doopsgezinden (tengevolge van hun ethische arbeidsprincipes, hun principiële soberheid
en eenvoud) belangrijke economische activiteiten. Bij andersdenkenden wekte dit vaak haat en
afgunst op.
In streken waar de overheid minder streng tegen de doopsgezinden optrad waren de sociale
omstandigheden gunstig voor een sterk doopsgezind gemeenteleven. Dit was het geval in de
Zaanstreek. Het is dan ook niet verwonderlijk dat vele doopsgezinden hier een veilig onderkomen
vonden. In de Zaanstreek waren er behulpzame geestverwanten, de katholieken waren er niet in de
meerderheid (slechts enkele randdorpen bleven katholiek).
In Jisp waren diverse kapitaalkrachtigen ook doopsgezind. Toen het voor de scheepvaart moeilijk
werd, door de dichtslibbing van de vroeger goed bevaarbare sloten, door het alsmaar dieper
zakkende land en de zich telkenmale herhalende polderpeilverlagingen, besloten velen van hen aan

1
In de Zaanse Encyclopedie staat vermeld dat het Vermaanhuis stond op Weiver 15. Dit moet zijn Weiver 9. Op

Weiver 15 stond de doopsgezinde pastorie. Deze werd gebouwd in 1892 en staat er nu als woonhuis, waarin de
familie Hilarius sinds 1963 woont. Vanaf 1952 woonde daar de familie H. Veken en later kwam de familie M. Muis
daarboven wonen. En daarvoor was het de slagerij van Henk Schoen, die deze slagerij in 1947 overnam van zijn
vader Jacob Schoen. (De familie Henk Schoen emigreerde naar Zuid Afrika).

2
De houten Vermaning werd verkocht en gesloopt. Echter zonder de grond, die bleef aan de Doopsgezinde

Gemeente tot 1934, toen het werd verkocht aan de familie Klaas Bark Sz. Deze liet er het huidige huis op zetten,
trouwde en ging er in wonen in dat jaar. Vóór die tijd werd het verhuurd als tuingrond. Klaas Kwadijk sr. heeft er
jarenlang op getuind; voor 1935 dus.
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de Zaan of in Amsterdam een nieuw bestaan
op te bouwen. Zodoende verarmden de
dorpen zeer en was men aangewezen op
het enige wat nog restte: het boerenbedrijf, en
een enkele olieslagerij.

De vroegere doopsgezinde pastorie te Jisp, Weiver 15.
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Het voormalige raadhuis van Wormer, Dorpsstraat 350

In 1818 is het pand, dat omstreeks 1660 gebouwd
moet zijn, door de toenmalige gemeente
Wormer voor het eerst als raadhuis in gebruik
genomen. Daarvoor was het een woonhuis, dat
bewoond werd door verschillende families, die niet
onbemiddeld waren. Kooplieden, reders in de
walvisvaart, molenbezitters e.d. Ook hebben er
verschillende burgemeesters gewoond.
Blijkens een transportakte uit 1675 ging het
"koopmanshuis" waarschijnlijk voor de eerste keer
in andere handen over; Sijbrant Cornelisz.
Noorddoos deed het voor f 1.050,-- over aan Egge Dircksz Dircksz. Egges, wiens weduwe het vier jaar
later we er voo r f l . 100 , - - v e r koc h t aan d e koo p man en teve ns bur ge mee s t e r P ie te r J acob sz .
Broer, die er tot zijn dood in 1691 woonde. Allert Jacobsz. Matal werd de nieuwe eigenaar. Maar
niet voor lang , want in he tzel fde jaar werd het pand nog voor (s lech ts) f 570 , - overgedragen aan

voor 1.._.....,Heijndrick Engels.

In de 18e eeuw werd het pand door verschillende generaties Mol bewoond. Zo ook door Duifje
Jansdr. AÍ , die na de dood van haar man Cornelis Lourensz. Mol in 1774 methaar kinderen in het
huis bleef wonen. Duifje was niet onbemiddeld; zij bezat o.a. de oliemolens "de Zeug", de
"Hollandia" en de "Mol", een pakhuis aan de Lantslaan (vlak bij de Beschuittoren), een rolrederij in
het Oosteinde, een boerderij en de zogenaamde "Steenen Kamer" op de St. Jacobsstraat, een al lang verdwenen
Van de Dorpsstraat, juist ten westen van het voormalige raadhuis aan de andere zijde van de sloot.

Bovendien was ze nog
deelhebster in de walvisrederijen van haar
familie.
Nadat haar zoons Jan en Lourens - de laatste overleed in 1790-
enige jaren als eigenaar
worden vermeld, kwam het huis in handen van
Meindert Donker, die enige tijd schout en
burgemeester is geweest. Zijn weduwe Duifje Mol droeg
Het perceel in 1803 over aan de oudburgemeester
(en oudkastelein) Manus Blauw. Deze verkocht het aan de
gemeente voor de geringe som van fl 350,- f in 1805.
Het westelijk vertrek dat de raadzaal was (en nu de woonkamer)
deed aanvankelijk dienst voor de

..administratie en vergaderingen van de weesvaderen. Eerst in 1818 werd het pand gemeentehuis.
Het verving het oude Regthuys", dat tegenover de herberg Het Mooriaanshoofd bij de Kerkstraat
stond. De gemeente koos in 1818 voor afbraak van dat prachtige pand (blijkens een pentekening
uit 1726 boven de noodzake l i jke ver bouwing die f 1000 , - zou m oet en kosten . Het bord m et
het opschrift Anno 1763 / et Alteram Partem,/ Hoort woort en -weer woort ", dat nog in de
hal hangt boven de deur naar de woonkamer, is nog afkomstig uit het oude rechthuis).
In de hal hangt ook de originele gong, die

gemeentebode Beek tot na de 2e wereldoorlog gebruikte
-om belangrijke mededelingen over te brengen naar de

Dorpsgenoten.
Eveneens uit dat vorige raadhuis is afkomstig een
schilderij van Tijmon Kraft. Een foto van dat schilderij
hangt eveneens in de hal, boven de deur naar de
woonkeuken, de voormalige secretarie. Het originele
schilderij is nog in het bezit van de gemeente en wordt
waarschijnlijk in het Zaans Museum tentoongesteld. Het
stelt een wapenschild voor met een verbonden
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Ook buiten, boven de voordeur, is dat

wapen in de vorm van een natuurstenen

manshoofd te zien. Het is in 1763
vervaardigd naar een houten model, dat toen
op een paal in de Kerkstraat stond, en het is
in 1874 aan de gevel bevestigd.
Bovenstaande gegevens zijn
voornamelijk ontleend aan het boek "Uit
de geschiedenis van Wormer
van oud-gemeentesecretaris
C.Mol en uitgegeven is 1956. De
volgende passages zijn
nog te lezen in "De Nederlandse
Monumenten van Geschiedenis en
Kunst", deel deel VIII en uitgegeven in 1953 .
"Het Raadhuis is een uit baksteen opgetrokken herenhuis; afgedekt door een hoog schilddak;
waarvan de nokhoeken door schoorstenen geaccentueerd zijn. Het uiterlijk van de zeer strakke, slechts door
een middenrisaliet gelede recht ht afgedekte voorgevel wordt voornamelijk bepaald door de eigenaardige

iIlidd middenr e risaliet g elede re cl rechtafgedekte V voor gevel Cv wordt v 'voornamelijk 1 Iverdeling ven de vensters: nl. hoge beneden-vensters en zeer lage boven-vensters. Onder de bovenste
vensters zijn natuurstenen festoenen aangebracht. De pilasteromlijsting van de ingang met bovenlicht zal
evenals de deur uit de 18e eeuw stammen.

En:
"De getoogde doorgang van de vestibule naar het achterhuis heeft een gesneden en gepolychromeerde
omlijsting 17e eeuws van twee pilasters, waarop voluten, die uitlopen tegen een cartouche. De pilasters zijn
bovenaan versierd met engelkopjes en verder met bloemen, vruchten en koorden. Boven deze portiek bevindt
zich een ovaal venster in een rijkgesneden cartouche-omlijsting, 17e eeuws, en onder dit venster een beeld
van een geketende adelaar, die een mol in één van zijn klauwen heeft'.

En:
"In de raadzaal (nu de woonkamer) - in het jaar 1951 gerestaureerd - wordt de aandacht vooral getrokken door
een z.g. smuiger vanmeer dan normaÍe hoogte- de wandvlakken aan weerszijden hebben lage muurkastjes en
hierboven twee tegeltableau's : links met de afbeelding van een boerderij en rechts met een voorstelling van
de walvisvaart. De balken van het plafond van dit vertrek en van de grotendeels gemoderniseerde secretarie
(thans de woonkeuken) rusten op gesneden consoles, 17e eeuws, met engelkopjes en acanthusbladeren."

De tegeltableau's in de woonkamer, aan weerszijden van de smuiger die geheel bezet is met tegels met
verschillende bijbelse voorsatellingen, zijn weer te voorschijn gekomen bij de restauratie in 1951, die in
opdracht van de gemeente is uitgevoerd. Voordien zaten ze verborgen achter timmerwerk naast de smuiger.
In dat jaar heeft men de vele beschadigde tegels zeer provisorisch opgeknapt. Met olieverf zijn ze toen
bijgekleurd, dat betekende, dat bij de ingrijpende restauratie van dit jaar bleek dat voor een langdurig behoud -
langdurigmede door het hoge zoutgehalte van de muur, die het nog aanwezige glazuur letterlijk op springen zette- een
totale verwijdering van de tableau's
noodzakelijk was. Alle tegels hebben twee
maanden in een bad gelegende vele
beschadigde tegels zijn opnieuw ingekleurd,
geglazuurd en gebakken. Vlak voor de
oplevering van de restauratie zijn de tableau's
in juni 1998 weer herplaatst.
In de keuken is een nieuw tegeltableau
geplaatst met een voorstelling van de
Beschuittoren, die karakteristiek was voor de

LN '̂ ..!.G 11"skyline" van Wormer tot 1896. In dat jaar
werd deze toren gesloopt Dit tableau werd dit
jaar in Makkum vervaardigd. Het tableau dat
oorspronkelijk de schoorsteen sierde; is nu
boven de aanrecht geplaatst:

Zo is het heden.
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De Nederlands Hervormde Kerk (Wormer).

Bij de uitbreiding van de begraafplaats achter en naast de kerk vond men niet alleen fundamenten van de
voormalige dorpskerk, maar ook sporen van een nog vroegere kerk uit de 13e eeuw (1200). Of er daarvoor nog
een kerk heeft gestaan is niet duidelijk, maar in het jaar 1063 werden er al "tienden" betaald aan de Abdij van
Egmond, dus kan men gevoegli jk aannemen dat er toen ook al een kerk of kapel heeft gestaan.
De Beemsterringdijk (tot 1612 was de Beemster nog een meer) om onze banne behoorde tot de kerk van
Wormer, die daar de rechten voor ontving van graaf Willem IV vanaf 1407. Ook Neck viel hieronder tot 1416 toen
dat gedeelte naar Purmerend ging.
De grote kerk werd gebouwd in de 15e eeuw en in de 16e eeuw werd er een groter koor aangebouwd. Het was
van oorsprong een Rooms Katholieke kerk, maar werd in de 16e eeuw Luthers en vanaf rond 1560 Calvinistisch.
Ondanks de in 1550 ingestelde inquisitie was de nieuwe leer niet te keren.
In 1578 kwam de eerste predikant Joannes Andelius, een afvallige pastoor uit Genderen. In 1591 werden er al
twee predikanten aangesteld.
Tot het jaar 1603 preekten Wormer dominees ook in Jisp.
In de 18e eeuw raakte de kerk in verval terwijl er in 1701 nog een Transept aan de zuidzijde was bijgebouwd.
In 1807 werd de kerk gesloopt en deze kerk werd op dezelfde plek gebouwd en op 12 november 1809 geopend.
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De Nederlands Hervormde kerk, Wormer.

Een totaal andere aanblik na 70 jaar.
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Wederom bij Het Mooriaanshoofd, Wormer

We hebben de tocht volbracht en gaan nog even kijken in het Mooriaanshoofd.
Misschien is de kolfbaan vrij en kunt u een spelletje wagen, net als de man op onderstaande foto. Als arbiter
fungeert hierop de oud©kastelein Henk Stam en links achteraan zijn broer Arie. Naast de baan zitten de
toeschouwers en deelnemers te wachten op hun beurt.

(Onvolledig) lijstje met uitbaters van het Mooriaanshoofd:
1585 gebouwd voor Sijmen Moerjaen 9-5-1923 Klaas Thie.
1591 Frederick Claesz. 12-3-1927Cornelis Termaat.
1675 Gilde der Gistjagers. 26-4-1929 Hendrik Bakker.
1712 Willem Thijsz. Maes. 29-4-1930 Wed. H. Bakker (Maria Hendrika Arxhoek).
1795 Manus Blaauw. 5-5-1931 Maartje Bakker.
7-5-1801 Cornelis Groen (vrouw Geertje Meijn). 1-4-1932 De Nieuwe drankwet.
24-6-1846 Pieter Langenberg. 6-4-1933 Hendrik Duits.

1880 J. Korver. 26-1-1939 Eduard de Saegher.
8-2-1888 advertentie verkoop Mooriaanshoofd. 21-1-1947 Johan Ludwig Hubertus Schreurs.
6-7-1888 advertentie verkoop Mooriaanshoofd. 14-11-1951 Hendrik Stam sr.
29-4-1899 Dirk Rezelman (Wieringerwaard). 1956 V.d. Linden.
17-7-1909 Ruurt Bruin. 1956 Hendrik Stam jr.
5-4-1911 Dirk Eenhoorn 1989 Gré Stam-Leegwater + haar man Winfried.

11-5-1921 Jan ter Brink. Dit is het einde van de bruggen- en monumententocht.

(Gedeeltelijk) herzien november 2003. J. Klopper Jbz. Jisp.


